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Joka viikko.
Jokaiseen kotiin.

Suoraan tehtaalta ilman välikäsiä

HÖYLÄHIRRESTÄ
Aina edulliseen hintaan.

SAUNAT, HUVILAT, AITAT, TALOT

69600 Kaustinen, puh. 06-8611 500, 040-733 3575
www.konstatalot.kaustinen.fi

95,-

HUHTIKUU!!
HURRJA

www.kastelli.fi

sunnuntaina 5.4. klo 12–15
Ylivieskan Kastelli-toimistolla,
osoite Pajalankatu 3 L.
Tule tekemään kaupat laadukkaasta Kastelli-kodista/
huvilasta tai pyytämään tarjous; laskemme sen 
myös yksilöllisten piirustustesi pohjalta. 

Tervetuloa!
KASTELLI-TALOT
Pajalankatu 3 L, Ylivieska
Jussi Turunen p. 043 824 1378
jussi.turunen@kastelli.fi

109.860
+ toimituskulut

Economy 100 m2

muuttovalmiina alk.

20V

www.kastelli.fi

TALO-/HUVILAPÄIVÄ
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          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!

Ensi viikolla PÄÄSIÄISNUMERO
Aineistojen viimeinen jättöaika ke 8.4. klo 14

Viikolla 16 SUURJAKELU
Muista varata paikkasi

Ota yhteyttä

ilmoitusasioissa

Mika Moilanen

040 416 8958

Kaarina Puusaari-Niemelä

050 4392 900
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Sunnuntai  
5.4.2009

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 5.4.: Palapaisti, pe-

runat, lounassalaatti, sekahe-

delmäkiisseli.

Maanantai: Sianlihakasti-

ke, perunat, kiinankaali-to-

maatti-persikkasalaati, mus-

taherukkakiisseli.

Tiistai: Maksapihvit, perunat, 

voisulakastike, puolukkasose, 

aprikoosihyytelö.

Keskiviikko: Kirjolohiperu-

nalaatikko, punajuuriviipa-

le, punaherukkakiisseli.

Torstai: Lammaspyörykkä, 

perunat, kastike, jäävuori-

meloni-mandariinisalaatti, 

mämmi ja kerma.

Perjantai: Ananaspossupa-

ta, perunat, kurpitsakuutiot, 

persikkarahka.

Lauantai: Kinkkukasviskeit-

to, juusto, marjapuuro.

Sunnuntai: Grillilohi, peru-

nat, sitruunakastike, puna-

juurisalaatti, mämmi ja ker-

ma.

Peruskoulu ja 
lukio
Ma 6.4: Kalakeitto, maksa-

makkara, ruisleipä.

Ti 7.4: Lihapyörykät, kastike, 

perunat, kaalisalaatti

Ke 8.4: Makaronilaatikko, 

tuoresalaatti

To 9.4: Broilerikastike, riisi, 

tuoresalaatti + jälkiruokava-

nukas

Jumalani, Jumalani,

miksi hylkäsit minut?

Minä huudan sinua avuksi,

mutta sinä olet kaukana.

Jumalani, minä kutsun

sinua päivisin,

mutta sinä et vastaa.

Yöt kaikki huudan

saamatta rauhaa.

Sinä olet pyhä,

sinä olet kuningas,

sinulle soivat

Israelin ylistysvirret.

Sinuun ovat turvanneet

isämme ennen.

Sinuun he turvasivat

ja pääsivät suojaan,

sinua he huusivat

ja saivat avun, 

sinuun he luottivat

eivätkä pettyneet. 

Ps. 22: 2-6 

Sunnuntai: Irene, Irina, Ira, 

Iro,  Palmusunnuntai

Maanantai: Ville, Vilho, Vil-

helm, Viljami, Vili, Jami

Tiistai: Allan, Ahvo

Keskiviikko: Suoma, Suome-

tar

Torstai: Elias, Eelis, Eeli, El-

jas

Perjantai: Tero,  Pitkäperjan-

tai

Lauantai: Verna

7.4. Maailman terveyspäivä

8.4. Kansainvälinen roma-

nipäivä, romaniväestön ja -

kulttuurin teemapäivä

Kun olin neljätoistavuotias, 

isäni oli niin tietämätön, että 

tuskin kärsin ukkoa lähetty-

villäni. Kun täytin kaksikym-

mentäyksi, niin hämmästyin 

todetessani, kuinka paljon 

hän oli oppinut seitsemässä 

vuodessa.

Mark Twain

1. Kuka sanoi vähän ennen 

kuolemaansa: ”Miten suuren 

taiteilijan maailma minussa 

menettääkään?

2. Mitä sairautta on kansan-

omaisesti kutsuttu myös vilu-

taudiksi ja horkaksi?

3. Kenestä kirjallisuutemme 

merkkihenkilöstä L.Onerva 

laati elämäkerran?

4. Minkä järjestön nimi tu-

lee sanojen vapaus, äly ja kan-

sakuntamme turvallisuus 

englanninkielisistä alkukir-

jaimista?

5. Kuka apostoli haaksirik-

koutui Maltalle?

Vastaukset sivulla 10.

Ruokalista

Vauvauutisia

Työpaikat

Tiina ja Juha Saukonoja saivat 

poikavauvan Oulaskankaalla 

24.3.2009. Pienokaisen pituus 

on 50 cm ja paino 3650 g.

Emilia Oja ja Ville Ritola sai-

vat poikavauvan Kokkolassa 

25.3. 2009. Pienokaisen pi-

tuus on 53 cm ja paino 4150 

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 se koulun käynti alkoi....

Ensin Sähköinsinöörin paperit Ylivieskasta -04

Ja nyt valmistuit  20/3 2009 Restonomiksi

SeAMK:n Kauhajoen ravitsemisalan yksiköstä.

