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Sunnuntai  
22.3.2009

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. Ilmoitukset vain 9 euroa/kpl.

Muut ilmoitukset  - esimerkiksi kuvalliset kasteilmoitukset, vihit-

tyjä, kihloissa, syntymäpäivä- ja kiitosilmoitukset maksavat vain 

9 euroa käteisellä, laskutettaessa lisätään 1,90. 

Tiedot osoitteeseen Kalliontie 25 tai sähköpostilla:

toimitus@nivalanviikko.fi . Puhelin 443 133

Ateriapalvelu

Sunnuntai 22.3.: Karjalan-

paisti, perunat, perunasa-

laatti, luumukiisseli.

Maanantai: Nakkikastike, pe-

runat, jäävuori-tomaatti-ana-

nassalaatti, marjakiisseli.

Tiistai: Kalakeitto, juusto, 

ruispuolukkapuuro.

Keskiviikko: Italialainen jau-

helihalaatikko, kiinankaa-

li-mandariinisalaatti, vadel-

makiisseli.

Torstai: Kirjolohipihvit, pe-

runat, tillikastike, porkka-

na-ananasraaste, mustahe-

rukkakiisseli.

Perjantai: Kinkkukiusaus, kii-

nankaali-tilli-kurkkusalaatti, 

vaniljavanukas.

Lauantai: Lindströminpih-

vi, perunat, kastike, kurpit-

sasalaatti, porkkana-ananas-

kiisseli.

Sunnuntai: Lihahöystö, pe-

runat, italiansalaatti, marja-

vaahto.

Peruskoulu ja 
lukio
Maanantai: Uunimakkara, 

muusi, kaalisalaatti.

Tiistai: Broileririsotto, viher-

salaatti.

Keskiviikko: Lohi-kasviskeit-

to, pehmeäleipä.

Torstai: Kinkkukiusaus, pu-

nakaali-punaherukkasalaat-

ti.

Perjantai: Riisi-ohrapuuro, 

mehukeitto, kinkkuleikkele, 

ruispalat.

Onnellisia ne, jotka saavat 

voimansa sinusta, ne, jotka 

kaipaavat pyhälle matkalle.

Kun he kulkevat vedettömäs-

sä laaksossa, sinne puhkeaa 

virvoittava lähde, ja sade an-

taa heille siunauksensa.

Askel askeleelta heidän voi-

mansa kasvaa, ja he saapuvat 

Siioniin Jumalan eteen.

Jumala, Herra Sebaot, kuule 

rukoukseni, älä ummista kor-

viasi, Jaakobin Jumala!

Jumala, meidän kilpemme, 

katso voideltusi puoleen!

Autuas se, joka turvaa si-

nuun, Herra Sebaot!

Ps. 84: 6-10, 13

Sunnuntai: Vihtori

Maanantai: Akseli

Tiistai: Gabriel, Kaapo, Kaa-

pro, Kaappo

Keskiviikko: Aija

Torstai: Manu, Manne, Im-

manuel, Immo

Perjantai: Sauli, Saul

Lauantai: Armas

Sunnuntai 22.3. Marian il-

mestyspäivä

Maanantai 23.3. Pohjolan päi-

vä, Pohjoismaiden yhteistyön 

teemapäivä

Perantai 27.3. Maailman te-

atteripäivä

Joka sanoo, että nuoruus on 

kypsää ikää onnellisempi, 

väittää että näköala tornin 

juurelta on parempi kuin sen 

huipulta.

William Phelps

1. Kuka näytteli Komisario 

Palmu-elokuvissa etsivä Vir-

taa?

2. Mihin Amu-Darja ja Syr-

Darja laskevat?

3. Kuka esitti kesällä 1981 

toivomuksen, että Urho Kek-

konen olisi jatkossakin käy-

tettävissä presidenttinä?

4. Mitä kirjainta Andreak-

sen risti muistuttaa?

5. Mikä laki oli voimassa 

Suomessa vuosina 1919 – 

1932?

Vastaukset sivulla 10

Ruokalista

Vauvauutisia

Työpaikat
Englannin kielen kouluttaja, 

sairaankuljettaja, Green Hou-

se-vaatemyyjä, menekinedis-

täjä, psykiatrian erikoissai-

raanhoitaja.

Työvoima-
koulutus:
Hitsaajan pätevöitymiskou-

lutus, hitsaajan ammattitut-

kinto, teollisuusrobotin oh-

jelmointi ja käyttötaito, työ-

turvallisuuskorttikoulutus, 

tulityökorttikoulutus, yrittä-

jän ammattitutkinto, levytek-

niikan ammattitutkinto.

Tanja ja Antero Mäkelä sai-

vat pojan Oulaisissa 7.3.2009. 

Pienokaisen pituus on 50 cm 

ja paino 3570 g.

Pauliina ja Toni Niemi saivat 

pojan Kokkolassa 10.3.2009. 

Pienokaisen pituus on 54 cm 

ja paino 4250 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.

Tästä kuvasta kaivataan tarkempia tietoja. Kuva on Padingista, mutta mikä talo, mistä 

tilaisuudesta otettu ja ketä kuvassa? Kuvan on lähettänyt Aino, entiseltä sukunimeltään 

Haapakoski, Kokkolasta Maija Sikalalle. Kuva on luvattu lahjoittaa talon tunnistavalle ja 

kuvasta tietävälle.

Kukonahossa hiihdettiin 

kuutamohiihtoa perjantai-

na 13.3.2009. Ladun varsi oli 

valaistu kymmenillä roihuilla 

koska täysikuu oli pilviverho-

jen takana piilossa.

Matkan varrella olikin 

tunnelmaa kuten Kukon-

ahon mökilläkin, siellä nuo-

risoseura tarjosi takkatulen 

ja kynttilöiden valossa kah-

vit ja mehut kaikille hiihtä-

jille. Makkaraa sai paistaa si-

sällä tai ulkonuotiossa. Viiti-

senkymmentä hiihtäjää kävi 

iltakahvilla Kukonahossa.

Terveisin E.H.

Kuutamohiihtoa 
Kukonahossa

Lasten suusta

- Ihan kuin sinulla olisi tuhat-

jalkaisia silmissä

- Se on ripsiväriä.

- Miksi sitä on siellä?

- Että näyttäisin kauniilta.

- Ai jaa. Koska se alkaa vai-

kuttaa?

KM
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Nivalalainen Markku J. Kum-

pula on kirjoittanut puhutte-

levan ja tunteita ravistelevan 

omaelämäkertateoksen. Esi-

koisteoksessaan ” Liian kilt-

ti luutnantiksi”  Kumpula 

kertoo oman tarinansa dra-

maattisen elämänvaiheiden 

jälkeen uskoon tulemises-

taan nuorukaisena Kadetti-

koulussa vuonna 1983. Kirja 

on huikea selviytymistarina 

ja eräänlainen ”sairausker-

tomus”.

- Osan kirjani teksteistä 

olen kirjoittanut noin kym-

menen vuotta sitten. Vuosi 

sitten aloin kirjoittaa tosis-

saan. Aloittaessani kirjoitus-

työn ajattelin vain kertoa tut-

taville, ystäville ja sukulaisil-

le asioista, joista ei liiemmälti 

puhuttu, mutta kirjoitus työn 

edetessä laajensin perspektii-

viä, kertoo Kumpula

- Olen kirjoittanut kirjan 

useampaan kertaan ja välil-

lä olen unohtanut käsikirjoi-

tuksen  moneksi kuukaudek-

si. En tekstistä saanut näköis-

täni. Mielestäni siinä ei ollut 

tarpeeksi rosoa. Viime syksy-

nä aloitin kirjoittamisen uu-

delleen ja ensimmäisen mal-

likappaleen jälkeen kirjoitin 

tekstin tammikuussa vielä 

kertaalleen, kirjailija kertoo 

teoksensa syntyvaiheista kir-

jan julkistamistilaisuudessa.

Markku Kumpula luon-

nehtii kirjansa tärkeintä sa-

nomaa teoksensa alkusanois-

sa: ” On suuri valhe, että elä-

män tärkein asia täytyy pitää 

vain yksityisasiana, josta ei 

kannata pahemmin huudel-

la. Päinvastoin.”

- Jumalan Pyhä Henki on 

johdattanut minua kirjoitus-

työssä ja toivon, että kirjan 

sanoma puhuttelisi ja ravis-

telisi lukijoita. En pelkää kri-

tiikkiä.

