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Sunnuntai  
19.4.2009

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

Maanantai: Makkarakastike, 

perunat, kiinankaali-pork-

kana-punaherukkasalaatti, 

raparperikiisseli.

Tiistai: Silakkapihvit, muusi, 

punajuuri-raejuustosalaatti, 

puolukkakiisseli.

Keskiviikko: Broileri-peruna-

suikalelaatikko, porkkana-

raaste, ananaskiisseli.

Torstai: Kinkkukastike, peru-

nat, jäävuori-kartanosalaatti, 

marjakiisseli.

Perjantai: Hernekeitto, juus-

to, ohukaiset ja hillo.

Lauantai: Uunimakkara, 

muusi, kurkkusalaatti, ruu-

sunmarjakiisseli.

Sunnuntai: Karjalanpaisti, 

perunat, perunasalaatti, luu-

mukiisseli.

Peruskoulu ja 
lukio
Maanantai: Suikalepaisti, pe-

runat, porkkanaraaste.

Tiistai: Kanakeitto, tuore-/

herkkukurkku, rouheleipä.

Keskiviikko: Nakkipasta, tuo-

resalaatti.

Torstai: Porkkanapihvit, 

muusi, makaroni-kinkkusa-

laatti.

Perjantai: Hernekeitto, juus-

to, rieska.

Minä rakastan Herraa. Hän kuu-

lee minua, hän kuulee hartaan 

pyyntöni.

Kun huudan häntä avuksi, hän 

kuuntelee.

Kuoleman köydet kiertyivät ym-

pärilleni, tuonelan kauhut ahdis-

tivat minua, minut valtasi tuska 

ja murhe. Silloin Silloin minä 

huusin Herran nimeä: "Herra! 

Pelasta minut!"

Herra on oikeamielinen ja lau-

pias, meidän Jumalamme on ar-

mollinen.

Herra on avuttomien suojelija.

Kun voimani uupuivat, hän tu-

li avukseni.

Nyt olen saanut rauhan, Herra 

piti minusta huolen.

Hän pelasti minut kuolemasta, 

hän säästi silmäni kyyneliltä, ei 

antanut jalkani astua harhaan.

Minä saan vaeltaa Herran edessä 

elävien maassa. 

Ps. 116: 1-9 

Sunnuntai 19.4: Pilvi, Pälvi. 

Maanantai 20.4: Lauha. 

Tiistai 21.4: Anssi, Anselmi. 

Keskiviikko 22.4: Alina. 

Torstai 23.4: Yrjö, Jyrki, Jyri, 

Jori, Yrjänä. 

Perjantai 24.4: Pertti, Albert, 

Altti. 

Lauantai 25.4: Markku, Mar-

ko, Markus. 

Torstai 23.4. Maailman kirjan 

päivä ja Pyhän Yrjön päivä, 

partiolaisten kansainvälinen 

juhlapäivä.

Kuka tahansa toope osaa kri-

tisoida, tuomita ja valittaa - 

ja niin useimmat toopet te-

kevätkin.

Dale Curnegie

1. Paljonko Kela maksoi 

etuuksia viime vuonna?

2. Kuka sai Patricia Seppälä-

säätiön suuren kuvajourna-

lismipalkinnon?

3. Missä kaupungissa sijaitsee 

Tavastia-klubi?

4. Kuka arkkitehti piirsi edus-

kuntatalon?

5. Kuka sävelsi Lapualaisoop-

peran?

Vastaukset sivulla 15

Ruokalista

Vauvauutisia

Työpaikat

Mirja Tölli ja Kimmo Korkia-

koski saivat tytön Oulaisissa 

4.3.2009. Pienokaisen pituus 

on 47,5 cm ja paino 3170 g.

Noora Honkaperä ja Juho 

Lindberg saivat pojan Kok-

kolassa 9.4.2009. Pienokai-

sen pituus on 48 cm ja pai-

no 3550 g.

Saara ja Henri Mehtälä saivat 

pojan Kokkolassa 1.4.2009. 

Pienokaisen pituus on 50,5 

cm ja paino 4050 g.

Ritva ja Kari Hietala saivat 

pojan kiirastorstaina 9.4.09. 

Pienokaisen pituus on 53,5 

cm ja paino 4580 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.

Onnea!

Iloiset 1-vuotissynttäri-

onnittelut Niemi-Korven 

Kustille 17.4.09 sekä Kor-

pelan Toivolle ja Helmille 

18.4.09 

Toivoo mummu ja pappa

Tämä kuva on Padingin riippusillan kunnostamisen kunniaksi järjestetty kyläjuhla. Kuva 

on vuodelta 1993 tai 1994. Koikkakepeillä kävelemässä Erkki Rättyä.

Nivalassa

Englannin kielen kouluttaja, 

karjanhoitaja, Green House-

vaatemyyjä, psykiatrian eri-

koissairaanhoitaja.

Työvoima -
koulutus
Yrittäjän ammattitutkin-

to, monialainen rekrytointi-

koulutus yhteishankintakou-

lutuksena.

Maaliskuu taas manalaan,

ja huhtikuu jo huhkii.

Toi salmonellat kanalaan,

niin paljon terveysuhkii.

Kesäaikaan siirtyi kellot,

se turhaa vouhotusta.

Lumi peittää vielä pellot,

vain pikitie on musta.

Kestohanget nyt oli laajat,

ne kävelijää kestää.

Käyttöön kai sun alaraajat,

kunto nousee entisestään.

Pakkasta on öiseen aikaan,

ja raikkaat pohjatuulet.

Rintaan kevät lemmentaikaa,

vielä sinetöidyt huulet.

Kevään linnut jälleen palaa,

ne piristävät mielen.

Uuden toivon rintaan valaa,

ohi kuljet ovenpielen.

Valkoiset nuo hanget hohtaa,

ei tuoksu tuomaskuona.

Jäi monen kinkut keskikohtaan,

ehkä vähempi nyt muonaa.

Taas naiset läskikapinoissaan,

bikinikauteen ehkä tähtää.

Makkarat ne kellä poissa,

kesän myötä nähdään.

Päivät nyt kun huhtikuussa,

jo tunnen kevään tuoksun.

Vaakun pesä jälleen puussa,

koivun mahlat juoksuun.

Aatos

Kevätnäkymiä
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Avioliittoiltapäivä Nivalassa

Keskipiste 
matkailukartalle 

–projekti 
käynnistynyt

Nivala-Haapajärven ja Haa-

paveden-Siikalatvan seutu-

kunnissa on käynnistynyt uu-

si, vuoden kestävä matkailun 

kehittämisprojekti.

Projektin tavoitteena on 

koota yhteen alueella olevat 

matkailuyritykset ja –toimi-

jat. Matkailuyhdistyksen ta-

voitteeksi asetetaan pysyvien 

rakenteiden sekä uusien toi-

mintamallien luominen mat-

kailun yhteistyöhön, markki-

nointiin ja myyntiin.

Matkailutoimialan yhteis-

työ kanavoidaan projektin ai-

kana perustettavaan matkai-

luyhdistykseen, joka toimii 

jatkossa matkailun alueor-

ganisaationa sille projektin 

asettaminen tehtävineen. 

Tarjonnassa olevat tuotteet ja 

palvelut ryhmitellään parem-

min markkinoitaviksi koko-

naisuuksiksi mm. teemapoh-

jaisesti ja lisäksi tutkitaan eri 

vaihtoehdot internetin kautta 

tapahtuvaan myyntiin. Mat-

kailuyhdistyksen kautta seu-

tukuntien kunnat saadaan 

näin mukaan matkailumark-

kinointiin.

Projektiin on lähtenyt mu-

kaan liki 20 yrittäjää ja toi-

mijaa tässä vaiheessa mm. 

hotelleja, muita majoittajia, 

tapahtumajärjestäjiä ja ky-

läyhdistyksiä sekä matkailu-

yhdistyksiä. Projekti voi ot-

taa mukaan uusia tahoja vielä 

jonkin aikaa.

Projektia hallinnoidaan 

Nihak Oy:ssä. Sen rahoittaji-

na ovat Pohjois-Pohjanmaan 

työ- ja elinkeinokeskus / Kes-

kipiste-Leader sekä ko. seu-

tukunnat.

Nivala aloittaa 
yhteistyön Sitran 

kanssa

Nivalan kaupunginhallitus 

hyväksyi yksimielisesti yh-

teistyön aloittamisen Sitran 

kanssa. Sitra on Suomen itse-

näisyyden juhlarahasto, joka 

on perustettu vuonna 1967. 

Se on itsenäinen julkisoikeu-

dellinen yhteisö, joka edistää 

monipuolisella keinovalikoi-

malla vakaata ja tasapainoista 

kehitystä Suomessa.

Kaupungin ja Sitran yh-

teistyössä on kysymys Niva-

lan taloushallinnon ja hallin-

topalvelujen järjestämises-

tä. Kehitysmahdollisuuksia 

ja vaihtoehtoja kartoitetaan 

pikaisen aikataulun selvitys-

työllä, sillä valmista on jo tou-

kokuun lopussa.

Elettiin alkukesää sotavuon-

na 1941. Lähtölaukaukset oli 

ammuttu rajalla, ”revohkat” 

etenivät kautta linjan missä 

hitaammin, missä nopeam-

min.

Jouduin täydennysmiehenä 

porukkaan, joka oli koottu 

Etelä-Pohjanmaan miehistä. 