Onnittelut 
Helille kotiväeltä

Maaliskuu 2005 2006 2007 2008 2009

arvo pv klo arvo pv klo arvo pv klo arvo pv klo arvo pv klo

sademäärä/kk mm 1 4 3

sademäärä/v mm 5 15 3

ylin lämpötila Cº 7,5 31 16:36 3,0 17 14:14 13,1 29 16:35 7,2 31 5:35 5,7 20 15:40

alin lämpötila Cº -27,5 1 7:23 -26,0 8 6:45 -16,4 4 7:00 -16,9 23 6:32 -21,3 1 8:07

keskilämpötila C° -9,0 -10,7 0,2 -3,9 -4,0

jääpäivät 24 26 5 19 14

pakkaspäivät 31 31 30 26 30

ylin ilmanpaine mb 1024 31 12:08 1038 14 12:57 1035 24 11:15 1015 31 5:17 1023 19 18:37

alin ilmanpaine mb 993 12 14:37 984 19 10:12 963 19 4:00 974 27 5:03 989 23 17:37

ylin tuulenpuuska m/s 9,8 18 17:40 10,8 19 13:41 9,8 16 15:39 10,8 31 13:54 11,8 20 9:24

Vesisadepäivä: 31. (3mm) © Jouko Jämsä

Englannin kielen kouluttaja, 

karjanhoitaja, kosmetiikan 

jälleenmyyjä, Green House -

vaatemyyjä, psykiatrian eri-

koissairaanhoitaja.

Työvoima-
koulutus
Hitsaajan ammattitutkinto, 

levytekniikan ammattitut-

kinto, teollisuusrobotin oh-

jelmointi ja käyttötaito, työ-

turvallisuuskorttikoulutus, 

tulityökorttikoulutus, yrittä-

jän ammattitutkinto.

Aittoperällä oli silloin vielä 4 kauppaa ja kioski. Kuvan ihmiset ovat lähdössä lakkaan 

Malistennevalle. Kokoontuminen kioskin luoka Ponnikanmäellä. Kolme kuvan henkilöä 

on enää elossa. Kuvan otti Toivo Kosola Seinäjoelta vuonna 1955.

Maaliskuun säätilastoja
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Tämä kirjataan aikakirjoihin, 

tuumi Antti Hourula, kun la-

tovanhus oli saatu onnellises-

ti ehjänä kotipellolle.

Siirtämisoperaatio alkoi 

jo edellisviikolla, jolloin ope-

raation keskeinen puuhamies 

Hannu Keskisarja teki huolel-

liset valmistelutyöt tamppaa-

malla kunnolliset kulkuväy-

lät peltojen poikki ja vahvis-

tamalla tukkipuin ladon poh-

jan. Lato päätettiin siirtää ko-

konaisena, koska   pärekattoa 

ei voitu purkaa.

Kaupanteon yhteydessä 

sovittiin, että lato siirretään 

pihapiirimme ja että kaupun-

ki vastaa kustannuksista ja 

että alue tulee nimenomaan 

nuoriso- ja urheilukäyttöön, 

kertoo Hourula.

Uikkoa ja jäähallia vasta-

päätä oleva peltoaukea tu-

lee muutaman vuoden pääs-

tä näyttämään aivan toisen-

laiselta. Alueelle on kaavail-

laan lämmitettävää tekonur-

mikenttää ja uutta pesäpallo-

kenttää.

- Määrärahat on varattu 

vuodelle 2011, mutta toivom-

me on, että kenttää päästäi-

siin rakentamaan mahdolli-

simman pian, kertoi Hauta-

koski, yksi aktiivisista han-

keen puuhamiehistä.

Lato on pysynyt hyvässä 

kunnossa ja sillä on kulttuu-

rista arvoa. Ladon on aikoi-

naan tehnyt Antti Hourulan 

isä viime vuosisadan alus-

sa. Viimeiset heinätyöt la-

don ympärillä tehtiin 1986, 

minkä jälkeen lato on seissyt 

tyhjillään ja on ollut ohikul-

kijoiden mielenkiinnon koh-

teena. Varsinaisen ilkivallan 

kohteeksi lato ei ole joutunut, 

paisti, että kerran pikkupoi-

kien tulitikkuleikistä lato oli 

vähällä tuhoutua. Lato on en-

tisöity ja katettu kymmenen 

vuotta sitten.

Kaupunki antoi siirtämis-

urakan Nivalan jalkapallo-

seura FC 92:n talkooporu-

kalle, joka suoriutui vaativas-

ta tehtävästä aivan ammatti-

maisesti ja ”vanhus” matkasi 

onnellisesti kotiin. Keskisar-

jan ja Hautakosken lisäksi tal-

koisiin osallistuivat Ari Kor-

pi, Erkki Uusitalo.

Ritva Oja

Latovanhus matkasi kotitanhuville

Sylvi ja Antti Hourula iloitsevat ja huokaavat helpottu-

neena, kun ladon siirtäminen onnistui hienosti  ilman on-

gelmia.

Ilkka Sarjan hälytysajoneuvo ohjasi ladon kulkua liikenteessä asianmukaisesti.

LC-Nivala teki vierailun 

Mattilan palvelutalolle kes-

kiviikko-iltana. Kyösti Kal-

lion koulun oppilaat lauloi-

vat opettajansa johdolla sekä 

Ahti Sanaksenahon säestyk-

sellä vanhoja ja uudempiakin 

lauluja. Lopuksi Teuvo Pirtti-

maa lausui runon "Reumatis-

mistä" hyvin eläytyen  tämä 

sai yleisöllä hymyn huulille. 

Muistoksi vierailusta LC-Ni-

vala lahjoitti DVD-elokuvia, 

joita asukkaat voivat katsella 

iltojensa ratoksi.

KV

Leijonat vierailulla Mattilan palvelutalolla
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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 hyväksi piireittäin. 