Markku Kumpulan lukio-

aikainen äidinkielenopetta-

ja ja kirjan oikolukenut Ee-

ro Elovaara luonnehti teos-

ta poikkeuksellisen paljas-

tavaksi omaelämäkertateok-

seksi, joka ansaitsi tulla jul-

kaistuksi.

- Kirjassa puhuu rinta au-

ki oleva mies, joka on ko-

kenut voimakkaasti Juma-

lan kutsun ja uskonelämän 

tarpeen. Kirjan karismaat-

tiset voimakkaat kokemuk-

set ovat lukijoille haastava 

tehtävä ymmärtää ja käsitel-

lä paikoin outojakin ilmiöitä 

kuten kielilläpuhumista, tote-

si Elovaara.

Jaakko Salmela on tutus-

tunut syksyllä käsikirjoituk-

seen ja on rohkaissut Kum-

pulaa kirjoitusprosessissa 

heidän välillään käydyn kir-

jeenvaihdon yhteydessä.

- Markun kirja on armon 

evankeliumia. Kirjassa on ar-

mon sanomaa nuorille, jot-

ka kamppailevat ja kokevat 

epävarmuutta uskonasiois-

sa. Toivon, että mahdollisim-

man moni nuori lukee kirjan 

ja että kirjan sanoma edesaut-

taa suvaitsevaisuuden kasvua 

ja lisää uskallusta puhua vai-

keistakin asioista avoimesti.

Markku J. Kumpulan kirja 

on painettu Saksassa ja kirjan 

kannen on suunnitellut hänen 

vanhin poikansa Juho Kum-

pula. Liian kiltti luutnantiksi 

–teosta voi tiedustella kirjai-

lijalta itseltään ja paikallisista 

kirjakaupoista.

Ritva Oja

Poikkeuksellinen 
omaelämäkertateos

MLL:n Nivalan yhdistys on ke-

hittänyt viikon mittaisen tem-

pauksen, jolloin joka päivälle 

on tapahtumia.

Viikko alkaa maanantaina 

30.3. Satutunnilla kirjastossa. 

Tiistaina on pizzailta nuorille 

Long Johnissa. Keskiviikkona 

on perhekahvila ja tostaina as-

karrellaan seurakunnan nuori-

sotiloissa.

Perjantaina 3.4. on Pel-

le Kaija Pum ilmaiskonsertti 

Nuorisoseuran talolla. Lauan-

taina uolestaan on Nuorisoseu-

ralla kovasti toivottu lastentar-

vikekirpputori, jossa on myös 

MLL-pöytä ja kahvia. Yhdis-

tyksen pöydälle otetaan vastaan 

myös lahjoituksia. Tarkemmat 

tiedot löytyvät tämän lehden 

Nivala toimii -palstalta.

Nivalassa uidaan Suomen Ui-

maliiton luvalla kansalliset 

Uikko-uinnit tulevana sun-

nuntaina 22.3.2009 klo 12.00 

alkaen. Nivalan vieläkin uuden 

uutukaisella Uikko-uimahallis-

sa on uitu kansalliset kisat jo 

kaksi kertaa aiemminkin. En-

simmäisen kerran uinnit jär-

jestettiin Vieskan Uimareiden 

toimesta. Viime vuonna uitiin 

Saukkojen ja Vieskan Uima-

reiden ensimmäiset yhteisesti 

järjestetyt Nivala-uinnit ja nyt 

kisaillaan Uikko-uintien mer-

keissä.

Tiina Savola, Oulun Uima-

seura, entisenä nivalalaisena ja 

useita SM-mitalleja voittanee-

na, haastaa entiset seurakave-

rinsa Vieskan Uimareista 400 

vu ja 100 vu. 

Uimareita on kisoihin il-

moittautunut noin 100 ja  start-

teja on yhteensä 240. Suurin 

joukkue on Kokkolalla, 24 ui-

maria.

Seurat  ja uimarit: Vieskan 

Uimarit, 8; Nivalan Saukot, 

16; Oulun Uimaseura, 3; Haa-

pajärven Kiilat, 15; Seinäjoen 

Uimarit-58, 2; Iisalmen; Ui-

marit, 16; Lapuan Virkiä, 1; 

Kempeleen Pyrintö, 5; Oulun 

Uimarit 73, 1; Kokkolan Ui-

maseura, 24; Tampereen Ui-

maseura, 2.

Ympäri Suomea ja myös Ruot-

sissa toimii eri seurakuntien 

järjestämät Kids' Action -ta-

pahtumat. Kids' Action -ta-

pahtumat alkoivat Jyväsky-

lässä, paikallisen Vapaaseu-

rakunnan pitäminä lähes 10 

vuotta sitten. Sieltä ne ovat le-

vinneet eri puolelle Suomea 

lukuisiin eri seurakuntiin.

Kids' Action on noin kol-

men tunnin mittainen tapahtu-

ma, joka on täynnä toimintaa. 

Ilta jakautuu kolmeen eri 

osaan, joita ovat hengellinen 

osa, sosiaalinen ja toiminnal-

linen osa sekä yhteisöllinen ja 

hauska osa.

Hengellinen osa sisältää 

Raamatun opetusta mm. reip-

paan musiikin, draaman ja 

nukketeatterin keinoin. Toi-

minnallisessa osassa on toi-

mintapisteitä, joissa on eri-

laisia pelejä, autorata, kau-

ko-ohjattavia autoja, arvon-

taa, kasvomaalausta, askar-

telua, nyyttärit ym.

Yhteisöllinen osa sisäl-

tää mm. yllätyksiä ja haus-

koja ohjelmanumeroita sekä 

aikuisten ja lasten yhdessä-

oloa.

Järjestävä seurakunta tai 

järjestävät seurakunnat ja yh-

teisöt toimivat samoilla peri-

aatteilla: Tapahtuma on teh-

ty lasten ja varhaisnuorten 

ehdoilla ja heitä varten. Iso 

joukko aikuisia ja nuoria luo 

turvallisen ilmapiirin ja ta-

voitteena on, että lapset saa-

vat olla lapsia ja että he saavat 

nauttia kaikesta hyvästä, joka 

kuuluu lapsuuteen.

Nivalassa ensimmäinen 

Kid´s Action -tapahtuma jär-

jestetään lauantaina 28.3 klo 

14-17 Nuorisoseuran talolla. 

Illan kutsuvieraita ovat 6-12 

vuotiaat lapset, mutta myös 

aikuiset ovat tervetulleita 

mukaan. Alle kouluikäisetkin 

lapset voivat hyvin osallistua 

toimintaan yhdessä vanhem-

piensa kanssa.

Jokilaaksojen Musiikkiopis-

to, Jokilaaksojen Musiikkisää-

tiö ja Jokilatvan opisto tuotta-

vat yhteistyössä tänä keväänä 

Pentti Rasinkankaan säveltä-

män Laiskat ankat lasten mu-

siikkisadun. Teos on uusi ja 

se kantaesitetään huhtikuussa 

2009. Laiskat ankat lasten mu-

siikkisadussa on mukana noin 

35 lasta ja nuorta. Kuorossa on 

mukana noin 20 lasta (kuoro 

on Jokilaaksojen Musiikki-

opiston ja Jokilatvan Opiston 

yhteinen), 8 henkinen bändi 

ja 5 pääsolistia. Kaikki esiin-

tyjät ovat lapsia. Musiikkisa-

tu on suunnattu eskarilaisille 

ja 1-3 luokkalaisille ja sitä esi-

tetään kevään aikana kaikissa 

Jokilaaksojen Musiikkiopiston 

jäsenkunnissa.

Laiskat ankat musiikki-

sadun yhteisharjoitukset pi-

dettiin Jokilaaksojen Musiik-

kiopiston tiloihin (Nivalan 

kirjaston yhteydessä, salissa) 

perjantaina klo 18.00. Paikal-

la ovat Anna Saarinen ja Tiina 

Hakomäki sekä esiintyjät.

Nivalassa Kids' Action tapahtuma

Laiskat ankat
-musiikkisatu tulossa

MLL-viikko 30.3.-4.4.

Uikko-uinnit Nivalassa

Markku J. Kumpula on kirjoittanut voimakkaasti tuntei-

siin vetoavan omaelämäkerrallisen selviytymistarinan.

