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Sunnuntai  
12.4.2009

Albumi

Nimipäivät 

Ajassa

Ajatus 

Sunnuntaiksi

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 12.4.: Grillilohi, pe-

runat, sitruunakastike, puna-

juurisalaatti, mämmi ja ker-

ma.

Maanantai: Broilerin paisti-

leike, perunat, currykastike, 

mustaherukkahillo, hedelmä-

rahka.

Tiistai: Herkkuvuoka, puoluk-

kasose, ruusunmarjakiisseli.

Keskiviikko: Kalapihvit, muu-

si, tillikastike, punajuurikuuti-

ot, mansikkahyytelö.

Torstai: Lihapullat, perunat, 

kastike, kiinankaali-kesäkur-

pitsa-tomaatisalaatti, appelsii-

nikiisseli.

Perjantai: Sianlihapurjoperuna-

viipalelaatikko, jäävuori-persik-

ka-melonisalaatti, huituvelli.

Lauantai: Kalakeitto, juusto, va-

delmakiisseli.

Sunnuntai: Riistakäristys, muu-

si, puolukkasose, sekahedelmä-

kiisseli.

Peruskoulu ja 
lukio
Tiistai: Kalapihvit, muusi, pu-

najuuri-omenasalaatti.

Keskiviikko: Nakkikeitto, 

herkkukurkku, pehmeä lei-

pä.

Torstai: Merimiespihvit, tuo-

resalaatti.

Perjantai: Riisipuuro, puo-

lukka-vadelmakeitto, leikke-

le, ruispalat.

Kuulkaa, miten voitonhuuto ka-

jahtaa, riemu raikuu pelastettu-

jen majoilta:

Herran käsi on voimallinen!

Herran käsi on meidän yllämme.

Herran käsi on voimallinen!

Minä en kuole, vaan elän ja kerron 

Herran teoista.

Hän kyllä kuritti minua mutta ei 

antanut kuoleman valtaan.

Avatkaa minulle vanhurskauden 

portit!

Niistä käyn sisään kiittämään Her-

raa.

Tämä on Herran portti, josta van-

hurskaat saavat käydä.

Minä kiitän sinua siitä, että kuulit 

minua ja pelastit minut.

Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, 

on nyt kulmakivi.

Herra tämän teki, Herra teki ih-

meen silmiemme edessä.

(Tämän päivän on Herra tehnyt, 

iloitkaa ja riemuitkaa siitä!)

Ps. 118: 15-23 (24)

Sunnuntai 12.4: Julia, Julius, 

Juliaana, Janna. 

Maanantai 13.4: Tellervo. 

Tiistai 14.4: Taito. 

Keskiviikko 15.4: Linda, Tuo-

mi. 

Torstai 16.4: Jalo, Patrik. 

Perjantai 17.4: Otto. 

Lauantai 18.4: Valto, Valde-

mar. 

Lauantai 18.4.

Suomen aforismipäivä ja

Kansainvälinen radioama-

tööripäivä.

Elämän kudos on sama, hel-

syttipä sitä nauraen tai itki-

en.

Japanilainen sananlasku

Ruokalista

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.

Kysytään pois

1. Paljonko Suomen teolli-

suuden päästöt vähenivät vii-

me vuonna?

2. Kuka voitti kreikkalais-

roomalaisen painin EM-kul-

taa 55-kiloisten sarjassa?

3. Mikä on Clint Eastwoodin 

uusimman Suomen ensi-ilta-

elokuvan nimi?

4. Minkä esineen osia ovat 

sakkeli, valin, kourat ja kyn-

net?

5. Mitä alkemistit pyrkivät 

valmistamaan?

Vastaukset sivulla 11.

Nivalan yrittäjien messuil-

la Tuiskulassa lauantaina 

18.4.09 on myös muotinäy-

töksiä. Tämä kuva on otettu 

muotinäytöksestä huhti-

kuussa 1982. Mannekiinei-

na vasemmalta Marja Ros-

si, Vuokko Saarimaa, Riitta 

Laakkonen ja Raili Siltala-

Hurmelinna.

Oikaisu
Kinevan diskoilta-juttuun 

oli livahtanut pieni asiavir-

he. Diskoiltoihin ei myydä 

lippuja. Tilaisuudet ovat il-

maisia.

Toimittaja

Mukaan klubiimme liittyivät Kaarina Pyykkönen ja Virpi 

Ylitörmänen. Kuvassa mukana myös Virpin klubiin tuo-

nut  Eino Mehtälä ja tämän kauden sihteeri Teuvo Kiiskilä 

sekä kauden presidentti Urpo Korkiakoski. - KV.

Aurinkomme
ylösnousi

Kappeliorkesteri pääsiäisen 

tunnelmissa

Kappeliorkesterin ja
Nivalan eläkeläisten

kuoron

PÄÄSIÄISKONSERTTI
Nivalan seurakuntakodilla

toisena pääsiäispäivänä 
13.4.2009 klo 14.00

T e r v e t u l o a
Vapaaehtoinen ohjelma 5€

Kevät etenee ja kurki on jo 

palannut Suomeen. Arto ja 

Asko näkivät kurjen maas-

sa Rautojanperällä tiistaina 

7.4.

LC-Nivala sai kaksi uutta naisjäsentä 
kauden lopulla

Luonto-
havaintoja

Töllinperällä oli iso pää-

siäiskokko vuonna 1968. 

Puut raivattiin Makolasta 

vedettävän sähkölinjan tiel-

tä ja samalle paikalle teh-

tiin myös valaistu kuntora-

ta, jossa on hyviä mäkiä.
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Armon ja anteeksiantamisen sanomaa

MLL:n Nivalan Paikallisyh-

distys ry:n järjestämä MLL-

viikko sai hyvän vastaanoton. 

Koko viikon ajaksi oli järjes-

tetty monenlaista toimintaa 

ja kaikki tilaisuudet keräsi-

vät runsaasti väkeä. Satutun-

ti, pizzailta nuorille ja perhe-

kahvila olivat alkuviikon oh-

jelmassa. Torstain pääsiäisas-

kartelut olivat niin suosittuja, 

että meinasi jo olla vähän ah-

dastakin.

Perjantain Pelle Kaija Pum 

-ilmaiskonsertti nuorisoseu-

ralla keräsi salin täyden vä-

keä. Konsertin rahoittami-

seen osallistui myös paikal-

lisia sponsoreita.

Viikko päättyi lauantaina 

pidettyyn lastentarvikkei-

den kirpputoritapahtumaan. 

Siellä oli oivallinen tilaisuus 

myydä itselle tarpeettomaksi 

tulleita vaatteita ja tavaroita ja 

toisaalta niitä tarvitsevat teki-

vät hyviä löytöjä. Ensimmäi-

set kaksi tuntia olivat yleisö-

ryntäyksen aikaa.

Kokonaisen MLL-viikon 

järjestäminen on suuri urak-

ka, mutta aktiivisia tekijöitä 

oli niin paljon, ettei kenen-

kään osuus paisunut ylivoi-

maiseksi. Erilaisia tapahtu-

mia tullaan järjestämään jat-

kossakin. Lastentarvikkeiden 

kirpputoria toivottiin useam-

min ja asia on nyt jäsenistön 

mietittävänä. Hyvä kirppisai-

ka olisi kausien vaihtuessa, eli 

keväisin ja syksyisin.

Laulaja Joel Hallikaisen ja te-

rapeutti Seppo Jokisen yhtei-

nen hengellinen tilaisuus pal-

musunnuntaina Nivalan luki-

olla oli puhutteleva iltapäivän 

hetki, joka ei jättänyt ketään 

kylmäksi. Herkät laulujen 

tulkinnat, koskettavat väli-

juonnot ja tilaisuuden puhe- 

ja rukousosuudet saivat mo-

nen kuulijan kyyneliin. 

Jo kuudetta vuotta he ovat 

toteuttaneet suuren suosion 

saaneita ihmissuhdeiltoja eri 

teemoilla, joissa yli satatuhat-

ta suomalaista on ollut muka-

na etsimässä vastauksia elä-

män kipeisiin kysymyksiin.

Vaihtuvia teemoja yhtei-

sissä illoissa on ollut: Kuka 

kuivais kyyneleet, Kuka sy-

tyttäis rakkauden ja Huolii-

ko kukaan?

- Ihmiset kyselevät kapa-

koissa, tanssipaikoilla, kaup-

pakeskuksissa ja kirkoissa, 

rakastaako minua kukaan? 

Meille on tärkeää tulla ra-

kastetuiksi ja hyväksytyiksi 

ja että meidät huomataan ja 

että me olemme olemassa jol-

lekin, johdatti Jokinen kuuli-

jansa pohtimaan elämän tär-

keitä kysymyksiä arjen kau-

niista karheudesta.