Klo 19 Haikaran ry:n ompe-

luseurat Elsi ja Pekka Vähä-

söyringillä (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 radiojumalanpalve-

luksen jälkeen. Ohjelmassa 

käsitellään inhimillisen elä-

män kysymyksiä kristillisel-

tä arvopohjalta. Ma 23.3. klo 

17.05 haastatellaan Kalajoen 

seurakunnan nuorten 

lähetyspiiriläisiä Leena An-

nalaa ja Aleksi Nivalaa. Oh-

jelman toimittaa Markus Päi-

värinta.

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.

Th omas Bodströmin ”Pake-

nija” on sekoitus dekkaria ja 

vallan analyysiä. Bodström 

on Ruotsin entinen oikeus-

ministeri ja poliitikko, joten 

ei ole ihme, että Ruotsissa kir-

jasta on kohistu jo ennen sen 

ilmestymistä.

Jos meillä Scandinavias-

sa olisi kastijärjestelmä olisi 

kastijärjestelmä, tässä kirjas-

sa edustettuna olisi ylin ja alin 

kasti. Ylin kasti ovat ministe-

rit, poliitikot ja korkeimmat 

virkamiehet, alin kasti maa-

hanmuuttajat, varsinkin jos 

heidät on saatu kiinni rikok-

sista.

”Pakenija” alkaa hyvin 

dramaattisesti tilanteesta jos-

sa vankilassa on tapahtunut 

murha. Olettaisi, että rikollis-

ten ollessa kyseessä tapahtu-

ma ei saisi kovin suurta huo-

miota. Mutta heti alkaa joh-

totasolla syntipukin etsintä ja 

vastuunpakoilu, tehdään kas-

sakaappisopimuksia, kiriste-

tään.

Kirjassa kulkee limittäin 

ja vuorotellen vankien ja 

vankilaolojen tilanteen sel-

vittely ja toisaalta tutkintaan 

ja vankeinhoitoon osallis-

tuvien henkilöiden toimin-

ta. Oma jännitteensä syntyy 

poliisissa. Toinen tutkija on 

nainen, Susanne, joka pitää 

tiukasti kiinni laista ja jokai-

sen ihmisen oikeusturvasta. 

Toinen on mies, jonka pää-

määrä on saada epäillyt py-

symään vankilassa keinoja 

kaihtamatta. Erään asianaja-

jan ja Susannen välille syntyy 

suhde.

Bodströmin kirja on mo-

nitahoinen. Teemoja ovat 

valtataistelut, vankilaolot ja 

maahanmuuttopolitiikka. 

Viime mainittu on varsinkin 

tärkeä kysymys, sillä siinä asi-

assa Ruotsi on ollut avokäti-

nen.

Kirjan teksti on sujuvaa, 

vuoropuhelua on paljon. Il-

maisu on kuitenkin melko 

väritöntä. Esimerkiksi Su-

sannen ja Mattiaksen suhteen 

kuvaus sisältää kliseen: kos-

kaan aikaisemmin 

hän ei ollut tun-

tenut tällaista. Ja 

Mattias vie vai-

molleen tulp-

p a a n i k i m -

pun huonon 

omantun-

non paran-

telemisek-

si.

T h o -

m a s 

Bodström tun-

tee parhaitenoman alueen-

sa entisenä oikeusministeri-

nä. Niinpä naispuolisen oike-

usministerin, Gerd Lundinin 

henkilökuva on herkullinen. 

Gerd on suorastaan laiska, 

marisija, mutta vallanhalui-

nen. Hän töppäilee tuon tuos-

takin ja antaa lehdistösintee-

rinsä täysin ohjata itseän.: 

"Gerd huokaisi. Hän ei tien-

nyt, jaksaisiko asettua maa-

litauluksi vielä kerran. Leh-

tien keskustelupalstoilla ja 

pääkirjoituksissa hän sai vie-

läkin kärsiä viimeisimmästä 

rökäletappiosta. "Mikä olisi 

sellainen?" hän kysyi alistu-

neena. "Jotakin uutta, tiedät-

hän millaista se on. Politiikka 

on kuin pyöräilyä: jos ei pol-

je pyörä kaatuu", Petra vasta-

si. Aina pitää painaa päälle, 

Gerd ajatteli. 

"Sano nyt 

he lk kar i 

s o i k o o n , 

mitä sinulla 

on mielessä", 

hän kivahti. 

"Ei minulla ole 

aikaa istua tääl-

lä koko päivää!" 

Petra näytti juo-

nikkaalta. "Miks-

et ehdottaisi huu-

metestejä nuorille? 

Onhan se vanha ky-

s y - mys, mutta uudessa 

paketissa se näyttää uudelta ja 

tuoreelta aloitteelta. Jos hyvin 

käy, saat vasemmiston hamp-

pupäät kimppuusi."

Kirjalle olisi ollut eduksi, 

jos se olisi supistettu esimer-

kiksi reiluun kolmeensataan 

sivuun viidensadan sijasta. 

Väliin tuntuu pitkäpiimäi-

seltä, mutta loppuratkaisu 

alkaa kiinnostaa. Se on sel-

lainen, että useimmat pääse-

vät jatkamaan entisiä tehtävi-

ään, myös rikolliset pääsevät 

omiin töihinsä.

Jos aikaa lukemiseen on 

vähän, tämä kirja ei ehkä ole 

oikea valinta.

Raija Raudaskoski

Pakenija, romaani

Thomas Bodström, suom. Kari Koski

Otava 2008, 509 s.

Oikeutta ruotsalaiseen tapaan

Paristojen keräys ekopisteillä 

päättyy kevään aikana. Paris-

tolaatikot poistetaan ekopis-

teiltä normaalien huoltotoi-

mien yhteydessä.