Hukassa-tapahtuma kokosi 

13.3. klo 13.00 Ylivieskan Akus-

tiikkaan nuorisotyöstä kiinnos-

tuneen n. 100 hengen joukon 

kuuntelemaan Ylivieskan oppi-

laitoksessa opiskelevien päihde 

ja mielenterveystyön tulevien lä-

hihoitajien opinnäytetyötä.

Tapahtuman puhujiksi oli 

kutsuttu kansanedustaja Inkeri 

Kerola, joka eläkelakikäsittelyn 

vuoksi ei päässyt paikalle, mut-

ta hänen tilalle oli saatu Oulun 

tyttöjen talosta Eija Pietilä. Eija 

Pietilä toi esille maahanmuutta-

ja nuorten ongelmia. EU-parla-

menttiehdokas Helena Tornberg 

toi aiheeseen eurooppalaista nä-

kemystä.

Sari Vierimaa puolestaan toi 

paikallista näkemystä etsivän 

nuorisotyö hankkeensa puitteis-

ta. Hanke on toiminut seitsemän 

kuukautta ja sen aikana on tul-

lut 60 yhteydenottopyyntöä. Osa 

pyynnöistä on tullut viranomai-

silta ja osa nuorten lähipiiriltä. 

Tilaisuuden päätteeksi esiintyi 

räppäri Stilisti tilaisuutta var-

ten tekemällään kappaleella.

Opinnäytetyönä tilaisuuden 

luoneet opiskelijat ovat Riina 

Nietula, Aki Hirvasoja molem-

mat Nivalasta ja Jouko Pesämaa 

Ylivieskasta. He valmistuvat ke-

väänaikana lähihoitajiksi ja pyr-

kivät tekemään työtään tarpeet-

tomaksi ennalta ehkäisevällä toi-

minnalla nuorten hyväksi.

"Hukassa"-nuorisotyö-
tapahtuma Ylivieskassa
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Nivalan Seurakunta
Seurakunnan kotisivujen 

osoite: www.nivalansrk.fi 

Kirkkoherranvirasto p. (08) 

440 025.

Jumalanpalvelus Su 22.3. 

Marian ilmestyspäivä klo 10  

messu kirkossa,  Jukkola, Ka-

tajala, avustaa Tornion mies-

kuoro  joht. M Salminen ja T 

Kaarto. Messun jälkeen  ruo-

kailu  (8 e) ja Naisten päivän 

tilaisuus seurakuntakodissa,  , 

perheneuvoja Aino  Latikan 

alustus: Naisen elämän ris-

teyskohtia.

Su 22.3. klo 13 seurat Nivalan 

ry:llä (O Kortesalmi). Klo 18 

seurat  Nivalan ry:llä (O Kor-

tesalmi, O Hosionaho).

Ma 23.3. klo 11.30 näkövam-

maisten kerho tutustuu koti-

kirkkoon. Klo 12 päivävei-

suut seuratuvalla.

Ti 24.3. klo 11 ompeluseurat 

Marjatta  Kumaralla, Sääske-

lässä, Pirttimaantie 20, järj. 

Katajasaaren diakoniatoimi-

kunta. Klo 11 kohtaamispaik-

ka Ranni, Peltolan pappilassa, 

Asematie 1.

Ke 25.3. klo 11 hopeaiän ker-

ho seurakuntakodissa. Klo 11 

varttuneiden kerho Nivalan 

ry:llä (Isomaa). Klo 17 virsi-

piiri seurakuntakodissa. Klo 

19 Tai´ze-lauluilta seurakun-

takodissa (Junttila, Rautio).

To 26.3.  klo 17 lapsikuoron 

harjoitukset seurakuntako-

dissa.  Klo 18.30 Nivalan ry:

n ompeluseurat opistojen hy-

väksi piireittäin. Klo 19 Hai-

karan ry:n ompeluseurat Elsi 

ja Pekka Vähäsöyringillä (R 

Österberg). 

Pe 27.3. klo 18.30 raamattu-

luokka Nivalan ry:llä. Klo 19 

Uusheräyksen lähetysseurat 

Esteri Junttilalla, Maitotie 1 

B 9 (K ja V Siljander, Vilja-

nen).

Perhekerhotyö: To 19.3. klo 

9.30 perhekerho seurakun-

takodin päiväkerhotiloissa,  

Pe 20.3. klo 9.30 perhekerho 

seurakuntakodin päiväker-

hotiloissa. Ti 24.3. klo 9.30 

perhekerho seurakuntako-

din päiväkerhotiloissa.

Pyhäkoulutyö: Su 22.3.  klo 

12 pyhäkoulu seurakuntako-

dissa.  Klo 12 Vilkunan alu-

een pyhäkoulu Visurilla, Pa-

julantie 132.

Nuorisotyö: Pe 20.3. klo 19-

22 avoimet ovet nuorisoti-

lassa. Ti 24.3. klo 18-19.30 

isoskoulutus nuorisotilassa. 

Pe 27.3. Valoa yössä-tapah-

tuma Haapajärvellä (Realis-

mi, Rain).  Omin kyydein.

Rippikoulutyö: Kolehdin-

kantajat: Su 22.3. 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 radiojumalanpalveluk-

sen jälkeen. Ohjelmassa kä-

sitellään inhimillisen elämän 

kysymyksiä kristilliseltä ar-

vopohjalta. Ma 23.3. klo 17.05 

haastatellaan Kalajoen seura-

kunnan nuorten lähetyspiiri-

läisiä Leena Annalaa ja Aleksi 

Nivalaa. Ohjelman toimittaa 

Markus Päivärinta.

Tulossa herättäjäjuhlamat-

ka Seinäjoelle 3.-5.7.2009

Lähtö  pe aamuna Seuratuval-

ta, majoitus hotelli Fooninki, 

2 h/huone. Matkan hinta 230 

euroa,  sis. majoituksen, aa-

miaiset, saunan, kuljetuk-

set sekä päivittäin hotellilta 

juhlakentälle. Auto on koko 

päivän juhlapaikalla lepo-

paikkana. Sitovat ilmoittau-

tumiset 1.5.2009 mennessä. 

p. 040 823 2568/ Anneli Yli-

niemi. Kuljetus ilman majoi-

tusta 25e/sivu. Lisätietoja tar-

kemmin kevään aikana.

Kalajoen käräjistä 170 vuot-

ta käräjäviikonvaihde 28.-

29.3.2009 Raudaskylän kris-

tillisellä opistolla. La klo 14 

retki Raudaskylältä käräjä-

paikalle, paluu opistolle n. 

klo 16, klo 18 ruokailu sekä 

mm. draamaimprovisaatio 

”Tuon virren kaiku on kuu-

luva läpi aikojen” ja seurat. 

Majoitusmahdollisuus opis-

tolla. Su klo 10 aamuvei-

suut, sanajumalanpalvelus ja 

Juhlakäräjät, esitelmä Ilkka 

Huhta, aiheena Kalajoen kä-

räjät, lopuksi seurat. Lisätie-

toja Raudaskylän Opistolta p. 

(08) 427 6200.

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

Eetu Heikki Matias Korjo-

nen, Emilia Aada Hanne-

le Malkamäki, Niklas Onni 

Elmeri Isoniemi, Henri Sa-

muel Välimäki, Lassi Mika-

el Junttila

Avioliittoon 
kuulutettu
Heikki Erkki Kujala  ja Marjo 

Hannele Laitinen

Tapio Armas Tölli ja Eija Riit-

ta Kivioja

Hautaan siunattu

Kerttu  Sanelma Ojalehto  

86 v.

Kalevi Jaakko Kustaa Hirsi-

mäki  63 v.

Kirjaston sisääntuloaulaan on 

järjestetty Suomen sodasta ker-

tova näyttely, joka valottaa so-

taa keskipohjalaisesta näkökul-

masta. 

- Kun on menossa juhlavuo-

si Suomen sodan (1808- 1809) 

päättymisestä, halusimme lait-

taa esille meillä olevaa kirja-ai-

neistoa, ja laajentaa näyttelyä 

kuva-aineistolla. Suurin osa 

näyttelykuvituksesta on painet-

tu K.H. Renlundin museon ku-

vatauluista, jotka kuvaavat so-

taa Keski-Pohjanmaalla. Niva-

la- seuralta ja Ahteen koululta 

on myös saatu kuvamateriaalia 

ja esineistöä, kirjastotoimen-

johtaja Päivi Holsti kertoo.

