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Sunnuntai  
15.3.2009

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 15.3.: Ananaspos-

supata, perunat, kaisersalaat-

ti, boysenmarjakiisseli.

Maanantai: Jauheliha-pork-

kanakastike, perunat, kaali-

puolukkasalaatti, aprikoosi-

kiisseli.

Tiistai: Silakkapihvit, muusi, 

punajuuri-raejuustosalaatti, 

puolukkakiisseli.

Keskiviikko: Broiler-peruna-

suikalelaatikko, porkkana-

raaste, ananaskiisseli.

Torstai: Kinkkukastike, peru-

nat, jäävuori-kartanosalaatti, 

marjakiisseli.

Perjantai: Hernekeitto, juus-

to, ohukaiset ja hillo.

Lauantai: Uunimakkara, 

muusi, kurkkusalaatti, ruu-

sunmarjakiisseli.

Sunnuntai: Karjalanpaisti, 

perunat, perunasalaatti, luu-

mukiisseli.

Peruskoulu ja 
lukio
Maanantai: Pyttipannu, kaa-

li-tuorekurkku-mandariini-

salaatti.

Tiistai: Jauhelihakeitto, juus-

to, ruisleipä.

Keskiviikko: Tonnikalakiu-

saus, punajuurisuikale, rae-

juusto.

Torstai: Jauhelihapihvit, muu-

si, kaali-porkkanaraaste.

Perjantai: Broileri-pastakeit-

to, hiivaleipä.

Herra, nimesi kunnian tähden 

anna anteeksi suuret syntini.

Se, joka Herraa pelkää, oppii va-

litsemaan oikean tien.

Hän saa onnen ja rauhan, ja hä-

nen jälkeläisensä perivät maan.

Herra ilmoittaa suunnitelman-

sa palvelijoilleen, ja he tulevat 

tuntemaan, millainen on hänen 

liittonsa.

Minun silmäni katsovat ala-

ti Herraan, hän päästää jalkani 

ansasta.

Käänny puoleeni ja ole minulle 

armollinen, sillä minä olen yk-

sin ja avuton.

Lievitä sydämeni tuska, ota pois 

minun ahdistukseni.

Katso minun kärsimystäni ja 

vaivaani ja anna anteeksi kaik-

ki syntini.

Katso, kuinka paljon minulla on 

vihollisia!

Heidän vihansa on väkivaltainen 

ja julma!

Suojele minua ja pelasta minut,

älä hylkää minua, sinuun minä 

turvaudun. 

Ps. 25: 11-20

Su 16.3 Ilkka

Ma 17.3 Kerttu,Kerttuli

Ti 18.3 Eetu,Edvard

Ke 19.3 Juuso, Jooseppi, Jo-

sefi ina

Pe 20.3 Aki,Kim,Joakim

La 21.3 Pentti

Su 22.3 Vihtori

Ensi viikko: Lukuviikko.

Lauantai: 21.3. Maailman ru-

nouden päivä.

Pisteet kerää kokonaan se, jo-

ka sekoittaa yhteen hyödyn ja 

huvin.

Horatius

1. Miten paljon vuosia Bar-

bie-nukke täytti?

2. Montako aihetta oli valit-

tavana yo-kirjoitusten äidin-

kielen essee-kokeessa?

3. Kuka on säveltänyt Nälkä-

maan laulun.

4. Millä alalla kunnostautu-

neita ovat Puupää-hatulla 

huomioidut?

5. Mikä yhteinen nimitys on 

Joseph Haydnin 12 viimeisel-

lä sinfonialla?

Vastaukset sivulla 10

Ruokalista

Vauvauutisia

Työpaikat

Englannin kielen kouluttaja, 

sairaankuljettaja.

Työvoima-
koulutus 
Yrittäjän ammatitutkinto, 

tulityökorttikoulutus, työ-

turvallisuuskoulutus, levy-

hitsaajan ammattitutkinto, 

hitsaajan pätevöitymiskou-

lutus, hitsaajan ammattitut-

kinto, teollisuusrobotin oh-

jelmointi ja käyttötaito.

Pirjo ja Markku Pelo saivat 

pojan 1.3.2009. Pienokaisen 

pituus on 49,5 cm ja paino 

3550 g.

Sirpa Rautio ja Jouni Heiska 

saivat pojan 2.3.2009. Pieno-

kaisen pituus on 52 cm ja pai-

no 3760 g.

Taija Paavilainen ja Mika Yli-

kotila saivat pojan 5.3.2009. 

Pienokaisen pituus on 51 cm 

ja paino 3875 g.

Tälle palstalle toivomme lu-

kijoilta vanhoja valokuvia, 

mielellään  50-luvulta uu-

dempaan päin. Kuvat voi 

tuoda Nivalan Viikon toi-

mistoon os. Kalliontie 25 tai 

lähettää sähköpostilla osoit-

teeseen toimitus@nivalan-

viikko.fi . Palkitsemme jul-

kaistut kuvat kahvipaketilla.

En juhli

merkkipäivääni.

Olen matkoilla.

Jukka Korkiakoski

Ennen oli kovia kylien välisiä puulaakiviesti hiihtoja. Tämä kuva on vuodelta 1961 Töllin-

perän Tömistyksen joukkueesta, joka voitti kisan tuolloin. Joukkueessa hiihti vasemmalta 

Arto Hosionaho, Arja Hosionaho, Yrjö Poikkimäki, Anna-Liisa Poikkimäki, Eino Ho-

sionaho ja Pentti Poikkimäki.

Tulokset:

Tytöt 2005 ja myöh.synt.: 1. 

Mette Uusivirta 3.46, 2. Meea 

Haikara 6.09.

Pojat 2005 ja myöh.synt.: 

1.Jesse Jylhä-ollila3.34, 2.Juu-

so Knuuti 4.13, 3.Kari Aho 

4.35, 4. Viljami Pirttilahti 

6.35, 5. Miska Parttimaa 6.41, 

6. Lassi Tölli 8.28, 7. Oliver 

Vähäaho 10.30.

Tytöt 2003 – 2004 synt.: 

1.Salla Suni 1.08, 2.Kiia Kar-

vosenoja 1.15, 3.Veera Lauri-

la 1.21, 4. Janina Närhi 1.25, 

5. Iida Saarimaa 1.28, 6.Hei-

ni Uusivirta 1.34, 7. Tilda 

Saarimaa 1.35, 8. Ella Kähö-

nen 1.53, 9. Iida Rautio 1.55, 

10.Camilla Manninen 1.57, 

11.Olivia Pirttilahti 1.58, 12. 

Noora Eskola 2.06, 13. Em-

ma Palola 2.25, 14. Oona Sau-

konoja 2.59, 15. Emma-Maria 

Vierimaa 6.02.

Pojat 2003 – 2004 synt.: 1. 

Jesse Tikka 0.57, 2. Miika 

Tölli 1.03, 3.Ville Tölli 1.04, 

4.Jyri Jylhä-ollila 1.12, 5. Eetu 

Laurila 1.18,  6. Johannes Oja 

1.19, 7. Joska Hietala 1.20, 8. 

Veeti Peltola 1.24,  9. Mat-

ti Tölli 1.30, 10.Ville Palola 

2.22, 11. Miika Hannila 2.28, 

12.Jimi Saukonoja 5.00

Tytöt 2002 synt.: 1. Iida Män-

tylä 0.47, 2. Marianne Uusi-

virta 1.06, 3.Aada Kähönen 

1.12, 4. Aliina Ylimäki 1.18.

Pojat 2002 synt.: 1. Elias Oja 

0.37, 2.Tuukka Suni 0.49, 

3. Sami Järvi 1.01, 4.Sami 

Aho 1.06,  5. Oskari Nieme-

lä 2.22.

Ensimmäinen lähtijä Jes-

se Jylhäollila, kakkosena 

Juuso Knuuti, kolma ntena 

Miska Parttimaa ja neljän-

tenä Oliver Vähäaho.

POPPI-hiihdot
Aittoperän kyläpuistossa 8.3.2009
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Loppuosa

Susisaatto joukkoineen kulki 

Someron kujaa pitkin. Alatöl-

lin isäntä Matti Raudaskoski 

sai tiedon suden kaadosta ja 

näki missä sutta vietiin. Hän 

lähti Töllin riihen kautta ja 

lopun matkaa kahlasi pelto-

jen poikki liittyen susi-saat-

tojoukkoon. Rustiinkiin oli 

soitettu tieto suden kaadosta 

ja Sanna-emäntä seisoi ison 

kamarin akkunassa ja odotti, 

että miehet tulevat hiihtäen, 

mutta susi oli jo kartanolla.

Hanneksen sisko Aili ja 

Hanneksen emäntä Han-

na (Johanna) olivat navetoi-

massa, ja katsoivat navetan 

akkunasta sitä väen paljout-

ta kartanolla. Paljon väkeä oli 

ja sutta kuvattiin jo. Rustinki 

oli kansainvaelluksen kohtee-

na seuraavat päivät. Linjuri-

kin pysähtyi siinä niin kauan, 

että kaikki matkustajat kävi-

vät sutta katsomassa. Muuta-

mat miehet olivat nostaneet 

reppunsakin autosta ja jää-

neet taloon yöksi.

Illalla kun oikein kyläläi-

set jouti sutta kahtomaan oli 

tungos tuvassa kova ja susi-

raato siellä kaiken keskipis-

teenä. Veristä lumisohjoa pi-

ti ainakin kolmesti pestä lat-

tialta. Emännät keitteli kah-

via ainakin sata pannullista, 

ja se 101 vielä keskiyöllä, kun 

metsätyömaalta tuli kuorma-

autolastillinen miehiä. Talon-

väki oli jo nukkumassa ja susi 

aitassa, ei auttanut muu kuin 

susi tupaan ja emännät kaha-

vin keittoon. ”Ilman kahavia 

ei lähetä”.

Aittolan koulun opetta-

ja Erkki Elovaara kävi oppi-

laitten kanssa sutta ihmette-

lemässä. Susi oli vanha uros 

ja isokokoinen, laiha tosin. 

”Painaa ainakin 50 kiloa”, 

tuumasi Elovaara ja nosteli 

sutta. Ja taas se piti punnita. 