Siinä oli etupäässä Jalasjärven 

poikia, sekä myös Kurikasta 

ja Kauhajoelta.

Kova oli käynyt harvennus 

porukassa, vaikka neljäs päi-

vä oli menossa, kun Kiteeltä 

rajan ylittivät ja meillä vasta 

tulleilla paikkailtiin nyt pa-

himmin kärsineet ryhmät. 

Koetan tehdä tuttavuutta 

oman joukkueeni poikiin, 

sillä toista vuorokautta olem-

me olleet asemissa. Odotam-

me etenemiskäskyä, mutta si-

tä ei vielä tule.

Päivä on siinä puolen mais-

sa, kun joukkueemme joh-

taja vänrikki Paresalo saa-

puu luoksemme. Arvaamme 

kysymättä, että jotain uut-

ta kuuluu komentopaikalta. 

Hän ottaa kaksi miehistä, ali-

kessu Jussilan ja korpraali Ke-

tolan, sitten tulee vuoroni:

- Kuka on sotamies Mattila?

- Minä.

- Uusia miehiä vai?

- Kyllä.

- Tehän olette saanut kone-

pistoolikoulutuksen.

- Kyllä olen.

- Sitten lähdette neljänneksi.

 Kuulemme tehtävän. Vi-

hollinen on vetäytynyt, on 

otettava selvää sen uusista 

asemista ja kenties mahdol-

lisista viivytysporukoista lä-

himaastossa. Pian olemme 

lähtövalmiit ja tarkastam-

me vielä kerran, että kaikki 

on matkassa mitä tarvitaan. 

Vilkaisemme vielä karttaa ja 

sitten vänrikin otettua kom-

passisuunnan alkaa taival 

etumaastossa.

 Kävelen edellä konepis-

tooli kainalossa. Se onkin 

muuten ainoa konetuliase, 

mitä matkassa on. Jussilal-

la puoliautomaatti, toisilla 

kiväärit. Matka käy hitaasti, 

sillä maasto on märkää, pa-

ri suolätäkköäkin ylitämme. 

Nyt alkaa maasto hiukan ko-

hota, edessämme on tiheäm-

pää havumetsää, nyt on olta-

va varuillaan, ei rasaustakaan 

saa kuulua. Hiivimme eteen-

päin, ei ole ketään tässäkään 

puskassa, ovatpa ottaneet 

melko hatkan, kun ei ala nä-

kyä, olemmehan jo monta ki-

lometriä edessä. Jälleen tar-

kastamme karttaa ja matka 

jatkuu.

 Kuljemme jälleen eräs-

tä suon reunaa. Harvahko 

metsä, ylitämme ison metsä-

ojan, nyt on katsottava kar-

tasta missä olemme.

 Eikö vedetä savut? Ei täs-

sä, mennään vähän tuonne, 

siellä on tiheämpi metsä. Kul-

jemme noin kolmisenkym-

mentä metriä ja pysähdymme 

– tässähän on suojainen paik-

ka tupakoida. Olemme juuri 

istahtamassa, kun joku kave-

reistani kuiskaa ”maahan”, ei-

kä se tullut liian aikaisin, sillä 

samassa liehkoaa luotisuihku 

päittemme yli.

 Voi hiiskatti, nyt olemme 

joutuneet väijytykseen. Nyt 

alkaa rätistä monelta suun-

nalta, jopa piti likeltä. En 

näe eteeni, sillä päätä ei ole 

vara nostaa sammalten seas-

ta. Oikealla puolellani on jo-

ku isompi mätäs, koetan ve-

tää itseni sen taakse.

 Jo näkyy paremmin. Noin 

parinkymmenen metrin 

päässä vilahtelee kypäröitä, 

tuossa on edessä pikakivääri 

asemissa, annanpa niille.

 Nyt on konepistoolini 

vuoro puhua. Jopa ovat hol-

lilla, painelen liipasinta kuin 

soittokellon nappia, sarjani 

ovat pitkiä. Nyt ei ammuta 

yli, eivät näytä ohi-merkkiä – 

tuosta saavat ja tuosta – olispa 

veli-vainaa näkemässä miten 

kuitataan.

 Nyt on lipas tyhjä. Kuulen 

viereltäni ammunnasta, että 

siellä on toveritkin jo saaneet 

jyvälle. Nyt on uusi lipas pai-

kallaan, nyt vasemmalle, siel-

lä on liikettä, uutta rulettia 

vain, sääli on kuollut.

 ”Hei” kuulen viereltäni 

vänrikin äänen, ”eikö lähetä”. 

Samalla muistan ojan, jonka 

yli tulimme. ”Ryömikää yksi-

tellen sinne ojaan, minä ko-

etan pitää niitä matalana sen 

aikaa.” Vänrikki on yhtä miel-

tä kanssani. Hän lähettää toi-

set ensin, hitaasti laahautuvat 

toverini metri metriltä kohti 

metsäojaa. Koko ajan koetan 

pitää tulta yllä, ettei liike he-

rättäisi huomiota.

 Entä itse, millä opilla nyt, 

ei ole enää aikaa ryömiä, oli-

sivat ehkä pian niskassa, kun 

ammunta lakkaa. Olisipa 

edes tuo sivusta vapaana.

 Jalat alle vain, kävi mi-

ten kävi. Päästän ympärille-

ni kaikki mitä lippaassa on 

jäljellä ja sitten elämäni pi-

rullisin kolmenkymmenen 

metrin juoksu kohti takana-

ni olevaa metsäojaa. Alku 

menee hyvin, mutta tuskin 

olen puolivälissä, niin silloin 

se alkoi, sivulla ja takaa tun-

tuu metsä repeävän ja näkyy 

olevan nahkani arvossa. Kyl-

lä tuntui pyörivän ”prännärit” 

kuin parempiakin pitoja var-

ten, kompastun mahalleni li-

kelle ojan reunaa, josta tove-

rini ovat jo kädet ojossa vetä-

mässä.

 Olipa se rätinä. Koettelen 

paikkoja ojan pohjassa. Hy-

vin se vielä meni, ei tainnut 

tulla reikiäkään. Mutta lakki, 

mihinkähän se joutui? Olisi-

kohan se... väreet käyvät läpi 

kun ajattelen. Niin, kyllä se 

nyt on siellä ja pysyy, ei ole 

nyt aikaa katella.

 Nyt on nopeasti lähdettä-

vä, mutta ei aivan samaa reit-

tiä. Pääsemme ojan suojassa 

pois vaaravyöhykkeeltä, sillä 

neljän miehen ei kannata juh-

lia kovin pitkään ja panokset 

ovat vähissä – ne tarvitaan 

kyllä paluumatkalla.

Sotakertomus

Sotakaverin rintamalla ottama kuva 

Erkki Mattilasta

Oheinen kertomus on nivalalaisen Erkki Mattilan 

vihkosta, jonka ensimmäisellä sivulla on vihkon nimi 

”Erkki Mattilan Omia mietteitä”. Vihko on täynnä 

kauniilla käsialalla kirjoitettuja runoja ja kertomuksia. 

Mattila syntyi 18.5.1920 ja kuoli 19.1.1971.

Nivalan Helluntaiseurakun-

nan kaikille avoimeen avio-

liittoiltapäivään saapuu pu-

hujiksi Kikka ja Isto Tuokko 

Tampereelta. Luentojen vä-

lissä on tarjoilua ja tilaisuu-

dessa on mahdollisuus  kes-

kusteluun ja sielunhoitoon. 

Vieraat ovat myös sunnun-

tain tilaisuudessa, joka alkaa 

Helluntaiseurakunnan ruko-

ushuoneella kello 11 ja tuol-

loin pohditaan "Vieläkö Ju-

mala parantaa?"

Isto ja Kikka Tuokko asu-

vat Tampereella. He ovat ol-

leet naimisissa kohta 38 vuot-

ta ja heillä on kaksi aikuista 

lasta.

Tuokot ovat tehneet avio-

liittotyötä parikymmen-

tä vuotta. Vuodesta 1990 he 

ovat olleet mukana Helsingin 

NMKY:n avioliittotyössä. Tä-

män lisäksi he ovat olleet mo-

nia vuosia mukana sisäiseen 

eheytymiseen, hengelliseen 

kasvuun sekä omien lahjojen 

etsimiseen ja käyttämiseen 

opastavissa tapahtumissa.

Miestyö ja miehille suun-

natut seminaarit kuuluvat 

Iston kalenteriin muutaman 

kerran vuodessa ja sama kos-

kee Kikkaa naistyön puolel-

la. Näissä seminaareissa ta-

voitteena on löytää Jumalan 

jo luomisessa asettama oikea 

identiteetti.

Rukous on Tuokoille rakas 

aihe. Jumala on vastannut ih-

meellisellä tavalla moniin 

heidän rukouksiinsa mm. 

parantamalla Kikan useam-

man kerran yliluonnollisel-

la tavalla.

Erityislahja, jonka Jumala 

on Kikalle antanut, on rukoil-

la lapsettomuudesta kärsivien 

avioparien puolesta. Tämän 

palvelutyön kautta syntynei-

den lasten lukumäärä laske-

taan nykyään kymmenissä, 

ellei ole jo yli sadan. Tuokot 

työskentelevät näiden asioi-

den parissa yli seurakuntara-

jojen. Myös NMKY:n avioliit-

totyö perustuu yhteiskristil-

liseen, yli seurakuntarajojen 

tapahtuvaan toimintaan. Ti-

laisuuteen toivotaankin ter-

vetulleeksi kaikkia omasta 

avioliiton huollosta kiinnos-

tuneita pareja.