Näyttelyn kuvallinen ker-

ronta tempaisee katsojan mu-

kaansa historiallisiin tapahtu-

miin ja herättää mielenkiinnon 

tutustua esillä olevaan kirjalli-

suuteen.

- Täällä on mielenkiintoista 

kirja-aineistoa, josta suurin osa 

on meidän omaa. Esillä on his-

toriateoksia ja mukana on kir-

joja tältä alueeltakin. Esimer-

kiksi ”Ylioppilaan sotapäivä-

kirja” luo kuvaa tapahtumista 

Keski- Pohjanmaan alueelta. 

Vuonna 1883 julkaistu Ema-

nuel Törmälän kirja ”Ei Herra 

hyljää” kertoo traagisen tarinan 

Kalajoelta. Tällä on lähtökohta 

Nivalaan, koska kirjan päähen-

kilö Berg on erään nivalalaisen 

suvun esi-isä, Holsti tietää.    

Esillä olevan kertomakirjal-

lisuuden kautta sotaa voi hah-

mottaa laajemminkin.

- Tuure Vierroksen Minun 

porilaiseni kertoo von Döbel-

nin tarinan, ja myös Juhani Pel-

tosen teos ”Kuolemansairau-

teen rinnastettava syli- ikävä” 

liittyy myös Suomen sodan ai-

kaan. Tutumpi lienee Maila Tal-

vion Linnoituksen iloiset rou-

vat, romaani Viaporin antautu-

misesta. Historiateoksista uusin 

kertoo Napoleonista. Nuorten-

kirjoissa on klassikoiden lisäksi 

nykyaikaakin puhuttelevia uu-

tuuksia, kirjastonhoitaja Mar-

jatta Kovero esittelee.

Holstin mukaan Suomen 

sota näkyy kulttuurissamme 

vahvasti Runebergin kautta.

- Vänrikki Stoolin tarinat, 

ja siihen myöhemmin tullut 

Edefeltin kuvitus, ovat klassik-

koja. Ja esimerkiksi Porilaisten 

marssi on Suomen sodan sym-

boli, joka näkyy myös musiikin 

kautta. Runebergin merkitys 

oli suuri suomalaisen sanka-

rimyytin esille tuojana, Hols-

ti sanoo.

Myös Porvoon valtiopäiviä 

käsittelevä aihepiiri on ikuistet-

tu moniin julkaisuihin, muun 

muassa

Mika Waltari on kirjoitta-

nut tästä ajasta kirjan Tanssi 

yli hautojen. Venäläisiä mat-

kakuvauksia 1800- luvun Suo-

mesta edustaa kirja Kesäyön 

lumoa kohti. Kirjassa oli erit-

täin hieno venäläisen upseerin 

kirjoitus Vänrikki Stoolin tari-

noista tutuksi tulleesta kenraali 

Kulnevista,  Kovero kuvailee.                                           

Nivalalaisten 
menetykset
Näyttelyssä saa hyvän käsityk-

sen siitä, miten sota kosketti 

Keskipohjanmaatakin. Kan-

sa kärsi suunnattomasti niin 

omista kuin venäläisten jou-

koistakin.  Molemmat armei-

jat veivät kaiken löytämänsä 

ruoan, viljat ja heinät omaan 

tarpeeseensa. Liikkuessaan he 

levittivät tappavia kulkutauteja. 

Nivalan vajaasta 1600:sta asuk-

kaasta kuoli ensimmäisenä so-

tavuotena 139, joista kuume-

tauteihin menehtyi 63. Synty-

vyys samana vuonna oli noin 

50 hengen luokkaa. Sotaan 

komennetuista 59:stä miehes-

tä palasi takaisin 11.

- Sota meni Keskipohjan-

maalta läpi rannikolta ja vaik-

ka Nivala ei sinänsä ollut aktii-

vinen sotilasalue niin kyllä ne 

tännekin kaiut lensivät. Tääl-

läkin oltiin vahvasti mukana 

maailmanpolitiikan pyörteissä 

ja kärsimykset ulottuivat meille 

asti, Holsti toteaa.

Sota jatkui vielä kun Por-

voon valtiopäivät määrättiin 

koolle.

Kun Suomesta muodostet-

tiin autonominen suuriruhti-

naskunta, se sai pitää lakinsa, 

uskontonsa ja erioikeutensa.   

- Venäläiset pyrkivät koko 

1800- luvun ajan mitätöimään 

Suomen asemaa ja siitä tuli 

heille sisäpoliittinen kysymys. 

Venäläiset virkamiehet ja muut 

päättäjät eivät olisi halunneet 

Suomelle niin vahvaa asemaa 

kuin sillä oli. Kuitenkin keisarit 

kukin vuorollaan antoivat sa-

man vakuutuksen ja autonomia 

säilyi. Herää kysymys mitä me 

nyt olisimme, jos olisimme ol-

leet pidempään Ruotsin yhtey-

dessä, Holsti pohdiskelee.

Erkki Heikinaho

Kirjastossa näyttely Suomen sodasta
Suomen Sota

Venäjän keisari Aleksanteri I:n vaati Ruotsin kuningasta Kustaa IV 

Adolfi a katkaisemaan suhteensa Englantiin. Kun Ruotsin kuningas ei 

suostunut Venäjän keisarin vaatimukseen niin maat ajautuivat sotaan. 

Suomen Sota alkoi Venäläisten joukkojen ylitettyä rajan Kymijoella 

ilman sodanjulistusta 21 kelmikuuta 1808. Sodan vielä ollessa 

käynnissä, mutta Venäjän osalta voitettu, keisari Aleksanteri I. kutsui 

koolle Porvoon valtiopäivät. Suomi sai autonomisen aseman Venäjän 

keisarikunnassa kun keisari Aleksanteri I:n antoi hallitsijavakuutuksen 

29.3.1809 ja lupasi pitää perustuslain voimassa.  Samalla Suomen 

säädyt vannoivat Aleksanteri I:lle uskollisuusvalan

Kirjastotoimenjohtaja Päivi Holsti vakuuttaa nuorisolle-

kin löytyvän mielenkiintoisia elämyksiä näyttelystä.



Keskustan ulkoilupäivässä 

Pyssymäellä 14.3.2009 oli 

monenlaista mukavaa ohjel-

maa.. Ohjelmassa oli myös 

osastojen välinen liukurivies-

tikilpailu, kuumia makkaroi-

ta ja mukavaa yhdessäoloa. 

Osastojen välisen liukurikil-

pailun voitti Sarjankylä, toi-

seksi tuli Nivalankylä. Hiih-

tokilpailun lisäksi lapsille oli 

Vesaisten järjestämä lintujen 

tuntemiskilpailu.

Paikalle oli saapunut väkeä 

runsaasti etenkin nuoria lap-

siperheitä.

Tytöt 97 - 98 synt. 1 km: 1. 

Niemimäki Iida 3,58, 2. Ran-

tanilkku Lotta 5,00, 3. Tölli 

Enni 4,48 (0,5 km matka).

Pojat 97-98 synt 1 km: 1. Ki-

vioja Jarno 3,35.

Tytöt 99-00 synt. 0,5 km: 1. 

Savolainen Ilona 2,50, 2. Päi-

värinta Jonna 3,05, 3. Ohta-

maa Noora 3,32, 4. Ypyä Aa-

da 3,33.

Pojat 99-00 synt. 0,5 km: 1. 

Niemimäki Elias 2,22, 2. Yli-

kotila Matias 2,54, 2. Hintta 

Eemil 2,54, 4. Rantanilkku 

Jasper 3,00.

Tytöt 01-02 synt. 300 m: 1. 

Savolainen Lumi 1,13, 2. Ypyä 

Eerika 1,33, 3. Ylikotila Eli-

sa 1,56, 4. Ylikoski Martta 

2,05.

Pojat 01-02 synt. 300 m: 1. 

Rantanilkku Julius 1,03, 2. 

Suni Tuukka 1,27, 3. Ohta-

maa Miika 1,34,, 4. Päivä-

rinta Jaakko 1,38, 5. Kivioja 

Tuukka 1,44, 6. Kemel Alek-

si 1,46.

Tytöt 03 ja myöh. synt. 300 

m: 1. Savolainen Hilla 1,43, 2. 