Paino oli 38 kg, korkeus 87 

sm ja pituus 137 sm.

Sudesta saatiin tappora-

haa 20.000 markkaa ja riis-

tanhoitoyhdistys näytti sutta 

10 markan summasta Haapa-

järvellä sekä Nivalassa Veikko 

Aholan pihassa. Rippikoulu-

laisiakin oli sutta kahtomas-

sa niin paljon kuin parireen 

pankolle mahtui istumaan, 

hinta 5 mk. Eräs isäntä oli jo 

niin kyllästynyt susi touhuun 

että sanoi. ”Pankaa se raama-

tun etusivulle”.

Oltaisiin sutta pidetty kau-

emminkin, mutta kevät oli 

lämmin ja niin susi myytiin 

maakuntamuseolle 15.000 

markan hinnasta. Täyttäjä 

olisi Hellemaa Oulussa.

Sudelle tehtiin kuljetuslaa-

tikko ja sitä lähdettiin kuljet-

tamaan Ouluun. Ylivieskan 

asemalla junaa odotellessa 

miehet meni kahville asema-

ravintolaan. Siinä kahvia juo-

dessa alettiin ihmettelemään, 

kun ihmisiä kulki makasiinil-

le päin ja lisää tuli aina vain. 

Mentiin sinne katsomaan. 

Siellä oli susilaatikko revitty 

auki ja susi nostettu pois laa-

tikosta. ”Sitä siinä nypittiin, 

eihän siinä kohta olisi karvan 

karvaa”, tuumasivat miehet ja 

nostivat suden laatikkoon ja 

junaan.

Siitä sai juna susijunan ni-

men ja sen tulosta soitettiin 

aina seuraavalle asemalle. Jo-

ka asemalla oli väkeä susiju-

naa odottamassa ja niin sutta 

näytettiin joka asemalla Ou-

luun asti.

Täytettynä susi on ollut 

Oulussa maakuntamuseolla 

Ainolassa, missä kaatajatkin 

ovat sitä käyneet katsomassa. 

”Pienen näköseksi se on lasi-

kaapissa kutistunut”, tuuma-

sivat suden kaatajat. 

Muistoissa susi on iso 

eläin ja kaadostakin on jo 60 

vuotta.

Aika on kulunut

Kun kaadosta oli kulunut 40 

vuotta Järvikylän kylätoimi-

kunta kiinnostui 40 vuoden 

takaisesta susiasiasta siinä 

määrin, että taltioi juhla-

vuoden kunniaksi susitalven 

muistot kirjaseen ja videolle 

kaiken sen, mitä suden ym-

pärillä tapahtui.

Saimme vaeltajasuden ke-

sän ajaksi Nivalaan, susi oli 

Nivalan kotiseutumuseol-

la Katvalassa 1.5.-30.9.1989. 

Sen jälkeen susi matkasi ta-

kaisin Ouluun Yliopistolli-

seen eläinmuseoon. Historia 

toistaa itseään. Susi sai ih-

miset liikkeelle tapahtumien 

aikaan kevättalvella 1949 sa-

moin kuin kesällä 1989 Kat-

valaan Nivalan sutta katso-

maan.

Irene Poikkimäki

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.

Sudenkaatajat Hannes 

(vas.) ja Eino Hosionaho.

Pehmoleluja, tekstiilejä, pii-

rustuksia ja posliinimaala-

usta on esillä Tillari Galleri-

an Pinnalla-

näyttelyssä.  Yläasteen va-

linnaisen tekstiilityön ja ku-

vaamataidon sekä lukion ku-

vaamataidon ykköskurssin 

oppilaiden taidokkaat työt 

on koottu näyttelykokonai-

suudeksi, jossa on esillä eri 

tekniikoilla tehtyjä hienoja 

tekstiilejä ja kuvaamataidon 

töitä.

Seitsemäsluokkalaiset 

olivat valinneet aiheekseen 

Suomen taiteen kultakau-

den. Kulta-ajaksi kutsutaan 

vuosia 1880 – 1910, jolloin 

suomalaiselle taiteelle luo-

tiin kansallinen ilme. Aika-

kauden kuuluisin hahmo oli 

Akseli Gallen-Kallela. Muita 

sen ajan keskeisiä huipputai-

teilijoita oli muiden muassa 

Pekka Halonen, Albert Edel-

felt, Hugo Simberg ja Helen 

Schjerfb eck.

- Kuvat on tehty sarja-

kuvamaisesti ruutusuuren-

noksena. Piirroksissa on yh-

tenäinen juoni ja myös teks-

tit toimivat kokonaisuudessa, 

kertoi Niva-Kaijan koulun 

kuvaamataidon lehtori Riit-

ta Latvala-Erkkilä.

Työt on tehty kolmen op-

pilaan pienryhmissä. Hu-

moristiset ja kekseliäät teks-

tit toivat tunnettuihin teok-

siin aivan uutta näkökulmaa 

ja ajatusta. 

Kahdeksasluokkalaiset 

olivat perehtyneet linopai-

nantatekniikkaan ja valmis-

taneet todella taidokkaita töi-

tä. Lukion ykköskurssin op-

pilaiden aiheena oli antiikin 

veistokset, joista olivat loihti-

neet kekseliäitä muunnelma-

piirroksia.

Kaksi tuntia 
valinnaista

Niva-Kaijan koulun yh-

deksäsluokkalaiset Elina Ai-

nasoja ja Sinikka Ojalehto 

ovat valinneet tekstiilityön 

valinnaisaineekseen. Tyttö-

jen mielestä kaksi viikko-

tuntia on tällä hetkellä riittä-

vä määrä heidän harrastuk-

selleen.

Käsityöharrastus ei vie-

lä tässä vaiheessa ohjaa ura-

valintaa. Elina Ainasoja ha-

kee Oulaisten terveydenhoi-

to-oppilaitokseen ja Sinikka 

Ojalehto kertoo hakevansa 

Kokkolan ammattilukioon. 

Näyttelyyn valmistamiensa 

lasten vaatteiden lisäksi he 

ovat lukuvuoden mittaan teh-

neet verhot, seuraava haasta-

va työ on juhlapuvun tekemi-

nen.

Niva-Kaijan koulun valin-

naisen musiikin ryhmä esiin-

tyy huomenna maanantaina 

Tillari-Galleriassa klo 14-

16 Ruusa Saarisen johdolla. 

Pinnalla-näyttely jatkuu 25.3. 

saakka.

Ritva Oja

Kuvia pinnoilla
Seitsemäsluokkalaisten Kultakauden taiteilijoiden maala-

uksista tehtyjä sarjakuvamaisia töitä. Oikealla Akseli Gal-

len-Kallelan maalaus Kullervon kirous, tekijät Tuomas ja 

Joni Kumpusalo.

Elina Ainasoja (vas.) on tehnyt vauvan trikoomekon ja Si-

nikka Ojalehto lapsen neulepaidan. Työt näkyvät taustalla.

Pingviini ja virtahepo ovat 

Henna Eteläniemen, Pau-

liina Poikkimäen ja Julia 

Mehtälän käsialaa.
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Nivalan Seurakunta

Tommy Hellsten on tunnettu 

terapeutti, ja niinpä hänen ai-

kaisemmat teoksensa ovat ol-

leet terapiakirjoja. Myös Ihmi-

senpyörä-kirjassa on terapeut-

tisia elementtejä, mutta verho-

tussa muodossa. Kirja on luon-

teeltaan aikuisten satu, mutta 

se sisältää myös syvähenkisiä 

ajatuksia ja pohdintoja.

Kirjan miespäähenkilö on 

tyhjentämässä jollaansa pu-

keutuneena pyjamaan ja ku-

misaappaisiin, kun rannalle 

ilmestyy outo pikavene ja par-

rakas mies. Äkkiä mies huo-

maa olevansa toisessa maail-

massa. Ensin lukija ajattelee, 

että on siirrytty ajassa taak-

se päin, mutta niin ei ole asia, 

vaan mies on tosiaan siirty-

nyt toiseen paikkaan tai toi-

seen todellisuuteen. Ympäröi-

vät ihmiset johdattavat hänet 

omaan "nähtävyyteensä" Ihmi-

senpyörän luo. Se on suunna-

ton rakennelma, jossa ihmiset 

säntäilevät edestakaisin. Hän 

kohtaa matkallaan kaikenlais-

ta kummallista. "Taivaanran-

nalla" hän pääsee mukaan las-

ten leikkeihin. He lennättävät 

bumerangia, joka ei noudata-

kaan normaaleja, oppimiamme 

luonnonlakeja. Pieneltä tytöltä 

hän saa lahjaksi punaviiruisen 

simpukan.

Sitten mies huomaa olevan-

sa taas tutulla rannalla lähtö-

tilanteessa. Saappaastaan hän 

löytää simpukan, jonka hän 

asettaa aami-

aispöytään tes-

tatakseen huo-

maavatko muut 

sen: "Simpuk-

ka! Sehän oli ol-

lut siinä unessa, 

lasten löytämä 

simpukka, jonka he olivat mi-

nulle antaneet. Maasetä! Minä 

olin Maasetä, sanoin ääneen, 

kääntelin simpukkaa kädessäni 

ja aloin nauraa. Se on totta! En 

ole hullu! Mutta sitten näin it-

seni ulkopuolisen silmin, huu-

tamassa ja nauramassa, muka 

pitämässä kädessäni jotain ole-

matonta esinettä, märässä py-

jamassa ja saapas vain toisessa 

jalassa."

Mutta talossa on ollut en-

nestäänkin simpukoita ulko-

maanmatkoilta tuotuja, joten 

tämäkään ei ratkaise sitä polt-

tavaa miehen kysymystä, on-

ko hän menettämässä järken-

sä. Tilannetta hämmentää lisää 

se, että Th aimaan matkalla hän 

huomaa tuntevansa ennestään 

oudot ihmiset heidän ammatti-

aan myöten. Kenellekään ei voi 

uskoutua.

Lopulta hän ilahtuneena 

päättelee, että se mitä hänelle 

oli tapahtunut on totta. Hän al-

kaa innoissaan opettamaan toi-

sia kokemuksensa perusteella, 

mutta huomaa, että ihmiset pi-

kemminkin etääntyvät hänes-

tä pois.