Isto ja Kikka Tuokko ovat kokeneet rukouksen voiman. Ki-

kalla on erityislahja rukoilla lapsettomuudesta kärsivien 

puolesta.
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Nivalan Seurakunta
Seurakunnan kotisivujen 

osoite: www.nivalansrk.fi 

Kirkkoherranvirasto p. (08) 

440 025.

Jumalanpalvelukset: Su 19.4 

1.sunnuntai pääsiäisestä klo 

10 messu kirkossa, 40 vuotta 

tänä vuonna täyttävien  juh-

la, Uusheräyksen kevätseurat, 

saarna K Silvola, lit. Viljanen, 

kanttori Katajala, Tillarikvar-

tetti. 

Su 19.4. Uusheräyksen kevät-

seurat jatkuvat  seurakunta-

kodissa ruokailulla, päivä-

seuroilla, kahvitarjoilulla ja 

lauluseuroilla. Klo 12  tänä 

vuonna 40-vuotta täyttävien 

juhla Vinnurvan leirikeskuk-

sessa. Klo 13 seurat Nivalan 

ry:llä (M Kämäräinen). Klo 

18 seurat Nivalan ry:llä (M 

Kämäräinen, J Tölli).  Klo 19 

Herättäjän seurat seuratuval-

la (S Jukkola, R Sassali, J Iso-

talo). Klo 19 Virret tutuiksi 

–tapahtuma kirkossa, A Rau-

tio, J Kangas, laulu, M Esko-

la, urut.

Ma 20.4. klo 11.30 näkövam-

maisten kerho seurakunta-

kodissa. Klo 12 päiväveisuut 

seuratuvalla.

Ti 21.4. klo 11-13 kohtaamis-

paikka Ranni, Peltolan pappi-

la, Asematie 1. Aiheena: Ke-

vätpuutarha, Jani Laakkonen. 

Klo 11 neulontapiiri Eeva ja 

Mikko Huitulalla Nikulassa, 

Kumpuperäntie 108. Klo 17 

nuortenkuoro seurakunta-

kodissa.

Ke 22.4. klo 11 hopeaiän ker-

ho seurakuntakodissa. Klo 11 

varttuneiden kerho Nivalan 

ry:llä (L Hankkila). Klo 17 

virsipiiri seurakuntakodissa.

To 23.4. klo 18.30 kiitosruo-

kailu seurakunnan vapaaeh-

toistyössä toimineille seura-

kuntakodissa.

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.

Munkit 5 kpl/ 3 e, 10 kpl/ 6 

e. Sima 1 litra/ 1,5 e ( omat 

astiat)

Tarjolla myös munkkikah-

vit 2 e. Tuotto Kirkon Ulko-

maanavun hyväksi. Järj. Dia-

koniatyön johtokunta.

Perhekerhotyö: To 16.4. klo 

9.30 perhekerho seurakun-

takodin päiväkerhotiloissa. 

pe 17.4. klo 9.30 perhekerho 

seurakuntakodin päiväker-

hotiloissa.

Pyhäkoulutyö: Su 19.4. klo 

12 pyhäkoulu seurakunta-

kodissa, klo 12 Vilkunan alu-

een pyhäkoulu Savolaisella, 

Vilkunantie 41. Su 26.4. klo 

12 pyhäkoulu seurakuntako-

dissa, klo 12 Vilkunan alueen 

pyhäkoulu Kukilla  Hanketie 

5.

Päiväkerhotyö: Pääsiäisen 

jälkeen kerhot jatkuvat nor-

maalisti.

Su 26.4. klo 13 4-vuotiaiden 

syntymäpäivät seurakunta-

kodissa.

Partiotyö: Nivalan Partion 

70-vuotisjuhlanäyttely  Til-

larigalleriassa 14.-17.4.2009 

klo 12-18.

Pe 17.4.2009 klo  17-19 tori-

tapahtuma  nuotiolla kahvit-

telun ja vapaan seurustelun 

merkeissä.

Nuorisotyö: Pe. 17.4.  klo 

19-22 avoimet ovet nuoriso-

tilassa. La. 18.4.  Paikka-vuo-

ro Tuiskulassa. Ti 21.4. klo 

18-19.30 isoskoulutus nuo-

risotilassa. Lisätietoja p. 040 

532 5578.

Rippikoulutyö: Pe. 17.4 klo 

18-19 2-riparin tapaaminen 

nuorisotilassa. Lisätietoja p. 

040 532 5578

Lähetystyö: Lähetyksen kirp-

putori Kanttorilassa on avoin-

na ke ja la klo 9-13. Sääveik-

kauslista on myös kirkkoher-

ranvirastossa, veikkauksen 

hinta 2 euroa. Hyvät palkin-

not, pääpalkintona antiikki-

piironki.

Rovastikunnallinen toi-

minta: 12-14.5. Rovastikun-

nallinen omaishoitajien lei-

ri Törmälän leirikeskukses-

sa Ylivieskassa. Tied. ja ilm. 

diakoniatoimistoon ti 28.4. 

mennessä p. (08) 442 144 tai 

040 532 5571.       

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.

Muut: Herättäjäjuhlaoppaita 

on myytävänä kirkkoherran-

virastossa ja Mairen Kukassa, 

hinta 3 euroa. ”Nivalan van-

hat urut” – äänite  sisältää 

urkumusiikin helmiä, soitet-

tuna Nivalan kirkon uruilla, 

urkutaiteilija Ismo Hintsala, 

levyn hinta 20 €.

Kastettu

Reidar Oula Ailio Lappalai-

nen, Miika Johannes Pelo, Ee-

lis Ohto Iisak Ojalehto

TYÖNÄYTTELY TILLARIGALLERIASSA 25.4.-6.5.
- työnäyttelyn avaus la 25.4. klo 11.00-13.00,
soitto-oppilaiden esityksiä musiikkiopiston salissa n. klo 11.15
- työnäyttely avoinna ma-pe klo 12.00-18.00

OPISTOPÄIVÄT LA 25.4. KLO 13.00-16.00 
KYÖSTI KALLION KOULULLA
Klo 13.00-15.00, esityksiä ja työnäytöksiä
Esiintyvien piirien esityksiä ja työnäytöksiä eri aiheista

Klo 15.00-16.00, näytetunnit uusista liikuntakursseista
Aiheina FlowGymnastics ja GymStick –jumppa
Tunneille vapaa pääsy ilman ennakkoilmoittautumista!

Tervetuloa näyttelyyn ja opistopäiville!

www.jokilatvanopisto.fi

Nivalan Partio on perustettu 

vuonna 1939. Partiotoimin-

taa on harjoitettu seitsemän 

erinimisen lippukunnan voi-

min.

Paikallisen partiotoimin-

nan 70-vuotista taivalta juh-

littiin päättyneellä viikolla 

partionäyttelyn ja torijuhlan 

merkeissä.

Tillari-Galleriaan  koottu 

näyttely esitteli monipuoli-

sesti nivalalaista partiotoi-

mintaa. Esillä oli aineistoa 

lähes kaikista paikkakunnal-

la toimineista lippukunnis-

ta 1940-luvulta nykypäivään 

saakka muun muassa valoku-

via, partiopukuja, muistoesi-

neitä, kirjoja ja partiolaisten 

päiväkirjoja, joista suurin osa 

oli saatu lainaksi näyttelyyn 

entisten ja nykyisten partio-

laisten kodeista.

Ritva Oja

Partiotoimintaa Nivalassa
70 vuotta

Näyttelytilaan oli pystytet-

ty vanha puolijoukkueteltta 

nuotiopiireineen. Vuonna 

1967 perustettu Rinkitytöt 

saivat teltan perintönä Ky-

töpojilta. Teltan ovat Heik-

ki ja Pirkko Sytelä ommel-

leet polkuompelukoneel-

la, kertoi Susanna Ylimäki 

Nivalan Partion lippukun-

nanjohtaja.

Joni Oja ja Sofi a Franssi tutustuivat näyttelyyn. Taustalla 

valokuva Kytöpojista, josta löytyi tuttuja kasvoja.

Veikko Hakalan arvokas  

Mannerheim-solki ja var-

tiojohtoneuvoston pöytäkir-

joja vuosilta 1945 – 1963.

www.nivalanviikko.fi 



Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Karjannevantiellä on hiljais-

ta huhtikuisena aamupäivänä. 

Jostain kuuluu vaimeaa koiran 

haukuntaa. Toimittaja ja kylä-

opas kaartavat Eino ja Pirk-

ko Laulumaan pihaan. Talon 

emäntä toivottaa ystävällisesti 

tulijat tervetulleiksi. 

Eino ja Pirkko Laulumaa ovat 

paluumuuttajia. Avioiduttuaan 

60-luvun lopulla, heidän yhtei-

nen tiensä vei ensin Haukipu-

taalle ja sieltä Ruotsiin Hallsta-

hammariin. Ruotsissa vierähti 

viisi vuotta.

Suomeen ja kotikylälle, lap-

suuden maisemiin he palasi-

vat vuonna 1980. 

- Pulttitehdas Ruotsissa 

meni konkurssiin, kun lähdin 

sieltä Suomeen, vitsailee Eino-

isäntä.