Suni Salla 1,52, 3. Päivärinta 

Hanne 2,02, 4. Karvojenoja 

Kiia 2,06, 5. Ylikoski Han-

na 2,18, 6. Hannula Emma 

2,30, 7. Ylikotila Jenni 3,52, 

8. Ylikotila Heidi-Maria 5,54, 

9. Savolainen Kuura 7,17, 10. 

Toivonen Moona 7,19.

Pojat 03 ja myöh. synt. 300 

m: 1. Tikka Jesse 1,54, 2. Kivi-

oja Kalle 2,05, 3. Niemimäki 

Jaakko 2,12, 4. Ylikotila Janne 

2,30, 5. Kivioja Antti 3,56, 6. 

Ainasoja Eemeli 6,16.

Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Vapor Finland Oy:n Niva-

lan konepaja valmistaa suu-

ruusluokaltaan 1-100 mega-

watin kattilalaitoksia kauko-

lämmön, prosessihöyryn ja 

sähkön tuotantoon. Biopolt-

toainetta; puuta ja turvetta 

pääpolttoaineena käyttäväl-

le laitokselle on ollut hyvät 

markkinat, koska uudistu-

vien luonnonvarojen hyö-

dyntämisessä ja hiilidioksii-

dipäästöjen pienentämises-

sä Vaporin kattilat edustavat 

alansa huippua.

- Liikevaihtomme on kas-

vanut huimin harppauksin, ja 

meillä on hyvä työkanta tässä 

pajalla. Toiminta pyörii nor-

maalisti, ja täysi kapasiteetti 

on käytössä ainakin loppuke-

sään asti. Viime vuonna töitä 

oli talven yli, joskin niitä nyt 

on vielä enemmän. Vuoden 

alussa on otettu kolme uutta 

työntekijää, ja meidän muis-

ta yksiköistä on ollut työnte-

kijöitä täällä töissä, ja lisäksi 

on ollut ulkopuolisia vuokra-

miehiä. Tässä vaiheessa tämä 

nykyinen väkimäärä on aika 

sopiva, konepajan päällikkö 

Jari Blomberg summaa.

   Blombergin mukaan 

heillä on vastuullisimmissa 

tehtävissä vanhemmat, koke-

neet työntekijät, joiden mu-

kana nuoremmat oppivat ta-

lon tavoille.

- Meillä on vahvuutena 

konepajan pitkät perinteet 

ja kokemus tehdä näitä tuot-

teita. Aikaisemmin Saarisen 

ja Nordic Boilerin aikana on 

tehty alihankintakonepajana 

muille kattilanvalmistajille 

näitä tuotteita, joita nyt teh-

dään kokonaistoimittajana. 

Me ollaan suhteellisen pieni 

organisaatio verrattuna kil-

pailijoihimme, ja sen vuoksi 

pystymme toimimaan jousta-

vasti asiakkaan toiveiden mu-

kaan. Pystymme reagoimaan 

nopeasti, ja muotoutumaan ja 

muuttumaan tarpeiden mu-

kaan.

Tuotekehittelyyn 
panostetaan
Myyntijohtaja Teemu Kos-

kelan mukaan tuotekehitys 

ja rohkea myynti ovat olleet 

avaintekijät laman torjun-

nassa.

 - Talon kirjoilla on yli 

kaksikymmentä suunnitte-

lijaa, joten meillä on oma-

varainen suunnittelutiimi. 

Meillä on myös paljon myy-

jiä, ja jos tilauskantaamme 

verrataan vuoden takaiseen 

niin se on kaksinkertaistu-

nut. Venäjän kaupassa on 

näkynyt ruplan devalvoitu-

minen heidän taloudellisen 

tilanteensa muuttumisena, 

joten me olemme hakeneet 

uusia kasvuväyliä Keski-Eu-

rooppaan päin. Lama näkyy 

tiettyjen suurimpien ostajien 

varovaisuutena, mutta meil-

lä on sen verran hyvä tilaus-

kanta, että siltaa on yli taan-

tuman, Koskela kertoo.

Vapor on menestyvä yri-

tys, joka antaa työtä monelle 

paikkakuntalaiselle.

- Toimihenkilöitä Niva-

lassa on yksitoista, joista ko-

nepajan pyörittämisessä on 

neljä henkeä. Levyseppiä 

ja hitsaajia on, alihankkijat 

mukaan lukien, noin neljä-

kymmentä. Lisäksi on paljon 

myyntipäälliköitä ja eri pro-

jekteille projektipäälliköitä, 

Blomberg listaa. 

Blombergin mukaan Va-

porilla on suunnitteilla lai-

teinvestointeja ja jossain vai-

heessa hallin laajentaminen-

kin tulee ajankohtaiseksi.

Erkki Heikinaho

Biokattilalaitoksille on markkinoita

Vapor Finland Oy:n rakentama 100 tonnia painava kattilan painerunko lähti maanan-

taina Kemijärveä kohti. Mitoiltaan kuljetus oli 7x6x14 metriä.

Pyssymäellä hiihdettiin mitaleille

1.   Ahde I 21,34 (Niko Vä-

häsöyrinki, Tiina Vähäsöy-

rinki, Venla Vilhu, Jukka 

Vierimaa)

2.   Välikylä 21,49 (Pekka Yli-

mäki, Marjut Päivärinta, Elisa 

Ylimäki, Valtteri Saviluoto)

3. Kyösti Kallio I 22,14 (Tuo-

mas Kujala, Elina Läspä, Jen-

ni Jyrinki, Väinö Nivala)

4. Erkkilä I 22,16 (Sauli 

Kautto, Jenni Kautto, Hen-

na-Susanna Halmetoja, Lau-

ri Gummerus)

5. Kyösti Kallio II 22,35 

(Aleksi Rautaoja, Senni Rau-

taoja, Annika Karsikas, Joona 

Päivärinta)

6. Haapala I 23,06 (Jere Ait-

to-oja, Silja Poikkimäki, Hen-

na Isokoski, Atte Peräaho)

7. Haikara 23,32 (Pekka Ki-

virinta, Siiri Tölli, Inna Vähä-

söyrinki, Jouni Poikkimäki)

8. Kyösti Kallio III 23,35 

(Arttu Saaranen, Olivia Myl-

lylä, Krista Rautaoja, Matias 

Korkiakoski)

9. Ahde II 24,22 (Juho Kojo-

la, Riikka Hautamäki, Heidi 

Vähäsöyrinki, Joona Pelo)

10. Haapala II 24,31 (Esa-

Pekka Sikala, Hanna Ranta-

Nilkku, Mira Aitto-oja, Jaak-

ko Ranta-Nilkku)

11. Karvoskylä 24,37 (Mati-

as Mäntylä, Suvi Aho, Emilia 

Mäntylä, Saku Kesseli)

12. Kyösti Kallio IV 24,39 

(Mikael Koskela, Viola Päivä-

rinta, Heidi Kuupakko, Miika 

Tenhunen)

13. Erkkilä II 24,53 (Elias 

Niemimäki, Riikka Gum-

merus, Iida Niemimäki, Jyri 

Harjula)

14. Ahde III 25,32 (Aleksi 

Nevanperä, Anniina Pelo, Ju-

lia Rytilä, Petrus Ylikoski)

15. Aittola 26,03 (Joni Tölli, 

Anniina Tölli, Vilma Hosio, 

Niko Tölli)

16. Junttila II 26,04 (Elias Pa-

lola, Inga Mehtälä, Pinja Pa-

lola, Markus Vähäsöyrinki)

17. Junttila I 26,08 (Heikki 

Korjonen, Noora Laurila, Jaa-

na Palola, Atte Allonen)

18. Malila 26,16 (Sami Jussi-

lainen, Janita Pirttimaa, Jen-

ni Korkiakoski, Juho Ohta-

maa)

Ala-asteiden 
viestimestaruus-

kilpailujen tulokset
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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.

Eli Väinö Lehtinen, kuten 

hänen nimensä kuului. Mut-

ta koska hän asui Lehtomaa-

nimisessä torpassaan, niin 

kylässä vallitsevan tavan mu-

kaan nimi kuului: Lehtomaan 

Väinö.

Löysin hänen valokuvansa 

äitivainajan jäämistöstä, sillä 

äiti harrasti kirjoittelua sa-

nomalehtiin ja oli leikannut 

sen lehdestä joskus kahdek-

sankymmentä luvulla jolloin 

Väinökin oli kuollut. Äitini 

kirjoittamaa artikkelia siinä 

ei ollut.