- Lohdullista ja armollista 

on, että me olemme aina Ju-

malalle olemassa.

Neljänkymmenen vuoden 

ajan terapiatyössään hän on 

kuunnellut avioeron, lähei-

sen ihmisen menetyksen tai 

taloudellisten huolien kes-

kellä kamppailevan ihmisten 

kertomuksia arjen karheasta 

puolesta.

Seppo Jokinen kertoi avoi-

mesti myös oman elämän ta-

rinansa, jossa kaikki ei ole ol-

lut kaunista. Kahdeksan avio-

liittovuoden jälkeen liitto ka-

riutui ja tuli katkera ero, josta 

selviäminen vei vuosia ja vei 

miehen pohjalle saakka. Ku-

ningas alkoholi oli viedä hen-

gen ja yhteydenpito lapsiin 

unohtui. Mutta silloin Juma-

la kosketti häntä. Alkoi rai-

tistumisen tie. Jokinen kertoo 

olleensa nyt  kaksikymmen-

täyksi vuotta täysin raittiina.

Hallikaiselle usko 
on tahdon asia
Viihdetaitelija ja suosittu tv-

juontaja Joel Hallikainen ka-

tosi ruudusta vuosituhannen 

alussa. Hän tunsi syvää ahdis-

tusta ja tunnetta, että mikään 

ei enää häntä koskettanut tai 

liikuttanut.

- Olin tullut elämän kään-

nekohtaan, sillä televisios-

sa esiintynyt henkilö ei ollut 

sama ihminen, jonka tunsin 

sisimmässäni. Jumala puhut-

teli minua.

Alkoi syntyä syvällisempiä 

sanoituksia arjen karheudes-

ta ja kauneudesta ja kiitolli-

suudesta, mitä hyvää hän 

tunsi saaneensa kanssaihmi-

siltä. Ravintoloiden ja tanssi-

paikkojen estradit vaihtuivat 

kirkkosaleiksi. Konserteis-

sa oli kuultavissa syvä ja aito 

hengellinen vakaumus, joka 

on vakuuttanut kirkkokansaa 

ympäri maata.

-Mieshän tullut uskoon! 

Sanottiin. En mielelläni ha-

lua käyttää termiä uskoontu-

lo, se on rasitteinen monessa-

kin mielessä. Minulle usko-

minen on tahdon asia. Halu-

an uskoa, että Jeesus Kristus 

on syntiemme sovittaja ja pe-

lastaja ja suurimman rakkau-

den lähde, kertoo Hallikainen 

vakaumuksestaan.

Iltapäivän tilaisuuden kos-

kettavin hetki koettiin, kun 

laulaja kertoi isän ja pojan 

kohtaamisesta, anteeksianta-

misesta ja sovinnosta. Monen 

silmäkulmaan nousi kyynel.

- Vuosi sitten miesten il-

lassa olin puhumassa. Isä istui 

takapenkissä kuuntelemassa 

ja kun pääsin kertomuksessa-

ni loppuun, nousi isäni pen-

kistä ja tuli yleisön eteen ja 

sanoi: ”Minä olen se isä, josta 

Joel on kertonut”. Se oli suu-

ri hetki.

- Pääsiäisen jälkeen teen 

Lapin kiertueen. Esiinnyn 

tunturikappeleissa. Kiertue-

kauden jälkeen alan työstää 

uutta levyä. Levyn pitäisi ol-

la syksyllä kaupoissa, kertoi 

laulaja tulevasta tilaisuuden 

jälkeen.

Ritva Oja

Laulaja Joel Hallikainen ja terapeutti Seppo Jokinen teke-

vät yhteisiä, menestyksekkäitä konsertti- ja ihmissuhdeilto-

ja. Vuodessa tilaisuuksia kertyy nelisen kymmentä.

Nivalan seurakunnan lapsi-

työn päiväkerholaiset järjes-

tivät seurakuntakodin tiloi-

hin elämyksellisen pääsiäis-

vaelluksen, joka oli samalla 

opiskelija Anna-Maija Ku-

maran osa hänen opinnäyte-

työtään. Näyttelijöinä olivat 

kerhonohjaajat, oppaana Es-

ter, Pirkko Pietikäinen.

Ritva Oja

Pääsiäisen
sanomaa

Jeesuksen jalanjäljissä kuljettiin yläsalista Getsemaneen ja 

Golgatalle ja sieltä puutarhahaudalle. 

Nuorisoseuralla pidetty lastentarvikkeiden kirpputori oli suosittu tapahtuma.

MLL-viikko sai
hyvän vastaanoton
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Nivalan Seurakunta
Seurakunnan kotisivujen 

osoite: www.nivalansrk.fi 

Kirkkoherranvirasto p. (08) 

440 025.

Su 12.4 I Pääsiäispäivä. klo 

10 messu kirkossa, Junttila, 

Katajala, Nivalan Sekakuoro 

joht. O Mihailova. V Närhi, 

viulu ja E Närhi, huilu. Kirk-

kokahvit seurakuntakodissa.

Ma 13.4. II Pääsiäispäivä klo 

10 sanajumalanpalvelus kir-

kossa, Viljanen, Rautio, Rau-

daskylän Sekakuoro joht. J. 

Ypyä. Radio Pooki.

Su 19.4 1.sunnuntai pääsiäi-

sestä klo 10 messu kirkossa 

(Uusheräyksen kevätseurat, 

saarna K Silvola, lit. Vilja-

nen, Katajala, Tillarikvartet-

ti. Uusheräyksen kevätseurat 

jatkuvat ruokailulla ja laulu-

seuroilla seurakuntakodissa. 

Seurakunnan viikko:

Su 12.4. Pääsiäispäivä klo 

12 seurat Haikaran koulul-

la (E Pirnes, J Pigg, A Mik-

kola). Klo 18.30 seurat Hai-

karan koululla (E Pirnes, A 

Mikkola). Klo 20.30 Alustus 

aiheesta: ”Kotisiionin merki-

tys” (J Pigg).

Ma 13.4. II Pääsiäispäivä klo 

12 seurat Haikaran koulul-

la (A Mikkola,  E Pirnes, J 

Pigg).´Klo 14 Aurinkomme 

ylös nousi - Kappeliorkes-

terin ja Nivala Eläkeläisten 

kuoron konsertti seurakun-

takodissa. Vapaaehtoinen 

ohjelma 5 euroa. Klo 18.30 

seurat Haikaran koululla (E 

Pirnes, J Pigg).

Ti 14.4. 11 kohtaamispaik-

ka Ranni, Peltolan pappilas-

sa. Klo 18 naisten piiri seura-

kuntakodissa.

Ke 15.4. klo 17 virsipiiri seu-

rakuntakodissa.

To 16.4.  klo 12 Kaatuneitten 

omaiset/sotaorvot ry:n päi-

väkahvit seurakuntakodissa. 

Klo 18.15 raamattupiiri seu-

rakuntakodissa. Klo 19 om-

peluseurat Kallion hyväksi 

Korpirannan ry:llä.

Pe 17.4. klo 19 raamattuluok-

ka Nivalan ry:llä.

Diakoniatyö: Munkkeja ja 

simaa vapuksi ! To 30.4. klo 

10.30- 13.00 munkki-  ja si-

mamyyjäiset seurakuntako-

dissa. Myynti varausten mu-

kaan. Tilauksia otetaan vas-

taan  ma-ke 20-22.4.2009 klo 

9- 11, p. (08) 443 784. Mun-

kit 5 kpl/ 3 e, 10 kpl/ 6 e. Si-

ma 1 litra/ 1,5 e (omat astiat). 

Tarjolla myös munkkikahvit 

2 e. Tuotto Kirkon Ulkomaa-

navun hyväksi. Järj. diakonia-

työjohtokunta.

Perhekerhotyö: Ti 14.4. klo 

9.30 perhekerho seurakun-

takodin päiväkerhotiloissa, 

To 16.4. klo 9.30 perhekerho 

seurakuntakodin päiväker-

hotiloissa, Pe 17.4. klo 9.30 

perhekerho seurakuntako-

din päiväkerhotiloissa.

Pyhäkoulutyö: Su 19.4. klo 

12 pyhäkoulu seurakuntako-

dissa, klo 12 Vilkunan alueen 

pyhäkoulu Savolaisella, Vil-

kunantie 41.

Päiväkerhotyö: Hiljaisella 

viikolla ei ole normaalia ker-

hotoimintaa vaan kerholaiset 

perheineen voivat osallistua 

lasten pääsiäisvaellukselle 

seurakuntakodilla ma-ke klo 

9-12 tai 12.40-16 välisenä ai-

kana. Pääsiäisen jälkeen ker-

hot jatkuvat normaalisti.

