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Sunnuntai  
29.3.2009

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 29.3.: Lihahöystö, 

perunat, italiansalaatti, mar-

javaahto.

Maanantai: Makkarakeitto, 

juusto, puolukkapuuro.

Tiistai: Kalapullat, muusi, 

porkkana-mandariinisalaat-

ti, vadelmakiisseli.

Keskiviikko: Broilerkasvis-

kastike, perunat, mustahe-

rukkahillo, marjakiisseli.

Torstai: Jauheliha-perunavii-

palelaatikko, jäävuori-anan-

as-tomaattisalaatti, sitruu-

nahyytelö.

Perjantai: Kinkkuvihannes-

keitto, juusto, hedelmäinen 

puuro.

Lauantai: Nakkipata, kurk-

kusalaatti, mustikkakiisseli.

Sunnuntai: Palapaisti, peru-

nat, lounassalaatti, sekahe-

delmäkiisseli.

Peruskoulu ja 
lukio
Maanantai: Chili con carne, 

riisi, kaalisalaatti.

Tiistai: Lihakeitto, ruispalat.

Keskiviikko: Sitruunanma-

kuinen turskaleike / Hauskat 

kalapihvit, muusi, punajuu-

riomenasalaatti.

Torstai: Pasta talon tapaan, 

kiinankaalipersikkasalaatti.

Perjantai: Andalucialainen 

keitto, sämpylä, herkkukurk-

ku.

Sinä, Jumala, olet ainoa tur-

vani.

Miksi olet hylännyt minut?

Miksi minun täytyy kulkea 

surusta synkkänä, kärsiä vi-

hollisen sortoa?

Lähetä valosi ja totuutesi! Ne 

johdattakoot minua, ne vie-

kööt minut pyhälle vuorel-

lesi,

sinun asuntoihisi.

Minä tahdon tulla sinun alt-

tarisi eteen, sinun eteesi, Ju-

mala, minun iloni!

Siellä saan ylistää sinua lyy-

raa soittaen,

Jumala, minun Jumalani!

Miksi olet masentunut, 

sieluni, miksi olet niin levo-

ton?

Odota Jumalaa! Vielä saan 

kiittää häntä, Jumalaani, aut-

tajaani. 

Ps. 43: 2–5

Sunnuntai 29.3: Jouni, Joni, 

Joonas, Joona, Jonne, Jonni. 

Maanantai 30.3: Usko. 

Tiistai 31.3: Irma, Irmeli. 

Keskiviikko 1.4: Raita, Pul-

mu. 

Torstai 2.4: Pellervo. 

Perjantai 3.4: Sampo, Veeti. 

Lauantai 4.4: Ukko. 

29.3. 5. paastonajan sun-

nuntai – Kesäaika alkaa.

En tiedä, miten monta ker-

taa minulle on armollisesti il-

moitettu että minulla on mie-

hen aivot.

Barbara Wooten

1. Kuka sai Nobelin rauhan-

palkinnon vasta kuolemansa 

jälkeen?

2. Kenen johdolla Suomes-

sa järjestettiin keväällä 1990 

kulttuurin puolustuskurssit?

3. Kuinka paljon Iso Iita pai-

noi laulun mukaan paljaal-

taan?

4. Minkä lehden toimitus-

sihteerinä Mika Waltari työs-

kenteli 1930-luvulla?

5. Mikä eläin levittää ns. 

Kumlingin tautia?

Vastaukset sivulla 10

Ruokalista

Vauvauutisia

Työpaikat

Englannin kielen kouluttaja, 

markkinointiassistentti, kos-

metiikan jälleenmyyjä, Green 

House-vaatemyyjä, psykiatri-

an erikoissairaanhoitaja.

Työvoimakoulutus

Hitsaajan ammattitutkinto, 

levytekniikan ammattitut-

kinto, teollisuusrobotin oh-

jelmointi ja käyttötaito, työ-

turvallisuuskorttikoulutus, 

tulityökorttikoulutus, yrittä-

jän ammattitutkinto.

Suvi ja Jukka Vainio saivat 

tytön 11.3.2009. Pienokai-

sen pituus on 52 cm ja pai-

no 4400 g.

Tanja ja Hannu Järvelä saivat 

pojan 19.3.2009. Pienokai-

sen pituus on 52 cm ja pai-

no 3950 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.

Viime lehdessä kyseltiin tie-

toja Padingista otetusta ku-

vasta. Arvi Rissanen tiesi, et-

tä kuva on Niskasesta Heikki 

Niskasen talosta, Tapani Nis-

kasen lapsuudenkodista. Ku-

vassa vasemmalta on kolme 

pienempää poikaa, joiden ta-

kana on kookas karvalakki-

päinen poika, jonka Rissanen 

tunnistaa serkukseen Kus-

ti Tenkuksi. Kuva on kinke-

reiltä, johon osallistuivat sekä 

rippikoulussa olevat että rip-

pikouluun pyrkivät.

- Serkku puhui, että hän 

aikoinaan aloitti rippikou-

lun Niskasessa. Hän pääsi 

Kesäaika alkaa viikonloppu-

na lauantain ja sunnuntain 

välisenä yönä. Kelloja siirre-

tään tunti eteenpäin sunnun-

taina 29. maaliskuuta aamu-

yöllä kello 3.00.

Kesä- ja normaaliajan 

käyttö on yhtenäinen ja py-

syvä käytäntö Euroopan 

unionissa. Kelloja siirretään 

jäsenmaissa samoina päivi-

nä ja samalla kellonlyömäl-

lä nollameridiaanin ajan eli 

kansainvälisen normaaliajan 

mukaan. Samanaikaisuus on 

tärkeää erityisesti kansainvä-

lisen juna- ja lentoliikenteen 

vuoksi. Päivät ovat aina maa-

liskuun ja lokakuun viimei-

nen sunnuntai.

Kellot siirretään
kesäaikaan 

viikonloppuna

Tässä vuonna 1950 otetussa kuvassa on Kotilan kuorolaiset. Kuoron johtajana oli Kalervo 

Kullas.

rippikoulusta 1934 ja sama-

na vuonna isäni kuoli. Koska 

Kusti oli kookas poika, hän 

oli kantamassa isää hautaan. 

Se oli hänen ensimmäinen vi-

rallinen tehtävänsä rippikou-

lun jälkeen, Rissanen muis-

telee.

Heippa kaikille!
Nyt on meinannut vyötärömakkarat 
unohtua kun on ollut niin henki pääl-
lä oman kyläkoulun puolesta. Saimme 
oivia säästöehdotuksia kylällemme, 
kun olemme ahkeroineet liikaa puh-
detöissä ja kasvattaneet kylän lapsilu-
kua niin että siitä on tullut ongelma ja 
suuri kustannus kaupungille.