Väinön opin tuntemaan jo 

koulupoikana, sillä hän toimi 

käsityön opettajana Erkkilän 

koulussa. Väinö oli luonteel-

taan mies josta minä pidin. 

Hän oli aivan erilainen, kos-

ka hän pystyi keskustelemaan 

poikastenkin kanssa heitä 

kiinnostavalla tavalla.

Tämä ilmeni minulle, kun 

ensi kerran menin käymään 

hänen kodissaan ja näin hä-

nen kirjakokoelmansa. Kirja-

hyllyä hänellä ei ollut. Mut-

ta kaksihuoneisen asuntonsa 

kammarissa oli komero, jossa 

niitä oli paljon. Kirjat olivat 

sellaisia joita minä lukemaan 

opittuani innolla luin elikkä 

niin sanottuja lännen kirjo-

ja. Nyt alkoi minulle apajat, 

sillä hän lupasi lainata niitä 

minulle. Niinpä sitten laina-

sin kirjoja häneltä, enää ei 

tarvinnut hakea niitä kaukaa 

Tuominiemestä, jossa Sarjan-

kylän kirjasto silloin oli.

Lukuharrastusten lisäksi 

oli Väinöllä myös käsityötai-

to. Hänet tunnettiin kylässä 

taitavana nikkarina, jonka 

höyläpenkissä synty mitä 

vaan kukin tarvitsi.

Nämä muistelut ajoittuvat 

niihin vuosiin, jolloin Suo-

messa elettiin sodan kauhu-

jen vallassa. Mutta siitäkin 

me selvittiin, sillä meillä oli 

paljon tällaisia miehiä kuin 

oli tämä Lehtomaan Väinö.

Sero

Ranskassa Versaillen tuo-

mioistuin on 4.2.2009 vah-

vistanut päätöksen, jonka 

mukaan operaattori Bou-

ygues Telecom joutuu pur-

kamaan asuinalueelta mat-

kapuhelinantennit terveys-

riskien vuoksi. ”Terveysris-

kiä ei voida kiistää, koska 

sekä monet ranskalaiset et-

tä kansainväliset asiantunti-

jat kehottavat noudattamaan 

varovaisuusperiaatetta. Se, 

että altistaa naapuriaan vas-

toin hänen omaa tahtoaan 

säteilylle, terveysriksille, on 

jo kysymys sinänsä. Epävar-

muus säteilyn vaarattomuu-

desta on faktoihin perustuva 

ja vakava reaaliteetti”, toteaa 

tuomioistuin.

Tämä on tärkeä ennak-

kopäätös, joka on ollut näyt-

tävästi esillä Ranskan tiedo-

tusvälineissä ja epäilemät-

tä muuttaa valtasuhteita te-

leteollisuuden ja tavallisen 

kansalaisen oikeuksien vä-

lillä. Operaattori Bouygues 

Telecom joutuu maksamaan 

korvauksia 7000 euroa kulle-

kin kolmelle perheelle, jotka 

haastoivat sen terveysongel-

mien perusteella oikeuteen. 

Lisäksi operaattorille mää-

rättiin sakkoja 500 euroa jo-

kaiselta päivältä, jona mas-

to on tuomioistuimen pää-

töksen jälkeen toiminnassa.

Versaillen tuomioistuin pe-

rustaa kantansa Bioinitiative-

raporttiin (www.bioinitiative.

org), jossa on koottuna laaja 

tutkimusaineisto sähkömag-

neettisen säteilyn biologisis-

ta riskeistä. Tuomioistuimen 

mukaan nykyiset kännyk-

käsäteilyn turvanormit ovat 

vanhentuneet, koska ne pe-

rustuvat ainoastaan säteilyn 

lämpövaikutusominaisuu-

teen eivätkä huomioi biolo-

gisia riskejä.

Kyselytutkimuksissa kän-

nykkämastojen lähellä asuvil-

la on todettu mm unihäiriöi-

tä, unettomuutta, päänsär-

kyä, keskittymiskyvyn vai-

keutta, huimausta, sydämen 

rytmihäiriöitä sekä nivel- ja 

lihasoireita.

Esimerkiksi Saksassa on-

kin annettu suositus, ettei an-

tenneja pitäisi asentaa taloyh-

tiöihin ja USA:ssa suositel-

laan 500 m etäisyyttä päivä-

koteihin ja kouluihin. Useissa 

maissa on internetissä avoin 

rekisteri tukiasemien sijain-

nista. Meillä sijainti on liike-

salaisuus.

Langattoman teknolo-

gian riskeistä keskusteltiin 

11.- 12.2. Brysselissä EU:n 

järjestämässä seminaarissa. 

Euroopan ympäristövirasto, 

EEA, vertasi kännykkäteolli-

suutta tupakkateollisuuteen. 

Riskien tunnustamista py-

ritään pitkittämään. EEA:n 

johtaja David Gee muistutti 

puheessaan, että tällä hetkel-

lä teollisuus ajattelee lyhytnä-

köisesti vain omaa liiketalou-

dellista voittoaan terveys- ja 

ympäristöriskien kustan-

nuksella. Säteilyn raja-arvo-

ja on pikaisesti madallettava 

huomioimaan herkimpien 

ryhmien kuten lasten, van-

husten ja sairaiden tarpeet. 

Muun muassa Säteilyturva-

keskuksen tutkimusprofes-

sori Dariusz Leszczynski ja 

moni hänen kollegansa ovat 

muistuttaneet tästä.

Erja Tamminen
Suomen tietokirjailijat

ry:n jäsen
Järvenpää

Lehtomaan VäinöKännykkämastoista 
terveysongelmia

Väinö Lehtinen on tässä kuvassa 80-vuotias.    
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Lukijat voivat lähettää mie-

lipiteitään ja havaintojaan 

tekstiviestillä. Puhelinnume-

ro on 044 945 3763 (normaa-

li tekstiviestin hinta). Viestit 

edustavat lähettäjän näke-

myksiä - eivät lehden

Tekstarit

Kommentoi netissä
Tekstarit löydät  myös inter-

netistä osoitteesta www.ni-

vala.org. Sivuilla voit myös 

kommentoida viestejä.

Suomen nopeimmat jäärata-

ohjukset ottivat mittaa toisis-

taan Pidisjärvellä viime lau-

antaina. Yli viisisataa katseli-

jaa seurasi SM- osakilpailus-

sa vauhtihirmujen näytöstä, 

ja ilma oli täynnä jännitys-

tä! Lähdöissä autojen piikki-

pyörät jyrsivät jäätä hileeksi 

kuin oravan torahampaat ja 

sadat hevosvoimat karjuivat 

voimaansa pellin alla. Suoril-

la vauhti kiihtyi täyteen hai-

pakkaan, ja mutkiin syöksyt-

tiin urku auki. Vaikka sivu-

luistoissa liukuvien autojen 

ohjaamot olivat käsiä täyn-

nä, niin kuskien oikeat jalat 

oli niitattuina lattiaan! 

Kaksivetoisten 1- sarjassa 

SM- pistejohdossa ollut Suo-

nenjoen Timo Pellinen tykit-

ti WRC Escortillaan voittoon, 

ja  Kuopiolaisella Matti Satil-

la oli eniten pensaa suonissa 

nelivetoisen Mitsubisi Evon 

kabiinissa. Pitkäpiikkisten 2- 

sarjassa Oulaistelaisen Janne 

Taskilan Toyota MR2 vilkut-

ti muille perävalojaan ruutu-

lipulla.

Erkki Heikinaho

Pidisjärvellä SM- jääratakisat

Kirkko on paikkakuntam-

me arvokkain rakennus, se 

on seissyt  jykevästi keskellä 

kylää jo yli 200 vuotta. Kir-

kon rakentaminen on vaati-

nut sen ajan ihmisiltä suuria 

uhrauksia, mutta kun on ol-

lut halu ja tahto saada oma 

kirkko, tehtävä on onnis-

tunut.  Siksi meidän tärkeä 

tehtävämme  on suojella tätä 

arvokasta perintöä, että ko-

tikirkkomme säilyy hyvässä 

kunnossa myös tuleville su-

kupolville.