Kirja kertoo paljon 

ajastamme. Aikajär-

jestelmää pohditaan 

siltäkin kannalta, 

että koko ajan kek-

sintö on ihmiskunnalle tehty 

"kiero" temppu: "- Arvoisa her-

ra Ruben Tchelnikov on keksi-

nyt paiskata ajan maan päälle, 

hän aloitti ja piti pienen tau-

on ikään kuin varmistuakseen 

että yleisö kuunteli. Sitten hän 

jatkoi. - Tällä tavoin hän on 

saanut ihmiset unohtamaan 

ajattomuuden, taivaan. Kun 

ihmiset on saatu unohtamaan 

taivas, heidät on saatu myös 

unohtamaan itsensä. Taivas-

han on, kuten me kaikki tie-

dämme, heidän sisällään... Ai-

ka on nyt maan päällä. Siellä 

sitä pidetään eräänlaisena ai-

neettomana aineena, joka al-

kaa kulua, kun sitä ryhtyy mit-

taamaan."

Kirjassa pohditaan todel-

lisuuden olemusta ja ihmis-

mielen rajoja. Uskonnollinen 

teema kirjassa on myöskin 

mukana. Kirja on väliin haus-

ka, väliin syvällekin sukeltava. 

Hiukan se tuntuu naiiviltakin, 

mutta ei välttämättä negatiivi-

sessa merkityksessä. Varmasti 

on myös niin, että jos voisim-

me edes hetkeksi muuttua sy-

dämemme sopukoita myöten 

lapseksi, se olisi mitä terveh-

dyttävin kokemus, taivas maan 

päällä. Jokaisella ihmisellä on 

oma kokemuksensa todelli-

suudesta, ehkä mystinenkin, 

sitä ei voi siirtää toiselle. Mikä 

Arvaa Vapun sää ja tue sa-

malla seurakunnan lähetys-

työtä! Seurakunnan perin-

teinen Vapunpäivän sääveik-

kaus on alkanut, kahdella eu-

rolla on mahdollisuus voittaa 

pääpalkintona oleva antiikki-

piironki, jonka arvo on 600 

euroa, lisäksi palkintona on 

parisängyn poppanapeite ja 

kaksi tyynyä, maisematau-

lu, kirjoja ja erilaisia käsitöi-

tä ym.

Palkintojen yhteisarvo on 

n. 1300e.

Sääveikkauksen kaikki 

tuotto menee seurakunnan 

nimikkolähettien ja -nimik-

kokohteiden työn tukemi-

seen.

Sääveikkauksen tulosten 

julkistamispäivä on vappuna 

1.5.2009 klo 12 seurakunta-

kodissa poliisin valvonnas-

sa.

Nivalan seurakunta

Seurakunnan kotisivujen 

osoite: www.nivalansrk.fi 

Kirkkoherranvirasto p. (08) 

440 025.

Jumalanpalvelus: Su 15.3. 3. 

paastonajan sunnuntai klo 10 

konfi rmaatiomessu kirkossa, 

talvirippikoulun konfi rmaa-

tio, Isomaa, Rautio, Gospel-

kuoro.   

Su 15.3. klo 12 Ojalan kinke-

rihiihdot Hiitolassa.  Klo 12 

Turun ry:n järjestämä lounas 

Nivalan ry:llä. Klo 14 seurat 

Korpirannan ry:llä (H Ohta-

maa). Klo 18 seurat Nivalan 

ry:llä (A Rautakoski, E Ho-

sionaho). Klo  19 Herättäjän 

seurat seuratuvalla (Jukkola, 

H Junttila, P Pihlajaniemi).

Ti 17.3. klo 11 kohtaamis-

paikka Ranni Peltolan pappi-

lassa, Asematie 1. Miten sel-

viän kaatuilematta? mukana 

Terttu Taanila. Klo 18 naisten 

piiri seurakuntakodissa.

Ke 18.3.  kirkkoherranviras-

to on suljettuna koulutuksen 

vuoksi. Klo 17 virsipiiri seu-

rakuntakodissa.

To 19.3.  klo  17 lapsikuoron 

harjoitukset seurakuntako-

dissa.  Klo 18.15 raamattupii-

ri viraston kokoushuoneessa. 

Klo 19 ompeluseurat ja opis-

toilta Korpirannan ry:llä.

Pe 20.3. klo 18.30 raamattu-

luokka Nivalan ry:llä.

Diakoniatyö: La 14.3. klo 9-

15 Hiihtokahvila Vinnurvan 

leirikeskuksessa.

Perhekerhotyö: Viikolla 11 

perhekerhot kokoontuvat 

Vinnurvan leirikeskuksessa 

ulkoilun merkeissä.  To 12.3. 

klo 9.30 perhekerho leirikes-

kuksessa, Pe 13.3. klo 9.30 

perhekerho leirikeskukses-

sa. Valokuvat ovat saapuneet. 

Noutakaa omanne kerhopis-

teestä.

Päiväkerhotyö: Viikolla 11 

päiväkerhot jatkuvat normaa-

listi kerhopisteissä. Kerhoku-

vat ovat saapuneet. Noutakaa 

omanne kerhopisteestä.

Pyhäkoulutyö: Su 15.3.  klo 

12 pyhäkoulu seurakuntako-

dissa. To 12.3. klo 10 kyntti-

läkirkko päivähoidossa ole-

ville lapsille ja heidän hoita-

jilleen sekä perheille Nivalan 

kirkossa.

Nuorisotyö: Ti 17.3. klo 18-

19 raamis nuorisotilassa. Ti 

17.3. klo 19-20.30 teemailta 

nuorisotilassa. Pe 20.3. klo 

19-22 avoimet ovet  nuori-

sotilassa.

Rippikoulutyö: Kolehdin-

kantajat: Su 23.3. Saija Vie-

rimaa, Juho Vuorela, Niko 

Hyyppä. Su 29.3. Viljami Töl-

li, Mika Vähäsöyrinki, Lauri 

Mäki. Su 5.4. Aki Ahola, Mil-

la Alpua, Nitta Korkiakoski. 

Huom! Ole paikalla sakastis-

sa viim. 20 min. ennen tilai-

suuden alkua! Lisätietoja p. 

040 532 5578/Reetta.

Lähetystyö: Lähetyksen kirp-

putori Kanttorilassa on avoin-

na ke ja la klo 9-13.

Radiotyö: Etappi Radio Poo-

kissa (100,5mHz) maanantai-

sin klo 17, uusinnat sunnun-

taisin radiojumalanpalve-

luksen jälkeen. Ohjelmassa 

käsitellään inhimillisen elä-

män kysymyksiä kristillisel-

tä arvopohjalta.

Tulossa: 24-26.4. Rovasti-

kunnallinen kevätleiri per-

heille Kalajoen Kristillisellä 

opistolla. Tied. ja ilm. 19.3. 

mennessä diakoniatoimis-

toon (08) 442 063 tai 040 

532 5570.

Su 22.3.  messu kirkossa ja 

Naistenpäivän tilaisuus seu-

rakuntakodissa.  Aiheena:  

Naisen elämän risteyskohtia, 

mukana  perheneuvoja Aino 

Latikka Seinäjoelta. Ruokailu 

8e/henkilö.

Suviseuramatka Oripää-

hän 26.-28.6.2009. Lähtö  

pe aamuna Nivalan matka-

huollosta, majoitus 2 hen-

gen huoneissa Hirvikoskella, 

Loimaan kristillisellä kansan-

opistolla. Matkan hinta 250 e, 

sis. majoituksen, aamiaisen, 

saunan ja kuljetukset opis-

tolta juhlapaikalle. Linja-au-

to on lepopaikkana päivisin. 

Lisätietoja matkasta ja aika-

tauluista tarkemmin  kevään 

aikana. Kuljetus ilman majoi-

tusta 50e/sivu. Ilmoittautu-

miset ja tiedustelut Heikkilän 

Liikenne p. 0400 468 529. Il-

moittautumiset ja tiedustelut 

Heikkilän Liikenne p. 0400 

468 529.

Muut: ”Nivalan vanhat urut” 

– äänite  sisältää urkumusii-

kin helmiä, soitettuna Niva-

lan kirkon uruilla, urkutaitei-

lija 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.

Kastettu

Juho Ilmari Pikka, Onni Olli-

Antero Ollikainen

Hautaan siunattu

Saimi Räsänen  88 v.

Aune Suvanto  88 v.

Taivaanrannalla

Ihmisenpyörä, unia ja 
havahtumisia
Tommy Hellsten
Minerva Kustannus Oy 2008, 
192 s.

Seurakunnan

sääveikkaus

käynnistyi

on toiselle totta, 

ei ole sitä välttä-

mättä toiselle. Ei-

kä helmiä kannata 

heittää sioille.

Salaperäinen ta-

rina antaa mukavan 

lukuelämyksen, sopii kenelle 

tahansa. Taskukirjana oivalli-

nen matkallakin.

Miten oppisin

katsomaan niin

että näkisin sen

mitä ei voi nähdä?

Miten oppisin 

kuuntelemaan niin

että kuulisin sen

mitä ei voi kuulla?

Raija Raudaskoski



Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Nivalan Lidl avataan torstaina

Nivalan kaupungin maaseu-

tulautakunta järjesti maidon-

tuottajille maitopäivät Nite-

kin tiloissa viime torstaina. 

Päivän aikana kuultiin esi-

tyksiä maidon jalostuksen, 

maidontuotannon kannat-

tavuuden ja maidontuotan-

toon liittyvän tukipolitiikan 

lähiajan näkymistä.

- Maidontuotanto valta-

kunnallisesti on merkittävä 

tuotannonala kun puhutaan 

830:sta miljoonasta eurosta 

myyntitulona. Kun siihen li-

sätään tuotantotuet päästään 

noin 1½ miljardiin, mikä on 

sama summa kuin kantora-

hatulot vuositasolla. Nivalan 

maitotulojen osuus on noin 

37 miljoonan euron luok-

kaa. 