Kustannuksia leikatakseen ehdotet-
tiin, että viedään pienimmät Aittope-
rälle ja tuodaan Aittoperän isommat 
meidän koululle tästä olis kuulemma 
syntynyt merkittäviä säästöjä. Epäilys 
on herännyt että mitkä kytkökset sitä 
onkaan tuonne kuljetusyritysten puo-
leen kun tällaista väläytellään vai oli-
ko tämä sellainen hokkus pokkus di-
eetti niin kuin laihdutuspiireissä välil-
lä liikkuu. Ensin laihtuu ja sitten vasta 
lihookin kaikki takas ja korkojen ke-
ra. Vai oliko tämä keino saada meidät 
nielaisemaan 1-2 luokan suur-ryhmä? 
Niin kuin näette tämä on asia joka tu-
lee nyt nahan läpi, ei voi mitään.

* * *
Ajan puutteessa olen ajatellut ottaa 
käyttöön sisareni hyvän vinkin lii-

kuntaan. Liikunnassahan on oleel-
lista että syke nousee ja tulee hiki. 
Kun lähdet lenkille, hiihtämään tai 
kuntopyöränpäälle niin riittävä vaa-
tetus auttaa. Turkki päälle ja karva-
reuhka silmille ja kuntopyörän päälle 
niin riittää lyhyempikin matka. Tulee 
hiki ja syke nousee.

Sisareni Ritva oli kokeillut tätä hiih-
tolenkillä. Hän oli pukenut päällensä 
kaikki kerrospukeutumisen vaatimuk-
set väliasuja myöden niin oli muuta-
ma sata metriä jo riittänyt hiihtolenk-
kiä. Asiallisesti ottaen nyt on hyvät 
kantohanget mitä ei vuosikausiin ole 
ollut. Hyödyntäkää niitä ja hankkikaa 
itselle raitisilma riippuvuus. Eräs ystä-
väni kysyi että onko tämän kampan-
jan joku ottanut vakavasti niin ker-
rottakoon että moni esimerkiksi minä. 
Tulosta tulee toisilla hitaasti ja toisilla 
nopeasti. Suhteeni liikuntaa kohtaan 
on ihan oikeasti lämmennyt ja tuo oli 
sohvaperunalta paljon sanottu.

Sykettä elämään toivoo Kaarina

Kaarina Puusaari-Niemelä
050-4392900
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Kaupunginvaltuusto kokoon-

tui tavallista juhlavammissa 

merkeissä, kun Esko Kan-

kaalle ja Paavo Raudaskos-

kelle myönnettiin Tasaval-

lan presidentin viime itse-

näisyyspäivänä myöntämät 

huomionosoitukset. Merk-

kien ja kukkakimppujen li-

säksi nautittiin leivos- ja täy-

tekakkukahvit.

Paavo Raudaskoski sai 

Suomen Valkoisen Ruusun 

Ritarikunnan I luokan mita-

lin kultaisin ristein.

 Sinulle luovutetaan tämä 

merkki menestyksekkäästä, 

pitkästä palveluksesta Ni-

valan kaupungin koululai-

toksessa ja monipuolisesta, 

aktiivisesta toiminnasta Ni-

valan kunnalliselämän vas-

tuullisissa luottamustehtä-

vissä. Olet tehnyt pitkän, an-

siokkaan taipaleen nivalalais-

ten lasten opetustyössä ja olet 

tuonut oman ihmisläheisen 

”kuntalaisen näkökulman” 

kokouksiin ja käsiteltäviin 

asioihin, sanoi valtuuston  II 

varapuheenjohtaja Tapio Uu-

sitalo onnittelupuheessaan.

Esko Kangas sai Suomen 

Leijonan Ritarikunnan Rita-

rimerkin.

 Tämä luovutetaan pitkä-

aikaisesta ja monipuolisesta 

toiminnasta Nivalan kaupun-

gin luottamustehtävissä. Olet 

toiminut ja osallistunut luot-

tamustoimiin kiihkottomasti 

ja rakentavasti niin valtuus-

tossa kuin perusturvalauta-

kunnassa, tarkastuslautakun-

nassa ja muissa annetuissa 

tehtävissä. Näin olemme tot-

tuneet näkemään oman ”es-

konmerkkisi” käsiteltävissä 

asioissa, sanoi Uusitalo.

Takaus 
Vesikolmiolle
Valtuusto myönsi yksimieli-

sesti Vesikolmio Oy:lle kau-

pungin omavelkaisen taka-

uksen 227 000 euron Kunti-

en eläkevakuutuksen 10 vuo-

den lainalle. Miljoonan euron 

laina käytetään siirtoviemä-

rin rakentamiseen ja kunnat 

takaavat lainaa omistustensa 

suhteessa. Nivalan osuus on 

22,7 prosenttia.

Valtuusto päätti, että kau-

pungin JHTT-tilintarkas-

tusyhteisäksi valtuustokau-

delle 2009-2012 valitaan Oy 

Audiator Ab. Tarjouksia oli 

kolme ja tarkastuslautakunta 

vertaili niiden kokonaisedul-

lisuuden ja parhaat pisteet sai 

Audiator.

Vasemmistoliiton Ja-

ri Mehtälälle myönnettiin 

ero valtuuston jäsenyydes-

tä paikkakunnalta muuton 

vuoksi. Hänen tilalleen val-

tuustoon nousee ensimmäi-

nen varavaltuutettu Paavo 

Raudaskoski ja ensimmäi-

seksi varavaltuutetuksi tulee 

Aino Nuolioja. Kaupungin-

hallituksen varajäseneksi tu-

lee Eero Raudaskoski.

Kaksi aloitetta

Kokouksessa jätettiin myös 

kaksi aloitetta. Sirpa Heiska 

(SDP) halusi Kalliolta selvi-

tyksen palveluseteleistä, sillä 

niistä on syvempi keskustelu 

vielä käymättä. Heiska halu-

si selkeän suunnitelman sii-

tä, miten setelien käyttö to-

teutetaan.

Jarmo Raudaskoski (kesk.) 

jätti valtuustoaloitteen muu-

alla työssä käyvien sitoutta-

miseksi asumaan Nivalassa. 

Aloitteella oli jo 21 allekirjoit-

tajaa ja epäpoliittisena aihee-

na hän toivoi siihen muiden-

kin osallistuvan.

”Muuttoliike paikkakun-

nalta toiselle on luonnollista 

ja elämään kuuluvaa, eikä sitä 

pidä yrittää estää. Kuitenkin 

täällä Nivalassa on aina ollut 

poikkeuksellisen paljon ih-

misiä, jotka ovat kovalla työl-

lä hankkineet elantonsa sieltä 

mistä se on ollut ansaittavissa, 

samalla kun ovat rakentaneet 

kodin ja paljon muutakin elä-

mänpiiriin liittyvää tänne Ni-

valaan. 

Nyt ja etenkin tulevaisuu-

dessa Nivala erityisesti tarvit-

see kuvatun kaltaista sitoutu-

mista kotikuntaan, mikä käy-

tännössä vaatii työntekoa ja 

yrittämistä kaukanakin ko-

toa. Tällaisen paikkakunnan 

erityispiirteen saattamisek-

si tietoisuuteen ja sille kuu-

luvaan arvoonsa, esitämme 

Nivalan ulkopuolella työssä-

käyvien kesken arvottavaksi 

viisi tuhannen euron lahja-

korttia nivalalaisiin liikkei-

siin. Huomionosoitukset luo-

vutettaisiin saajilleen vaikka-

pa uudenvuoden vastaanot-

tajaisjuhlassa”, aloitteessa sa-

notaan.