Ennen aikaan kirkot ra-

kennettiin aukeille paikoil-

le ja muuta ympäristöä hie-

man korkeammalle. Nivalan 

kirkkoakin on jouduttu nos-

tamaan ylöspäin rakentami-

sen jälkeen noin metrin ver-

ran, puukiiloja apuna käyttä-

en, koska rakennus oli liian 

lähellä maanpintaa eikä ala-

pohjan tuuletus ollut riittä-

vä.

Vuosittaisessa seurakun-

nan kiinteistötarkastuksessa 

todettiin, että kirkon ympä-

rillä olevia puita on kaadetta-

va, koska suuret puut pitävät 

kirkon ulkoseinän kosteana 

ja aiheuttavat  vaurioita ul-

koseinille. Kaadettavat puut 

ovat niin lähellä kirkkoa, että 

ne varjostavat liikaa kirkkoa 

ja estävät ulkoseinien kui-

vumisen. Tämä näkyy ulko-

maalauksen lohkeilemisena 

ja lahovaurioina, kirkon ta-

puliosan kohdalla vauriot 

ovat mahdollisesti vanhem-

paa perua. 

Rakennuksen ympäris-

tö muuttuu jatkuvasti pui-

den ja pensaiden kasvaes-

sa, siksi on huolehdittava, 

että ympäristön muutos ei 

uhkaa rakennusta. Koska 

puut pitävät itsessään kos-

teutta, niillä on oltava riit-

tävä etäisyys rakennukseen. 

Viime syksynä kirkon seinus-

toilta poistettiin liian lähellä 

seinää olevat pensaat. Tänä 

keväänä on tarkoitus kaataa 

11 vanhaa koivua parkkialu-

een puoleiselta sivulta,  pui-

den kaataminen aloitetaan al-

kukevään aikana.

Vanhat koivut poistuvat 
kirkon ympäristöstä

Kukahan tulisi ja keräisi pois 

pihoiltamme kaikki jäniksen 

papanat, nyt ei jalan sijaa.

Kyllä ne hoikkuuden terveys-

hyödyt on selvät. Pitkän elä-

män jaksajia kun tutkittu, niin 

hyvin niukasti ollut ruokaa ja 

raskas työ. Esim. sodanaikana 

leireillä hapankaalia saaneet 

ovat olleet iäkkäitä.

Hurraa hyvä Lidl! Kiitos ava-

jaiskahvista, ostin kassillisen 

halpaa ruokatavaraa. Hyvää 

oli palvelu, ei tarvinnut itse 

hedelmiä punnita. Kassalla 

punnittiin. Apulainen laittoi 

tavarat kassiin. Sanoin että 

toisitko autoon niin ois niin 

kuin Amerikassa. Ei tuntu-

nut joutavan. Käyn joka päi-

vä. Kiitos.

V ähän lomanpoikasta pidin. Kauniit il-

 mat houkuttelevat ulkoilemaan. Ku-

 ka se olikaan joka sanoi, että kaikki syyt 

mitkä estävät harrastamasta liikuntaa ovat teko-

syitä. Ei tuo nyt aivan pidä paikkaansa. Jos tulee 

viideltä kotiin, alkaa potunkeittoon, tiskaamaan ja 

pyykinpesuun, niin on jo aika myöhää mihinkään 

lähteä. Huoahtaakin pitäisi ehtiä. Jos on vielä ilta-

tilaisuuksia, kuten tässä työssä tahtoo joka illalle 

olla, ei säännöllinen liikunta kyllä onnistu. Mutta 

silloin pitäisi vääntäytyä siihen aikaan kuin se on 

mahdollista!

Eikö ollutkin hyvä selitys sille, että olen pin-

nannut Kunnossa kaiken ikää -ryhmästä jo kak-

si kertaa. 

★ ★ ★

Yrittäjien luona käydään monenlaisen ke-

räyslistan kanssa. Viime aikoina täälläkin 

on kerätty rahaa liikennevalistuskampan-

jaan tarjoamalla ostettavaksi kirjoja Nivalan kou-

lulaisille. Kyllä kai koulu voi niitä vastaanottaa, kun 

ilmaiseksi annetaan. Rahaa vain kerätään lasten 

kustannuksella runsaasti ja osa katoaa välille. Ke-

rääjä käyttää myös useita nimiä. Liikennekirja olisi 

maksanut 20 euroa kappaleelta ja sitä neuvottiin 

ostamaan useampia.

Aiemmin on kerätty heijastinliivejä päiväko-

tilapsille samalla periaatteella. Saattoi olla vie-

lä niin, että heijastinliivit ostettiin keräysfi rman 

omalta yritykseltä joka taisi tuoda niitä Kiinasta 

parilla eurolla kappale.

"Poliisi epäilee jälleen miljoonaluokan huija-

usta hyväntekeväisyyskampanjan varainkeräyk-

sessä. Helsingin poliisi kertoi torstaina, että se 

tutkii Malttia Liikennevalistusyhdistys ry:n ni-

missä tehtyä varainhankintaa epäiltynä törkeä-

nä petoksena ja rahankeräysrikoksena", kirjoittaa 

Helsingin Sanomat.

★ ★ ★

N  ivalan keskustassa kuljeskeli sauk-

  ko tässä muutamana iltana. Luon-

  toharrastajan havainto on luotetta-

va. Yksinäinen kulkija lienee noussut Malisjoesta. 

Paluusuunta oli hyvin selvillä, sillä sinne päin se 

kohta palasikin. Olisikohan sillä kevättä rinnassa? 

Niku-Matintiellä käveleskeli keskiviikkona myös 

fasaanikukko. Erään talon portaille se tepasteli 

kuin kotiinsa.

★ ★ ★

L  ukijan uutiskuva -tempaus jatkuu

  vielä toukokuun loppuun saakka.

  Uudesta, muualla julkaisematto-

masta tapahtumasta otetusta kuvasta maksamme 

10 euroa ja toukokuun lopussa arvomme kaikkien 

kuvia lähettäneiden kesken hyvän digikameran. 

Erikoisen mieluisia ovat erilaiset tilaisuudet, tem-

paukset, syntymäpäivät sekä kylien tapahtumat.

★ ★ ★

J  ärvikylän koululla pohdittiin torstai-il-

  tana kouluasioita. Sivistyslautakunnan 

  koolle kutsumana paikalla oli paljon 

 väkeä ja keskustelu oli asiallista ja hyvätasois-

ta.

On nimittäin niin, että Järvikylän oppilasmää-

rä kasvaa, kun taas Aittolan koululla olisi tilaa. 

Osalla Aittolan väkeä olikin huoli koulunsa säi-

lymisestä. Järvikylällä on jo nyt ahdasta ja syk-

syllä aloittaa peräti 25 oppilaan ykkös-kakkos-

luokka. Vaihtoehtoja mainittiin useita, joista yk-

si olisi jakaa oppilaat tasaisesti kouluihin, eli 1-3 

luokkalaiset voisivat mennä Aittolaan ja isommat 

opiskella Järvikylän koulussa – tai päinvastoin. 

Voisipa käydä, että kilometrin päässä Järviky-

län koulusta asuva joutuisi 4,8 kilometrin pää-

hän Aittolaan.

Vaihtoehtona mainittiin myös Järvikylän kou-

lun laajentaminen, sillä lukuvuonna 2014-2015 

siellä lasketaan olevan 82 oppilasta.

Tiedotustilaisuus oli osa kaupungin uutta, 

avointa asioidenkäsittelypolitiikkaa, joten aluk-

si koulutoimenjohtaja selvitti kaupungin talou-

dellista tilannetta ja alusti vaihtoehdoista.

★ ★ ★

N   yt kävi sillä lailla, että hiiri var-

   maan vei tekstarit. Vain kolme 

   viime minuutilla tullutta löytyi. 

Yhdessä hukatuista ainakin toivottiin tekstareille 

kokonaista sivua. Huhmarissa farkuissa lasketel-

lut aikoi laskea edelleenkin ja tehdä keskellä mä-

keä vielä voltin vai oliko se kuperkeikka. Jonkun 

mersu oli tullut Vinnurvan tiellä lujaa vastaan ja 

oli ollut läheltä piti tilanne. Metsästysaiheisia ja 

tietenkin pakolliset haukkumiset. Tulisia viestejä 

oli paljon, mutta ei niitä muista.