Pirkko-emäntä kattaa runsaan 

kahvipöydän. Kahvipöydässä 

viriää keskustelu kylän elämäs-

tä siitä muutoksesta, mikä on 

tapahtunut parin kolmenkym-

menen vuoden aikana.

- Ennen kyläyhteisössä oltiin 

omavaraisia. Meidänkin ky-

lällä oli suutarit, ompelijat, 

teurastajat, puusepät. Oli oma 

meijeri. Nyt on jäljellä enää 

koulu. Pankit, posti ja kaupat 

ovat hävinneet kylältä., muis-

tellaan yhdessä.

Eino Laulumaan aktiivityö-

vuodet ovat menneet metsä-

töissä ja tietyömailla eri paik-

kakunnilla ympäri maata. Ny-

kyään metsähommat ovat har-

rastuksena.

Virikkeellistä 
maalaiselämää 
Kujalassa

Kujalan isäntäväki oli juuri saa-

neet navettatyöt tehdyiksi, kun 

tupsahdimme tupaan. Aluksi 

vähän estellen, että ovat vie-

lä työvaatteissa, mutta diplo-

maattisen suostuttelun jälkeen 

olimme tervetulleita taloon.

Kujalan talon Heikki-isäntä 

on lähtöisin Ypyän Ohtamaita. 

Heikki ja Irja avioituivat 70-lu-

vun lopulla, jolloin Heikistä tu-

li Irjan kotitilan isäntä.

- Eihän tämä mies tänne 

kuulu, sanottiin kylällä

- Nyt ovat sekkaan sotkin-

neet, nykyään sanotaan jo ma-

liseksi, muistelee Heikki Ohta-

maa naureskellen. 

Kujalan tila on isohko lypsy-

karjatila.

- Työtä on paljon navetassa, 

mutta pidän tästä työstä ja pi-

dän eläimistä.

- Maalla on hyvä asua. Ter-

veessä maalaisympäristössä 

on ollut hyvä kasvattaa lapsia. 

Maalla lapsilla on aina teke-

mistä ja virikkeitä, toteaa Irja 

emäntä.

Ohtamaiden lapsista viisi asuu 

tällä hetkellä Oulussa,  kolme 

on vielä kotona. Pojista Kyösti 

asuu Maliskylällä.

Purolassa uudet 
asukkaat
Iris o.s. Nissinen ja Marko Kal-

lion perhe on asunut Purolassa 

reilun kaksi vuotta. Talon ovat 

rakentaneet 50-luvulla Antti ja 

Alma Laulumaa.

Iris Kallio on koulutukseltaan 

sähköasentaja, mutta ei ole var-

sinaisesti työskennellyt amma-

tissa. On halunnut itse hoitaa 

lapset ja  on tällä hetkellä ko-

tiäitinä.

- Olen ollut nyt yhdeksän 

vuotta  kotiäitinä. Työhön pa-

laaminen ei ole ajankohtainen. 

Työtä riittää kotona. Meillä on 

viisi lasta, lukiolainen, yläkou-

lulainen, ekaluokkalainen, Pat-

rik ja Henry ovat kotona.

Ylikoskella

Helli ja Tauno Toivoniemi ovat 

myös  ”paluumuuttajia” . He 

ovat palanneet maailmalta Ma-

liskylälle vuonna 1993. Kaunis 

omakotitalo on noussut Malis-

joen törmälle Hellin lapsuuden 

kodin paikalle.

Toivoniemet ovat asuneet ja 

tehneet elämän työnsä Por-

voossa. Avioiduttuaan 50-lu-

vun lopulla he muuttivat ete-

lään, kuten niin moni siihen 

aikaan.

- Kolmekymmentä vuotta 

ajoin Esson säiliöautoa, ker-

too Tauno

- Minä työskentelin Nes-

teellä, kertoo puolestaan Hel-

li. Olemme paljasjalkaisia ma-

lisia.

- Kiva oli tulla hälinästä pois 

hyvä on asua maalla ja viettää 

leppoista eläkeläiselämää.

Toivoniemien lapset asuvat 

Porvoossa ja Helsingissä. 

-Piipahdamme usein etelässä, 

sillä sinne jäi paljon ystäviä. 

Meillä käy myös paljon  vierai-

ta ja usein ystävät pitävät tätä 

meidän paikkaa  välietappina, 

kertovat Toivoniemet nykyi-

sestä maalaisesta elämän me-

nostaan. 

Kiitos vieraanvaraisesta ja ystä-

vällisestä vastaanotosta ja tar-

joilusta. Kiitos, kun avasitte ko-

tinne ovet toimittajalle kesken 

arkisten askareittenne.

Ritva Oja

Aprillipäivä Maliskylän 
Ylipäässä

Eino Laulumaa ja Vili-kissa viettävät leppoisaa iltapäivän 

hetkeä.

Heikki ja Irja Ohtamaa, Vieno Matleena, 4 kk ja isänsä Kyösti Ohtamaa olivat piipahtaneet mummolaan.

Iris Kallio ulkoilemassa Patrikin ja Henryn kanssa.

Helli ja Tauno Toivoniemi kauniin kotinsa portailla toi-

vottavat hyvää kevään jatkoa.
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Lukijoiden Ajatuksia

Kommentoi netissä
Lukijan kirjoituksia löydät nyt myös internetistä osoitteesta

www.nivala.org. Sivuilla voit myös kommentoida vies-

tejä.

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.

Liittoska, se on minun nime-

ni nyt. Sain sen kissanristiäi-

sissä pääsiäislauantaina Ma-

liskylän Liittolassa kokkoil-

lassa.

Olin nukkumassa hete-

kallani, kun huivipäiset trul-

lit tulivat herätteleen, kes-

ken makoisten unien. Olin-

han vallan unohtanut, että 

se suuri päivä olikin just nyt. 

Trullit rustasivat minut kau-

niiksi, harjasivat ja pesivät, 

laittoivat värikkään huivin 

kaulaani juhlapäivän kunni-

aksi. Jännityksellä kuuntelin, 

kun Kumpulan Maija, nimen 

antaja, saapui näyttämölle ja 

lausui runonsa juhlavasti: 

Tuli katti kaupungista

viirusilmä Viipurista.

Latki vellin lautaselta

söi vellin kupistakin.

Minä kattia ajelin

nimeäkin kyselin.

Käskin kolkutella ovia

katsella omaa kotia.

Näin asumaan hän asettui

Maliskyllän Liittolaan.

Maskotiksi somaksi

kaikkein iki omaksi.

Täällä koti sulla olkoon

Liittoskaksi nimi tulkoon

Ystäviksi näin me tullaan

nyt kaikki huutaa hurraa hurraa!

Maija kopsautti kauhalla pää-

häni julistaessaan nimen Liit-

toska! Minusta se on kaunis 

nimi, paras nimi mitä kissal-

la voi olla, joka asuu Liitto-

lassa. Kiitos nimenkeksijälle! 

Liki 200 nimen joukosta va-

littiin nimi Liittoska. Nimen-

valitsijaraati joutui arpomaan 

palkittavan henkilön, koska 

nimeäni oli ehdotettu kak-

sin kappalein. Kummini, ni-

menkeksijäni, Leila Parkkila 

sai muistoksi kissan ristiäisis-

tä puisen kissan. Kiitos teille 

kaikille sadoille ihmisille, jot-

ka olitte mukana suuressa iki-

muistoisessa päivässäni.

Nähdään vappuna, terve-

tuloa Liittolan vappuriehaan 

lauantaina 2.5!

Terveisin Liittoska

Malisten kissa 
ristittiin Vanhoja lääkkeitä ei saisi ot-

taa käyttöön! Huonon ajan 

maksajiksi joutuvat julki-

sessa palvelussa työskentele-

vät kuntalaiset. Etupäässä he 

ovat matalapalkkaisia naisia.

Tuloksellinen työ palkittai-

siin palkan alennuksella? 

Varmoista verotuloista 

luopuminen, onko se järke-

vää kuntatalouden hoitoa? 

Mahdollisten lomautuksien 

vaikutukset näkyvät eniten 

lasten ja vanhusten palveluis-

sa. Palvelumaksujen korotus-

kin tuntuu eniten pienitulois-

ten kuntalaisten kukkaroissa. 

Investointien vähentäminen 

lamauttaa kunnan ja heiken-

tää entisestään työllisyyt-

tä. Yhteisessä kriisissä tulisi 

kaikkien tahojen osallistua 

laskujen maksamiseen.

Heitetään kehiin seuraa-

vanlaisia ajatuksia:

 Veroprosentti nostetaan 

väliaikaisesti, määräajaksi 

kipukynnyksen tasolle. Kiin-

teistöveron korotus kohtelee 

kuntalaisia epätasa-arvoises-

ti. Niinpä kaikki, jotka omis-

tavat metsä- ja peltomaa-

ta maksavat vapaaehtoisesti 

kunnalle kiinteistömaksua 

suhteutettuna säästötavoit-

teisiin.

Vielä toimivat yritykset 

madaltavat tulostavoitteitaan, 

sitoutuvat pitämään henkilö-

kuntansa ja osallistuvat nuor-

ten kesätyöllistämiseen.

Eri yhteisöt /yhdistykset 

osallistuvat talkoopanoksella 

tai rahapanoksella kaupungin 

järjestämiin toimintoihin.

Järjestetään yhteinen foo-

rumi, jossa asioiden paranta-

misen yhteishenki testataan.