Partiotyö: Nivalan Partion 

70-vuotisjuhlanäyttely Til-

larigalleriassa 14.-17.4.2009 

avoinna 12-18.

Pe 17.4.2009 klo  17-19 tori-

tapahtuma  nuotiolla kahvit-

telun ja vapaan seurustelun 

merkeissä.

Nuorisotyö: Ti. 14.4. klo 18-

19 raamis nuorisotilassa. Ti. 

14.4. klo 19-20.30 teema-il-

ta nuorisotilassa. Pe. 17.4 klo 

19-22 avoimet ovet nuoriso-

tilassa. La. 18.4 Paikka-vuoro 

Tuiskulassa. Lisätietoja p. 040 

532 5578.

Rippikoulutyö: Pe. 17.4 klo 

18-19 2-riparin tapaaminen 

nuorisotilassa. Lisätietoja p. 

040 532 5578

Kolehdinkantajat: Ke 

8.4.Heidi Palola, Maiju Ko-

jola, Elisa  Saukko. To 9.4. 

Sami Salo, Petro Ainassaari, 

Ville Jyrkkä. Pe 10.4. Jussi Ko-

mulainen, Teemu Niittymaa, 

Kyösti  Raudaskoski. Su 12.4. 

Pyry Matero, Marjut Töl-

li, Matias Ylikoski. Ma 13.4. 

Petteri Pesonen, Sarita Pirtti-

maa. Huom! Ole paikalla sa-

kastissa viim. 20 min. ennen 

tilaisuuden alkua! Lisätietoja 

p. 040 532 5578/Reetta.

Lähetystyö: Lähetyksen kirp-

putori Kanttorilassa on avoin-

na ke ja la klo 9-13.

Sääveikkauslista on myös 

kirkkoherranvirastossa, veik-

kauksen hinta 2 euroa.

Hyvät palkinnot, pääpalkin-

tona antiikkipiironki.

Muut

Herättäjäjuhlaoppaita on 

myytävänä kirkkoherranvi-

rastossa ja Mairen Kukassa, 

hinta 3 euroa.

”Nivalan vanhat urut” – ää-

nite  sisältää urkumusiikin 

helmiä, soitettuna Nivalan 

kirkon uruilla, urkutaiteili-

ja Ismo Hintsala, levyn hin-

ta 20 €.

Perheasiain neuvottelu-

keskus Rautatienkatu 6 C 2 

(käynti pihan puolelta) 84100 

Ylivieska,p. (08) 425 990.

Palveleva puhelin 010 190 

071. Palveleva puhelin päi-

vystää joka päivä, su-to klo 

18- 01, pe ja la klo 18-03. Pal-

velevaan nettiin voit lähettää 

viestin (evl.fi /palvelevanet-

ti.fi ), johon vastataan viiden 

päivän kuluessa.

Kastettu

Eero Mikael Kivirinta, Pieta 

Eerika Ojalehto, Petrus Eeliel 

Ojalehto, Amos Eino Ilmari 

Kupsala, Ellen Helena Maaria 

Wasenius, Lenni Ilari Sikala

Hautaan siunattu

Olga Aune Uusitalo  90 v.

Martta Ylikoski 81 v.

Nivalan kaupunki osti 2,8 heh-

taarin Rajapelto -nimisen kiin-

teistön, jolle on suunnitteilla 

maneesi ratsastajien käyttöön. 

Aluetta voi hyödyntää myös 

muuhun toimintaan ja yhteis-

työtä on jo tehty koiraharrasta-

jien kanssa. Osa kauppahinnasta 

oli vaihtomaata, joten välirahaa 

maksetaan 5000 euroa. Kaupun-

ki vuokraa alueen myöhemmin 

Nivalan Ratsastajat ry:lle.

Nesteen risteyksestä kolmi-

sen kilometriä Ylivieskaan päin 

menevän tien varressa olevalle 

alueelle on tarkoitus rakentaa 

25 metriä leveä ja 60 metriä pit-

kä maneesi. Kustannusarvio on 

noin 200 000 euroa ja rakenta-

miselle haetaan yleishyödyllisil-

le hankkeille suunnattua Leader-

rahaa. Jos hanke etenee suunni-

telmien mukaan, rakentaminen 

voi alkaa jo syksyllä. Näkyvällä 

paikalla ja hyvien kulkuyhteyksi-

en varrella oleva maneesi on yksi 

Nivalan vetovoimaisuutekijöitä.

Nivalan Ratsastajat ry:n pu-

heenjohtaja Kaija Vähäsöyrinki 

kertoo, että ratsastus- ja kilpailu-

toiminta on vilkasta ja hevoshar-

rastuksen suosio lisääntyy koko 

ajan. Nivalan Ratsastajilla on me-

neillään parhaillaan lauantaisin 

pidettävä heppakerho, jossa lap-

sille opetetaan hevostaitoja leik-

kien lomassa. Yhteistyökump-

panina on Hevostalli Pecasos.

Kappeliorkesteri on Kala- ja 

Pyhäjokilaaksojen alueelli-

nen orkesteri, jossa on ollut 

soittajia Nivalasta, Ylivies-

kasta, Kalajoelta, Oulaisista, 

Merijärveltä, Haapavedeltä, 

Piippolasta, Siikajoelta ja Vi-

hannista.

Orkesteri sai alkunsa yli 

kaksikymmentä vuotta sit-

ten muutaman miehen yh-

tyeestä. Se soittaa pelkästään 

hengellistä musiikkia ja sen 

johtajana on alusta saakka 

ollut kanttori Ilpo Nurmen-

niemi. Hänen käsialaa ovat 

myös sovitukset. Orkesterin 

vahvuus laulajineen on yli 

kaksikymmentä ja mukana 

on myös naisia. Uudet soit-

tajat ja laulajat ovat tervetul-

leita mukaan orkesteriin.

Orkesteri aloitti toimin-

tansa pelkästään jousisoitti-

milla, mutta hyvin pian mu-

kaan otettiin myös hanu-

rit ja mandoliinit. Tällainen 

instrumenttivalikoima vaa-

tii aina juuri tälle kokoon-

panolle laaditut sovitukset. 

Nurmenniemi on taitavasti 

sovituksillaan saanut orkes-

terille korvia miellyttävän 

saundin ja virretkin ovat or-

kesterin soittamina kiitollista 

kuultavaa.

Orkesterin ohjelmisto on 

koostunut pääasiassa van-

hoista Siionin lauluista ja 

virsistä. Mukana on nykyisin 

myös uudempaa hengellisen 

musiikin säveltuotantoa.

Orkesteri on toiminta-

vuosinaan konsertoinut toi-

mialueensa kirkoissa ja seu-

rakuntataloilla. Tällä pääsiäi-

sen ajan ohjelmalla pidettiin 

konsertti Ylivieskassa Pal-

musunnuntaina 5.4. Niva-

lassa konsertoidaan toisena 

pääsiäispäivänä 13.4., Sievin 

kirkossa tiistaina 7.4. ja Vi-

hannin kirkossa 27.4.

Orkesteri on julkais-

sut useita äänitteitä. Viime 

vuonna julkaistu CD-levyn 

musiikki on pelkästään vir-

sikirjan virsiä. Äänite on yh-

teistuotantoa Nivalan eläke-

läisten kuoron kanssa ja sitä 

on myyty runsaasti orkeste-

rin toimialueella.

Kappeliorkesteri on alu-

eensa ainoa pelkästään hen-

gellistä musiikkia soittava ko-

koonpano. Se on tuonut suo-

situn lisän alueen monipuo-

liseen musiikkitarjontaan ja 

antaa paljon niin musiikin 

kuulijoille kuin sen soittajil-

lekin.

V.J.

Kappeliorkesterin konsertti Nivalassa
Ratsastajille tulossa 

maneesi



Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Agrimarket järjesti tiistaina 

KevätAgri-päivät esitellen 

kone- ja laiteuutuudet se-

kä myynnissä olevat maata-

lous- ja puutarhatarvikkeet. 

Innovatiivisin ihmelaite esil-

läolevista oli lieteseparaatto-

ri. Alajärveläisellä idealla val-

mistettu Kauhavan-rautahan 

ei tunnetusti ruostu!

- Tämä on vuosittainen 

konepuolen ja markkinoin-

nin päätapahtuma myymä-

lätasolla. Esillä on uutuuk-

sia, joista mielenkiintoisia 

ovat meille myyntiin tulleet 

lieteseparaattori ja kurottaja. 