Paristot kuuluvat nyky-

ään ns. tuottajavastuun pii-

riin, mikä tarkoittaa, että 

niiden valmistajat ja maa-

hantuojat ovat järjestäneet 

oman keräysverkoston pa-

ristoille. Palautuslaatikkoja 

löytyy esimerkiksi kaupois-

ta ja kioskeista, jotka myyvät 

paristoja. 

Paristoja voi edelleen jät-

tää myös ongelmajäteautolle 

ja jätekeskukseen.

Kaikki paristot tulee toi-

mittaa keräykseen. Mitään 

paristoja ei tule laittaa tavalli-

seen roskapussiin, sillä useis-

sa malleissa on ympäristölle 

haitallisia aineita.

Paristojen keräys 
ekopisteillä päättyy

Kela avasi
palvelunumeron

lapsiperheille

Kela keskittää huhtikuus-

sa lapsiperheiden neuvon-

nan valtakunnalliseen puhe-

linpalveluun. Lapsiperheitä 

palvellaan numerossa 020 

692 206 arkisin klo 8–18. 

Numero vastaa keskitetysti 

myös elatustukea koskeviin 

kyselyihin.

Lapsiperheiden palvelu-

numero 020 692 206 neuvoo 

huhtikuusta alkaen asiakkaita 

koko maassa vanhempainpäi-

värahoihin, lapsilisään, lasten 

hoidon tukiin, elatustukeen ja 

adoptiotukeen liittyvissä asi-

oissa.



Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Paras nuorten paikka Ni-

valassa, kommentoi Pilis 

Tzaekovski, yläasteen oppilas 

ja aktiivinen Kinevan diskois-

sa kävijä.

Kinevalla on järjestetty 

diskoja jo yli kymmenen vuo-

den ajan säännöllisesti.

Järjestämme diskoilto-

ja noin kuukauden välein. 

Meillä on järjestyslupa kym-

menelle diskolle vuodessa. 

Maaliskuun diskoillan tee-

maksi halusimme ottaa rau-

hanaatteen ja järjestää toi-

minnallisen diskoillan, ker-

toi Sirpa Heiska.

Heiskan pariskunta Esko 

ja Sirpa sekä Riitta Kiviniemi 

tekevät arvokasta työtä var-

haisnuorten parissa diskojen 

ja muiden tapahtumien jär-

jestäjinä ja puuhaihmisinä.

Tänä iltana näyttää olevan 

suurin osa nuorista yläastei-

käisiä, mutta yleensä ikäja-

kauma on kymmenen ikä-

vuoden molemmin puolin. 

Järjestyshäiriöitä ilme-

nee onneksi harvoin, vaik-

ka usein paikalle kokoontuu 

paljon nuoria kuten tänäkin 

iltana. Reilusti yli sata lippua 

on myyty tähän mennessä, 

mainitsivat järjestäjät tyyty-

väisinä.

Diskotanssin lisäksi illan 

ohjelmassa oli ilmakitara-

kilpailu eli kitaran näppäilyä 

musiikin tahtiin ilman soitin-

ta, piirustuskilpailu rauhan-

teemasta sekä kasvomaala-

usta.

Ilmakitarakilpailun kolme 

parasta olivat Ville Luukko-

nen, Benjamin Myllylä ja Ta-

neli Riuttanen, kilpailun voit-

taja.

Ritva Oja

Diskoilta rauhanaatteelle

Ryhmä aktiivisia nuoria istahti hetkeksi juttelemaan. Pat-

rik Vehkalahti (vas.), Venla Turunen, Taneli Riuttanen, 

Pilis Tzaekovski, Marianne Saarilampi ja Aki Ahola.

Ilmakitaran soittajat vauhdissa.

Liikkeenjohtaja, mediavai-

kuttaja, journalisti ja kirjaili-

ja Pauli Aalto-Setälä luennoi 

tunneosaamisesta Ylivieskan 

Akustiikassa salintäyteiselle 

yrittäjäväelle vakuutusyhtiö 

Tapiolan järjestämässä tilai-

suudessa. Ylivieska oli hänen 

luentokierroksensa viimei-

nen paikkakunta. Kalajoki-

laaksossa hän kertoi olevan-

sa vierailulla ensikertaa. Aal-

to-Setälä valittiin vuoden pu-

hujaksi 2007. 

Vauhdikas ja mukaansa-

tempaava iltakoulun tun-

neosaamisen oppitunti oli 

tiivis paketti tietoa tunteista 

ja tunteiden ilmaisemises-

ta yksilön ja yhteisön vuo-

rovaikutustaitojen kehittä-

misestä sekä ihmisläheisestä 

johtamisesta.

Aalto-Setälän mukaan ra-

tionaalisen ja sosiaalisen älyn 

yhdistelmää voidaan kutsua 

tunneälyksi.

- Ei niin, että faktat hei-

tetään pois ja heittäydytään 

tunteiden valtaan vaan pi-

detään pää kylmänä ja sydän 

lämpimänä, selventää hän.

- Johtajilla ja esimiehil-

lä on tärkeä vastuu työyhtei-

sön tunneilmapiirin luomi-

sessa. Tunneosaava johtaja 

saa helpommin luotua hyvän 

tekemisen meininki ja se nä-

kyy tuloksessa. Johtaminen 

on aina ihmisten johtamista, 

mikä korostuu erityisesti nyt 

taantumassa ja etenkin kun 

taantumasta selvitään, tulee 

ihmisläheinen johtajuus ko-

rostumaan.

Kateus ja 
työpaikan 
ankeuttajat

Tunneäly aiheena on aina 

ajankohtainen, mutta eri-

tyisesti hyötyä tunnetaito-

osaamisesta on silloin kun 

joudumme tekemisiin ne-

gatiivisten tunteiden kanssa. 

Käytännön toimintaohjeeksi 

Aalto-Setälä antaa itseana-

lyysin ja vuorovaikutustaito-

jen harjoittamisen.