Maritta Raudaskoski

Lauantaina 21.3. käytiin upe-

assa kevätsäässä Aittolan kou-

lun hiihtokilpailut. Paikalle 

saapui runsaasti väkeä kan-

nustamaan hiihtäjiä ja viet-

tämään lauantaiaamupäivää 

yhdessä. Tapahtumassa ke-

rättiin rahaa luokkaretkeä 

varten kahviolla, myyjäisillä, 

arpajaisilla sekä talutusrat-

sastuksella. Aittolan koulun 

henkilökunta haluaa kiittää 

lämpimästi kaikkia tapahtu-

man järjestelyyn osallistunei-

ta, sekä yrityksiä ja yksityisiä 

henkilöitä, jotka lahjoittivat 

tuotteita arvontaan ja myy-

jäisiin.

Kilpailujen 
tulokset

Jokaisen sarjan kolme pa-

rasta, sekä loput kilpailuun 

osallistuneet hiihtojärjestyk-

sessä:

Tytöt 1. luokka 300m: 1. 

Roosa Virta 1.38.

Pojat 1. luokka 300m: 1. 

Onni Hosio 1.00, 2. Joel Töl-

li 1.01, 3. Lasse Raudaskos-

ki 1.05 Lisäksi osallistui: Ee-

tu Ruuska.

Tytöt 2. luokka 300m: 1. 

Aada Juvonen 0.54, 2. Emi-

lia Tölli 0.55, 3. Iida Hieta-

la 1.17. Lisäksi osallistuivat: 

Meri Ainassaari, Milla Tölli, 

Jasmin Korkiakoski.

Pojat 2. luokka 300m: 1. 

Jaakko Palovaara 0.55, 2. Vil-

le Hosionaho 0.56, 3. Samuli 

Tölli 1.05. Lisäksi osallistui-

vat:, Nuutti Korkiakoski, Je-

re Virta.

Tytöt 3. luokka 1,5 km: 1. 

Anniina Tölli 6.27, 2. Jenna 

Laurila 9.12, 3. Mia Korkia-

koski 9.52.

Pojat 3. luokka 1,5 km: 1. 

Joni Tölli 5.11, 2. Aake Rau-

daskoski 5.23, 3. Markus 

Aittolan koulun hiihtokilpailut

Hankkila 7.58.

Tytöt 4. luokka 1,5 km: 1. 

Johanna Tölli 6.05, 2. Fiia Ju-

vonen 6.23, 3. Milla Raudas-

koski 8.19. Lisäksi osallistui: 

Leena Saukonoja.

Pojat 4. luokka 1,5 km: 1. 

Joonas Tölli 4.52, 2. Teemu 

Tölli 5.06, 3. Veeti Hosio 5.10. 

Lisäksi osallistuivat: Tommi 

Hosionaho, Jere Tölli, Sante-

ri Palokangas.

Tytöt 5. luokka 1,5 km: 1. 

Vilma Hosio 5.13, 2. Emmi 

Hietala 6.43, 3. Mirva Ho-

sionaho 7.09. Lisäksi osal-

listuivat: Hanna Palokangas, 

Linnea Palokangas.

Pojat 5. luokka 1,5 km: 1. 

Niko Tölli 4.35, 2. Niko Ho-

sionaho 5.38, 3. Aleksi Ai-

nassaari 5.40 Lisäksi osallis-

tui: Samuel Hankkila.

Tytöt 6. luokka 1,5 km: 1. 

Jenny Hietala 5.25, 2. Mari-

anne Tölli 6.06, 3. Terhi Rau-

daskoski 6.26.

Pojat 6. luokka 1,5 km:¨1. 

Joonas Palokangas 5.06, 2. 

Okko Juvonen 6.55.

Valtuustossa kaksi aloitetta ja kakkukahvit

Valtuuston kokouksen aluksi oli juhlahetki. Kaupungin puolesta onnittelemassa Tapio 

Uusitalo ja kaupunginjohtaja Kari Valtanen. Huomionosoituksen kohteena Paavo Rau-

daskoski ja Esko Kangas.
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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 seurakunta-

kodin 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 isoskou-

lutus nuorisotilassa

Pe 27.3. Valoa yössä-tapahtu-

ma Haapajärvellä (Realismi, 

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.

Tämän vuoden naistenpäivän 

vieraaksi oli Nivalan seura-

kunnan kutsumana saapunut 

luennoimaan seinäjokelai-

nen Aino Latikka. Hän tem-

pasi seurakuntakodin salin-

täyteisen naisväen mukaansa 

rohkealla ja persoonallisella 

tyylillään ja vankalla ammat-

titaidolla. Latikka on tehnyt 

pitkän elämäntyön perheneu-

vojana kuunnellen ja katsel-

len perheiden ja pariskuntien 

elämän iloja ja murheita lä-

hes kolmen vuosikymmenen 

ajan.

- Eräs teoreetikko on sa-

nonut jo yli sata vuotta sitten, 

että lapsen tulevan hyvyyden 

määrää äitiyden arvo yhteis-

kunnassa. Se on hienosti sa-

nottu, aloitti hän vauhdik-

kaan luennon.

- Naisen elämän ensim-

mäinen käännekohta on tie-

tysti, kun nainen syntyy tä-

hän maailmaan. Vielä edel-

leen elää vahvana ilmiö, että 

ensimmäisen lapsen odote-

taan olevan poika. Tyttöihin 

ja poikiin kohdistetut odo-

tukset ovat erilaiset. Tyttö-

lasten tulee olla pienestä pi-

täen kilttejä, nättejä, nöyriä ja 

ahkeria. Pojille taas sanotaan, 

että miehet eivät itke.

Mistä asenteet tulevat?

- Naiset ovat itse opetta-

neet tyttärilleen, että pitää ol-

la nöyrä ja kuuliainen. Usein-

han nainen vielä edelleen 

määritellään miehen kautta, 

tuumi Margit Uusitalo ylei-

sön joukosta.

Latikka pohti naisen elä-

mää, kun tullaan keski-iän 

nurkille eli ”varhaisvanhuu-

teen”.

- Ei tarvitse enää miellyt-

tää muita. Tuntee oman ar-

vonsa ja voi riisua orjan mie-

len kaavun yltään. Uskaltaa 

olla rohkeampi ja sanoa jopa 

vastaan pelkäämättä häijyn 

mainetta, pohdiskeli Latik-

ka hienovireisellä huumoril-

la höystettynä.

Tasa-arvo on 
ihmisarvo
Aino Latikan mielestä mies-

ten ja naisten välisessä tasa-

arvokehityksessä on men-

ty valtavasti eteenpäin. Hän 

muistelee 60-luvun aikoja, 

jolloin ehkäisy ja e-pillerit 

tulivat naisen elämään.

- Se oli valtava mullis-

tus naisen elämässä. Ennen 

piti ”peljätä ja rakastaa”. Miet-

tikääpä naiset, että aviomie-

hen piti olla mukana lääkärin 

vastaanotolla, kun nainen ha-

ki pillerireseptiä!