 Seurakunta osallistuu 

kuntalaisten hyvinvoinnin 

säilymiseen antamalla kau-

pungille kriisiapuna yhtei-

söverotuottonsa tai oman-

tunnon mukaisen summan 

euroja. Aloittaa välittömäs-

ti aktiivisen nuorten työl-

listämisen ja ottaa käyttöön 

”momentin” yllättävät tuki-

kohteet.

 Yksityiset ihmiset arvos-

tavat kuntamme julkisia pal-

veluita. Ostavat omasta kun-

nasta, eivätkä lähde ostosret-

kille suuriin kauppakeskuk-

siin.

Pienistä puroista meidän 

on kehitettävä suuri virta. Ei 

ole ihmeparannusta tiedos-

sa. Porvarihallituksemme 

elvytystoimet ovat riittämät-

tömiä. Ne eivät tänne joudu 

ajoissa, eivätkä kuntaamme 

paljoa auta. Hallituksen ener-

gia näyttää menevän hyvätu-

loisten kansalaisten, pääoma-

tuloa saavien ja yritysmaail-

man tukemiseen. Veroalen 

suunnitteluun ja veroraho-

jemme siirtelyyn markkina-

talouden huomaan.

Lopuksi, eikö Arkadian-

mäellä tiedetä alueemme 

kuntatalouden tilasta? Mitä 

alueemme oikeisto kansan-

edustajat ovat tehneet sen 

eteen, että kuntamme saisi 

riihi kuivaa rahaa? Sitä kun-

taliiton ja opposition vaati-

maa oikeaa elvytyspakettia.

 

Sirpa Heiska
SDP-valtuutettu.

Myönteiset lähtökohdat? Elvytystä?

Poikkesin yksi päivä Nivalan 

uudessa tulokkaassa Lidlis-

sä pikku ostoksilla. Jäi vähän 

huono maku suuhun, kun 

kassajonossa odotellessani 

seurasin kassan työskentelyä. 

Siinä hän kassan naputtelun 

ohessa hörppäili energiajuo-

maa kun toisella kädellä oh-

jaili ostoksia kassan läpi, kor-

jaili välillä virhelyöntejään ja 

höpötteli omiaan.

Näytti siltä kuin työ olisi ol-

lut toissijaista energiajuoman 

jälkeen. Tämäkö on asiakas-

palvelua? Ei minun mielestä-

ni. Eikö ruoka- ja kahvitauot 

ole erikseen? Miten Lidl on 

työntekijänsä kouluttanut, vai 

onko niin tiukkaa, että pitää 

juoda ja syödä samalla kun 

palvelee asiakasta. Paranta-

misen paikka.

Nimim. Asiakaspalvelua
arvostava

Ihmettelenpä

Muistatko munivan kukon? 

Luulen, että lukijain joukos-

sa on sellaisia, joilla on myös 

muistoja munivasta kukosta. 

Lieneekö keväisellä päivällä 

osuutta siihen, että mielee-

ni nousi muistoja lapsuuden 

ajalta.

Kuten tiedämme kukko on 

virkeä eläin. Varhain aamulla, 

4 - 5 kieppeillä se alkaa hoi-

taa virkaansa. Kuuluvalla ää-

nellään se herättää talonväen 

päivän askareisiin. Oli kesä, 

tai talvi, pyhä tai arki, se hoi-

taa tehtäväänsä uskollisesti.

Mielessäni on lämpöisiä 

muistikuvia munivasta ku-

kostani. Tutustuin siihen nel-

jän - viiden ikäisenä. Oletko 

kiinnostunut kuinka se ta-

pahtui? Kukkoni oli aika lai-

ha. Siinä oli ehkä parikym-

mentä sivua. Mutta ne olivat 

mielenkiintoisia! Kukkoni ni-

mi oli Aapiskukko. Kodissani 

sillä oli tietty paikka. Löysin 

sen joka aamu samasta pai-

kasta. Herättyäni ryntäsin en-

siksi tapaamaan "kukkoani". 

Sydän pamppaillen tartuin 

siihen. Pian tuli se jännittä-

vin hetki. Varovasti avasin 

kukon. Ja joka kerta yllätyin. 

Se oli muninut! Joskus "mu-

nana" oli karamelli. Toisena 

aamuna raha, 5 tai 10 pen-

niä.

Joskus löysin sokeripalan. 

Munilla oli voimakas vaiku-

tus. Aamu aamulta homma 

muuttui jännittävämmäksi. 

Halusin tutustua munijaan 

yhä paremmin.

Näin jatkui jonkin aikaa. 

Eräänä iltana koin yllätyksen. 

Veljeni luki ääneen läksyjään. 

Istuin hänen vierellään. Sit-

ten säpsähdin rajusti. Seura-

tessani veljeni lukua tajusin 

kaiken! Karjaisin innoissani: 

"Minä osaan lukea!"  Van-

hempani eivät uskoneet. He 

nostivat eteeni kirjan, avasi-

vat sen, osoittivat erästä sivua 

ja sanoivat: "Lue tuosta"! Tein 

työtä käskettyä. He eivät us-

koneet. Testi jatkui. He osoit-

tivat toista kohtaa. Ja vielä 

kolmatta. Tulos oli joka ker-

ta sama. Lopulta he uskoivat. 

Muniva kukko oli "opettanut" 

minut 5-vuotiaan kossin lu-

kemaan! Se oli riemun päi-

vä kotiväelleni. Luulen, että 

iloitsin itse kaikkein eniten. 

Sillä nyt eteeni avautui uusi 

maailma.

Millaisia muistoja sinul-

la on kukostasi? Kerrothan 

niistä!

Muistelija

Muniva kukko

Nyt kun elämme näitä jyr-

kän laskun fi nanssikriisin 

niukkoja aikoja, tässä nope-

asti muuttuvassa maailmas-

sa niin kovaa tämä virran 

juoksu on ollut, joka venhet-

tä vie, missä me kaikki kyy-

tillä ollaan, joka näyttää vain 

yhä kiihtyvän uusiin uudis-

tuksiin, että hatusta ja huivis-

ta saa kiinni pitää, että min-

ne menet poikani poloinen. 

Kun toiset änkee liittymistä 

Natoon ja toiset taas haluaa 

päästä kuuhun.

Viime aikoina oppositio 

on rökittänyt hallitusta täs-

tä eläkeasiasta, jonka halli-

tus joutui perumaan. Paljon 

se on myös rökittänyt näis-

tä veronkevennyksistä hyvä-

tuloisille, tämä kun ei elvytä 

sitten pätkän vertaa ja kun 

valtio joutuu vielä ottamaan 

lainaa tämän alen toteuttami-

seksi. Kun taas gallupin mu-

kaan suurin osa kansasta oli 

sitä mieltä, että ovat valmiit 

maksamaan lisää, tämä kun 

elvyttäis sitten eniten. Huutia 

hallitus on saanut myös näis-

tä Fortumin johtajan suurista 

palkkiorahoista, miljoonista. 

Tämä kaikki on kirvoittanut 

myös vilkkaan keskustelun 

kansalaisten keskuudessa. 

On aivan oikein, että tähän 

on nyt jo viimeinkin tartut-

tu. Kohtuus ja raja tässäkin 

pitää olla. Nyt Fortumin hal-

litus on valinnut uuden joh-

tajan Tapio Kuulan.

Mutta niinhän sitä sano-

taan, jolla paljon on, sille an-

netaan lisää ja sillä jolla vä-

hän on otetaan sekin pois mi-

tä hänellä on. 

Kun tähän on tultu niin 

paljon ja niin nopeasti se tuo 

maailman meno on muuttu-

nut entisestään, niin meillä 

kuin muuallakin tässä glo-

baaliajassa, että onko enää 

mitään väliä ja järjellä ja-

koa. Vastuunkantajia ei enää 

ole näissä yhteisissä asioissa, 

vaan pelataan omaan pussiin 

ahneudessaan. Sitä sanotaan, 

että ahneudella on se p.. lop-

pu. Tämäkin maailmanlaa-

juinen talouden fi nanssikrii-

si taantuma joka nyt on tääl-

lä, alkoi tuolta Yhdysvallois-

ta, ahneus kun sokaisi järjen 

ja nyt koko maailma yskii ja 

keppuroi tämän taudin kou-

rissa kuin kala kuivalla maal-

la, ilmaa haukkoen. Näin äk-

kiä tämä yllätti kaikki, tämän 

pitkän talouden nousukau-

den jälkeen ei sitä heti tah-

tonut todeksi uskoa.

Paljon on jo ennustuse-

ukkoja ollut tämän taantu-

man kestävyydestä. Toivoa 

vain voi, että valoa alkaa taas 

pian näkyä tunnelin päässä 

- jokohan pohjakosketus on 

jo saavutettu - sitä kun meille 

on jo luvattukin ja näin rat-

taan pyörät taas lähtee pyö-

rimään täysillä, niin meillä 

kuin muuallakin. talouden 

kasvu nousu kun tulee työn 

kasvusta.

Martti Junttila
Nivala

Maailman muutoksessa
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Joka viikko.

Jokaiseen kotiin.
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Pääsiäisen kokkotunnelmia
Pääsiäislauantaina kokkotu-

let ja kokkojen savu loivat pe-

rinteistä nivalalaistunnelmaa 

lakeuksille. Tänä vuonna oli 

paljon perheiden omia kok-

koja, mutta suurille yhteisko-

koille Aittoperällä, Malisky-

lällä, Karvoskylällä ja Autio-

rannallakin riitti väkeä. 