Lieteseparaattori on uusi rat-

kaisu lietteenkäsittelyyn, kos-

ka siinä laite erottelee kiinte-

än aineen nestemäisestä, Ag-

rimarketpäällikkö Juha Kyn-

sijärvi kertoo.

Lietelannan separoinnilla 

saavutetaan useita hyötyjä. 

Lietesäiliöiden tilavuustar-

ve pienenee ja levitysala riit-

tää paremmin. Rehun hygie-

niariskit pienenevät kun liet-

teen kuiva-aine ei tartu kiin-

ni nurmeen ja palaudu re-

huun.

- Kuiva-aineen kosteus on 

10-15 % luokkaa, joten se on 

jyrsinturpeen veroista. Suu-

rin osa fosforista jää kiinto-

aineeseen ja neste on typpi-

pitoisempaa. Nesteen voi le-

vittää nurmelle milloin vaan, 

koska siinä ei ole kiintoainet-

ta mukana, ja bakteerit jäävät 

kiintoaineeseen, joka voidaan 

kompostoida. 

Separaattorin hyödyt ovat 

kiistattomia koska taudit vä-

henevät ja rehu paranee kun 

samalla lannoituksen pystyy 

suunnittelemaan järkeväm-

min, koska käytettävissä on 

kaksi lannoitusainetta, joista 

toinen on typpi- ja toinen fos-

foripitoinen, Milston- edus-

taja Ari Kujala valistaa.

Biokaasu-
laitoksiin
Lieteseparaattori alentaa bio-

kaasutuotannon raaka-ai-

ne- ja kuljetuskustannuksia. 

Traktorisovitteisella laitteella 

voidaan tuottaa ja kerätä no-

peasti riittävän suuria määriä 

lietelannan kuiva-ainetta eri 

maatiloilta biokaasulaitok-

sille. Tällöin typpipitoinen 

nesteosa jää tilalle lannoit-

teeksi.

- Me odotamme sepa-

raattorille tulevaisuudessa 

samanlaista menestystä kuin 

vastaavilla laitteilla nykyään 

on Keski- Euroopassa biokaa-

susektorilla. Kun biokaasu-

laitokset tarvitsevat liettees-

tä vain kuiva-aineosan ener-

giantuotantoon, niin se mer-

kitsee kuljetettavan määrän 

putoamista noin 20 prosent-

tiin, Milston-edustaja Gustav 

Lind visioi.

KevätAgripäivien kone- ja 

työvälinetarjonta oli koko-

naisuudessaan kattava. John 

Deere traktoreiden hiljaiset 

ohjaamot ihmetyttivät asi-

antuntijoita ja muovisiipiset 

Överum kääntöaurat tiedet-

tiin tarkoituksenmukaisiksi 

tietyillä maalajeilla. Näytillä 

oli kylvökoneita, karheja ja 

kaikensorttista traktoriin lii-

tettävää laitetta. Pellettiläm-

mitystä seurattiin mielen-

kiinnolla ja pilkekone ihas-

tutti tehokkuudellaan kaik-

kia paikallaolevia.

Kurottajat

Kurottajat soveltuvat mm. 

maatalouteen ja siihen liitty-

viin liitännäiselinkeinoihin, 

rakentamiseen, pienimuo-

toiseen urakointiin, viher-ra-

kentamiseen ja kunnallistek-

niikan avustavaan työhön. 

- Kurottajan perusomi-

naisuus on erittäin korkea 

lastauskapasiteetti ja ulottu-

vuus. Kotieläinpuolella sitä 

voidaan käyttää apevaunun 

täyttämiseen, paalin kulje-

tukseen ja erilaiseen logistiik-

kaan. Trukkipiikeillä saadaan 

nostettua isoja taakkoja rekan 

lavalta pois, ja tällä voidaan 

turvallisesti tehdä kuusi met-

riä korkea paalipino, joten 

näin saadaan koko karjala-

don korkeus hyötykäyttöön. 

Pihattoon mikään ei ole niin 

tehokas lannanpoistosystee-

mi kuin kurottaja, kone-esit-

telijä Jarno Syrjälä kertoo.

Kurottajillekin löytyi Ke-

vätAgripäivillä potentiaali-

sia ostajia.

- Apevaunun täyttö oli-

si ensisijainen käyttökohde, 

siihen se olisi yksi vaihtoeh-

to, mutta asia on vielä harkin-

nassa, maanviljelijä Jari Järve-

lä kiteytti.

Rehut

Moni viljelijä pohtii viljelyyn 

käytettyjen kalliiden tuotan-

topanosten suhdetta sadon 

määrään ja laatuun. Agrimar-

ketista löytyy asiantuntemus-

ta viljelyn optimointiin.

- Kasvuohjelmatoiminta 

on Hankkija maatalouden 

viljelyohjelma, missä pyri-

tään löytämään aina parhaat 

ratkaisut asiakkaan tilalle. 

Ohjelmassa yritetään löytää 

parhaat vilja- ja nurmilajik-

keet ja paras mahdollinen 

lannoitus, sekä kasvinsuoje-

luaineet tilakohtaisesti, Poh-

janmaan kasvuohjelma-alue-

edustaja Mikko Löytynoja va-

kuuttaa.

Viime vuoden sateinen ke-

sä on alentanut oman viljan 

itävyyttä ratkaisevasti.

- Siemenviljakauppa on 

käynyt huomattavasti edellis-

vuosia vilkkaampana ja kal-

kituksen määrä on lisäänty-

nyt tosi paljon. Lannoitekus-

tannusten noustua on haet-

tu etua kalkitsemisella, kos-

ka jos PH on liian alhainen, 

saattaa lannoituksesta jopa 30 

% mennä hukkaan, Löytyno-

ja listaa. 

Viime aikoina salmonel-

laongelma on puhututtanut 

kansaa ja koko elintarvike-

ketju on ollut suurennusla-

sin alla.

- Meillä on nykyään vain 

yksi yhteistyökumppani 

Hankkija, jonka rehuja me 

myymme. Toimintatapamme 

on sellainen, että ruokinnat 

suunnitellaan kokonaispaket-

tina aivan alusta asti tilan säi-

lörehuun perustuen. Toimi-

tamme rehut tehtaalta tiloille 

omalla kuljetuksella, joten re-

hu on puhdasta tilan siiloon 

asti. Omavalvontana tehtaal-

la otetaan yli 13000 salmo-

nella-näytettä vuosittain, ja 

Evira tutkii kaikki raaka-ai-

neet. Meillä kaikki rehut läm-

pökäsitellään 90-100 asteessa, 

30 kilon paineessa, ennen ra-

keistusta, joten rehu on täysin 

mikrobivapaata, rehumyyjä 

Pekka Ruostetsaari sanoo.

Suomen maaperästä kasvit 

eivät saa aivan kaikkia hiven-

aineita riittävästi.

- Näiden alueiden seleeni-

tilanne huolestuttaa, ja jos si-

tä ei lisätä lannoitteessa niin 

seleenin puute näkyy pian 

eläinten terveydessä. Rehuis-

sa meillä on markkinoiden 

laajin valikoima, joka käsit-

tää täysrehut, puolitiivisteet, 

aperuokintarehut,vitamiinit 

ja hivenaineet, Ruostetsaari 

summaa.

 Erkki Heikinaho

Kaupunginhallitus hyväksyi 

sivistyslautakunnan esityk-

sen erityisluokanopettajan 

viran perustamiseksi ja sijoi-

tettavaksi Niva-Kaijan kou-

lulle. Virkaan on talousarvi-

ossa varattu palkkausmäärä-

rahat 1.8.2009 lukien.

Tuolloin Niva-Kaijan kou-

lulla aloittaa pienryhmä, jo-

hon sijoittuu nykyisen pa-

jakoulun oppilaat sekä har-

kinnan mukaan mukautetun 

luokan oppilaita ja erityistä 

tukea tarvitsevia oppilaita.

Kaupungin viime vuoden 

tilinpäätös- ja toimintaker-

tomus viime vuodelta ovat 

valmistumassa. Alijäämäk-

si muodostuu -2,6 miljoo-

naa euroa. Kuluvan vuoden 

alijäämäksi arvioidaan tällä 

hetkellä muodostuvan noin 

kaksi miljoonaa euroa. Tä-

män vuoksi hallintokunti-

en tulee noudattaa erityistä 

säästäväisyyttä ja pysyä tiu-

kasti myönnettyjen määrä-

rahojen puitteissa.

- Koko vuoden tilannetta 

on vaikea arvioida. Työttö-

myys on lisääntynyt ja yhtei-

söverojen tuotto laskemassa. 

Kaupungin suunnitellut in-

vestoinnit ovat vähäisiä, mut-

ta nekin tarkastellaan vielä 

kerran läpi, kertoo kaupun-

ginjohtaja Kari Valtanen.