Suomi on väkivaltainen 

maa. Naisiin kohdistuva fyy-

sinen ja henkinen väkivalta 

on vakava ihmisoikeuslouk-

kaus. Liian moni nainen me-

nettää henkensä miehen nyr-

kin iskusta. Kodin seinien 

sisällä tapahtuvaa väkival-

taa salataan ja väheksytään. 

Naisiin kohdistuva väkivalta 

ei ole enää perheen sisäinen 

asia. Vuonna 1995 perhevä-

kivalta tuli syytteen alaiseksi 

rikokseksi.

- Naiset ovat alkaneet teh-

dä rikosilmoituksia kotivä-

kivalta tilanteista. Se on hy-

vä asia. Väkivallan kierre on 

katkaistava.

Naistenpäivän juhlassa 

esiintyivät lisäksi Venla När-

hi, viulu ja Helvi Halmetoja 

laulu säestäjänä Liisa Kata-

jala. Maija Ylen-Julin ja Arja 

Autio lausuivat tarinan Ruu-

tin kirjan naisista. Esityksen 

oli ohjannut Margit Uusita-

lo. Tilaisuuden juonsi Kaisa 

Määttä.

Ritva Oja

Nainen elämän risteyskohdissa

Naisen pitää oppia ymmärtämään ja hyväksymään it-

sensä hyvät ja huonot puolet ja valtuuttaa olevansa paras 

kappale itseään tässä maailmassa. ”Hyviä puolia on riit-

tävästi, vaikka puuttehiakin löytyy", ohjeisti perheneuvoja 

Aino Latikka naisia rempseään tyyliinsä.

Tilaisuuden päätteeksi naiset istahtivat hetkeksi kahvipöy-

tään rupattelemaan ja vaihtamaan mielipiteitä mielenkiin-

toisesta päivän aiheesta.

Yksinäi-
syydestä 

yhteyteen

Laulaja Joel Hallikainen sekä 

terapeutti, kirjailija Seppo Jo-

kinen tulevat esiintymisvie-

railulle Nivalaan sunnuntai-

na huhtikuun 5. päivä. Tuol-

loin he pitävät Lukion salissa 

teemailtapäivää ihmisyydes-

tä, jossa etsitään yhteyttä ja 

vastauksia elämän kipupistei-

siin. Illan nimenä on Arjen 

kaunis karheus.

Jo kuudetta vuottaan lau-

laja Joel Hallikainen ja tera-

peutti Seppo Jokinen ovat to-

teuttaneet suuren menestyk-

sen saaneita yhteisiä konsert-

ti- ja ihmissuhdeiltoja, joissa 

yli 120 000 suomalaista on 

ollut mukana etsimässä vas-

tauksia elämän kipeisiin ky-

symyksiin.

Uudessa teemaillassa Joel 

Hallikaisen herkät laulut sekä 

Seppo Jokisen laaja terapeut-

tinen kirjatuotanto nivoutu-

vat yhteen kokonaisuudeksi 

sanoin ja sävelin. 

Nivalan tilaisuutta ovat ol-

leet tukemassa Nivalan kau-

punki/sivistystoimi, Nivalan 

osuusankki, Nivalan Järvi-

kylän osuuspankki, Nordea 

pankki, K-Supermarket, Hal-

pa-Halli ja S-Market.



Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Demarien vaalikampanja EU:

n 7. kesäkuuta käytäviin  par-

lamenttivaaleihin alueemme 

osalta käynnistyi Kineval-

la sunnuntaina SDP:n euro-

parlamenttiehdokkaan Liisa 

Jaakonsaaren ja SDP:n Ou-

lun piirin puheenjohtajan 

Tytti Tuppuraisen tähdittä-

minä. 

Tulevat EU-vaalit ovat kai-

kille puolueille haaste kun ää-

nestäjät ovat kokeneet parla-

mentin saavutukset vähäar-

voisiksi. 

- Meillä on historiallisesti 

merkittävä tilanne kahdella-

kin tavalla. Esimmäistä ker-

taa EU:n aikana parlamentti-

vaalit pidetään kaikissa jäsen-

maissa yhtä aikaa. Toiseksi, 

parlamentti tulee käyttämään 

valtaa aikaisempaa enem-

män, kun se nousee komis-

sion ja ministerineuvoston 

rinnalle lainsäätäjänä. Parla-

mentin vaikutusvaltaa kuvaa 

se, että se hylkäsi työaikadi-

rektiivin, joka olisi heikentä-

nyt työntekijän asemaa, Jaa-

konsaari tietää. 

Mepin valmiina oleva ver-

kosto päättäjiin Eurooppa- 

tasolla helpottaa niin kan-

sallisten etujen ajamista. kuin 

globaalien ongelmien ratkai-

semistakin. Esimerkiksi il-

mastonmuutosneuvottelut, 

yhteinen maahanmuuttopo-

litiikka ja kansainvälisen ri-

kollisuuden torjunta sisäl-

tävät myös kansallisia näkö-

kohtia jotka tulisi huomioida 

päätöksissä.

- Pärjään kyllä, ja tiedän 

mistä milloinkin on kysymys. 

Tunnen verkoston vuosikym-

menien ajalta ja tiedän miten 

apparaatti toimii. On paljon 

asioita mihin voi vaikuttaa 

EU:n päätöksenteossa kun 

siellä valitaan oikeaan ryh-

mään. Valinnassa merkittä-

viin tehtäviin huomioidaan 

edustajan kokemus ja kuinka 

verkostoituneita he ovat. Val-

miina oleva verkosto auttaa 

myös löytämään oikeat vai-

kutuskanavat välittömästi. 

- Pohjimmiltaan Euroopan 

unionin idea on olla solidaa-

rinen vähemmän kehittyneil-

le alueille, joten Pohjois-Suo-

meenkin on saatavissa etuja 

tätä kautta. Kun ymmärtää 

muiden ongelmia, niin mei-

dänkin ongelmia ymmärre-

tään, Jaakonsaari toteaa.   

Seuraavalla vaalikaudella 

parlamentissa työskennellään 

fi nanssikriisin ja työttömyy-

den kasvun varjossa. 

- Yritän keskittyä huoleh-

timaan parlamentissa työstä, 

oikeudenmukaisuudesta sekä 

tasa-arvosta, ja asetan EU:lle 

neljä vaatimusta: EU:n on 

oltava reilu niin, että mark-

kinoiden vapauden ja työn-

tekijöiden oikeuksien pitää 

olla tasapainossa. Sen on ol-

tava reilu heikoimmin kehit-

tyneitä alueita kohtaan. Sen 

on oltava myös vahva, koska 

vain yhtenäisenä ja vahvana 

sen painoarvo maailmanpo-

litiikassa on riittävä jäsen-

valtioidensa etujen ajami-

seen. EU:n pitää olla lisäksi 

avoin ja kansalaislähtöinen, 

Jaakonsaari listaa.