Erikoisen suuren väki-

määrän keräsi Karvoskylän 

kokko. Kokon sytytti kansan-

edustaja Pekka Vilkuna ja oh-

jelmassa oli mm. Martti Tyh-

tilän komea lauluesitys.

Karvoskylän kokolla oli paljon väkeä. Näin nättejä trulleja liikkui pääsiäislauantaina Haapaperällä.Maliskylän pääsiäisnoita.

Heippa kaikille!
Niin se aika vierähtää. Kohta on 
loppupunnituksen aika. Silloin hel-
mikuussa tuntui että meillähän on ai-
kaa vaikka kuinka kauan saada ki-
loja putoamaan. Punnitus päivämää-
räksi on päätetty 28.4. klo 18.00 Ni-
valan Viikon toimistolla. Silloin arvo-
taan myös lahjakortit Hämekoskelle, 
Kupari Kenkään, Mode Mekkoon ja 
Sammallahdelle.

Minulla on varmaan vaaka vähä rik-
ki. Se näyttää niin uskomattomia lu-
kemia. Ensin putos pari kiloa ja sitte 
tuli kolme lisää ja taas putos ja sitte 
tuli vähä lisää. Kuulostaako tutulta? 
Nyt on onneksi pääsiäinen takana 
mämmeineen ja rahkaherkkuineen. 
Olen kyllä koettanut syödä hedelmiä 
kovasti. Söin kuusi appelsiinia tuossa 
pyhien aikana. Saattoihan siinä men-
nä vähän kermaa ja maitorahkaakin 
sivussa. Ho hoi tätä naisen elämää. 
Liikkumaan en ole ehtinyt yhtään 
riittävästi. Ruoto ei ole antanut myö-
den. Tiedän kyllä että ruotokin kor-
jaantuu kun saa itsensä liikkeelle edes 
vähän. Mitenkähän minä seuraavak-

si selittäisin. Ei se auta muuta kuin 
olla tyytyväinen, ettei kokonaispaino 
ole noussut. Onhan sekin saavutus. 
Kolmen kilon heilahtelu kuukauden 
aikana on vain naisen elämää. Miten-
kähän ne mies parat tämän selittää. 
Ja ennen kaikkea on muistettava että 
minkä suurempi massa niin sen suu-
rempi vetovoima. Niin se on…. kan-
nattaa ajatella positiivisesti. 

Ajattelu on meidän voimakkain työ-
kalumme. Jos ajattelemme koko ajan 
kilojamme saamme niitä lisää,  jos 
ajattelemme koko ajan laskujamme 
saamme niitä lisää, mutta jos oikein 
pinnistelemme ja muutamme edes hie-
man ajatustemme uria niin maailman-
kaikkeus on varannut meille mitä ih-
meellisimpiä asioita.

Niin kuin ylhäällä, niin myös al-
haalla. Niin kuin sisäpuolella, niin 
myös ulkopuolella (smaragditaulu n. 
3000 eaa.) 

Rakastakaa lähimmäisiä niin kuin 
itseänne ja jotta siihen pystyisitte niin 
olkaa kiitollisia siitä kuinka upeita 

ihmisiä olette, onpa kokonumeronne 
mikä tahansa. Kiitollisuus on hieno 
asia. Olla kiitollinen kaikesta siitä 
mitä olemme saaneet, mutta se ei tar-
koita sitä että täytyisi tyytyä vähään 
tai olemattomaan. Järvikylän ei tar-
vitse tyytyä kolmeen opettajaan. Vii-
meisen kuuden vuoden aikana ei ole 
missään ollut sellaista jätti alkuope-
tusryhmää mitä tänne kaavaillaan. 
Olemme hyvin kiitollisia siitä että vii-
saat ihmiset tiedostavat tämän ja teke-
vät oikeudenmukaisia päätöksiä, niin 
ei tarvitse siirtyä suoraan läskikapi-
nasta koulukapinaan. 

Loistavaa kevättä ja valoisaa miel-
tä kaikille terveiden, hyvien ja oikei-
den asioiden puolesta aina tarvittaessa 
barrikadeille nousten. - Kaarina.

P.S. Kyllä etsivä aina vyötärönsä löy-
tää….. ja jos kaipaatte hyvää kirja-
vinkkiä niin tässä: Salaisuus kirjoit-
tanut Rhonda Byne. 

Kaarina
Puusaari-Niemelä

050-4392900

Kari K. A. Tyyri
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FC-92 pojat 2000-2002
Futsal-turnauksessa Ylivieskassa

Kaupungin tilinpäätös 
käsittelyssä

Jokilatvan opiston perintei-

sesti keväisin oleva toimin-

nan esittelytapahtuma on Ni-

valassa tänä vuonna kaksipäi-

väinen ja monipuolisesti opis-

ton tarjonnasta kertova. Lau-

antain ja sunnuntain tapah-

tumien (25. ja 26.4.) lisäksi 

Tillarigalleriassa on työnäyt-

tely 6.5. saakka lukuvuoden 

aikana syntyneistä kädentai-

to- ja kuvataidekurssien op-

pilastöistä. Näyttelyn yhtey-

dessä musiikkiopiston salissa 

kello 11.15-12.00 järjestetään 

myös piano- ja viuluoppilai-

den oppilaskonsertti.

Opistopäivät ovat lauan-

taina Kyösti Kallion koulul-

la. Päivien tarkoituksena on 

koota yhteen esiintyvien pii-

rien esityksiä ja kädentaito-

jen työnäytöksiä. Työnäy-

töksiä järjestetään eri aihe-

piireistä liukuvalla aikatau-

lulla. Esiintyvien piirien esi-

tyksiä on pyritty kokoamaan 

mahdollisimman kattavasti. 

Musiikki ja tanssi ovat kui-

tenkin pääosissa. Esityksissä 

on lausuntaa, bändikurssien, 

kansanmusiikki- ja viihde-

orkesterin esityksiä, nuorten 

showtanssia, senioritanssia 

sekä itämaista tanssia.

Päivään sisältyy myös ku-

vataiteen perusopetuksen in-

fo ja työpaja lapsille. Kuvatai-

teen opettaja Hilkka Kokko-

niemi esittelee kuvataiteen 

opiskelua kansalaisopistos-

sa.

Päivän päätteeksi järjes-

tetään näytetunnit syksyl-

lä alkavista uusista liikunta-

ryhmistä fl owgymnastics ja 

gymstick. Näytetunneille on 

kaikilla vapaa pääsy ilman 

ennakkoilmoittautumista.

Sunnuntaina 
kevätkonsertti
Opiston tapahtumaviikon-

lopun päättää Nivalan ka-

raokepiirin kevätkonsertti 

sunnuntaina. Nivalan kara-

okekurssin oppilaat esittävät 

konsertissa yhteensä 45 lau-

lua, joten luvassa on lähes 

kolmituntinen huumorin ja 

hyvän mielen täyteinen ka-

raokeilotulitus.

Karaokekonsertit ovat Ni-

valassakin saavuttaneet suu-

ren suosion ja nuorisoseural-

le odotetaankin jälleen ylei-

söä salin täydeltä.

Kansalaisopisto esittäytyy 
monipuolisesti viikon päästä

Nivalan kaupunginhallitus 

hyväksyi viime vuoden tilin-

päätöksessä olevat tulojen ja 

menojen ylitykset ja alituk-

set ja esittää ne valtuuston 

hyväksyttäviksi.

Kaupunginhallitus hyväk-

syi ja allekirjoitti toiminta-

kertomuksen ja tilinpäätök-

sen vuodelta 2008 ja jätti sen 

tilintarkastajille sekä edelleen 

tarkastuslautakunnan valmis-

telun jälkeen kaupunginval-

tuuston käsiteltäväksi.

Vuodelle 2008 tehdyssä ta-

lousarviossa tilikauden alijää-

mä oli 1 611 366 euroa ja ta-

lousarviomuutosten jälkeen 

luku oli 4 722 423 euroa.

Nivalan toteutunut vuo-

sikate oli 206 760,92 euroa 

budjetoitua parempi. Vuo-

sikatteen parempaan toteu-

tumiseen vaikutti valtiolta 

saatu harkinnanvarainen ra-

hoitusavustus 1 043 000 eu-

roa. Toimintakatteen muu-

tos 2008/2007 oli 7,0 %, kun 

se edellisessä tilinpäätökses-

sä oli 8,4 % ja vuonna 2006 

2,1 %.

Verotulojen kasvu edelli-

seen vuoteen oli + 3,8 %, ja 

kertymä jäi 351 113 euroa al-

le tavoitteen. Valtionosuuk-

sien kasvu + 14,2 % ja val-

tionosuuksien kasvu ilman 

harkinnanvaraista rahoitus-

avustusta oli 9,3 %. Rahoi-

tustuottojen ja kulujen osal-

la oli kaikkein suurin negatii-

vinen pudotus aikaisempiin 

vuosiin. Vuosikateprosent-

ti suhteessa poistoihin ker-

too tulorahoituspohjan riit-

tämättömyydestä verrattuna 

käyttöomaisuuden poistoi-

hin. Nivalan lainakanta vuo-

den 2008 lopussa oli 41,2 mil-

joonaa euroa.