Säästöä haetaan myös 

palkkakustannuksista sekä 

kaupungin että Peruspalve-

lukuntayhtymä Kallion osal-

ta yhteensä 1,5 miljoonaa eu-

roa kuluvana vuonna.

Kaupunginhallitus päätti 

käynnistää neuvottelut hen-

kilöstöjärjestöjen kanssa kah-

den viikon palkkakustannuk-

sia vastaavan kulusäästön ai-

kaansaamiseksi. Aivan vii-

meisenä keinona lomautuk-

setkaan eivät ole kokonaan 

poissuljettu vaihtoehto.

Yleiskaava 
päivitetään
Nivalan osayleiskaava on val-

mistunut vuonna 1987 ja se 

on toiminnallisesti vanhentu-

nut. Kaupunginhallitus nime-

si yleiskaavatyön läpi viemi-

seksi ohjausryhmän ja hyväk-

syi aluerajauksen. Alueeseen 

sisältyy Kirkonkylän, Haapa-

perän ja Mehtälä-Niskakan-

kaan osayleiskaava-alueet.

Ohjausryhmään valittiin 

kaupunginvaltuuston pu-

heenjohtaja Jarmo Vuolteen-

aho, kaupunginhallituksen 2. 

varapuheenjohtaja Kalervo 

Mantila, teknisen lautakun-

nan puheenjohtaja Ville Vä-

häsöyrinki, lupajaoksen pu-

heenjohtaja Seppo Löytyno-

ja sekä kaupunginhallituksen 

jäsen Ari Kukkurainen, kau-

punginjohtaja Kari Valtanen, 

tekninen johtaja Ari Nurkka-

la ja maanmittausteknikko 

Juha Peltomaa. Ohjausryh-

män puheenjohtajana toimii 

Esko Kangas.

Lieteseparaattori ensiesittelyssä

Kauhavalaiset Ari Kujala ja Gustav Lind eivät sanoja 

säästelleet esitellessään eteläpohjalaisella vaatimattomuu-

della lieteseparaattorin erinomaisuutta.

FH 628 kurottajan ulottuma on 6 metriä, mihin korkeuteen se nostaa 2,8 tonnin taakan.

Erityisluokan-
opettajan virka
Niva-Kaijalle Kaupungin on löydettävä säästöjä
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Lukijoiden Ajatuksia

Kommentoi netissä
Lukijan kirjoituksia löydät nyt myös inter-

netistä 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.

Viimeaikainen asenne pää-

töksenteossa hämmästyttää 

kummastuttaa pientä kulki-

jaa. Kaupungin uusi slogan  

on jäänyt hämäräksi rivi-

kansalaisille.  Nyt vedotaan 

rahan puutteeseen ja pakko 

säästöihin ja kasvatetaan al-

kuopetusryhmiä yhdysluo-

kissa aivan äärirajoille asti.

Onko 25 oppilasta se ryh-

mäkoko 1-2 luokan yhdys-

luokassa, jossa sinä toivoisit 

lapsesi opiskelevan? Ei tarvit-

se kovin suurta matematiikan 

oppimäärää sen laskemiseen 

paljonko 45 minuutin oppi-

tunti antaa aikaa kunkin yk-

silön opetukseen tunnin ai-

kana. Onko 1,8 minuuttia se 

mihin sinä tyytyisit lapsesi 

kohdalla? Entä jos opettajalla 

on nuha ja täytyy vaikka niis-

tää kesken tunnin. Hupsista 

vaan siinä menikin yhden pil-

tin osuus lähes tulkoon.

Me elämme aikoja jolloin 

uutiset meillä ja muualla jär-

kyttävät. Nyt on syytä ava-

ta silmät päätöksenteossa  ja 

mietittävä millaista kuormi-

tusta kasataan lasten kan-

nettavaksi. Mikä on opetta-

jien jaksamistilanne näissä 

luokissa? Entä ne vanhem-

mat jotka tulevat väsynee-

nä työpäivän jälkeen kotiin 

ja kotona odottaa vaikkapa 

neljä sivua kotitehtäviä, mis-

sä pieni koululainen tarvitsee 

apua? Tämä on kivi joka lä-

hettää renkaita niin monelle 

rannalle, että miettikää nyt 

hyvät ihmiset mikä on lopen 

kaiken kallista? 

Paljonko tulee tälle yhteis-

kunnalle maksamaan lapsi, 

joka saa heikon alun koulu-

tiellään? Paljonko syrjäyty-

nyt nuori maksaa tälle yh-

teiskunnalle? Mikä on työ-

elämän loppuun palamisen 

lasku? Onko meillä todella 

varaa tällaiseen päätöksen-

tekoon? Jos on tahtoa niin 

aina on tie! Jos yli kahdensa-

danneljänkymmenen ihmi-

sen allekirjoittama mieleni-

lmaus on teille merkitykse-

tön, niin miettikää montako 

edustajapaikkaa sillä ääni-

määrällä täytetään? Monta-

ko veroeuroa tämä nimilista 

pitää sisällään? Miten te hoi-

datte sitä leiviskää mikä teille 

on annettu? Minä vaan kysyn 

että ajatteletteko todella, että 

tällä kaupungilla on varaa ol-

la huomioimatta tätä? Tämä 

on arvokysymys?

Onnin ja Oskarin ja hei-

dän kahdenkymmenenkol-

men luokkatoverinsa, opet-

tajien ja  kaikkien vanhem-

pien puolesta

Kaarina

Vaikka asunkin Pietarsaares-

sa, minulla on pitkä historia 

(n.35 vuotta) Välikyläntiestä. 

Mummolani on Välikyläntiel-

lä ja siellä tuli vietettyä ihanaa 

aikaa lapsena ja nuorena. Siel-

lä mummolassa asuu edelleen 

ikinuori pappani joka on 94-

vuotias. Äitini ja isäni muut-

tivat kotiseudulleen Välikylän-

tielle vuonna 2005. Ikävä kyl-

lä isäni sairastui melkein heti 

muutettuaan ja nukkui pois ke-

väällä 2007. Äitini jäi leskeksi 

ja asumaan yksin uuteen ko-

tiin. Vierailen äitini luona vä-

hintään kerran kuussa ja Vä-

likyläntie on edelleen minulle 

tuttu paikka.

Olen aina pitänyt Nivalan 

seudusta ja eritoten juuri Väli-

kyläntiestä. Tiehän kulkee Ka-

lajoen vieressä läpi kauniiden 

peltojen ja latojen. Lehmiäkin 

kesäisin näkyy laitumella, se-

kään ei ole nykyään itsestään 

selvää.

On myös vielä oma kylä-

koulu tienvarressa. Pyörätie-

tä on yritetty saada koululais-

ten turvallisuuden varalle ja 

se olisikin tarpeellinen. Hyvä 

asia on heijastinliivit, jotka on 

koululaisille jaettu. Lapsia pi-

täisi opettaa vielä paremmin 

myös liikennesääntöjen maa-

ilmaan. Kaikki autoilijat eivät 

noudata nopeusrajoituksia ja 

olen nähnyt vaarallisia tilan-

teita, kun koulukkaat välillä 

täyttävät koko tien tai kaistan 

ja auto tulee mutkan takaa ko-

vaa vauhtia. Hyvä ettei vielä 

mitään ole tapahtunut. Tarvi-

taan lisää liikennevalistusta se-

kä kotoa että koulusta. Pelkkä 

heijastinliivi ei henkeä pelasta, 

vaikka hyvä asia onkin. Autoi-

lijat voivat myös höllätä kaasu-

jalkaa koulun lähistöllä.

Olen pitänyt Nivalaisia 

myös fi ksuna väkenä. Sitä ei 

ikävä kyllä huomaa kun näkee 

Välikyläntien pientareen. Väli-

kyläntie on muuttunut kaato-

paikaksi, joka on kurjaa katsel-

tavaa. Pelkästään Eskolantien 

ja Junnon tienhaaran väliltä 

löytää uskomattoman määrän 

roskaa ja jätettä. Matkaa on va-

jaa 2 km. Repertuaariin kuuluu 

grilliruoka astioita, maitopurk-

keja, kaljatölkkejä ja "mäyrä-

koiran" kuoria. Kaikista eniten 

löytyy tyhjiä tupakka-askeja ja 

"sätkä" tupakka pusseja.

Kysynkin missä mättää? 