   Maidon hinnan nousua 

vuodesta 2007 lähtien edelsi 

merkittävä tuotantopanos-

ten kallistuminen, ja  maidon 

maailmanmarkkinahinnan 

kohoaminen, MTK:n maito-

valiokunnan puheenjohtaja 

Eero Isomaa summaa.

 Suomessa ei voi eriytyä 

paljon siitä, mitä maailmal-

la tapahtuu maitomarkki-

noilla.

-Maidontuotanto on vah-

vasti työvaltainen ala, ja sii-

nä pitää panostaa laatuun, 

ja se sitoo paljon pääomia. 

Jotta tämä homma toimii, 

niin MTK:n kanta on se, että 

tuotteista saatu hinta on ta-

voitteista ykkösasia. Iso kysy-

mys on se, mikä on kustan-

nusten ja tuottajahintojen 

suhde. Tähän kysymykseen 

olemme maitovaliokuntana 

yrittäneet vastata perusta-

malla kesäkuussa 2007 kus-

tannusten seurantaryhmän 

yhdessä MTK:n ja Proagri-

an kanssa. Sieltä saa mielen-

kiintoista tietoa, millaiset mi-

nun tilani kustannukset ovat 

verrattuna muihin vastaa-

viin tiloihin. Seurantaryhmä 

on myös rakentanut maitoti-

lojen tarvikehintakorivertai-

lun keskeisistä maitotilojen 

tarvikkeista. Tämän vuoden 

teemana on ollut rakennusin-

vestointien kustannusseuran-

ta, josta saadaan lähikuukau-

sina arvokasta tietoa, Isomaa 

listaa. 

1000 erilaista 
maitotuotetta
Viidessäkymmenessä vuo-

dessa suomalaiset ovat muut-

taneet kulutustottumuksiaan 

rajusti. Kun vuonna –55 voita 

syötiin 17 kiloa voita vuodes-

sa henkeä kohden niin nyt 2 

kiloa riittää. Ja yhdestä kilos-

ta juustoa on kulutusta lisät-

ty 19 kiloon vuodessa. Aivan 

viime aikoina herkuttelu on 

lisännyt rasvan määrää ja-

losteissa.

- Nykyään Suomen mark-

kinoilla on yli 1000 erilaista 

maitotuotetta, ja sortiment-

tiin tulee joka vuosi 100 uut-

ta valmistetta, ja 100 vähiten 

suosittua tuotetta poistuu va-

likoimista. Tällä hetkellä suo-

malaiset syövät enemmän 

maitoa kuin juovat ja käyttä-

vät noin litran tuottajamaitoa 

päivässä, Valion teknologia-

johtaja Matti Harju toteaa.

   Suomi on edelläkävijä 

maidonjalostuksen kehittä-

misessä.

- Meillä Valiossa on tuo-

tevalikoimaa tarjolla kulutta-

jille. Muualla maailmassa ol-

laan konservatiivisempia ja 

valikoima heillä on suppe-

ampi. Strateginen tavoite on, 

että Suomessa kulutuskysyn-

tä tyydytetään ja lähialueille 

suunnataan koko meidän va-

likoima, Harju viestii.

   Tuotekehityksen myötä 

markkinoille tulleet korkeaja-

losteiset uudet erikoistuotteet 

ovat mahdollistaneet nykyi-

sen tuottajahinnan maksa-

misen, koska niiden kate on 

merkittävästi kulutusmaitoa, 

voita ja juustoa  parempi. 

- Valion liikevaihdosta 

30% tulee tuotteista, jotka 

ovat alle 5:n vuoden ikäisiä. 

Valion lisäarvo on kasvanut 

2000- luvulla, ja on jo 200 

miljoonaa euroa. Tällä lisäar-

volla kustannetaan vienti. Ja 

voimme viedä EU:n kalleinta 

maitoa niin Ruotsiin, Belgi-

aan kuin Ranskaankin. Meillä 

on vahva asema laktoositto-

man maitojuoman valmistaji-

na. 20% myyntivoitostamme 

tulee laktoosittomasta mai-

dosta. Terveysvaikutteisille 

tuotteille on isot markkinat, 

ja tälle alueelle me suuntau-

dutaan, Harju visioi.

Investointituet

Investointitukien myöntä-

misen kohdalla on tapahtu-

nut joitakin muutoksia. Tu-

en hakemiseen tuli hakukier-

rokset, joista on meneillään 

vuoden ensimmäinen: ajalla 

15.5- 15.4. 2009. Merkittävä 

muutos tuli myös rakenta-

miseen.

- Investointitukilaki on 

toimintaperiaatteiltaan ke-

hittävä laki ja sillä pyritään 

vaikuttamaan maatalouden 

rakenteeseen. Tänä vuonna 

varoja on käytettävissä ihan 

kohtuullisesti ja tilanne on 

hyvä. Tukisysteemi muuttui 

niin, että se kohdistuu pelkäs-

tään maatalouteen. Enään ei 

tueta metsä-, eikä koneura-

kointia. Tuen myöntämi-

sen edellytyksenä on se, että 

maatalouden harjoittamisella 

on olennaista merkitystä toi-

meentulon kannalta. Lisäksi 

kassajäämän tulee olla 25 %:

a kaikista tuloista, ja yrittä-

jätulon on oltava vähintään 

17 000 euroa viiden vuoden 

kuluttua. Uutta käytäntöä on 

myös se, että mitään raken-

tamista ei saa aloittaa ennen 

myönnettyä tukipäätöstä. 

Uudisrakentamisessa lypsy-

lehmiä pitää olla vähintään 

30 kappaletta. Investointituen 

määrä on 25% ja korkotuki-

lainan osuus 75% kustannus-

arviosta, ja nuorten korotus 

on 10%:a, Te- keskusjohtaja 

Mikko Kangas summasi. 

   Proagrian kehitysjohta-

ja Sanna Nokka valotti mo-

nipuolisesti kilpailukyvyn 

parantamiseen tähtääviä toi-

menpiteitä, ja tilaisuuden 

loppuyhteenvedon piti maa-

seutujohtaja Hannu Tölli.

Erkki Heikinaho

Maidontuottajat päivittivät osaamistaan

Maidontuottajat  saapuivat runsaslukuisina pohtimaan maidontuotantoon liittyviä ajan-

kohtaisia kysymyksiä.

Valion teknologiajohtaja, 

tohtori Matti Harju valotti 

tutkimuksen, tuotekehitte-

lyn ja brandimarkkinoinnin 

merkitystä maidon käytön 

lisäämisessä.

Ensi torstaina on Nivalassa 

uuden Lidl-päivittäistava-

rakaupan avajaiset. Nivalan 

myymälä on Suomessa 130. 

Saksalaisen perheyrityksen 

ketjulla on myymälöitä lähes 

kaikissa Euroopan maissa ja 

Sveitsissä.

Lidl tutkii huolellisesti 

paikkakunnat ennen sijoit-

tumista. Nivalaan oltiin yh-

teydessä ensimmäisen kerran 

jo kahdeksan vuotta sitten. 

Lidl omistaa kiinteistöt, vain 

kauppakeskuksissa toimitaan 

vuokratiloissa. Nivalan myy-

mälän tontti hankittiin viime 

vuoden alussa, päätös raken-

nustöiden aloittamista tehtiin 

kesällä ja syksyllä alkoi raken-

taminen. Se on edennyt aika-

taulun mukaan ja nyt tilava ja 

valoisa myymälä on valmis. 

Pääurakoitsijana on toiminut 

Rakennus Saarela Oy.

Edullisuus 
valttina
Lidl pystyy keskitetyn han-

kinnan avulla kilpailemaan 

laadun lisäksi hinnoilla. 

Myyntiartikkelit koostuvat 

kotimaisista ja kansainväli-

sistä merkkituotteista. Tuo-

retuotteet, kuten leivät, lihat 

ja vihannekset tulevat pää-

osin kotimaasta. Maitotuot-

teet tulevat Valiolta.

- Tuomme myös erikoi-

suuksia ja kansainvälisyyttä 

tarjolle. Meillä on esimer-

kiksi italialaisia tai kreikka-

laisia teemaviikkoja, Tiitola 

sanoo.

- Meitä kohtaan on usein 

ollut ennakkoluuloja, mut-

ta kun toiminta on saatu al-

kuun, on huomattu meidän 

tuovan piristystä paikkakun-

nan muuhunkin liiketoimin-

taan. Kilpailu myös alentaa 

hintoja. Meidän vaikutus nä-

kyy jo, sillä pari viikkoa sit-

ten täälläkin maidon hinta oli 

enemmän kuin nyt oleva 78 

senttiä litralta. Pienillä paik-

kakunnilla liiketoiminta kas-

vaa suhteellisesti eniten, Tii-

tola pohtii.

Uusia työpaikkoja

Lidl työllistää Suomessa 2500 

henkilöä. Nivalan myymäläs-

sä työntekijöitä on yhdeksän. 

Nivalan myymäläpäällikkönä 

toimii Sanna Isoahde. Hän on 

aiemmin toiminut mm. ra-

vintolapäällikkönä Nivalan 

Puustellissa. Työpaikoista oli 

kova kysyntä, sillä hakijoita 

oli peräti 70.

Lidlin valikoimaan kuu-

luu noin 1300 artikkelia. 

Toimintaan kuuluvat lisäksi 

olennaisena osana maanan-

taisin ja torstaisin vaihtuvat 

kampanjatuotteet, kuten ko-

din käyttöesineitä, vaatteita, 

elektroniikkaa ja leluja.

Maritta RaudaskoskiLidl Suomi Ky:n toimitusjohtaja Antti Tiitola, keskellä 

Nivalan myymäläpäällikkö Sanna Isoahde ja aluejohtaja 

Virpi Haikonen uskovat torstain avajaisissa olevan run-

saasti asiakkaita.

MTK:n maitovaliokunnan 

puheenjohtaja Eero Isomaa 

piti maitopoliittisen katsa-

uksen.
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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 tuoda ne suoraan toimitukseen. Py-
rimme julkaisemaan kaikki asialliset kirjoitukset, jotka mah-
tuvat lehteen. Yli 3000 merkin tekstejä emme valitettavasti 
julkaise ollenkaan.