- Meidän pitää oppia 

tiedostamaan ja tunnista-

maan itsessämme olevat ne-

gatiiviset tunteet kuten vi-

han ja kateuden. Kun tie-

dostaa omat tunteensa, voi 

ne paremmin tunnistaa myös 

muissa. Oppikirjoista taitoja 

ei opita. On asioita, joihin me 

voimme itse vaikuttaa ja asi-

oita, joihin ei voi vaikuttaa. 

Työpaikan ankeuttajan kans-

sa pitää oppia elämään, opas-

taa Pauli Aalto-Setälä.

Kehumista 
takanapäin
Aalto-Setälä varoittaa, että 

sähköposti ja tekstiviesti ovat 

huonoja välineitä kielteisen 

palautteen antamisessa.

- Negatiivinen palaute 

pitää antaa kasvokkain. Säh-

köposti on vaarallinen väli-

ne, sillä siinä virheistä huo-

mauttaminen saatetaan tulki-

ta väärin ja voi johtaa vuosia 

kestävään ”märehtimiseen”  

ja rivien välistä lukemiseen. 

Asioista pitää sanoa, mutta 

tärkeintä on se miten sanoo. 

Myönteisen palautteen anta-

mista ei pidä pantata, mutta 

aina ei positiivisen palautteen 

antaminen ei ole aivan ongel-

matonta. Kaikille ei sovellu 

suoran myönteinen palaute. 

Heitä pitää kehua takanpäin 

ja antaa hyvän sanan kiertä-

mistä heidän korviinsa. Elo-

kuvaohjaaja Markku Pölösen 

ohjetta noudattaen: ”Panette-

le positiivisesti takanapäin”.

Aalto-Setälän on tehnyt 

yhteistyötä alan tutkijoiden 

Marja Kokkosen ja Mikael 

Saarisen kanssa. Molemmat 

ovat tehneet väitöskirjat ai-

heesta. Illan luento pohjau-

tui pääosin Tunneosaamisen 

oppikirja esimiehille –käsi-

kirjaan, jonka hän on tehnyt  

yhdessä Saarisen kanssa. Li-

säksi Aalto-Setälä on opiskel-

lut käyttäytymistieteitä. Hän 

on toiminut Iltalehden ja Ne-

losen päätoimittajana. Lisäksi 

muistamme hänet Hyvät, pa-

hat ja rumat –tv-ohjelman 

juontajana Simo Rantalaisen 

aisaparina Jari Sarasvuon 

jälkeen 90-luvun puolivälis-

sä. Nykyisin hän toimii Ko-

timaa-yhtiöiden toimitusjoh-

tajana.

Ritva Oja

Yrittäjän Iltakoulussa aiheena tunneäly

Leena Sandvikin mielestä illan luento oli hyvä ja antoi 

paljon hyödyllistä tietoa ja eväitä asiakastyöskentelyyn.

Pauli Aalto-Setälän mielestä suomalainen johtajuus on 

murrosvaiheessa. Johtoryhmistä siirrytään itseohjautuviin 

työntekijöihin.
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www.fixus.fi
Tarjoukset voimassa 30.4.2009 asti

tai niin kauan kuin erää riittää.

1990

650

200

2890 2200
Täys-
synteettinen  5W-40
API SM/CF, ACEA A3/B4
Pakkaus 5 L
Tuote 114-9540-5

Rengaspainemittari
0 - 4,2 bar
Tuote 903-74010

Formula 1 -teknologiaa 
vakioautoihin

EON-sytytystulpan lyömättömät edut:
- vaihtoväli 50 000 km
- puhtaammat pakokaasupäästöt
- parempi suorituskyky
- edullinen hinta
Saatava lähes kaikkiin automalleihin!

Pesuharja sulkijalla
Tuote 923-6015

4 kpl

5 Litraa

Pesuharja PRO
teleskooppivarrella
116 - 188 cm varsi.
Tuote 923-CWB946

3,98/L

1050

1290

1650

Koristekapseli STILL
Iskunkestävää ABS-muovia.Väri hopea.

13” ja 14”
Tuote 929-ST13
Tuote 929-ST14

15”
Tuote 929-ST15

16”
Tuote 929-ST16

UUTUUS!
Suosikki

uudistui!

Lahjoitus terveyskeskukselle
Terveyskeskuksen vas-

taanottoaulaan on asen-

nettu televisio odotta-

jien viihdykkeeksi ja 

ajankuluksi. Laitteen 

ovat hankkineet yh-

dessä röntgenosasto ja 

Metallityöväen- ja ra-

kennusliiton paikallis-

osastot.

Television luovutti-

vat tiistaina ammatti-

osastojen puheenjoh-

tajat Jussi Anttila (vas.) 

rakennusliitosta ja Ja-

ri Mehtälä metallista. 

Laitteen vastaanottivat ter-

veyskeskuksen puolesta sai-

raanhoitaja Janika Maunula, 

röntgenhoitaja Eila Konttila 

ja sairaanhoitaja Arja Rättyä.

Ritva Oja
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Lukijat voivat lähettää mielipiteitään ja havaintojaan tekstiviestil-

lä. Puhelinnumero on 044 945 3763 (normaali tekstiviestin hinta). 

Viestit edustavat lähettäjän näkemyksiä - eivät lehdenTekstarit

Kommentoi netissä
Tekstarit löydät  myös internetistä 

osoitteesta www.nivala.org. Sivuilla 

voit myös kommentoida viestejä.

Aina valitus yleisön puuttees-

ta konserteissa mutta ei kos-

ke nivalan pelimanneja. Nyt-

kin 30 vuotisjuhlassa viimes-

tä tuolia myöten sali täynnä ja 

huikean hieno esitys.