Miksi osa kyläläisistä käyttäy-

tyy näin typerästi? Onko kas-

vatus lähtenyt pieleen jo lap-

sesta asti vai mistä moinen 

typeryys on peräisin? Tupak-

katuotteiden kohdalla voi olla 

kysymyksessä yksi aasi, koska 

eniten näyttää löytyvän yhtä 

tiettyä merkkiä ja väriä. Soke-

rina pohjalla joku oli saanut 

maanantaina 6.4. varsinaisen 

älynväläyksen. Tietokoneen 

näytöstä oli näppärästi pääs-

ty eroon heivaamalla se tien-

pientareelle. Äly hoi älä jätä. 

Näyttö löytyy Ypyän tienhaa-

rasta n.200 metriä Nivalaan 

päin. Muistutan että kyseessä 

on ympäristörikos.

Toivottavasti asukkaat Vä-

likyläntiellä heräävät vastus-

tamaan roskaamista ja huo-

lehtisivat kylätiestään. Ei kai 

kukaan omassa pihapiiris-

säänkään käyttäydy tuolla ta-

voin. Millainen on Nivalan 

kaupungin ympäristöstrate-

gia vai löytyykö sellaista? Mi-

ten Nivalan kaupunki suhtau-

tuu roskaamiseen? Pietarsaa-

ren keskustassa roskaaminen 

on myös ongelma ja tämän ta-

kia kaupungissa perustettiin 

"roskatyöryhmä" joka kehitti 

suunnitelman ja keinoja joilla 

voitaisiin tiukentaa asenteita 

roskaamista kohtaan. Olenkin 

luullut että ongelma on enem-

män kaupunkien keskustois-

sa. Välikyläntie tekee tässä 

ainakin ikävän poikkeuksen.

Otetaan järki käteen ja huoleh-

ditaan ympäristöstämme.

Sauli Isokoski

On varsin ihmeellistä se, että 

kun kaupunkimme strategiaan 

arvoista ensimmäiseksi on kir-

jattu ja valtuustossa hyväksyt-

ty avoimuus, niin käytännössä 

sille ei anneta juuri vähäisintä-

kään arvoa.

Esimerkiksi 9.4 päivän leh-

distä luetuista uutisissa kerro-

taan kaupunkimme taloudesta 

kovasti kaunisteltuja puoli- tai 

vain osatotuuksia.

Pari esimerkkiä. 

Kaupungin taholta on uu-

tisoitu, että vuoden 2008 tili-

kauden alijäämäksi muodos-

tuu 2,6 milj. €, mutta jätetään 

kertomatta se, että ko. tilikau-

den tulos, joka aidosti kertoo 

sen miten kaupungin taloudes-

sa on mennyt, on tappiollinen 

yli 4 miljoonaa €.

On myös uutisoitu, että ta-

lousnäkymät ovat heikenty-

neet, yllättävän nopeasti (mm. 

KP 9.4 ). Nivalan talousnäky-

mät ovat tosiasiassa olleet jo 

pitkään pahassa syöksykier-

teessä. Viimeisten vuosien ai-

kana kaupungin talous on hei-

kentynyt yleisestä noususuh-

danteesta huolimatta varsin ra-

justi. Ilman ns. tempputalous-

politiikkaa Nivala olisi valtion 

ohjauksessa oleva kriisikunta. 

Talouden osalta se on ollut krii-

sissä jo pitkään, joskaan ei vielä 

valtion ohjastettava. 

Sekin, että kuluvan vuoden 

osalta taloustilanteen kerro-

taan olevan aivan toisen kuin 

mitä syksyllä näytti, on tiedot-

tamisessa avoimuuden sijasta 

harrastettua puolitotuutta. Kun 

kaupungin talousarviota syk-

syllä valmisteltaessa ja siitä val-

tuustossa päätettäessä eräät ta-

hot esittivät tulopohjan olevan 

epärealistisen optimistisella ta-

solla mm. yhteisö ja ansiotu-

loista tulevien verotulojen osal-

ta, niin näitä näkemyksiä ja va-

roituksia ei kuitenkaan halut-

tu ottaa vakavasti ja huomioi-

da muutenkaan, vaikka alkanut 

talouslama oli jo selvästi nähtä-

vissä. Nyt sitten haetaan sääs-

töjä palvelutasoa karsimalla 

mm. henkilöstökululeikkauk-

sin ja palvelumaksukorotuksin. 

No jotainhan on tehtävä, mut-

ta eikö talouden tasapainotta-

mista tulisi hakea ennemmin-

kin tulopohjan kasvattamisella 

palvelumaksujen ulkopuolelta 

lakimääräisten palvelutason 

leikkausten sijasta.

Nimim. Priorisoija

Miksi puolitotuuksia avoimuuden sijasta?Perustaa
perheistä?

Asiaa Välikyläntiestä

��������	
�
������

����������������������������������

YmpäristöAgro-hanke ja MTK-Nivala järjestävät

INFOPÄIVÄN VILJELIJÖILLE 2009
Ympäristötuen muutokset, eläinten hyvinvointi

ja muut ajankohtaiset asiat tukien hausta

15.4.2009 klo 10.00 Nivala

NAO, Ammattikoulun auditorio

10.00-10.10 Avaus ja yleistä hankkeesta

10.10-11.30 Ympäristötuen muutokset,

 Luonnonhoitopeltojen tuki ja kesannointi

 Muut tukihakuun liittyvät ajankohtaiset asiat

 MTK-Pohjois-Pohjanmaa

11.30-12.00 Kahvitauko

12.00-13.00 Eläinten hyvinvointituki ja monimuotoisuuskartoitus

 ProAgria Oulu

13.00-14.00 Erityistukisopimukset ja täydentävät ehdot 

 Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus

14.00-14.30 Uutta lomakkeiden täytössä, sähköinen tukihaku

 Paikallinen maaseutuviranomainen

(Huom. osa luennoista saattaa vaihtaa paikkaa)

Tilaisuuksiin ovat tervetulleita maa- ja metsätilalliset ja heitä neuvovat.

Ilmoittautumiset tarjoilujen vuoksi ProAgria Oulun vaihteeseen (08) 316 8611

tai mieluimmin sähköpostilla anne.kipina@proagria.fi  14.4.2009 mennessä
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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
SUURJAKELU

- varaa paikkasi ajoissa -
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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 lehden

Kommentoi netissä
Tekstarit löydät  myös internetistä 

osoitteesta www.nivala.org. Sivuilla 

voit myös kommentoida viestejä.

Eräastiat - eränkävijän
parhaat kaverit

0500 176 260 www.kupilka.fi

Nivalan FC 92 F- juniori-ikäi-

set tytöt osallistuivat sunnun-

taina 5.4 Kälviän monitoi-

mitalolla pelattuun kuuden 

joukkueen Futsal- eli kotois-

ammin sanottuna salijalka-

palloturnaukseen. Matkaan 

lähdettiin puoli yhdeksän 

maissa Tuiskulan takaa pal-

lokopin luota. Aamuaurinko 

paistoi kirkkaasti ja yhtä häi-

käiseviä olivat tyttöjen suori-

tukset itse turnauksessa.

Mukaan kutsutut kuu-

si joukkuetta olivat Nivalan 

FC 92:n lisäksi turnausisäntä 

Kälviän Tarmo, kiistakump-

panimme naapurikunnis-

ta eli Oulaisten Huima sekä 

Ylivieskan Pallo. Kokkolan 

maineikas GBK oli saanut 

jalkeille kaksi joukkuetta. 

Kaikki joukkueet kohtasivat 

toisensa kerran eli jokaiselle 

tuli viisi 20 minuutin juok-

sevalla ajanotolla kellotettua 

peliä. 

Meidän tyttöjen kunto 

osoittautui rautaiseksi ja Käl-

viän turnauksen tuloksena oli 

kaksi voittoa, yksi tasapeli ja 

kaksi tappiota. Ei hullummin 

joukkueelta, jonka vakioko-

koonpanosta puuttui viisi tyt-

töä ja kolme tyttöä oli ensi-

kertalaisina turnausluontoi-

sesti pelaamassa. 

Nivalan joukkueen roste-

ri oli seuraava: Suvi Rissanen, 

Janette Viitala, Henni Vähä-

söyrinki, Lumi Savolainen, 

Riikka Laitila, Olivia Myllylä 

ja Sonja Tölli. Joukkuetta val-

mentavat ansiokkaasti Venla 

Turunen ja Marianne Saari-

lampi. Joukkueenjohtajana 

toimii Marja Junno.

Kaikki osallistujat palkit-

tiin urakan päätteeksi tyylik-

käällä diplomilla ja mehulla. 

Turnaus oli hieno kokemus 

niin pelaajille, jotka saivat 

punaiset posket ja lisää ko-

kemusta sekä kannattajajou-

koille, jotka näkivät ottelut 

pelikentän yläpuolisilta par-

vilta. Näin kävi Kälviällä täl-

lä kertaa. Mukaan mahtuu 

uusia jalkapallosta kiinnos-

tuneita tyttöjä. Yhteyden-

otot esim. joukkueenjohtaja 

Marja Junnoon.