Tavoistani poiketen kävin kat-

somassa elokuvan. En katso 

niitä yleensä edes televisiosta.

Elokuva oli Dome Karukos-

ken ohjaama Kielletty hedelmä. 

Se kertoo kahdesta vanhoillis-

lestadiolaisesta tytöstä, jotka 

lähtevät kaupunkiin koettele-

maan siipiään. Maria on avoin, 

aistillinen ja lapsellinen. Rakel 

lähetetään hänen peräänsä "pi-

tämään kädestä kiinni". Nuo-

ruus on kuohuvaa aikaa, ja mo-

nenlaiset houkutukset kosket-

tavat uskovia nuoria siinä mis-

sä muitakin.

Elokuva pureutuu juuri nii-

hin asioihin, joita lestadiolai-

suudessa pidetään sopimat-

tomina uskon kannalta. Tytöt 

joutuvat kaltevalle pinnalle, 

helppo saalis paholaiselle. Var-

sinkin Maria näyttää tietoisesti 

haluavan kokeilla uusia asioita 

ja ajattelee pyytävänsä niitä sit-

ten kerralla anteeksi.

Elokuva käyttää elokuvan 

keinoja: dramaattisia kohta-

uksia, paljasta pintaa, lähiku-

via ja liian voimakkaita äänie-

fektejä. Kielletyssä hedelmässä 

on myös paljon kaunista. Hy-

vin taiteellisen ja latautuneen 

vaikutelman teki kohta, jossa 

tytön ja pojan kädet liikkuivat 

samalla liikekielellä hyvin lä-

hellä toisiaan, koskettamatta 

kuitenkaan toisiaan.

Varsinkin Mariaa esittävän 

Amanda Pilkkeen näyttelijä-

suoritus on loistava. Marian 

suoruus, avoimuus ja lapsel-

lisuus tekee hänestä sympaat-

tisen, ja kohtaukset saavat hu-

moristisia piirteitä. Esimerkik-

si hän kertoo pussailun maistu-

neen vähän niinkuin kalalta.

Lestadiolaiseen oppiin ei 

varsinaisesti elokuvassa puu-

tuta. Elokuva on tehty ulko-

puolisen silmin. Eräässä koh-

taa äiti sanoo Rakelille, että on 

paha nähdä, kun oma lapsi pa-

laa helvetin liekeissä.

Lestadiolaisille tällä eloku-

valla ei ole erityistä annettavaa, 

onpahan vain elokuva elokuvi-

en joukossa. Kenties joitakin 

kysymyksiä se voi herättää, 

vaikkapa sen, että täytyykö ir-

tioton liikkeestä olla aina dra-

maattista.

Kino K.

Oli kerran tyttö, joka rakasti 

maailmassa kahta asiaa. Koi-

ria sekä erästä ihanaa

poikaa. Poika oli tytön kans-

sa vieläpä samalla luokalla.

Halpa-Hallissa oli arpajai-

set, jossa palkintona oli auto, 

grilli, sekä kolmantena koira. 

Tyttö täyttikin arpalapun miet-

tien. Hän oli aina unelmoinut 

koirasta jota äiti ei ollut kos-

kaan antanut ottaa. Entäpä jos 

hän voittaisi koiran?

Kahden viikon päästä tytöl-

le soitettiin, hän oli voittanut 

koiran! Tyttö oli niin onnelli-

nen, että hyppi ja pomppi on-

nesta. Koiraa lähdettiin hake-

maan oudosta talosta. Talo oli-

kin rakastamansa ihanan po-

jan talo! Poika joutui luopu-

maan koirastaan, koska hänen 

siskonsa oli allerginen. 

Tyttö ja poika alkoivat yh-

dessä ulkoiluttamaan koiraa, 

näin poika ei menettänyt koi-

raansa. Pian he rakastuivat ja 

menivät isoina naimisiin! Sen 

pituinen se.

Kerhotyttö

Haikaran 4H-kerholaiset kir-

joittivat elämän haaveistaan 

ja hakivat positiivisia ajatuk-

sia. Tässä eräs syntyneistä ta-

rinoista.

Sinä nuori, joka opiskelet Ni-

valan yläasteella. Ajatteletko 

omaa toimintaasi ja käyt-

täytymistäsi koulussa, kou-

lumatkalla tai kotona. On-

ko sillä mitään väliä kuinka 

käyttäydyn? Kyllä sillä on. 

Me Niva-Kaijan koulun van-

hempainyhdistyksessä poh-

dimme kuukausittain miten 

tavoittaisimme teidät ja ker-

toisimme kuinka rakastam-

me teitä, omia lapsiamme. 

Kaikki ne rajat ja säännöt mi-

tä kukin asetamme koulussa 

ja kotona ovat vain siksi, että 

meillä kaikilla olisi mahdolli-

simman hyvä ja turvallista ol-

la. Kuulemme joskus koululla 

tapahtuneista ikävistä asiois-

ta, mutta onneksi te useimmi-

ten olette ihku ihania ja käyt-

täydytte niinkuin pitääkin.

Olemme pohtineet kuin-

ka vähentäisimme tietoko-

neen käyttöä kotona ja siksi 

olemme päättäneet yhdessä, 

että maanantaisin pidämme 

tietokoneen kiinni kokonaan. 

Monessa perheessä tämä jo 

toimiikin ja toivottavasti teil-

läkin. Saimme tiedoksi kou-

lulla tehdyn hyvinvointiky-

selyn tulokset ja monet teis-

tä kertoo syövänsä koululla 

kunnon ruuan, mutta joilla-

kin on tapana korvata ruo-

ka energiajuomalla. Meidän 

nuoruusaikana ei ruokaym-

pyrässä esiintynyt energia-

juomaa eikä se ole siellä ny-

kyäänkään. Tiedämme ener-

giajuomien sisältävän mm. 

kofeiinia merkittävästi, joka 

on suurina annoksina vaaral-

lista terveydelle. 

Tupakoitko sinä? Tutki-

muksen mukaan Nivalassa 

noin 10% 7.-9. luokkalaisis-

ta sanoo tupakoivansa ja osa 

teistä haluaa lopettaa. Sama 

tutkimus kertoo, että yli 30% 

vanhemmista antaa luvan tä-

hän ja samanverran vanhem-

mista ei tiedä käytöstä ollen-

kaan?? Tupakkalaissa kiel-

letään tupakkatuotteiden ja 

tupakointivälineiden myy-

minen tai muu luovuttami-

nen 18 vuotta nuoremmalle 

henkilölle ja mm. koulujen 

pihoilla tupakointi on kiellet-

ty kokonaan. Emme siis pol-

ta koulussa tai muuallakaan 

varsinkaan alaikäisenä! Tä-

mäkin raja on asetettu mei-

dän terveytemme parhaaksi. 

Haluamme muistuttaa myös 

vanhempien vastuuta tässä 

asiassa. 

Tekeekö joskus mieli käy-

dä salaa marketilla kesken 

koulupäivän? Miksi? Siksi-

kö, että makeanhimo yllätti 

kesken päivän? Erään tutki-

muksen mukaan edellä mai-

nittu energiajuomakin saat-

taa aiheuttaa makeanhimoa. 

Meillä on kuitenkin kou-

lussamme tehty päätös ettei 

koulualueelta poistuta kes-

ken koulupäivän ilman asi-

allista lupaa, vaikka se saat-

taisikin olla niin jännittävää. 

Joskus on tarve käydä asioil-

la, mutta siihen me vanhem-

mat kirjoitamme lupalapun 

ja sen esittämällä opettajalle 

voi koulualueelta poistua so-

vituksi ajaksi. Tämäkin sään-

tö on meidän kaikkien tur-

vaksi ja parhaaksi. Aletaan 

siis noudattamaan kaikkia 

näitä sääntöjä yhdessä iloi-

sin mielin. Tarvittaessa voit 

kysyä mm. terveydenhoita-

jalta edellä mainittujen tuot-

teiden terveysriskeistä.

Välittämällä toinen toisis-

tamme ja tukemalla oikeissa 

valinnoissa me parannamme 

omaa ja lähimmäisemme elä-

mänlaatua siellä koulussakin. 

Ollaan esimerkkejä toisillem-

me ja aloitetaan itsestä.

Aurinkoista kevättä kotiin 

ja kouluun!

Niva-Kaijan Koulun 
Vanhemmat ry.

Taas kerran on koulujenväli-

set hiihdot kilpailtu niinkuin 

monet muutkin hiihdot. Sil-

loin tällöin muistan omia kil-

pailujani.

Olimme eräällä koululla 

numerolaput jo rinnassa mil-

tei lähtövalmiina, kun edellä-

ni lähtevä tyttö uhosi minulle, 

että "olen luokkani paras hiih-

täjä. Olet niin rumakin". Itku-

han minulta pääsi. Oman kou-

lun tytöt lohdutteli mua: "Älä 

välitä tuosta. Olet hyvä hiihtä-

jä. Näytä sille".

Ja senhän teinkin. Sukseni 

luisti hyvin (voitelijat oli on-

nistunut) ja ei tarvinnut hiihtää 

pitkääkään matkaa kun huusin 

jo "tietä". Tyttö nolona tuuma-

si: "Nytkö sinä jo eelle meet?"

Hiihtoni oli luistavaa ja 

kohta olin toisen tytön kan-

noilla huutamassa tietä. Tästä-

hän innostuin lisää ja hiihtelin 

lujaa vauhtia katsomatta latua 

ja olin huutamaisillani oman 

koulun tytöltä Kertulta tietä, 

niin silloin se tapahtui. Lensin 

mukkelis makkelis hangelle. 

Toinen suksi irtosi ja sauva-

kin lensi kauas. Makasin tovin 

hengästyneenä maassa ja ajat-

telin vain - en jaksa edes nous-

ta saatikka lähteä hiihtämään 

ja mielessä välähti, näkiköhän 

kukaan? Olis nolottanut.