Minäki lähin 8 vuotiaana ko-

vana miehenä turkuun kattila 

työmaalle juhannus rahaa tie-

naan... mu itku tuli kun löysin 

aamul vaarin selän takaa ihte-

sä... t. Insinööri jolla eip paljo 

välähdä ja jos välähtääki ni ei 

tulekku vahinkua aikaan.

Ajoin Kalliontietä lauantai-

na (29.3.) klo 20.30 jälkeen... 

Eipä ollut valoja sammuteltu 

kuin OP, OP-kiinteistö, Mi-

rantos ja Riitan Putiikki.

Tunnustuksellinen uskon-

nonopetus ei kuulu kouluil-

le, vaan kirkoille. Se on tämän 

päivän "totuus".

Miksei Korpirannalla ole kai-

killa koirilla kiinnipitovelvo-

tetta. Yksi koira on jatkuvasti 

irrallaan, hätyyttelee järviaa-

valla peltopyitä.

Oletko joskus kadottanut Co-

ca Cola kotelossa cd-levysi. 

Mm. Mieskuoro Weljet, Esa 

Ruuttunen jne. Ota yhteys 

0405041171.

Ottakaahan ihmiset uikkoon 

oma kauha mukaan jos sat-

tuu muille samanlainen ku-

ningatar saunakaveriksi: 2 

vuotias lapsikaan ei saa "lai-

nata" yhteistä kauhaa ku sat-

tu yleisessä saunassa olemaan 

ainoastaan yksi kauha. Ja täs-

tä lähtien minäkin nakkaan 

hakemani veet viimeistä pisa-

raa myöten ite. On tähän as-

ti köyhän tavara ollu yhteistä 

ja jokainen yhteiseksi hyväksi 

vuorollaan hakenu vettä, mi-

näkin. Ei muuten kärtymuo-

rit mutta asiat vois sanoa nä-

tisti etenkin lapselle! Nääs se 

saunakin on tarkotettu kaikil-

le... Myös lapsille :-)

Kysäseppä onko sinun tyttös 

niissä joukoissa jotka kaup-

pojen auloissa maleksii kark-

kia mässyttää heittää paperit 

lattialle nauraa ja pilkkaa ää-

neen asiakkaita. Oiskohan ty-

töille vaikka työn tynkää  ko-

tona ajankuluksi??? Nim. En 

käy kaupoissa jossa asiakas 

pilkataan jo ovella.

Lisää porukkaa kaivataan lat-

tareita tanssimaan mukavan 

opettajan johdolla: latinobic 

kinevalla keskiviikkoisin klo 

18.00. Harmi jos loppuu, jos 

ei saada lisää porukkaa!

Kevätaurinko ja lumien sula-

minen paljastavat taas suuren 

roskamäärän jonka osa niva-

lalaisista aiheuttaa. Tosi ruma 

tapa heitellä roskia ulos, sivis-

tynyt ihminen ei niin tee...

Uusi Siikalatvan kunta on 

syntynyt vuoden alussa. Sii-

kalatvan ja Pyhännän kunta 

panostavat merkittävästi alu-

eidensa elinkeinoelämän ke-

hittämiseen. Kehittämiskes-

kus toimii kuntien työkaluna 

tässä työssä. Uuden kunnan 

elinvoima on sen asukkaissa 

ja yrittäjissä.

Siikalatvan kehittämiskes-

kus järjestää Piippolan käsi- 

ja taideteollisuusopiston, LC 

Pulkkila/Piippolan ja Siika-

latvan yrittäjien kanssa tou-

kokuun 16. ja 17. päivinä 

Piippolassa Siikalatvan mes-

sut ja markkinat. Edellisen 

kerran alueella on järjestet-

ty messuja kaksitoista vuot-

ta sitten.

Nyt järjestettävien messu-

jen teemat rakentuvat alueen 

yritystoiminnan, opiston ja 

yhdistysten esittelyyn. Edel-

lisen lisäksi messuilla on kas-

vattava merkitys, jonka tulok-

sena odotetaan alueen väes-

tön kiinnostuksen yritystoi-

mintaan lisääntyvän. Samalla 

vahvistetaan ihmisten uskoa 

huomiseen ja luodaan uskoa 

siihen, että meneillään ole-

vasta talouden taantumasta ja 

maaseutua edelleen kosketta-

vasta rakennemuutoksesta on 

mahdollista selvitä.

Messujen näytteilleaset-

tajiksi tulee alueen yrittäjiä, 

mutta näytteilleasettajia on 

myös naapuriseutukunnista 

ja kauempaakin maakunnan 

alueelta, messuilla ja markki-

noilla yhteensä 120. Messu-

vieraita on arvioitu saapuvan 

noin kolme tuhatta (3000).

Siikalatvan messut ja 

markkinat pidetään Piippo-

lan käsi- ja taideteollisuus-

opiston alueella, sisäosastot 

sijoitetaan uuteen liikunta-

saliin, näyttelyitä ja työnäy-

töksiä on opiston muissa si-

sätiloissa. Ulko-osastot sijoit-

tuvat oppilaitoksen ympäris-

töön piha-alueella.

Siikalatvan messut ja markkinat Piippolassa

Järvikylän
TEKNOLOGIAKASVATUSKOULU
toivoo kasvumahdollisuuksia

Vanhempainyhdistys
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Haapajärven Käsityökeskus

SPR Nivala

Keskusta

Liittola / Maliskylän Ns.

Aittoperän Suuri PÄÄSIÄISKOKKO syttyy

11.4. klo 18.00. Myytävänä makkaraa ja mehua.

Elinvoimaa Aittolasta. www.aittola.fi 

Karvoskylän Kyläyhdistys

Nivalan Han Moo Do

Haapaperän kyläseura ry

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.

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

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!

Onko JÄRJESTYKSENVALVOJAKURSSILLE

menijöitä? Kineva maksaa koulutuksen. Yhteydenotto Riitta 

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

diskossamme järjestyksen valvontaan osallistuminen.