Alijäämää 
katetaan tasa-
painottamalla

Hallitus esittää valtuustolle 

hyväksyttäväksi, että tuloute-

taan Elinkeinojen ja kaupun-

gin palvelujen investointi- ja 

kehittämisrahastosta tilikau-

den alijäämän kattamiseen 

1 678 927 euroa. Katettava 

summa koostuu sijoitussalk-

kujen negatiivisen tuloksen 

vaikutuksesta tuloslaskel-

maan. Näin jäljelle jäävä ali-

jäämä on varsinaisen toimin-

nan alijäämä.

Viime vuoden jäljelle jäävä 

alijäämä 2 596 327,71 euroa 

siirretään edellisten tilikausi-

en yli-/alijäämätilille. Edellis-

ten vuosien alijäämää tällä ti-

lillä ei ole, koska vanhat katta-

mattomat alijäämät katettiin 

viime vuoden lopulla siirrolla 

rahastosta. 

Nyt taseeseen tuleva ali-

jäämä katetaan suunnitel-

mavuosien aikana talout-

ta tasapainottavalla toimen-

pideohjelmalla. Ohjelmaa 

päivitetään tarvittaessa ensi 

vuoden talousarvion ja ta-

loussuunnitelman valmiste-

lun yhteydessä.

Varhain lauantai-aamuna 4.4. 

17 pikkupoikaa kokoontui 

Ylivieskan liikuntakeskuk-

seen futsalin eli sisäjalkapal-

lon merkeissä. Koska olimme 

saaneet näin monta innokas-

ta urheilijaa mukaan päätim-

me osallistua turnaukseen 

kahdella joukkueella. Myös 

Ylivieskan pojat olivat mu-

kana kahdella joukkueella, 

ja taisipa yhdelle joukkeelle 

tulla jopa neljä peliä. Oulais-

ten Huima oli saanut turna-

ukseen yhden joukkueellisen 

pelaajia. 

Koko joukkue on kehit-

tynyt huimasti sitten edelli-

sen turnauksen, joka pelattiin 

helmikuussa Oulaisissa. Yh-

teensä joukkueilla oli 6 peliä 

(molemmilla joukkueilla kol-

me peliä). Saaliina oli kolme 

voittoa, yksi tasapeli ja kak-

si tappiota. Varsinkaan tässä 

iässä lopputuloksella ei ole 

niin merkitystä, sillä nyt vas-

ta opetellaan mitä joukkue-

pelaaminen merkitsee. Se on 

yhteishengen luontia, kave-

rin tukemista, kannustamis-

ta ja yhteen pelaamista. Ja sitä 

yhteen pelaamista ei opi kuin 

yhdessä pelaamalla! Turna-

ukset ovatkin hyvä tapa saada 

viettää vähän enemmän aikaa 

joukkuekavereiden kanssa.

Pojilla olisi jo kova hin-

ku päästä ulos pelaamaan, 

joten nyt vain odottelemme 

lämpimiä ja aurinkoisia päi-

viä, että saadaan ulkokentät 

kuntoon!

Ylh.vas Niko Saarilampi, Tuomas Häkkilä, Kyösti Kiljala, Matias Nikkola, Riku Vilppola, Tuomas Ylen-Julin, Janne 

Sammalkangas, Joel Leppimaa ja Joonas Peltola

alh.vas.Matias Oja, Sakari Tölli, Henry Aarrevaara, Samu Ylikotila, Jasper Viitala, Kalle Marjoniemi, Anton Aarre-

vaara ja Ville Järvelä



11Sunnuntaina 19. huhtikuuta 2009



12 Sunnuntaina 19. huhtikuuta 2009

Voi kauhistus, joka kirkossa 

mäihää purkkaa, on niinkuin 

lehmä märehtis. Syökää eväät 

kotona. Ei yleisötilaisuuksis-

sa.

Eikö nuoret saa edes kaupas-

sa asioida kun heti kytät nis-

kasa, vaikkei edes mitään aijo 

viedä. Miettikää vähä ja vas-

ta sen jälkeen hyppikää sil-

mille!

Kallio onkin näemmä van-

huksia hyödyntävä liikelai-

tos. Tuleeko vielä bonukset-

kin johtajille?

Sinä joka veit Koivuahontien 

ja Sarjankyläntien risteykses-

tä punaisen pyörän, palauta 

se heti siihen samaan paik-

kaan.

Mitähän te äidit ja isät mah-

datte ajatella, jotka vietät-

te pienten lastenne seuras-

sa kosteita illanistujaisia tai 

vedätte sen perjantaipullon 

ihan omaksi iloksenne? Onko 

käynyt mielessä, että huma-

lainen aikuinen voi lapsen sil-

min olla pelottava, arvaama-

ton, kovakourainen, liian ää-

nekäs ja kaikkea muuta kuin 

mitä lapsi vanhemmaltaan 

toivoo. Antakaa lapsillenne 

turvallinen ja rakastava lap-

suus. Siihen ei nousuhumalat 

ja aamukrapulat kuulu!

Autoilijat varokaa suojateitä 

ylittäviä ihmisiä, pysähtykää 

ettei tarvi arpoa pääseekö yli 

vai ei. Asenne osalla autoili-

joista tosi syvältä tuolta paka-

roitten uumenista.

Onko niin huutava pula polt-

topuista että pitää alkaa tällai-

sesta märisemään!

Olipa tuo sunnuntain 12.4. 

Nivalan Viikon tekstari pals-

ta erikoinen moneen kuukau-

teen, kun Järvikylän irtokoi-

rista ei mainittu mitään.

Vanhustenhoidosta ei ole va-

raa säästää yhtään. Palvelu-

asumisen laajennuttua Kal-

lio saa asukkaiden Kelara-

hoja. Ne on tarkoitettu juu-

ri heidän hoitoonsa. Seniorit 

valvokaa!

Jotenkin karvastelee näin ni-

valalaisena kun saa lehdestä 

lukea, että Haapavedellä Va-

lio satsaa Pohjolan Maitoon 

taas 5 miljoonaa euroa ja 

meillä vain otetaan lisää lai-

naa ja taataan lainoja Suo-

men ennätys tahtiin. Meije-

rin johtokunta ja kunta ryssi 

pahemman kerran kun Poh-

jolan Maito oli tulossa Suo-

men suurimpaan maitopi-

täjään Nivalaan, mutta jos-

tain käsittämättömästä syys-

tä päättäjät oli niin tunareita, 

että laitoksen perustaminen 

mennä muljahti Haapavedel-

le. Kaikki kunnia heidän neu-

vottelijoilleen. Meille nivala-

laisille jäi vain pätkä Raat-

teen tietä Malisjoen vetovoi-

maisuuspuistoa vastapäätä. 

Nim. Taivastelija.

Lukijat voivat lähettää mielipiteitään ja havaintojaan tekstiviestil-

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

Viestit edustavat lähettäjän näkemyksiä - eivät lehdenTekstarit

Osaavat kädet
K Ä S I T Y Ö M E S S U T  N I VA L A N  T U I S K U L A S S A 

2 5 . - 2 6 . 4 . 2 0 0 9
Lähes 60 näytteilleasettajaa • Tervetuloa!
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Jalkapalloseura  FC-YSIKAKS'

Kevät 2009 Hiekkakentän harjoitus vuorot vk 17 alkaen:  

P- 98-99   Lukio Ti 18.30 - 20.00

P- 00-02   Lukio Ma 17.30 - 19.00

P- 95    Lukio Ke 18.30 - 20.00        

       Pe 17.00 - 18.30

Miehet, edustus Lukio La 16.00 - 18.00    

       Ke 20.00 - 21.30 

Miehet, harraste Lukio La 18.00 - 20.00 

T- 93-94   Lukio Ma 19.00 - 20.30 

       Ti 20.00 - 21.30

       Pe 18.30 - 20.00      

T- 99-00   Lukio La 10.30 - 12.00 

T- 96-98   Lukio To 17.00 - 18.30

Naiset, edustus Lukio Su 15.00 - 16.30

       To 18.30 - 20.00

Haapalan kentällä pelataan kevään sarja- ja harjoituspelit.

Antti Hautakoski 045 125 3349

Nivalan Metallityöväen AO 353

FC-Ysikaks' Nivala

Keskusta

Lyhty r.y.

Liittola / Maliskylän Ns.

MTK Nivala

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.

Viherpeukalot

Haapajärven Käsityökeskus

SPR Nivala

Nivalan Han Moo Do

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

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.

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

Lakeuden Kipinä ry.

Lakeuden Kipinä ry:n

KEVÄTKOKOUS

su. 19.4.09 klo 18.30 Karvoskylän kylätalolla. Esillä sääntö-

määräiset asiat. Tervetuloa.

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.

Huom! Olemme muuttaneet,

Uusi osoite Isokatu 38. Tervetuloa!

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.

Akun keräys Essolassa, Järvikyläntie 838.

Tontteja myynnissä. Edullisia ja luonnonkauniilla paikalla.

Elinvoimaa Aittolasta. www.aittola.fi 

Lyhty ry:n KEVÄTKOKOUS

 

Ti 28.4. klo 12.00 Pappilantie 1. Esillä sääntömääräiset asiat.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Keskustan Kotila-Haapalan py:n

VUOSIKOKOUS

Haapalan koululla 20.4.09 klo 18.30. Kahvitarjoilu, arvon-

taa. Tervetuloa!

Keskustan Maliskylän py:n

VUOSIKOKOUS

maanantaina 20.4. klo 19.00 Liittolassa. Kahvitarjoilu. Ter-

vetuloa!

Maataloustuottajain Nivalan yhdistys MTK-Nivala ry.