SDP:n mepit 
vaihtuvat
Suomen kolmentoista mepin 

kiintiöstä SDP tavoittelee vä-

hintään kolmea paikkaa EU- 

parlamenttiin. Demarien 

nykyiset kolme euroedusta-

jaa jättävät paikkansa uusille 

tulokkaille. Pohjois-Suomen 

ainoa demariehdokas Liisa 

Jaakonsaari on ollut Lipposen 

hallituksen työvoimaministe-

rinä ja johtanut kaksi kertaa 

eduskunnan ulkoasiainvalio-

kuntaa. 

- SDP:n Oulun piirillä on 

nyt historiallinen tilaisuus 

saada edustajansa Euroopan 

parlamenttiin, kun Liisa on 

valtakunnan kärkiehdokas. 

Meillä kannatus on nousus-

sa ja luottamus meihin lisään-

tymässä, joten lisäpaikatkin 

ovat mahdollisia, Tuppurai-

nen säteilee.

Vallankahvaa EU:ssa 

käännellään kaksinapaisel-

la, konservatiivit-sosialistit 

-akselilla.

- Vaikka konservatiivit 

ovatkin enemmistönä EU- 

parlamentissa niin sosialis-

tit ovat yhtenäisempi ja vai-

kutusvaltaisempi ryhmä. So-

sialistien vaalivoiton puoles-

ta puhuu globaali reaalitalou-

den kriisi, ja konservatiivien 

kannatusta heikentää elvy-

tyksen hitaus Euroopassa. 

Näyttää siltä, että pankit kyl-

lä pelastetaan, mutta tavalli-

sista ihmisistä ei piitata, Jaa-

konsaari sanoo.

Kunnat 
vaikeuksissa
SDP vaatii Tuppuraisen mu-

kaan hallitusta nostamaan 

valtionosuuksia, ettei kun-

tien tarvitsisi heikentää pal-

veluja.

- Kunnissa on tehty leik-

kauslistoja, esimerkiksi Raa-

hessa on leikattu 10 prosent-

tia budjettia ja Oulussa yhtei-

söverokertymät ovat pienen-

tyneet 30 miljoonaa euroa, 

Tuppurainen summaa.

Globaalin talouskriisin 

vuoksi elvyttämiseen otetta-

vat velat heikentävät Suomen 

kansantaloutta useiden vuo-

sien ajan.   

- Minulla on se käsitys, et-

tä taloustilanne menee huo-

nommaksi. Hallitus herä-

si elvyttämisessä liian myö-

hään ja teki väärän analyy-

sin laman syvyydestä, joten 

moni yritys ehtii kuolla en-

nen kuin saa rahoitusta. Jos 

budjetti romuttuu ja valtio 

ja kunnat joutuvat ottamaan 

paljon velkaa, niin me joudu-

taan maksamaan kohtuutto-

man paljon korkoja. Tällaisen 

vision edessä kaikille puolu-

eille riittää haastetta, Jaakon-

saari pohtii.

Työttömyyden ja eriarvoi-

suuden kasvun lisäksi Jaa-

konsaarta mietityttää eläke-

politiikka.

- Suomessahan sairaat ei-

vät pääse ja terveet taas pa-

kotetaan eläkkeelle, mikä 

on järjetöntä. On hyvä, että 

työurien pidentämisestä kes-

kustellaan, ja tilannetta selvi-

tellään perustetussa työryh-

mässä. Sanelupolitiikan epä-

onnistuminen eläkeiän nos-

tossa oli voitto kansalaisille, 

eduskunnalle ja demokratial-

le, Jaakonsaari vakuuttaa.

Erkki Heikinaho

Europarlamentin valta kasvaa

SDP:n Oulun piirin puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ja 

europarlamenttiehdokas Liisa Jaakonsaari jututtavat haa-

pajärvistä kaupunginvaltuutettua Jari Nahkasta.

Vastikään toimintansa 30-

vuotisjuhlia viettäneet Niva-

lan Pelimannit tahditti vals-

sit, tangot ja foxit ja loi hie-

non vanhanajan tanssitun-

nelman Mattilan palvelutalon 

kevättanssitapahtumaan.

Mattilan palvelutalon hen-

kilökunta muisti soittajia 

ruusuin ja halauksin ennen 

ensimmäisiä tanssitahteja.

Ritva Oja

Kevätpäiväntasaustanssit Mattilan palvelutalossa

Raija Kiviniemi 

haki tanssiin

Veikko Aholan.

Hoitajat Anu Junttila, 

Kirsti Eerikkilä ja Mira 

Saaranen hakivat tanssiin 

oman talon asukkaita ja 

vieraita.
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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.

Hei kaikille! Minun tarina-

ni on pitkä, eikä mikään leh-

ti ole halunnut sitä alkaa jul-

kaisemaan juuri sen pituu-

den vuoksi, joten koitan ker-

toa nyt itse vain tästä päiväs-

tä ja muutamasta edellisestä. 

Oli kaunis päivä vuonna… 

hups… taas meinasin aloit-

taa syntymäpäivästä, siitä 

kun olisi niin mukava kertoa 

ja tietysti siitä kuinka pienenä 

tyttönä kuljin ympäri maail-

maa, tietäisittepä kuinka mu-

kavia muistoja minulla on. 

No, mutta palataanpas vii-

me päivien tapahtumiin. Olin 

kulkemassa ajatuksissani pit-

kin Maliskyläntietä kun näin 

suuren ja ihastuttavan talon. 

Varovasti kuljin sitä kohti 

kun en tiennyt onko talos-

sa asukkaita kotona. Hetken 

kierreltyäni huomasin, ettei 

talossa asu ketään, ikkunas-

sa oli vain jotain yhteystietoja 

ja vuokraushintoja. Kiertelin 

taloa ja ihastelin, samalla jo 

päätin että jään tänne vähän 

pidemmäksi aikaa. 

Välillä täällä käy joitain 

ihmisiä, ja olenkin alkanut 

jo tutustua heihin. Näyttää 

jopa siltä että saan jäädä tän-

ne pidemmäksi aikaa. Kaik-

ki tuntuvat hullantuneen mi-

nuun… kuinkas muuten… 

olenhan minä maailmaa 

nähnyt ja osaan keskustella 

ihmisten kanssa. Puhetaito 

on muuten pitkän harjoitte-

lun tulos, mutta opiskelette-

han te ihmisetkin vuosia mm. 

englantia. Kirjoittamaankin 

opettelin eräällä mökillä la-

pissa kun pakkanen paukkui 

ja lunta pyrytti niin että ai-

kani kuluksi päätin opetella 

jotain hyödyllistä. 

Eilen kuulin kun ihmiset 

täällä puhuivat että he halu-

aisivat antaa minulle nimen. 

Kauhukseni huomasin, ettei 

minulla oikeasti olekaan ni-

meä, minua on aina vaan kut-

suttu kissaksi. Sydän onnesta 

pamppaillen hiivin ihmisten 

luokse ja kerroin kuinka pal-

jon toivoisin viimeinkin saa-

vani nimen jolla minua voi-

si kutsua ja josta voisin ol-

la ylpeä. Siitähän keskuste-

lu syntyi… paljon sanoja ja 

puhetta ja höpinää… lopul-

ta he päättivät pitää minulle 

ristiäiset, siis MINULLE OI-

KEAT RISTIÄISET. Olin on-

nesta sanaton, kuuntelin vain 

kuinka he suunnittelivat kis-

san ristiäisiä. 