Katsoin kuitenkin ladulle 

ja näin, että maali jo näkyi ja 

Kerttu kipitti jo loppumetre-

jään maalialueella. Päätin, en 

sittenkään jää tähän. Äkkiä 

kimposin ylös ja sukset jal-

kaan ja taipaleelle. Vilkaisin 

ensin taakseni ladulle, mikä 

pyllähdykseni aiheutti. Näin 

että latu kulki katajapensaan 

päältä ja teki ansan ladulle, jo-

hon vauhdilla porhalsin.

Kokosin kaiken tarmoni ja 

hiihdin eteenpäin niin lujaa 

kuin pääsin ja maaliin saakka. 

Yltäsin vielä viidennelle sijalle 

ja kunniakirjalla palkittiin. Se 

tuntui jo mahtavalta ja jo sekin, 

että perille asti jaksoin.

Näinhän se on, että näitä 

hyviä voitelijoita matkan var-

rella tarvitaan. Silloin oli Kale-

via, Alpoa, Jussia, Marttia. Tai-

vaan isäkin on järjestänyt meil-

le huoltajan, joskus tunteem-

mekin heittää kuperkeikkaa 

(joskus saamme huomata, hän 

on hiljainen kuuntelija, näky-

mätön vieras kodissamme).

Mutta kuten laulun tekijä-

kin sepittää: "Ei väsyä kesken 

matkaa, tien kaitaisen kulkijat 

saa. On määränä siksi jatkaa, 

kunnes perille saavutaan".

Terttu Malila

Niva-Kaijan koulun
oppilaille ja vanhemmille!

Ylpeys käy
lankeemuksen edellä

Yllätysvoitto

Katsoin elokuvan

Heipparallaa kaikki !
 
Lupasin tällä kertaa kertoa 
nauruterapeuttisesta ener-
gialomastani…..joo. Sii-
nä kävi vähän niin kuin 
toissa viikon ruoan laitos-
sa. Loma peruuntui ja jou-
duin järjestämään itse itsel-
leni nauruterapian, mutta 
onneksi se ei ollut vaikeaa. 
Soitin ystävälleni Lealle ja 
sen puhelun aikana lirah-
ti lusikallinen jos kaksikin 
housuun kun oli niin haus-
kaa. Eeva-Liisa lupasi lait-
taa etäenergiat tulemaan 
ja minun tarvitsi vain vas-
taanottaa ne. 
 
Hiihtoloma oli ja meni. 
Kävin poikien kanssa las-
kemassa mäkeä. Mäki oli 
niin kuoppainen, ettei sitä 
meikäläisen ruholla voinut 
laskea. Otti liikaa vanhan 
rangan päälle. Oli mukava 
olla sunnuntain auringon-
paisteessa ulkona. Olen jo-
pa kaivanut sukset autotal-
lin katosta alas. Olivat vä-
hän ravistuneet siellä. Toi-
sesta suksen kärjestä oli ir-
ronnut muovipohja. Ajatte-
lin liimata sen pikaliimalla. 
Mitä nuita hyviä välineitä 
joka vuodelle vaihtamaan. 
Minun suksissani on olym-
piarenkaat vuodelta 81. 
Olen saanut sukset ja mo-
not veljeltäni lahjoituksena. 
Ovat hänen poikansa van-
hat ja pieneksi tulleet. Kai-
killa pitäisi olla sellainen 
veli kuin minulla. Hän on 
jäänyt ainoaksi kun kaksi 
muuta on mennyt jo manan 
majoille. Kiltti ihminen ja 
onnistui tuossa takavuosi-
na laihduttamaan monta 
kymmentä kiloa ja on aina 
paikalla kun tarvitsen hän-
tä. Meillä on sellainen yya-
sopimus.
 
Nyt on läskikapinallisilla 
monta hyvää mahdollisuut-
ta hoitaa itseään kuntoon. 
Kevättalven ilmat on muka-
via ulkoilla ja monet yrityk-
set tarjoavat hyviä mahdol-
lisuuksia saada kroppansa 
kuntoon. Käykää vaikka 
kuntosalilla, uimassa tai 
muuta reipasta meininkiä 
harjoittamassa. Minäkin 
vääntäydyin uimahalliin 
hiihtolomalla. Hyvin kel-
lui…niinhän se rasva ruu-
kaa tehdä. Kossit on jo niin 
isoja etteivät kehdanneet 
tulla minun kanssa naisten-
pukuhuoneelle. Minä ehdin 
ensimmäistä kertaa isoon 
altaaseen heitä odotellessa-
ni. Uin ainakin 100 m.
 
Olen harrastanut viimeai-
koina niin paljon urhei-
lua että arvelin jo kestä-
vän käydä Hekulla teellä 
ja ihkulla voisilmäpullal-
la. Sain osakseni ym-
märtäväisiä hymyjä. Pitää-
hän sitä kuulemma laihdu-
tuskuurillakin vähän itseä 
hemmotella. En viitsi kertoa 
kuinka paljon olenkaan sitä 
taas tehnyt. Ensin hemmo-
tellaan ja sitten kuntopyö-
rän nitinällä rankaistaan. 
Sellaista se on elämä. Joten-
kin vaan tuntuu että se on 
vielä turhan voimakas tuo 
gravitaation voima. (Olen 
oppinut sivistyssanoja, kun 
olen lukenut lapsille Mauri 
Kunnaksen Avaruuskirjaa.) 
Massaa kärsis vielä vähen-
tää vetovoiman kovin kärsi-
mättä.
 
On mukava sattua toimi-
tukseen ja nähdä leveästi 
hymyilevät kasvot kun tule-
vat puntari huoneesta.
 
Onnistumisen iloa ja hyvää 
yritystä kaikille ei yksinoike-
udella vaan tasapuolisesti
 

t. Kaarina
Puusaari-Niemelä

050-4392900
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Ruutihaantie 2, Ylivieska
Vesa Savolainen, puh. 0400 587 767

vesa.savolainen@talomyyntivesasavolainen.fi, www.talomyyntivesasavolainen.fi

TALOPAKETIN 
OSTAJALLE NYT

PLUSSAA!

www.puutalo.com

www.omatalo.com

www.avainkoti.fi

K-Plussa-pisteet saat, kun talon 2. maksuerä on maksettu. Nämä pisteet eivät kartuta 
palkintopistekertymääsi. Tutustu K-Plussa-kortilla saataviin etuihin osoitteessa 

www.plussa.com tai talomerkkien nettisivuilta.

Saat kaksinkertaiset K-Plussa-peruspisteet uudesta 
talopakettitilauksesta 1.1.-31.3.2009.

Tervetuloa palvelevaan talomyyntiimme.

TELINEET, NOSTIMET, MAARAKEN-
NUSKONEET, PUMPUT, SIRKKELIT, 
MAANTIIVISTÄJÄT, HITSAUSLAITTEET, 
NAULAUSKALUSTO

JA PALJON MUUTA: CRAMO YLIVIESKA

POWERING YOUR BUSINESS

Ratakatu 22, Ylivieska
puh. 010 661 45 50
www.cramo.fi

Ota yhteyttä

ilmoitusasioissa

Mika Moilanen

040 416 8958

Kaarina Puusaari-Niemelä

050 4392 900
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Lukijat voivat lähettää mielipitei-

tään ja havaintojaan tekstivies-

tillä. Puhelinnumero on 044 945 

3763 (normaali tekstiviestin hin-

ta). Viestit edustavat lähettäjän nä-

kemyksiä - eivät lehdenTekstarit

Kommentoi netissä
Tekstarit löydät  myös internetistä 

osoitteesta www.nivala.org. Sivuilla 

voit myös kommentoida viestejä.

Tohtori Kiminkinen puhuu 

paljon. Kaksi tuntia kansan-

kielistä puhetta terveydestä 

ja hyvinvoinnista yleisötilai-

suudessa Ylivieskan yläas-

teella. Maalaistohtori Tapa-

ni Kiminkinen Saarijärveltä 

tunnetaan medioista tv- ja 

radio-ohjelmista ja persoo-

nallisena terveysluentojen 

matkasaarnaajana.

Maalaislääkärin vetämä 

sarja tuo ruutuihin viihdyt-

tävää faktaa. Kiminkinen ju-

listaa terveen elämän sano-

maa. Hän osaa sopivasti po-

pularisoida, rohkenee selit-

tää anabolisen oireyhtymän  

kansankielellä  suorasukai-

seen tyyliinsä.

-Oikeastaan ei ollut lain-

kaan vaikeaa saada ohjel-

maan mukaan kuvattavia. 

Saarijärvellä on koettu, että 

ohjelma on meidän oma jut-

tu. Ohjelmassa esiintyvät ovat 

kaikki tuttuja potilaitani, ker-

too tämä tv-tohtori. 

Kiminkinen puhuu 15.000 

potilaan ja lähes 30 vuoden 

lääkäriuran tuomalla koke-

muksella maalaispaikkakun-

nalla. Valmistuttuaan lääkä-

riksi Helsingin yliopistosta 

vuonna 1980, hän palasi oitis 

takaisin Saarijärvelle ja aloitti 

terveyskeskuslääkärinä. Hän 

tuntee potilaansa, jolloin on 

helppo luoda luottamukselli-

set suhteet potilaisiinsa. Hän 

ei ole jäykkäniskainen ja va-

rauksellinen teoreetikko, jo-

ka kätkeytyy hienojen latina-

kielisten termien taakse vaan 

puhuu sairauksista selvällä 

suomen kielellä. 

- En halua käyttää lääkä-

rislangia. Eihän siitä mitään 

tule, jos potilas ei ymmär-

rä lääkärin puhetta lääkärin 

pitää oppia kohtaamaan ja 

kuuntelemaan potilaita. 

 Faktaa 
huumorilla 
höystettynä

Koulun liikuntasali täyttyi 

hyvissä ajoin tilaisuuden al-

kua. Lisätuolit olivat tarpeen. 

Täpötäysi salillinen kaiken-

ikäisiä kuulijoita ei ainoas-

taan keski-ikäisiä naisia. Mie-

hiäkin oli uskaltautunut pai-

kalle kiitettävästi.

Tilaisuuden alustukseksi 

Kiminkinen lausui Eino Lei-

noa. Esityksestä kuuli, että 

mies on lausunut ennenkin. 