Harjoitusajat:

Maanantai: 19.00 - 21.00

Torstai: 19.00 - 21.00

www.hmdkalajokilaakso.net

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.

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.

Keskustan Nivalan kunnallisjärjestön johtokunnan ja paikal-

lisyhdistysten puheenjohtajien kokous ma 6.4. klo 18.30 Kir-

jaston alakerran kokoustilassa. 

Kokouksen jälkeen klo 19.00 yhteinen tulevaisuuskeskuste-

lu paikallisyhdistysten johtokuntien jäsenille. Mukana Mik-

ko Ruokola.

Tervetuloa!

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 Partio ry.
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!

Tarvitsemme osastolle veripalvelun YHDYSHENKILÖN ja 

AVUSTAJIA vapaaehtoiseen toimintaan järjestämään veren-

luovutustilaisuuksia yhdessä Oulun Veripalvelun apuna Ni-

valaan neljä kertaa vuodessa. Mikäli sinulla on aikaa ja mie-

lenkiintoa kyseisiin tehtäviin, voit soittaa iltaisin ja viikon-

loppuisin 040-7656350, niin saat lisätietoja sinua askarrut-

taviin kysymyksiin.

Padingin Maa- ja kotitalousseura

Padingin Maa- ja kotitalousseuran

VUOSIKOKOUS

keskiviikkona 15.4.2009 klo 19.00 Sikabaarissa.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

PÄÄSIÄISKOKKO

Maliskylällä Liittolassa  la 11.4.09     

* Kissan Ristiäiset Klo: 19.30

* Kokko sytytetään Klo: 20.00

 

Tikanheittoa, Trulleille yllätys, Makkaraa,

Puff etista: Munkkikahvit, karkkia, limsaa

 

Muistathan käydä ehdottamassa kissalle nimeä

sähköpostiimme: liittola@suomi24.fi 

Trullin tehdas

- pääsiäisviikon hulinoita Käsityökeskuksessa

Työnäytöksissä maanantaina pajunpunontaa ja keskiviik-

kona ryijynkudontaa. Pääsiäisviikon työpajoissa marmoroi-

daan pääsiäismunia ja tehdään rosee-tekniikalla jääkaap-

pimagneetteja – tule tekemään omasi!

Torstaina Puff etista kahvia ja lättyjä!

Myymälässä uusia tuotteita & Matonkudemarkkinat

Palvelemme myös lankalauantaina

Pääsiäisviikon ajan esillä

Helmi Hyvösen Hyvän mielen mattoja!

Huom! Olemme muuttaneet,

uusi osoite Isokatu 38. Tervetuloa!

HUOMIO! Nivala toimii -palstan ilmoituksilla on kaikille saman-

lainen vakiomuoto. Vuosisopimuksen tehneet saavat erillisen, näyt-

tävän ilmoituksen toisaalla lehdessä 70 % alennuksella, jolloin voi 

käyttää kuvia, värejä, kehyksiä ym. Ilmoitus voi olla samassa lehdessä 

yhtä aikaa molemmilla tavoilla.
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Parhaat palvelut  

Vastataan pois

1. Keisari Nero.

2. Malariaa.

3. Eino Leinosta.

4. Lions Internationalin.

5. Paavali.

LUOTA AMMATTILAISIIN!  

Matkapuh. soitettaessa 0,0821 e/puh. + 0,169 e/min (alv. 22 %).
Lankapuh. soitettaessa 0,0821 e/puh. + 0,059 e/min (alv. 22 %).

149€alk.
16”

ALUTEC DYNAMITE
-vanne

www.vianor.f i

HAKKA
T U O T E P E R H E

HAKKA
T U O T E P E R H E

HUOLLETTU
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Myydään  

Vauvan TURVAKAUKALO 
jalustalla, Graco, siisti. Hp. 
60 e. Puh. 050-5317488. 

KUIVAHEINÄÄ pyöröpaa-
leissa. P. 044 2568671.

Hyväkuntoinen vm.-93 
AUDI 100 2.8 V6. Hyvät 
varusteet. Tule katto-
maan ja tarjoa. Hp. 4700 
e. Puh.0408403378.

Käytetyt Puustelli KEIT-
TIÖKALUSTEET mäntyo-
villa kodinkoneineen. P. 
040-5409408.

Käytetyt WC-ISTUIN, KÄ-
SIENPESUALLAS, hella 
ja jääviileäkaappi. Edul-
lisesti. Soita ja tarjoa. 
Puh. 044–2786890 tai 
044–2786891.

VOLVO V70 2,5 TDI, farma-
ri -98. Rekisteröity 7 hlö:
lle. P. 0400-130334.

Tyttöjen 7-vaihteinen 
PYÖRÄ Helkama Sweet 
Power, viininpun., sopii n. 
10 v. ylöspäin. Hyväkun-
toinen. 050-4943256. Hp. 
180 e.

PAKASTEARKKU n. 210 l. 
N. 6 vuotta käytössä. Hy-
vä ja kunnossa. Tarjoa! 
0445585540.

Uusi, käyttämätön Canon 
Pixma MP 190 MONITOI-
MILAITE tulostukseen, 
skannaukseen ja kopioin-
tiin. Hinta 50 euroa. Läh. 
050-3010707.

TONTTI Junttikankaalla 
puh: 0407445183.

FIAT Ducato vm-89, 
kats. 1/09, 2 x renk., 6-
henk., korkea 12 cm3. 
Vaihto halpaan henkilö-
autoon. H. 1500 euroa. 
045-6751497.

HEINIÄ pienpaaleissa. 
Hinta sopimuksen mu-
kaan. AIV-rehua aumois-
sa. Puh. 0503230960.

VW Vento vm-95, kats. 
1/09 TD 2 x renk., CD, kouk-
ku, 2 x Airbag, 324 tkm, 
hyvä. Hinta 2100 euroa/
vaihto. P. 045-6751497.