Hieman minua ihmetyt-

tää kaikenmaailman kissan-

ristiäiset, joista olen useinkin 

ohimennen kuullut. Jäänkö-

hän minä jostain paitsi jos 

minut ristitään yksin? Mis-

säkähän ne kaikenmaailman 

kissan ristiäiset edes pide-

tään? Onkohan ne Ameri-

kassa asti kun siitäkin niin 

paljon puhutaan? Milläs mi-

nä sinne edes lähtisin? Ehkä 

kuitenkin omat, siis ikiomat 

ristiäiset kuulostavat kuiten-

kin paremmalta.

Haluankin nyt kertoa he-

ti teille kaikille että minulle 

annetaan nimi kissanristiäi-

sissä Liittolassa pääsiäiskok-

ko tapahtumassa. Asiat tie-

tysti tärkeysjärjestyksessä… 

ensin minulle nimi ja sitten 

sytytetään kokko. Nimen 

valinta tuntuu tuottavan hir-

veästi päänvaivaa, en millään 

osaa keksiä itselleni sopivaa 

nimeä. Toivoisinkin että te 

kaikki osallistuisitte nimeni 

valintaan ja laittaisitte Nuo-

risoseuran sähköpostiin ni-

miehdotuksia. Sähköposti-

osoite on liittola@suomi24.

fi . 

Toivon että näen teitä Liit-

tolassa sankoin joukoin pää-

siäisenä elämäni suuressa ta-

pahtumassa!

Toivottelee: Liittolan kissa 
(vielä ilman nimeä)

Terveisiä uudesta kodistani Jalkapallo kutsuu

Sinä tyttö, joka olet syntynyt 

vuonna 1996-1998, olitpa 

potkinut palloa tai et, olet ter-

vetullut vahvistamaan jouk-

kuettamme, kun treenaamme 

sunnuntaisin 13.30 ammatti-

koululla.

Tervetuloa toivottavat

Tulevat joukkuetoverisi
Valmentaja Sanna

Joukkueenjohtaja Keijo

Olen yli 40 vuotta seurannut 

sairaalan toimintaa Nivalassa 

ja keskussairaaloissa. Nyt kä-

vin taas tarkastuksessa OYS:

ssa. Kaikki toimi aikataulun 

mukaan ja eri yksiköt toimi-

vat hyvin vaikka potilaita oli 

paljon.

Kehuin toiminnan suju-

vuutta ja tehoa henkilökun-

nalle. Kaikki oli iloisia ja sa-

maa mieltä. Myös sama lää-

käri ollut joka kerta. Toimin-

takulut on hallinnassa. Perus-

palvelukuntayhtymä Kallion 

Paras-hanke ei ole ajankoh-

tainen vielä. Vasta 15 vuoden 

päästä tulee potilasmäärät 

kasvamaan. Hanke on väärin 

ajoitettu, virkakoneisto iso ja 

byrokratia yhdessä työllistää 

itseään ja vastaanotto ja sosi-

aalitoimiston toiminta kyvy-

töntä. Puhelin- ja tietokoneet 

kalliisti maksettu kun asiak-

kaiden kierrätys maalaisjär-

jen vastaista. Puhelin ja tie-

tokonekapasiteetti kävi pie-

neksi em. syistä. Piti hankkia 

Oulun kaupungin toimintaa 

vastaavat kalliit järjestelmät. 

Vaikka entisen järjestelmän 

oli suunnitelmien mukaan 

pitänyt riittää.

Olisi pitänyt selvittää 

ruuhkan syy ja samalla olisi 

paljastunut karmea totuus. 

Nyt on saneeraajaksi valittu 

entinen Nokian johtaja että 

saataisiin vielä isommat tie-

tokoneet halvalla, kun rahat 

on loppuneet ja ruletin pitää 

pyöriä. (Ei ole lääketieteen 

asiantuntija ja lisäksi 1500 

euron päiväkorvaus asian-

tuntemuksesta?)

Arvo Korkiakoski

Nivalan päättäjille tiedoksi

Näin laulaa saatte kaikki,

Verin ostetut.

Golkatalla kuoleman

Hän voitti.

se ilonpäivä meille

maahan painetut,

kuin vangituille vapaus

näin koitti.

Kun synnin alla,

orjanlailla raadoimme,

rauhaa ollut

sydämessä koskaan.

Hyvää tehdä rukoillen

me tahdoimme,

ei sillä voitu

vapautta ostaa.

Vaan sitten päivä nousi

koitti elämä,

lahjana sen

Jeesukselta saimme.

Kun me hänen

valtakunnan löysimme,

ja rauhan, jota

sydämiimme haimme.

Niin ihanaa on elää

Herran laumassa,

Kun usko pääsee

aivan täyttymykseen.

Saa vapauden silloin

verin ostettu... Ei

saatana voi syöstä

kadotukseen.

Sero

Verin ostetut

Nyt kun Liidel liideli Nivalaan

sieltä halpaa tavaraa ostaa saan.

Teitä muutkin kaupat nyt seurataan

ja kaikkia hintoja vertaillaan.

Kun kaikissa kaupoissa vuoroin pyörin,

ja tiukalla pidän kukkaron nyörin

niin enköhän rupea rikastumaan

ylimääräiset rahat pankkiin paan.

Sitte joskus mä lähden lomalle

kun oon rikkaana, "tuntuupa somalle".

Tämä ajatus mieltäni lämmittää

voi olla että se haaveeksi jää,

nyt kyllä tämä on aika jännää

kun paperin päällä pyöritän pännää

ainahan sitä haaveilla saa

ja kun paperille panna ne uskaltaa.

Jos kauppakeskus vielä rakennetaan

aika kuluu, kun sielläkin soppaillaan.

Tulee muuvaltakin tänne porukkaa

siellä tuttuja saa sitten morjestaa.

Nyt lendelen liidelen Liideliin

ja sanon kaikille näkemisiin.

Biisikärpänen

Biisi Liidelille
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Lukijat voivat lähettää mielipiteitään ja havaintojaan tekstiviestillä. Puhelinnumero on 044 945 3763 

(normaali tekstiviestin hinta). Viestit edustavat lähettäjän näkemyksiä - eivät lehdenTekstarit
Mikä asia, että meillä on sen-

tään Halpa-Halli. Tsemppiä 

edelleen Matti ja porukat!

Selkokielellä seutukunnas-

ta: "Seutukuntayhdistyksen 

toiminnassa keskeisellä si-

jalla oli edelleen aluepoliit-

tisen kehittämisohjelman-

toteutumisen edistäminen 

kehittämisprojektien avul-

la sekä seutukunnan edun-

valvonta." Ota tuosta selvä! 

Tätä toteuttamassa: toimin-

nanjohtaja, hankevalmiste-

lija, projektisihteeri, toimis-

tosihteeri, projektipäällikkö 

sekä Europe Direct-toimis-

ton päällikkö.