Hän paljastaa lausuneensa 

runoja lapsena Pylkönmäen 

seurakunnan tilaisuuksissa, 

joista kertoo saaneensa  in-

noituksen runouteen ja palo 

esiintymiseen.

Kiminkinen ei pelkää tun-

nustaa elämänarvojaan.

 Arvokkain omaisuutem-

Olisi mukava tietää miksi po-

liisit eivät valvo moottoripyö-

riä ja mönkijöitä ja mootto-

rikelkkoja Nakkauksen tiellä 

ja Pyssymäen tiellä ja Kärpän 

tiellä, onko kaikki edes rekis-

terissä ajavat kuin mielettö-

mät kaikki muut liikkujat saa-

vat varoa. T. Kävelijät.

Miksi eivät koirien omistajat 

kerää koirien jätöksiä pois 

tien vieristä ja ladun  varsis-

ta vaan jättävät ne sinne, mui-

den tiellä liikkujien haitaksi 

ja sama hevosilla, ratsastajat, 

ottakaa pieni lapio mukaan 

heittäkää metsään tai kerät-

kää pois. T: Kulkijat.

Moi. Minä näin la. 28.02. klo 

20:02 hitaasti liikkuvan va-

loilmiön taivaalla jossa ko-

mea sinipunainen pyrstö. 

Lensi etelästä pohjoiseen (on-

ko teillä nivalaiset vielä lisää 

havaintoja?).

Jep, jep! - et ole, Sanna, har-

hoja nähny lauantai-iltana! 

Maan ohitti asteroidi hyvin 

läheltä! Siitä irronneita osa-

sia tuli maan ilmakehään lau-

antaina, 28. pv. t. nähnyt.

Jos laihuus parantaa niin mi-

tä ihmettä ne laihat sitten is-

tuvat kuin tatit tohtorin vas-

taanotolla...?  :-O.

Kesä lähestyy, kunnan ta-

lous kerralla kuntoon, kou-

lulaisten loman ajaksi kaikki 

opettajat lomautetaan, hen-

kilöstö ansiosidonnaiselle 

päivärahalle. Kukaan ei kär-

si taloudellisesti, mutta kun-

ta säästää. 

Olen ollut ja olen edelleen 

reilusti ylipainoinen jo 40 

vuotta. Lääkärin vastaanotol-

la olen joutunut käymään 5 

kertaa, niin että ei se liha-

vuuskaan aina sairastumista 

aiheuta.

Kyllä ne vaivojen valitukset 

unohtuu... kun pääsee eläk-

keelle, jaksaa päivät vaikka 

tehdä metsätöitä.

As. Oy Pokelan käytävästä 

katosi toinen kukka-amppe-

ri kukkineen. Kukahan tar-

vitsi ja sieltä ylhäältä sen sai 

vietyä, kaikkien iloksi laitettu. 

Kukat saat pitää mutta palau-

ta ampperi vaikka alaportaal-

le, sillä olen saanut ne lahjaksi 

ja ne ovat pariksi tarkoitettu, 

joten en viitsi toista siellä yk-

sin pitää.

Te viisi poikaa jotka olit-

te huhmarissa lauantaina ei 

sieltä takaa saa laskea suksilla 

ja ottakaa sauvat ensi kerral-

la mukaan kun kaksi miestä 

tulee yhdellä sauvalla vastaan 

ja kahdella farkut jalassa.

Sinä joka su. 8.3. klo 15-18 

välillä otit Karvoskylän kou-

lun jäältä limsakorin, palauta 

takaisin! 4-vuotias Jami poika 

opetteli sitä apuna käyttäen 

luisteleen ja olipa pojalle tosi 

pettymys kun sitä ei enää siel-

lä ollutkaan. (Oli vahingossa 

unohtunu sinne ja ihmetyt-

tää kovasti kellä oli niin tarve 

tyhjä limsakori viedä.)

Ilmoittakaa poliisiasiat polii-

sille. Kauppojen henkilökun-

nalle voi antaa palautteen 

suoraan. Tuo julki oma nimesi 

henkilöön kohdistuvissa vies-

teissä. Yhteystietojesi täytyy 

olla toimituksen tiedossa.

Toimitus

Tv-tohtori haluaa olla kansanmies

me on terveys ja suurin onni 

on mielenrauha.

Olen tavallisia ihmisiä 

varten. Kolme tärkeää asiaa 

elämässä on ihmisten väline 

tasa-arvo, emme ole toistem-

me tuomareita ja että totuus 

riittää.. Meidän pitäisi oppia 

laskemaan oikein päiviem-

me määrä . Elämä ei ole yk-

sin meidän käsissä . Meidän 

pitäisi oppia olemaan nöy-

rempiä. Elämä on suuri lahja 

ja oppia ymmärtämään elä-

män ainutkertaisuus.. Terve-

ys on kokonaisvaltainen tila. 

Psyykkinen, fyysinen, sosiaa-

linen ja hengellinen tai hen-

kinen kokonaisuus, liittyvät 

voimakkaasti yhteen lisäksi 

meidän pitäisi muistaa koh-

tuus kaikessa.

- Medikalisaatiota vastaan, 

ei aina lääkkeitä, ei liikaa an-

tibiootteja. Me voidaan itse 

vaikuttaa omilla valinnoil-

lamme terveyteemme. Maa-

laisjärki kunniaan. Lääkärit 

pelkäävät läheisyyttä. Lää-

kärikoulutuksessa on koros-

tunut ihmisen biologia ja so-

siaalinen puoli on unohdettu. 

Meidän tulisi oppia ihmisyyt-

tä ja toisten kunnioittaminen 

ja toisten ihmisten huomioi-

minen luonnollisella tavalla 

luontevasti ja avoimemmas-

ti ja avointa keskustelua tarvi-

taan puhutaan oikeista asiois-

ta niiden oikeilla nimillä ei-

kä piilouduta kapulakielisen 

mongerruksen taakse. Ei edes 

uskalleta tervehtiä toisiam-

me. Hyvät, vanhanajan tavat 

kunniaan.

Ritva Oja
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

SPR Nivala

Keskusta

MTK Nivala

Nivalan Vesaiset

Nivalan Metallityöväen AO 332

Kineva 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.

Nivalan Metallityöväen AO 353

Nivalan Metallityöväen Ammattiosasto 353

KEVÄTKOKOUS

Työväentalo Kineva ke. 25.3.2009 klo 18.30. Esillä sääntöjen 

määräämät asiat. Tervetuloa!

Toimikunta

FLEECE-TAKIT on vihdoin aapuneet ja voi noutaa Kineval-

ta su. 15.3. klo 12.00.

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

Akun keräys Essolassa, Järvikyläntie 838.

Tontteja myynnissä. Edullisia ja luonnonkauniilla paikalla.

Elinvoimaa Aittolasta. www.aittola.fi 

Nivalan Metalli- ja kaivostyöväen ao. 332:n

KEVÄTKOKOUS

perjantaina 20.3.2009 klo 18.30 Ravintola Kuutamossa.

Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Nivalan Metalli- ja kaivostyöväen AO 332 yhteystiedot:

Puheenjohtaja: Ari Kukkurainen, Niittytie 9 as. 1, 85500 Ni-

vala, p. 040-5827751, sähköposti: ari.kukkurainen@nivala.fi 

Sihteeri: Saija Ylikotila, Peräläntie 94, 85500 Nivala, p. 0400-

876649, sähköposti: ylisaija@gmail.com.

Taloudenhoitaja: Heikki Poikkimäki, Haapaperäntie 54, 85500 

Nivala, p. 0400-340847.

LASTENTARVIKEKIRPPIS

Lauantaina 4.4. Nuorisoseuralla klo 10-14.00. Pöytävaraukset 

puh. 050 552 5477. Sähköpostilla: laura.kuki@kotinet.com. 

Pöytämaksu 5 euroa.

Lähde mukaan Vesaisten järjestämälle

laskettelureissulle Ylläkselle ja Leville 17. -19.4.

Hinta alle 12v. 125 € ja yli 12v. 140 €. Hinnat sis.linja-auto kyy-

din Nivalasta, majoituksen Puurokaukosen kylätalolla, ruo-

kailut, hissiliput ja vakuutuksen. Kysy lisää ja ilmoittaudu 17.3. 

mennessä  p. 08-5711730 tai 040 5338160, Pirjo Pyörälä. 

Tulossa myös Äideille oma shoppailuviikonloppu

Haaparantaan 2.-3.5.

Ohjelmassa Haaparannan kiertoajelu, Ikea ja Rajalla-kauppa-

keskus. Matkan hinta 55€, sis. kuljetuksen, majoituksen lei-

rikeskuksessa Torniossa ja aamiaisen. Ilmoittautumiset 16.3. 

mennessä p. 08-5711730 tai 040 5338160, Pirjo Pyörälä.

MLL:n Nivalan  yhdistys

MTK-Nivalan vuosikokous Nivalan Osuuspankin kokous-

huoneessa to 19.3. 2009 klo 19.

Asioina sääntömääräisten vuosikokousasioiden lisäksi sään-

töjen 1. pykälän muuttaminen (liittojen yhdistymisasia), sekä 

nuorten tuottajain kerhon toiminnan lakkauttaminen.

Maatalouspolitiikan ajankohtaiskatsaus, Sirpa Törmikoski 

MTK-Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kahvitarjoilu ennen kokousta.

TERVETULOA, Johtokunta

Tervetuloa vastaamaan Lämpöä viluisille -haasteeseemme.

TILKKUPEITTOJEN ILTA KINEVALLA

Tiistaina 17.3. klo 18.00 alkaen. Seuraava keräyskohde on Vie-

nan Kemin ja Kalevala-kylän synnytyssairaalat, jonne kesä-

kuussa toimitetaan äitiyspakkauksiin vauvan peittoja.

JOHTOKUNNAN KOKOUS

lauantaina 21.3. klo 14.00. Kevätkokouksen valmistelua.

(Huom! Viime lehdessä ollut ilmoitus kevätkokouksesta oli 

painovirheen takia ennenaikainen).

EU-vaalit 7.6.2009

LIISA JAAKONSAARI KINEVALLA

sunnuntaina 22.3. klo 13-14.00. Tule kuuntelemaan ja kyse-

lemään Liisan ajatuksia.