Marko

Kevätkokouksessa hyväk-

syttiin tilinpäätös ja toimin-

ta kertomus vuodelta 2008. 

Yhdistyksen toiminta on ol-

lut kiitettävän vilkasta. Men-

nyt vuosi on ollut haastava.

Kulttuuri historiallisen 

talon kunnostusta jatketaan 

edelleen. Talkootyön merki-

tystä korostettiin niin korja-

uksien, kuin toiminnallisin 

näkökannoin.

Kokouksessa otettiin kan-

taa vanhusneuvoston työn 

vahvistamisen puolesta. 

Muuttuneessa tilanteessa on 

myös saatava sosiaali- ja ter-

veysasiantuntijuus Kalliosta 

peruskuntaan.

Keskusteltiin Kallion orga-

nisaatiomuutoksen tuomista 

haasteista ja sen vaikutuksen 

seurannasta. 

Demarit kantavat huolta 

mm. palveluiden harkitse-

mattomasta pilkkomisesta ja 

julkisen palvelun kehityksen 

vähenemisestä.

Käytiin läpi poliittinen ti-

lannekatsaus. Puolueosaston 

kehittämistä tehostetaan ja 

järjestetään jäsenilta. Osallis-

tutaan EU-vaali tapahtumaan 

innostaen kuntalaisia käyttä-

mään äänioikeuttaan.

Päätettiin myydä Aittope-

rällä oleva Kassunmäki nimi-

nen tontti.

Tk. aivan surkiat kukkavaa-

sit, voisko joku taho lahjoit-

taa? Muovimukeissa ei mit-

kään kukat ole kauniita.

Eikös ne roskat yleensä kerä-

tä kökällä vähemmäks, mut-

ta entäs esim. Maliskylän tien 

reunat (ja voipi olla muillaki 

teillä) ku on otettu maata rei-

lulla kädellä ku on lumipenk-

koja pukittu, niin tasotellaan-

ko niitä vai jääkö ne mättäät 

ja maat siihenb nurmikon-

leikkaajien riesaksi? 

Muuton yhteydessä kadon-

nut puoliangora mustanhar-

maa poikakissa. Kyljissä lyhy-

empi karva. Alueella Heinä-

polku/niittytie. Jos tiedät jo-

tain soita: 0408290143.

Joku kirjoitti kauppojen au-

loissa maleksivista tytöistä... 

Olen kiinnittänyt samaan asi-

aan huomiota!! Kauppojen 

ja kirjastonkin henkilökun-

ta, seuratkaa mitä nuoret ti-

loissanne puuhaa ja puuttu-

kaa asiattomaan käyttäyty-

miseen!

Olen tullut kaapista ulos...

Jotkut ne vaan kehtaa kaataa 

puita toisten puolelta niitty-

teiden varsilta... onko näin 

huutava pula polttopuista? 

Olen koulutuksessa ansiosi-

donnaisella päivärahalla. Itse 

työssä ansaitulla liiton rahoil-

la. Jos olen luuseri ja muiden 

verorahoilla koulutuksessa. 

Tulisitko sanomaan minulle 

henkilökohtaisesti niin olisi 

reilua. Koska en tunne sinua 

henk. kohtaisesti. ihmisillä 

on muitakin murheita. Ps: ei 

vielä maisteri.

Ihmetyttää semmoiset van-

hemmat, jotka jättää lapsensa 

toisten huolehdittavaksi. Ois-

ko aika katsoa peiliin ja ottaa 

vastuu omista lapsistaan??!

Futsal-turnaus Kälviällä

Henni´s Team.

Työväenyhdistyksen kevätkokous
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Keskusta

Viherpeukalot

Niva-Kaijan koulun vanhemmat ry.

Haapajärven Käsityökeskus

SPR Nivala 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.

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.

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 

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 

Huom! Olemme muuttaneet,

Uusi osoite Isokatu 38. Tervetuloa!

SIIVOUSNIKSIKURSSI on siirretty yhteensattumien vuoksi 

syksylle. Alustavasti on sovittu päiväksi 10 lokakuuta, sopi-

vasti joulusiivouksille muhimaan :-). Ilmoitamme tarkemmin 

syksyllä. T: Johtokunta

MLL Nivala HALUAA KIITTÄÄ

kaikkia tapahtumaviikossa mukana olleita!

Kiitokset kaikille arvonta ja ongintapalkintoja sekä tarvik-

keita lahjoittaneille: T:mi Hierontapirtti, hieroja Kirsi Pe-

räaho, Kahvila Häggman, Katri Antell leipomo, Päivärin-

ta Oy, R. Sammallahti Ky, Eläinklinikka Nivel, Pikkuakka, 

Järvikylän Osuuspankki, Nivalan Osuuspankki, Lähiva-

kuutus, Nordea, Lahja-Aitta, Jussin Grilli ja Pala ja Lanka.

Kiitokset myös yhteistyöstä eri tapahtumien järjestämises-

sä ja rahoittamisessa Nivalan kaupungin kulttuuritoimelle, 

Nivalan Nuorisoseuralle, Nivalan Osuuspankille, Nivalan 

Nordealle ja Nivalan seurakunnalle. Kiitokset myös kaikil-

le jotka olivat talkooapuna järjestelemässä eri tapahtumia.

Kirpputorille lahjoitetut myymättä jääneet lasten vaatteet ja 

-tarvikkeet toimitetaan Rostvin kaupunkiin Venäjälle. 

MLL:n Nivalan  yhdistys

Omena-, päärynä- ja luumupuiden

VARTTAMISPÄIVÄ

Elovaaralla, Vapaudentie 32 la. 18.4. alk. klo 9.00.

TYÖPAJAPÄIVÄ

Sikosessa, Sikoperäntie 55, la. 25.4. alk. klo 11.00. Risuaskar-

telua koivusta ja pajusta; nimikylttien tekoa ym. messuvalmi-

steluja. Työkaluja ja pajuja mukaan.

Kaikki kiinnostuneet tervetuloa molempiin tapahtumiin.

Niva-Kaijan Koulun Vanhemmat

kokoontuu ti 14.4 klo 18:30.

Paikalla Sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja jäseniä.

Keskustelua koulutoimesta.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Keskustan Nivalan kunnallisjärjestön vuosikokous 

pe 17.4. klo 19.00 OP:n kokoustilassa. 

Mukana kansanedustajat Inkeri Kerola ja Pekka Vilkuna.

Tervetuloa!
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Parhaat palvelut  

EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ
TÄLLÄ SIVULLA

Ilmoitus Nivalan Viikon 
Parhaat palvelut -palstalla

maksaa vain muutaman 
euron viikossa
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Myydään  

MOOTTORIKELKKA Ppo-
laris xc sp 600. Tarjoa tai 
vaihtokin käy esim au-
toon ym. 0407329702.

2 kpl kolaroimattomia 
TURVAKAUKALOITA. Siis-
tejä ja hyvänkuntoisia. 
vm. 2004. Olleet yhden 
lapsen käytössä. Ja las-
ten vaunut vaikka mum-
molaan, toiseksi rattaiksi 
tai vaikka ihan käyttöön. 
Sekä musta farkku VOLVO 
850 2.5i 10 v vm 1994 ajet-
tu 281500 km. Tarjouksia 
voi laitella ja Lisätietoja 
saa puh/viesti: 044-999 
6256 / H-vesi.

VW Transporter 2.5 tdi-
01, ikkunapaku, ajettu188 
tkm, automaatti, moot-
torin lisälämmitin, 2 ren-
kaat. Hinta 6500€/tarjous. 
P. 0500638783.

MAITOKIINTIÖ 21184 L, 
C2 alue P. 0503230960.

AUDI A4 1.8 20 Valve. 
Vm-95/96, huollettu ja 
katsastettu. Siisti Suomi-
auto. hp. 3500 euroa. puh. 
044-294 2338.

PUUTARHAJYRSIN Solett 
5000. 2 kpl TAHKOJA, so-
pii esim. lasin ja korukivi-
en hiontaan. Tied. puh. 
440117.

Traktorilla vedettävä PA-
RAKKI, saunalla, pientä 
laittoa, tarjousten perus-
teella. P. 0400123774.

Tyttöjen 24-tuuman 3-
vaiht. PYÖRÄ Komeetta. 
Viininpun., hyväkuntoi-
nen. Hp. 90 euroa. Puh. 
040-7620796.

Kesä tulee ja tiet kutsuu! 
Nyt alle sisäsiisti PRIMERA 
-93, menevällä 2 L koneel-
la. Myös ympärivuotiseen 
ajoon. P. 041/5042797.