Salmonella epidemia ka-

naloissa ja sikaloissa ois 100 

% voitu torjua jos ois otettu 

tuontirehusta näytteet jo sa-

tamassa eviran toimesta ja 

heti tutkittu ja raision rehu-

tehdas ois tehnyt samoin, tu-

losten jälkeen vasta tuotteen 

valmistus, jo alueen lintukuo-

lemat on johtunut samasta 

rehusta samoin turussa löy-

detyt kuolleet vaarana ihmi-

sille, saimme eviran toimin-

nan seurauksena oman on-

gelman, kuka korvaa viljeli-

jöiden isot vahingot ja ima-

kon, eviran johto vastuuseen 

tapahtumasta. Totuus

Huomio valkean mersun kus-

ki Vinnurvan tiellä on muita-

kin kulkijoita ku sinä nimim. 

Läheltä piti. Tapahtui perjan-

tai ja 13 päivä.

Bensan hinnan saaminen sa-

malle tasolle ylivieskan kans-

sa toisi positiivista nostetta 

Nivalaan. Mistä löytyisi tä-

män asian toteuttaja?

Kyllä on käytetyt äkheetkin 

kalliita. Kauppiaat vaan ri-

kastuu!

Kiva kun tuli Nivalan Viik-

ko jäädäkseen. Ja ilmaiseksi 

vielä!

Suojatietä lähestyttäessä au-

toilijan on noudatettava eri-

tyistä varovaisuutta ja ajetta-

va rajoitusten mukaan, jotta 

autoilija ehtii jarruttaa ja kul-

kija pääsee turvallisesti suoja-

tien yli. Pirttirannantie on to-

della hirvittävän vaarallinen 

autojen ylinopeuksien vuoksi 

ja aniharva heistä kunnioittaa 

suojatien reunalla odottavaa 

tienylittäjää! Kaikkien suo-

jatien ylittäjien puolesta: au-

toilija, ethän hurjastele suo-

jatien yli!

Hei kaikki maatalousyrittäjät 

tulkaahan kuntosalille tors-

taisin klo 12-13 Siwan ylä-

kertaan nim. Uusia lihaksia 

löytänyt. 

Mikä on totuus kirkon yh-

teiskuntakelpoisuudesta jär-

kytyin kun tietovisassa Poh-

janmaalla kysyttiin monta-

ko evankeliumia on uudessa 

testamentissa niin vain 20 % 

tiesi oikein ja n. 2 viikon ku-

luttua toisessa kunnassa ky-

symys mooseksen kirjojen 

määrä vanhassa testamen-

tissa vain n. 30 % tiesi vas-

tauksen mukana oli noin 25 

yli 18 v täysi-ikäisiä kirkon 

jäseniä, kouluissa ei ole us-

konnon opetusta ja kirkko ei 

ole yrittänytkään korjata ope-

tuksen aukkoa katekismus on 

500 v vanha agrigolan tekemä 

ja miten ihmiset voivat tietää 

raamatun sanomasta kun ei 

tiedä evankeliumien määrää 

tai kirjoittajia kriittisesti luet-

taessa huomaa ilmestyskirja 

johannes joka oli jeesuksen 

läheisin opetuslapsi harhoja 

täynnä ja apostoli paavali va-

rakas vaikutusvaltainen myö-

hemmin tullut joka vei sano-

maa että kansan silloiset olo-

suhteet hyväksyy evankelista 

mitä jeesus itse sanoi kyllä se 

on totuus. Totuus.

Kyllä se on mukava kun Niva-

lassakin on nykyisin kaikilla 

yrittämisen vapaus, avarakat-

seisuus ja uudet ajatukset val-

taavat alaa niinkuin nykyai-

kana on pakkokin. Hyvä tästä 

tulee! T. Entinen yrittäjä.
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Nivalan Vesaiset

Karvoskylän Kyläyhdistys

Keskusta

Nivalan Partio ry.

Karvoskylän Kyläyhdistys

Nivalan Han Moo Do

Haapaperän kyläseura ry

Liittola / Maliskylän Ns.

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.

Matka Kädentaitomessuille Jyväskylään la 4.4.2009. Lisätie-

toja ja ilmoittautumiset Haapajärven Käsityökeskukseen p. 

(08) 763182

Haapajärven Käsityökeskus

Aittolan kyläseura ry

FC-Ysikaks' Nivala

Nivala-Pesiksen sääntämääräinen KEVÄTKOKOUS

Osuuspankin kokoushuonessa 15.4. klo 19.00. 

Johtokunta kokoontuu klo 18.30.

Esillä sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa!

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

Aittolan naisjaosto järjestää

SHOPPAILUMATKAN IKEAAN

18.4. Lähtö matkahuollosta klo 7.10. Hinta 25 € aikuiset.

Sitovat ilmoittautumiset 9.4. mennessä

puh. 040 563 6788 tai 050 351 4256.

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.

Nivalan Sos.Dem. Työväenyhdistys ry:n

KEVÄTKOKOUS

pidetään Kinevalla su. 5.4.2009 klo 16.00. Käsitellään sääntö-

jen määräämät kevätkokousasiat ja keskustellaan/päätetään 

Järvikylän tontin myynnistä.

Tervetuloa, kahvipannu kuumana!

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.

Tästä Nivalan Viikosta löydät jutun Maliskylän Liittolan kis-

sasta. Muistathan käydä ehdottamassa kissalle nimeä Säh-

köpostiimme: liittola@suomi24.fi . Raati palkitsee kissanris-

tiäisissä pääsiäisenä 11.4. kissalle parhaan nimen ehdottajan. 

Mikäli haluat osallistua arvontaan niin laita yhteystietosi mu-

kaan.

 

Nettisivumme on avattu osoitteessa: www.maliskylannuori-

soseura.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.

PÄÄSIÄISEN SUURKOKKO

Karvoskylän urheilukentällä,

sytyttäjänä kansanedustaja Pekka Vilkuna klo 20.00

ohjelmaa mm.

 -trullikisa lapsille

 -arpoja ja kilpailuja

 -makkaraa ja kahvia

 -vuoden karviksen julkistaminen

Tervetuloa! 

järj. Karvoskylän kyläyhdistys

Lakeuden Kipinä

Lakeuden Kipinä ry.

Lakeuden Kipinä ry:n

KEVÄTKOKOUS

su. 19.4.09 klo 18.30 Karvoskylän kylätalolla. Esillä sääntö-

määräiset asiat. Tervetuloa.

Keskustan Nivalankylän py:n

VUOSIKOKOUS

ke. 1.4.2009 klo 19.00 Osuuspankin kokoushuoneessa.

Kahvitarjoilua, arpajaiset. Tervetuloa joukolla mukaan.

MUISTATTEHAN

MYÖTÄPÄIVÄ-ILMOITTAUTUMISET!!

Myötäpäivät Seinäjoella 26.-27.9.2009, mutta ilmoittautumiset 

pitää jättää jo 31.3. mennessä! Kolon seinään ilmestyy per-

jantaina 27.3. vihreä postilaatikko, johon laput voi palauttaa. 