Puheenjohtaja Ossi Erkkilä 040-758 7124

Jäsenasiat Jarmo Raudaskoski 044-268 1110

Vuokatin lomapaikka: Irja Erkkilä 040-758 7123

MLL:n Nivalan  yhdistys

KEVÄTKOKOUS

29.4. klo 18.30 OP:n kokoushuoneessa. Kahvitarjoilu. Halli-

tus kokoontuu klo 18.

Jalkapalloseura FC-92 RY:n sääntömääräinen syyskokous 

ke 22.4.2009 klo 19.00 alkaen Osuuspankin kerhohuoneessa 

. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Hallituksen kokous en-

nen kevätkokousta klo 18.00. Tervetuloa päättämään jalka-

palloasioista!

Hallitus puh. joht. Erkki Uusitalo
Yhteystiedot 

Puheenjohtaja: Jari Mehtälä Kahvelitie 4 A, 90500 Oulu, puh. 

040 354 4711, jari353@gmail.com

Sihteeri: Sami Kourujärvi, Järvennöntie 8, 85500 Nivala, puh. 

0440 550 392, sami.kourujarvi@luukku.com

Taloudenhoito, Jäsenasiat: Pertti Karppinen, Kytölänpuhto 

15, 85500 Nivala, puh. 044 5241 919, taloudenhoitaja.ao353@

omanetti.fi 

Kotisivut: www.nivalanmetalli353.net

Y-tunnus: 2087615-7

Tulossa SAVESTA ESINEEKSI- Kurssi.

Pe 15.5, la 16.5 sekä pe 22.5. Sisko Kankaan savipajalla.

Seuraavassa lehdessä tarkempaa ilmoittelua.

Lyhty ry:n 

KEVÄTKOKOUS

Ti 28.4. klo 12.00 Pappilantie 1

Esillä sääntömääräiset asiat.

Kahvitarjoilu

TERVETULOA!
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Parhaat palvelut  
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Myydään  

VUODESOHVA, siisti ja hyvä-
kuntoinen. Hinta 50 euroa. 
Ilt. 0400-462778.

Edestätäytettävä PYYKIN-
PESUKONE Indesit, 3 vuot-
ta vanha, linkousnopeus 
1600 kierr./min., 300 € ja 
Medion tallentava digiboxi 
kaapeliverkkoon 50 €. 040 
511 0532.

Tyttöjen 20-tuuman Komeet-
ta-POLKUPYÖRÄ. 3-vaiht. 
viininpun. hyväkunt. Hp. 80 
€.. Puh. 050-5318670.

SOUTUVENE Terhi Saiman 
ja moottori Honda 2 hv. 
Puh.050 400 7740.

Mercedes Benz 170 S vm. 
1951. Moottori korjattu 70-
luvun lopulla, ajettu sen 
jälk. vain yhtenä kesänä. 
Auto seissyt tallissa. Varsin 
täydellinen, mutta vaatii 
perusteellisen entisöinnin. 
Tässä todellinen löytö tee 
se itse miehelle. Pujh. 08-
446889 Nivala.

Volvo V 40 PELTIVANTEET, 
päällä Nokian Hakkapeliit-
ta 185/65-15 kitkarenkaat. 
Pintaa 5 mm. Mukaan alku-
peräiset pälykapselit. H. 100 
euroa. Puh. 044-538 6348.

Musta TV-TASO, jossa 2 vitrii-
niä valoilla + korkea musta 
vitriini. 70?. P. 0442872107.

EVA SILITYSPRÄSSI, pöytä-
malli. 70? P. 0442872107.

N. 70cm leveä PEILI ja LASI-
HYLLY (hyvä palkintopokaa-
leille). P. 0442872107.

KOIRANKOPPI, uusi. P. 
0407184524.

4 kappaletta uudenveroista 
KESÄRENGASTA Nordman 
merkkiset koko on 175/65 
R14 voin myös vaihtaa 15" 
renkaisiin jos jollakin on
tarpeettomat. Puh. 
0449955329.

Paperillinen BEAGLE. 4-vuo-
tias narttu. P. klo 14 jälkeen 
044-0712456.

LÄMMINVESIVARAAJA 200 
L, pystymalli, toimii valovir-
ralla. Lähes uudenveroinen 
RUNKOPATJASÄNKY. MB 
250 D vm-90, automatic, 
tosi hyväkuntoinen. Kats. 
voim. 2010 asti. Puh. 0500-
827 123.

VOLVO 740 GLE 85, suora-
suihkukone. Katsastettu, 
keskuslukko, vetokoukku. 
044 3258417.

Pieni MAATILA 8 km Nivalan 
keskustasta vaikka hevosten 
pitoon. Talli ym. rakennuk-
sia ja peltoa. Puh. 044 918 
2349.

LASTENRATTAAT ABC-merk-
kiset. Siniset, erittäin hyvä-
kuntoiset! Hinta 80 euroa. 
puh. 044 250 5587.

TONTTI. 0504008066.

KESÄRENKAAT 4 kpl 
185/65R14, melkein uu-
det. Hp. 160 euroa. MIK-
ROUUNI 15 euroa. Puh. 
0405708574.

KERROSTALO-KAKSIO 48,5 
m2 tai vuokrataan. Puh. 044 
9969035 iltaisin.

Teräskielinen akustinen 
KITARA Landola. Suoma-
lainen laatu soitin. Erittäin 
kaunis sointi, hyvin kevyt 
soittotatsi ja huolella vii-
meistelty naturel ulkokuori. 
Mukaan pehmeä kantolauk-
ku ja plektra. Hp. 235 E  Puh. 
040-7608557.

Kuorittuja ladon HIRSIÄ, pi-
tuus n. 4 m-5,5 m. Latva lä-
pimitta n. 5 cm - 10 cm. Puh. 
040 5707207.

OPEL Astra-f-caravan 1,8 i 
vm-94. Toimiva auto, pois-
tettu liikennekäytöstä. Siisti 
sisusta ja ruosteeton kori. 
Alla nastarenkaat alumiini-
vanteilla. Hinta 500 euroa. 
Puh. 050 522 8457.

NISSAN Sunny vm-89 1.6. 
Ajoaikaa marraskuun al-
kuun. Hp. 250 euroa. 
050-4687957.
Kesä tulee, tiet kutsuu! 
Nyt halvalla siisti Primera 
-93, menevällä 2 l koneel-
la. Soita ja tee tarjous! P. 
041/5042787.

Ostetaan  

Valmista HAKETTA tai kuivaa 
rankaa! Puh. 044-3000523.

Vähintään 5 hv:n PUUTAR-
HAJYRSIN. Kaiken kun-
toiset huomioidaan. Puh. 
0405055990.

ASUNTOVAUNU Solifer ,lmc, 
hobby tai vastaava max 2500 
e puh; 040-7061749.

MÖNKIJÄ 2/4vetoinen ei kii-
nalaista puh: 040-7061749.

Ajettava RUOHONLEIKKURI 
traktori tai etuleikkuri malli 
puh; 050-5596260.

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

Lasten PYÖRÄ 16"-20". Hyvä-
kuntoinen. 0400-384689.

Halutaan vuokrata  

KAKSIO Nivalan keskustas-
ta tai sen läheisyydestä. 
0442526530.

Työssäkäyvät, savuttomat 
äiti ja tytär haluavat vuok-
rata 3 H + K tai omakotita-
lon Nivalasta tai läheltä. Puh. 
040-503 7670.

Vuokralle tarjotaan  

Saunallinen RIVITALO-
HUONEISTO 69,7 m2. Puh. 
040-7488083.

Uusittu RT-YKSIÖ 35 m2 lä-
hellä keskustaa Nivalassa 1.5 
alk. Puh. 044339647.

YKSIÖ 30 neliötä, va-
pautuu toukokuussa. P. 
0400-016942.

RIVITALOYKSIÖ keskustassa 
36 m2, kaukolämpö. Puh. 
050 4007741.

Saunallinen KAKSIO Ranta-
saari, 050 505 5834.

Kadonnut  

2.4 Koivutieltä pienikokoi-
nen, musta TYTTÖKISSA. Ei 
kaulapantaa, mutta rakas-
tava perhe jolla suuri ikä-
vä. Havainnot numeroon: 
046-8904810.

Nivalassa Linnustajantien 
alueella Kuovinpolun piha-
piiristä nuori ja nätti leikattu 
POIKAKISSA. Tuntomerkke-
jä: Harmaa, tummaraitainen, 
tummanruskea nenä, valke-
at tassut ja kaulanalus. Yht. 
tiedot puh.050-3215092. 
Kissasta löytöpalkkio.

Löydetty  

KENEN KISSA? Pihlajaperällä 
on ollut kauan musta-valkoi-
nen puoliangora-karvainen 
kissa. Ikävä nähdä nälkäinen 
kissa kiertelemässä pihalla. 
Hae omasi pois. P. 446 975.

Annetaan  

1,3 vuotias sekarotuinen 
KOIRA, narttu. 80 % ajokoi-
raa, 20 % pystykorvaa. Lap-
sirakas ja jänistä ajava, kiltti. 
Mielellään omakotitaloon 
tai hyvät ulkoilumahdolli-
suudet. Puh. 044-3512082.

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.
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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

Vastataan pois

1. 11 miljardia euroa.

2. Caj Bremer.

3. Helsingissä.

4. J. S. Siren.

5. Caj Sydenius.



www.nivalanviikko.fi 