ASUNTOVAUNU Cabby 
550 -92, 2 x renkaat, kwh-
mittari, markiisi+pääty 
-08, uudet matot, siis-
ti kerrossänky malli. 
8000 euroa/tarjous. P. 
0500639783.

Toyota Corolla 15" PÖLY-
KAPSELIT. Alkuperäiset ja 
uudet. 50 € 4 kpl. Bändi ja 
DJ-käyttöön VALOEFEK-
TIT. Toimii mikrofonin voi-
makkuudella. Uudet 2 kpl 
a´50 €/kpl. (uusi hinta 195 
€/kpl). P. 044 558 5540.

Siisti ja toimiva Zanussi 
JÄÄ-VIILEÄKAAPPI  hp. 
70 e ja UPOn päältätäy-
tettävä PESUKONE hp 35 
e. Tiedustelut puh. 0400-
280 023.

Omakotitalon TONTTI 
keskustan läheisyydessä. 
Puh. 044-280 9507.

Crescet 3-v. naisten PYÖ-
RÄ, hyvä, hp. 95 euroa. 
Kuntopyörä kalori-, syke- 
ym. mittauksilla. Hp. 35 
euroa. P. 040-560 7413.

OPEL Astra GLS Garavan 
1.8 vm-95, ajettu n. 250 
t. 2 renkaat. Hp. 1950 eu-
roa. Täysin kunnossa. Puh. 
040-5722404.

KAFI Future vm. 91 ym-
pärivuotiseen käyttöön. 
Primus 2490 + sähkö-
patruunalla varustettu 
keskuslämmitys. Kaasu-
uuni, kemiallinen wc, tv-
antenni, radio. kaasupul-
lo, etukatos ym. Soita 040 
769 7334.

Ostetaan  

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 2500e puh. 
040-7061749.

KOIRANHÄKKI ja koiran-
koppi. Hyvässä kunnossa. 
Puh. 044-252 3679.

Pienehkö, kunnossa oleva 
POLKUHARMOONI. Puh. 
040 5627988.

Vuokralle tarjotaan  

KERROSTALOKAKSIO kes-
kustassa 54 m2. Puh. 040-
720 3938.

Annetaan  

3 kpl IKKUNOITA karmei-
neen. Koot:1420x1100 ja 
2 kpl 1330x1270. Kysy: 
0445443248.

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:

Vastataan pois

1. 16 %.

2. Jani Haapamäki.

3. Gran Torino.

4. Ankkurin.

5. Kultaa.

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
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Janne Tolonen 040 723 4416
Antti Viljamaa 0400 427 400

VW Touran 1.9TDI Trendline 7heng. -05
64tkm! Met.Sininen, H-Kirja, Aut.Ilmastointi, Vak.nop.

säädin, DVD-Soitin, 4xSähkölasit yms. 20.900€

Volvo V70 D5 163hv Automaatti -02
266tkm, Met.Hopea, H-Kirja, Aut.Ilmastointi, DSTC, 

Puolinahat, Navigointi, Webasto yms. 13.900€

Volvo V70 D5 163hv Automaatti -04
309tkm, Met.Punainen, H-Kirja, Aut.Ilmastointi, DSTC, 

Sportpuolinahat, Vak.nop.säädin yms. 14.500€

Volvo V70 2.4T 200hv Automaatti -01
225tkm, Met.Beige, H-Kirja, Aut.Ilmastointi, STC, Nah-

kaverhoilu, 2xrenk, Vak.nop.säädin, yms. 12.900€

Volvo V70 2.4 140hv -02
163tkm, met.beige, h-kirja, aut.ilmast, vak.nop, puolina-

hat, 2xAlut, vetok, ajot.kone, yms. 12.500€

Volvo S40 1.9 T4 200hv  -98
202tkm, Met.vihreä, H-Kirja, Aut.Ilmastointi, puolinahat, 

Cd-Soitin, vak.nop, 2xrenk, alut,yms. 6.700€

Volvo V40 1.9 TD 74kw -01
303tkm, Met.punainen, H-Kirja, Ilmastointi, 2xRenkaat, 

puolinahat, Cd-Soitin, vak.nop, yms. 5.900€

VW Passat Variant 1.9 TDI Luxline -07
127tkm, met.harmaa, 1-om, h-kirja, aut.ilmast, kello-

webasto, vak.nop, 2xalut, takuu voimassa! 21.900€

VW Golf 1.6 Comfortline 5d -06
40tkm, musta, huoltokirja, ilmastointi, vak.nop, k-lukitus, 

ajot.kone, 2xrenk, alut, yms. 16.900€

VW Golf GTI 1.8Turbo 150hv 5d -99
161tkm, met.sin, h-kirja, aut.ilmast. VW-navi-cd, lasikat-

toluukku, Recaro, 2xalut, Huippuhieno! 8.900€

VW Passat 1.9 TDI Pwd Autom. -03
229tkm, Met.Sininen, H-Kirja, Ilmastointi, ESP, 2xRen-

kaat, Cd-Soitin, S-lasit yms. Siisti! 7.900€

Audi A4 Avant 1.6i -97
225tkm, met.vihreä, h-kirja, k-lukitus, ABS, Airbag, s-

lasit, 2xalut, yms. Siisti 5.700€

BMW 530 Da Touring -01
225tkm, huoltokirja, met.sin, aut.ilmast, nahkasisusta, 

lasikattoluukku, vak.nop, 2 x alut, yms. 15.500€

MB E270 CDI Aut. Avantgarde -03
201tkm, huoltokirja, met.beige, Suomi-auto, parkkitutka, 

aut.ilmast, nahkasis, panorama-katto, yms. 25.900€

MB C 220 T CDI Sport -98
217tkm, huoltokirja, met.sin, ilmastointi, k-lukitus, 

2xrenk, alut, Sport-varustelu, Huippuyksilö! 10.900€

Toyota RAV4 2.2 D4D 136hv 4wd -06
66tkm, huoltokirja, musta, ilmastointi, neliveto, alut, 

2xrenk, Uusikorinen diesel RAV4! 25.900€

Toyota Avensis 1.6VVT-i Terra -01
155tkm, met.sininen, huoltokirja, ilmastointi, k-lukitus, 

ajotietokone, 2xrenk, yms. 9.400€

Opel Zafira 1.6i Comfort 7-Hengen -99
225tkm, Met.Hopea, H-Kirja, Ilmastointi, 2xAlut, Veto-

koukku, S-lasit yms. 5.800€

Nissan Terrano II 2.7 TDIC 4x4 -00
207tkm, met.vihreä, huoltokirja, ilmastointi, 2xrenk, alut, 

astinlaudat, rek. 7:lle! 13.900€

Nissan Navara 2.5 TD 4wd Pick up -00
105tkm, huoltokirja, Sinihopea, aut.ilmast, k-lukitus, 

lavakaukalo, alut, yms.. 16.900€

Mitsubishi L200 2.5 Turbodiesel 4x4 -94
340tkm, Valkoinen, Lavakaukalo, 2xRenkaat, 31” A/T 

Renkaat yms. Tosimenijä! 6.200€

Volvo S60 2.4i 140hv  -04
192tkm, Musta, H-Kirja, Ilmastointi,

vak.nop, nahkaverhoilu, alut, 2xrenk,

volvo-cd, yms. 12.900€

VW Golf IV 1.9 TDI
Comfortline 5d -98
260tkm, huoltokirja, met.sin, k-lukitus, ABS, 

2xrenk, alut, cd-soitin, yms. Siisti! 4.700€

Ford Mondeo 1.8i 4d -97
135tkm, huoltokirja, met.punainen, ABS, airbag, s-

lasit, k-lukitus, 2xrenk, Huippukuntoinen! 3.200€

Ford Mondeo 1.8i 4d -95
252tkm, punainen, h-kirja,

keskuslukitus, s-lasit, 2xRenkaat,

alut, cd-soitin, yms. Siisti! 1.700€

Skoda Octavia 1.9 TDI
Combi -00
329tkm, Punainen, Huoltokirja, Cd-Soitin, K-Lukitus, 

2xRenkaat, Vetokoukku yms. 4.500€

Toyota Hilux 2.4D 4wd -90
315tkm, huoltokirja, punainen, lavakaukalo, 

2xrenk, yms. Erittäin siisti 6.900€

VW Transporter 2.5 TDI 
88hv -98
257tkm, huoltokirja, vihreä, keskuslukitus, vanerointi, 

2xrenk, stereot, yms. Huippu! 7.900€

HAUSKAA PÄÄSIÄISTÄ!

Ensi viikolla SUURJAKELU!
Jätä ilmoituksesi viimeistään torstaina 16.4. klo 14.