Tapahtuman hinta 40 €, lippukunta maksaa kyydin. Ilm.lap-

puja ja lisätietoa kololta tai netistä www.pohjanmaa.partio.

fi /myotapaivat. Lähdetään koko lippukunnan voimin!

Haapaperän kyläseura ry:n jäsen – hyödynnä jäsenmaksuasi

Haapaperän kyläseura ry. järjestää siivousniksikurssin 25.4. 

Kyläseuran jäsenmaksun maksaneille maksuton, ulkopuoli-

silta pieni maksu. Tarkemmat tiedot myöhemmin.

Ilmoittautumiset Johanna 0503641648 tai Liisa 0400677261 

iltaisin.

P.S. Muistathan yleisen kokouksen 30.3 klo 19.00 koululla!

Nivalan Vesaisten vuosikokous maanantaina 30.3. klo 19.00 

Osuuspankin kokoushuoneessa. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
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Parhaat palvelut  

Vastataan pois

1. Dag Hammarskiöld.

2. Harri Holkerin.

3. 113 kiloa.

4. Suomen Kuvalehden.

5. Puutiainen eli punkki.

EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ
TÄLLÄ SIVULLA

Ilmoitus Nivalan Viikon 
Parhaat palvelut -palstalla

maksaa vain muutaman 
euron viikossa
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Myydään  

ASUNTOAUTO Fiat LMC -
89 132 tkm, siisti, p-teline, 
markiisi, ym. Soita ja kysy 
lisää. Hinta 9500 euroa. 
Puh. 040-776 8940.

PAKASTIN UPO USP255 
Energy, leveys 98 cm, 
korkeus 87 cm, syvyys 
600 mm. Hinta 90 euroa. 
Puh. 040-826 9965.

NISSAN Primera 2.0 -93. 
Ajokuntoinen, pientä lait. 
Huom. hinnassa nop. ost. 
Uusi tuulil. kaup.päälle! 
1350 euroa/tarjous. P. 041 
504 2797.

IKKUNAT, parvekeovet, 
puutaiteovet tehtaan 
hintaan. SÄLEKAIHTIMET 
myös puiset. PYSTYLA-
MELLIKAIHTIMET haja-
kokoja -90%. Verovähen-
nysoikeus nyt 3000 euroa. 
Mittaus ja asennuspalve-
lu. Puh. 08-41569085.

Luomuna kuivaa HEINÄÄ 
pyöröpaaleissa, -08 satoa. 
Puh. 040-5208902.

Vähän käytetyt RUN-
KOPATJA 80x200, sänky 
80x200, jatkettava sänky 
80-100-200 + patjat. Hu-
max kaapeli DIGIBOXI, 
tallentava, puoli vuotta 
vanha. P. 044-2786910.

N AU H AV E S I K Ä Ä R M E 
tarvikkeineen. Helppo 
hoitoinen. Puh. 040-519 
2735.

Käytetty kolmella lasilla 
oleva SAUNAN OVI + kar-
mit (Hyvä.) Hp. 40 euroa. 
Puh. 0400-920860.

MP-AJOASU, siisti ja hyvä-
kuntoinen. Koko L, merk-
ki IXS. Hp. 270 euroa. P. 
050-3793102.

Högfors ÖLJYKATTILA, Oi-
lon Junior-poltin ja 1500 
l:n öljysäiliö. Puh. 044-07 
66 481.

SÄLEKAIHTIMET, uudet 
maalarin valkeat, lev. 
123 kork.133 cm. 044 
2586292.

Hyväkuntoiset tumman-
siniset Emmaljunga yh-
distelmä VAUNUT. Siistit, 
ehjät ja sisällä säilytetty. 
Yhdellä lapsella olleet. 
Hinta: 150 euroa. Yhtey-
denotot kello: 18.00 jäl-
keen 044-0131177.

Perusvarma ASCONA 1,8 
i vm-85, katsastettu. 5-
vaihteinen, joka päivä 
ajossa. Tarjotkaa. Puh. 
040-557 3219.

Ostetaan  

Pieni OK-tontti taajamas-
ta tai purettava pihapiiri. 
Puh. 044-328 0443.

Polttopuu RANKAA,  kaik-
ki huomioidaan, tarjoa. 
044 2198779.

2 hyväkuntoista lasten 
16'' POLKUPYÖRÄÄ. Puh. 
08-443206.

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

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

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

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

KASVIHUONE tai vanhoja 
ikkunoita jotka soveltuvat 
kasvihuoneen rakentami-
seen. Puh. 050-4344191.

Halutaan vuokrata  

3 H+K Nivalan keskus-
tasta tai läheisyydestä. P. 
050-522 7398.

Tarvitsemme Viimeiset 
kiusaukset- oopperan 
ajaksi ( 18.5-16.6.2009 tai 
1.6.-16.6)) vuokralle KA-
LUSTETTUJA ASUNTO-
JA tai omakotitaloa. Jos 
sinulta löytyy sellainen, 
ota yhteyttä numeroon 
044-2755507. 

Vuokralle tarjotaan  

Remontoitu KAUKOLÄM-
PÖYKSIÖ 36 m2. Vesi ja 
sähkö oman mittarin mu-
kaan. P. 050-4007741.

LIIKEHUONEISTO (59 m2) 
Nivalan keskustassa. Ka-
tutaso. Hyvällä paikalla. 
Puh. 0500-682 277.

Sekalaista  

Onko kenelläkään cocker-
spanielin, kultaisennou-
tajan tai labradorinnou-
tajan pentuja?! tai tietoa 
kenellä olisi ko. koiria?! P. 
040-839 4257.

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

HUOLLOT
AMMATTITAIDOLLA
• MF huolto ja varaosat
• Puimureiden huolto
 ja varaosat
• Kaivinkoneiden huolto
 ja varaosat
• Tehojen mittaukset ja säädöt
• Hydrauliikka myynti ja huolto
• Varaosat ja voiteluaineet
• Lisähydrauliikkasarjat
 kaikkiin merkkeihin
• Ilmastointilaitteiden huollot

Lähetä ilmoituksesi
allaolevalla kupongilla

tai sähköpostilla rivit@nivalanviikko.fi 



www.nivalanviikko.fi 

          Runnin Kylpylä, 74595 RUNNI
Puh. (017) 768 751

Hoitovaraukset (017) 768 7525
Myynti (017) 768 7524

Sis. majoitus 2 hh:ssa
upeassa, nostalgisessa

Kartanohotellissa, aamiaiset,
vapaat kylpyläkäynnit,

vapaa-ajan ohjaus
ma-pe, orkesteritanssit ke,

pe ja la-iltoina.
(ei tähtitanssit tai ohjelmaillat)
Tarjous voimassa 30.4. saakka.
Majoituksen ollessa Kylpylä-

hotellissa loman hinta 150 € / 2 vrk

Upea tarjous Sinulle
& Ystävällesi!

Varaa pian, paikkoja rajoitetusti!
Huhtikuun Hemmotteluloman
      varaajille hieronnat –10 %!

HUHTIKUUN
HEMMOTTELU-

LOMA
130 € / hlö / 2 vrk

Ystävä mukaan kaupan päälle!
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