SEURAAVA NUORTEN DISKO

perjantaina 27.3. klo 18-22. Teemana on rauhan aate. Voi pu-

keutua tyyliin sopivaksi.

Onko JÄRJESTYKSENVALVOJA KURSSILLE

menijöitä? Kineva maksaa koulutuksen. Yhteydenotto Riitta 

040 500 7022 tai Sirpa 040 563 9326. Velvoitteena on nuorten 

diskossamme järjestyksen valvontaan osallistuminen.

Keskustan Sarjankylän paikallisosaston

VUOSIKOKOUS

20.3.09 klo 19.00 Maija ja Leo Kalliolla Erkkisjärven rantatie 

138. Johtokunta klo 18.00. Tervetuloa!

KOKOUSKUTSU

Punaisen Ristin Nivalan osaston KEVÄTKOKOUS

pidetään sunnuntaina 22.3.2009 kello 16.00 alkaen osaston 

toimitilassa Toivolassa Toritie 3, 2. kerros. Kokouksessa kä-

sitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Hallitus

TALVIPÄIVÄT

Järjestää kuljetuksen Metallin Talvipäiville Vuokattiin la 

18.4.2009. Lähtö:  Nivala Mh klo 6.45, Haapajärvi Mh klo 

7.15. Paluumatkalle lähdetään noin klo 15:30

Ohjelma: pilkkikisa 4 hlön joukkueittain, hiihtokilpailu, kara-

oke, laturetki, makkaranpaisto, lapsille moottorikelkka-ajelu, 

lounas ja tulokahvit, tarkempia tietoja saa työpaikan luotta-

musmieheltä tai ammattiosastosta. Uintiliput: urheiluopiston 

uimahalli 4 e/aik. ja 2,5 e/alle 16 v, alle kouluikäiset ilmaisek-

si vanhempien seurassa.  Katinkullan kylpylä: lippu urheilu-

opistolta 7 e/hlö, alle 4 v ilmaiseksi. Lasketteluliput: Leimalla 

varustettua urheiluopiston ruokalippua vastaan saavat aikui-

set hissiliput hintaan 25 e/pv, 20 e/3h, lapset 7-12-vuotiaat 20 

e/pv tai 17 e/3h.  Alle 6 v. ilmaiseksi vanhempien seurassa ja 

kypärä päässä.  Vuokravälineet, paketti 20 e/pv tai 17 e/3h. 

Lumilauta ja kengät 27 e/pv tai 23 e/3h

Skifox-pujottelukilpailu. Snow Fox kelkkakisa - kaiken kan-

san laji - nuorista vanhuksiin! Kuka laskee nopeimmin mäen 

alas. Takuulla kaikki tulevat alas hymyssä suin. Radan pituus 

n. 100 m. Laskettelu tapahtuu Hiihtomaassa, Vuokatinhallin 

vieressä sijaitsevien hyppyrimäkien kupeessa. Jääkyykkä.

Kevennetty versio tavallisesta kyykästä, liukkaalla pelikentäl-

lä. Pelikenttä sijaitsee hyppyrimäen kupeessa. Kiipeilyseinä 

10 m, Bungee-trampoliini, pomppulinna. Kurkota kattoon, 

ahkeroi apinan lailla ja tartu tiukasti kiviin kiinni, niin pian jo 

huippu häämöttää. Vuokattihallissa. Omavastuu: jäsen 0 eu-

roa, puoliso ja yli 4 v omat lapset 5 euroa.  Sitovat ilmoittau-

tumiset ke 25.3. mennessä työpaikan luottamusmiehelle tai 

Jari 040 3544711 / Pertti 044 5241919.

Toimikunta
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EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ
TÄLLÄ SIVULLA

Ilmoitus Nivalan Viikon

Parhaat palvelut -palstalla

maksaa vain muutaman euron viikossa

Vastataan pois

Parhaat palvelut  

1. 50 vuotta.

2. 14.

3. 1897 Oskar Merikanto. 

4. Sarjakuvan tekijöitä.

5. Lontoon sinfoniat.
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Myydään  

14" VÄRITEKSTI-TV kauko-
säädöllä. Täysin toimiva 
ja hyvä. Tarpeettomana. 
Hintap. 20 €/tarjous. P. 
040-5540 753.

Hyvät 195/65/15 KESÄ-
RENKAAT contipremium 
contact 2 vw, audi pel-
tivanteilla. Hp. 330 e. 
Puh.0408403378.

IKKUNAT, parvekeovet, 
puutaiteovet tehtaan 
hintaan. SÄLEKAIHTIMET 
myös puiset. Pystylamelli-
kaihtimet hajakokoja - 90 
%. Verovähennysoikeus 
nyt 3000 euroa. Mittaus 
ja asennuspalvelu. Puh. 
08-41569085.

Kaksosten Craco MATKA-
RATTAAT. Erikseen sää-
dettävät selkänojat. Ko-
koontaittuva malli. Hp. 
50 e 0440202460.

BENSAMERSU 123 Sedan, 
täysin kunnostettu. -84. 
Paljon uutta osaa. P. 040 
5197195.

LASIKUITUVENE Terhi 400 
+ 8 hv. Honda moottori. 
Hp. 1300 euroa. MOOT-
TORIPYÖRÄ Honda CBF 
60 os vm-06, hp. 8100 eu-
roa. Puh. 0400 285 215.

3 kk käytössä ollut DI-
GISOVITIN kaapeliverk-
koon. Hinta 50 euroa. 
Puh. 050 538 6384.

VAUVANHOITOPÖYTÄ, 
valkoinen, 3 laatikkoa, 
ollut yhden lapsen käy-
tössä. Hyväkuntoinen. 
Hp. 65 euroa. Puh. 045 
111 7785.

Lasten TURVAISTUIN, siis-
ti 0-18 kg. Ollut mummo-
lan käytössä 4 kuukautta. 
Puh. 040-751 3898.

Todella hyvät KESÄ-
RENKAAT nokian nrh 
195/65/15 Audin alkupe-
räisillä aluvanteilla. Hp. 
300 €. Puh 040 8403378.

PAALIREHUA 040 867 
2753.

ASCONA 1.8 i vm-85, ajet-
tu 270 tuh. 2-det renk., 
stereot, vetokoukku, uusi 
pakoputki kokonaan, kat-
sastettu. "Harvinaisuus" 5-
vaiht. Tiedust. puh. 0400-
672943, 040-557 3219.

13" RENKAITA. Kesä ja 
talvi, Corollan vanteilla 
50 euroa/sarja. Puh. 040-
324 7430.

JÄÄKAAPPI Rosenlew, 
käytetty noin viikon ver-
ran. Hp. 100 euroa. Puh. 
040 574 5532.

Heinää PIENPAALEISSA -
08 satoa. Hyvänlaatuista. 
Puh. 050-5625399.

Ostetaan  

1-2 HAMSTERIA. Puh. 040 
760 2938.

Lasikuituinen SOUTUVE-
NE/perämoottori puh: 
040-7061749.

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

ASUNTOVAUNU soli-
fer, lmc, hobby tai vas-
taava max 2500 e puh; 
040-7061749.

POLTTOPUITA/rankaa. P. 
0404 124703.

TOYOTA Hiace vm. 
90-95. Tarjoa. Puh. 
040-3247430.

OK-TALON TONTTI n. 1-2 
hehtaaria Maliskylä-Vilku-
na -suunnalta. Maksimis-
saan 12 km keskustaan. 
Puh. 044-254 8260.

Halutaan vuokrata  

Keskustan tuntumasta 3 
h+k+s, RIVI- tai OMAKOTI-
TALO. Puh. 040 4170803.

3 H+K mielellään saunal-
linen Nivalan keskustas-
ta tai sen läheisyydestä. 
P. 050-522 7398.

Vuokralle tarjotaan  

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

50 m2 LIIKETILA Nivalan 
keskustassa Kallion tien 
varrella. Tiedustele p. 
0500-682277.

OMAKOTITALO 130 m2 
Nivalan keskustasta. Puh. 
020-7690632.

Kadonnut  

Oranssi-keltaraitainen 
KISSA aseman läheltä. 
Soitelkaapa, jos olet-
te nähneet karkulaista 
050-3607357. 

Henkilökohtaista  

Mies etsii NAISTA. Soita 
044-9309921.

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

Ota yhteyttä

ilmoitusasioissa

Mika Moilanen

040 416 8958

Kaarina Puusaari-Niemelä

050 4392 900



www.nivalanviikko.fi 

www.hk-auto.fi
VAIHTO/RAHOITUS

VAIHTO/EDULLINEN RAHOITUS

KOKKOLAN
HK-AUTO OY

Vanha Ouluntie 148,
Puh. 0400 747 655, (06) 822 4964

Volvo XC90 D5  -04
119 tkm Executive 7p 38900 €

BMW 530 DA Sed.m-sport  -05
155 tkm 34800 €

Volvo XC70 D5 185hv  -07
282 tkm Geartr. Summum 27900 €

Opel Vivaro 2.5 CDTi  -04
98 tkm Bussi 9-p 26900 €

VW Passat Variant 2.0  -06
119 tkm Tfsi 147kw Highline 24800 €

VW Transporter 2,5 Tdi  -04
88 tkm130hv A/c 21800 €sis.alv.

Porsche 944 S2 3.0i -89
210hv 11900 €

BMW 523i Touring  -00
241 tkm Shadowline  10900 €

VW Transporter Caravelle  -97
560 tkm 2.5tdi 9p. Rego9900 €

MB C 220 D  -98
432 tkm Autom.stw 7p. 5200 €

Peugeot 406 2.0i SR A/C  -00
189 tkm  4900 €

VW Transporter 1.9 TD  -96
288 tkm lyhyt  4900 €

Chrysler Saratoga -93
192 tkm 2.5 Efi M5  2690 €

VW Transporter 1.6TD  -89
411 tkm Coach Pa 9p.  2550 €

Chevrolet Caprice Classic  -89
64 tkm 5.0 STW 3+3  2200 €

Mazda 626 2.0 GLX  -92
268 tkm STW 7paikk.  1150 €

Katso kuvat:
www.hk-auto.fi