Maritta Raudaskoski
maritta.raudaskoski@omanetti.fi 

Maritta Raudaskoski
maritta.raudaskoski@omanetti.fi Toimittajan tarinoita
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Karvoskylän Kyläyhdistys

Nivalan Han Moo Do

Haapaperän kyläseura ry

Liittola / Maliskylän Ns.

Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

SPR 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

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 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.

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.

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 JÄRJESTYKSENVALVOJAKURSSILLE

menijöitä? Kineva maksaa koulutuksen. Yhteydenotto Riitta 

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

diskossamme järjestyksen valvontaan osallistuminen.

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

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, ka-

raoke, laturetki, makkaranpaisto, lapsille moottorikelkka-aje-

lu, lounas ja tulokahvit, tarkempia tietoja saa työpaikan luot-

tamusmieheltä tai ammattiosastosta.

Uintiliput: urheiluopiston uimahalli 4 e/aik. ja 2,5 e/alle 16 

v, alle kouluikäiset ilmaiseksi vanhempien seurassa. 

Katinkullan kylpylä: lippu urheiluopistolta 7 e/hlö, alle 4 v 

ilmaiseksi.

Lasketteluliput: Leimalla varustettua urheiluopiston ruoka-

lippua vastaan saavat aikuiset hissiliput hintaan 25 e/pv, 20 

e/3h, lapset 7-12-vuotiaat 20 e/pv tai 17 e/3h. Alle 6 v. ilmai-

seksi 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 

pelikentällä. 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 euroa, puoliso ja yli 4 v omat lapset 5 

euroa. 

Sitovat ilmoittautumiset ke 25.3. mennessä työpaikan luotta-

musmiehelle tai Jari 040 3544711 / Pertti 044 5241919

Toimikunta

Nivalan Metalli- ja kaivostyöväen ao. 332 (HITURA)

järjestää keväisen ulkoilupäivän jäsenille perheineen

Pyssymäellä lauantaina 28.3.2009 kello 12 alkaen.

Ohjelmassa makkaran paistoa, kahvia, arvontaa sekä iloista 

yhdessäoloa ulkoillen.

Tervetuloa!

Maliskylän Nuorisoseuran sääntömääräinen kevätkokous

Liittolassa 29.3.2009 klo: 19.00. Tervetuloa!

Johtokunta
 

Nettisivumme ovat avautuneet. Käy tutustumassa osoitteessa: 

www.maliskylannuorisoseura.com

 

Sähköpostiimme voit edelleen laittaa palautetta, toiveita, ri-

suja, ruusuja... liittola@suomi24.fi 

Karvoskylän kyläyhdistyksen

VUOSIKOKOUS

maanantaina 30.3. klo 19.00 Kylätalolla. Esillä sääntöjen mu-

kaiset asiat. Kahvitarjoilu. Kaikki tervetuloa.

MLL-VIIKKO 30.3.-4.4.

Maanantai 30.3.

 Satutunti kirjastolla klo 10-10.45.

Tiistai 31.3. 

 Pizzailta nuorille Long Johnissa klo 17-20.

Keskiviikko 1.4.

 Perhekahvila klo 9.30-13. Pöytäteatteri, onginta,

 askartelut.

Torstai 2.4.

 Pääsiäisaskartelua seurakunnan nuorisotiloissa

 - 4-6-vuotiaat klo 12-13; 7-10-vuotiaat klo 14-16.

 Pienten ryhmiin mahtuu 15 ja isompien ryhmään 20.

 Huom! ilmoittautumiset 044 250 5585/Virpi Pirttilahti.

Perjantai 3.4.

 Pelle Kaija Pum ilmaiskonsertti Nuorisoseuran talolla 

 klo 19.00.

Lauantai 4.4.

 Lastentarvikekirpputori Nuorisoseuran talolla klo 10-14:

 pöytämaksu 5 euroa, varaukset 050 552 5477 tai

 laura.kuki@kotinet.com. MLL-pöytä, kahvio.

 Kirpputorille otetaan myös lahjoituksia MLL-pöytään.

 Tuotteet voi tuoda jo perjantai-iltana Nuorisoseuralle 

 18.30-20.

Harjoitusajat:

Maanantai: 19.00 - 21.00

Torstai: 19.00 - 21.00

www.hmdkalajokilaakso.net

MLL:n Nivalan  yhdistys

Haapaperän kyläseura ry:n yleinen kokous

Haapalan koululla 30.3.2009 kello 19.00.

Käsitellään sääntömääräiset ja muut esille tulevat asiat.

Kahvitarjoilu.

Kaikki kyläläiset, tervetuloa päättämään kylämme asioista 

toivottaa johtokunta.
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EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ
TÄLLÄ SIVULLA

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

Parhaat palvelut  

Vastataan pois

1. Matti Ranin.

2. Aral-järveen.

3. Eino Uusitalo

4. X:aa.

5. Kieltolaki.
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Myydään  

IKKUNAT, parvekeovet, 
puutaiteovet tehtaan 
hintaan. SÄLEKAIHTIMET 
myös puiset. Pystylamel-
likaihtimet hajakokoja 
-90 %. Verovähennysoi-
keus nyt 3000 e. Mittaus 
ja asennuspalvelu. Puh. 
08-41569085.

PELIOIKEUS Golfi in edulli-
sesti Nivalaan. P. 442 358 
tai 044-524 5715.

TOYVILLAKOIRA tyt-
tö, musta, 4 kk. P. 
040-7615408.

Volvon PELTIVANTEET 15" 
renkaineen, hp 80 euroa 
sekä Nissan Cedrikin alu- 
ja peltivanteet renkailla. 
Hp. 100 euroa. P. 044-282 
8241.

ULKO-OVI 10x21, uusi, pa-
ketissa oleva tarpeetto-
mana. Vasenkätinen. 450 
euroa. P. 044-282 8241.

3:een tuumaan, tuppeen-
sahattua KOIVULANKKUA. 
Ulkokuivaa, noin 120m.5E 
/jm. Puh. 0445415572.

PALOKAS Kytöpuhontie 
80. Tuntee harmaasta ai-
tasta aivan tien vierellä. 
Mökki pääosin korjat-
tu, liittymät, maata noin 
hehtaari tien varressa. 
Sopii vaikka hevostilak-
si. Puh.040-8716142, Veli 
Junttila. 

Myydään pari metriä pit-
kää kuivaa POLTTOPUU-
RANKAA 10-15 m3. Tar-
joa! P. 050 546 26 32.

VOLKSWAGEN Vento 1. 
9td vm-95. Katsastettu 
1/2009. 2 renkaat, 2 airbag 
ja vetokoukku. Hp.2100 
euroa.Puh. 0456751497.

NOKIA 6233 2 mp kamera 
yms langaton bluetooth 
luuri ja vaakamallin lauk-
ku mukaan toimiva 2 v 
vanha h 80 e puh 044-
2748821 sp taape@we-
binfo.fi .

Ostetaan  

KEINUTUOLI. Puh. 
040-7413840.

POLTTOPUITA/rankaa. P. 
0404 124703.

Hyväkuntoinen POL-
KUPYÖRÄ kymmen-
vuotiaalle tytölle. Puh. 
040-7332146.

KOIVUHALKOJA 15-
20 kuutiometriä. Ko-
tiin tuotuna.Tarjoa.
Puh.0445415572.

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

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

Halutaan vuokrata  

2 H+K mielellään saunal-
linen Nivalan keskustasta 
tai sen läheisyydestä. Kii-
re! P. 046-8876771.

3 H+K mielellään sau-
nallinen Nivalan keskus-
tasta tai läheisyydestä. P. 
050-5227398.

KAKSIO tai kolmio Niva-
lan keskustasta. Vast. 041-
5479850 / 044-5479860.

Haluan vuokrata OMAKO-
TITALON Nivalan lähialu-
eelta. 046-6577944

Kadonnut  

16.3. KÄNNYKKÄ Nokia 
N 70 välille Vapaudentie 
- K-Supermarket. Löytä-
jälle palkkio. Puh. 0400 
781065.

Löydetty  

Löydetty Nokian KÄN-
NYKKÄ keskiviikko-iltana 
(18.3) Kalliosaarenpolul-
ta. Kysellä voit numeros-
ta 050-5471043.

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

www.nivalanviikko.fi 

Lähetä ilmoituksesi allaolevalla kupongilla
tai sähköpostitse osoitteeseen

rivit@nivalanviikko.fi 



www.nivalanviikko.fi 

Joka viikko.
Jokaiseen kotiin.