Tarpeettomina Turbo 
saabin ISOVÄLIJÄÄHDY-
TIN 100 e. Traktorin ren-
gas, yli puolet pintaa 100 
e. Piha-allas 480l 60 e. 
JENKKI-PARISÄNKY 150 e. 
Sängynpääty yöpöydillä 
20 e. Leivinuunin lasinen 
luukku 46x23 70 e. Takka-
luukku lasinen 60x53 80 
e. Saunan ovi laseilla kar-
meineen 50 e. ULKO-OVI 
205x83 karmeilla 150 e. P. 
0503265726.

SKODA Felicia 1.9 D 
vm.2000. Kats. 04/09, ajet. 
260 tkm. P-auto, pieni ve-
ro, voi muuttaa myös ta-
kaisin farmariautoksi. 
Hyväkuntoinen. hp. 2600 
euroa. Puh. 0440131022.

Ostetaan  

Onko jäänyt kenellekään 
ylimääräistä PlayStation 
2 PELIKONSOLIA, ohjai-
mineen + pelejä? Puh: 
044-5635572.

POLTTORANKAA haapaa 
tai koivua. Puh. 0400-586 
353.

Audi 80 alkuperäisiä 14” 
PÖLYKAPSELEITA 1-4 kpl. 
P. 040-5242614.

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

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

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

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

Valkoinen, hyväkuntoinen 
lasten HOITOPÖYTÄ edul-
lisesti. P. 0445330394.

Halutaan vuokrata  

YKSIÖ/KAKSIO Nivalasta, 
ei mieluiten takuuvuok-
raa kun, opiskelijatulot. 
puh: 0449991843.

2-3 H+K Nivalan keskus-
tasta tai sen läheisyydes-
tä. P. 050-5227398.

Vuokralle tarjotaan  

Siisti YKSIÖ keskustassa 
Nivalassa. P. 044-5245715 
ja 442 358, 044-5369689.

Saunallinen KAKSIO 53,5 
m2 hissitalossa. Puh. 
0400-580 531.

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

LIIKEHUONEISTO 50 m2 
Nivalan keskustassa. Ka-
tutaso. Hyvällä paikalla. 
Puh. 0500-682 277.

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

KYSY VAPAITA TONTTEJA 
KALAJOEN HIEKKASÄRKILTÄ!

Kalajoen kaupunki, www.kalajoki.fi



-50%

TIETOKONEAMMATTILAINEN
TORIN LAIDALLA OULAISISSA

10-18 10-14
Puh: 045 126 1177
ja (08) 474 177 

©Macomtech www.macomtech.fi

Vanha kehäraakki 100€/v!
Tulostinmainosten SHOKKI 
ei ole hinta. Halpa tulee kal-
liiksi, tai on yhdellä suksella 
hiihtelyä.
Tulostamisen mustekulut voi-
vat olla 60-0,6 senttiä/sivu ja 
sähkölasku (HP cp3525) 635-15
W/h (Epson D120).
Pisara shokkia!  HP 
dj F4200/ D2500 sarjan 
3x1,33 millilitran mus-
tesuihkuja kaupataan 
shokkina. Google: HP 300 
muste.

✚Enemmän ”jännitystä” saat 
vaikka 3x 5,5 ml Epson DX7400 
tulostimella. 

Tilkka pulveria!
Väri lasereissa HP cl  
CP1200- 1500 sarjojen 
1400 arkin värikasetis-
ta irtoaa mustehinta +0,15€/sivu. 
Google: HP CB541A muste.

✚Mm. Samsung CLP- 350:n 
isompi 2000 arkin värisarja on 
HP:tä -20 % halvempi ja +43 %
riittoisampi.

Vuositason Atk-menoja on helppo 
alentaa isosti, niin yrityksissä, 
kunnissa kuin kotonakin. Tarvi-
taan vain halu ja tieto. Ne saat 
meiltä!

Virvon varvon, tuoreeks terveeks, 
tehokkaaksi tuplaytimeksi...
Kiintolevyn eheytys ei ole huolto.
I l m a i n e n ”Kiintolevyn 
eheytys”- ohje on kotisivullamme 
macomtech.fi.

✚Koneen hitaus loppuu suur-
siivouksella, tai odottelemalla ja 
rikkoutumisella!

Kartellikäki munii 
salaa  koneisiin 500
euron optio-ohjelmat. 
Niistä kuoriutuu oma 
parvensa, jonka hait-
tapuolet ovat vaiettu 
salaisuus. 

Elatusmaksusi
vastine voi olla: uMatousec. 
2007-08 tutkitusti arvosanojen 
1- 4 alapään juttu, tai 10 laadun 
kärkiosaaja. uAv-test. 2007- 08 
tutkitusti 2% tai 5%,  jopa 25% 
viruksia läpi vuotava rähmäkä-
päliä, tai satavarma liimanäppi. 
uAv-comp. 10/2008 tutkitusti 
10% tai 50% hidaste. Tai peräti 
300 prosenttia pitkä punainen 
jarrutusjälki. uAv-comp. 11/2008 
tutkitusti lupansa menettänyt oh-
jelma. Lähteet Google: matousec. 
com. @ av-test.org. @ av-compa-
ratives.org.

Maailman Parhaat
virusohjelmat ovat eri ohjelmia 
kuin maailman parhaat palo-
muurit.

Puhelinyhtiön
perimän 70€/v 
suojelurahapus-
sin vastineena on 
usein vanha raskas 
kehäraakki. 

✚Me vaihdamme 
nekin MM-tyrmääjiin noin puo-
lessa tunnissa. Kevyt on nope-
ampi ja maksaa 0€. Joka vuosi. 

Mikäli sinulle passaa priima ja 
säästö, pistäydy meillä. Kunhan 
kiireiltäsi ehdit! 


