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Joka viikko. 
Jokaiseen kotiin.

Vappuviikolla
aineiston 
viimeinen

jättöaika on
ke. 29.4. klo 14.00.

Tutustu kaikkiin Economy-malleihin www.kastelli.fi
ja soita heti Kastelli-kauppiaallesi!

O M A K O T I M A L L I S T O

– muuttovalmiina 
minihintaan

KASTELLI-TALOT Pajalankatu 3 L, Ylivieska
Kastelli-kauppias Jussi Turunen 
puh. 043 824 1378
jussi.turunen@kastelli.fi

+ toimituskulut109.860 €
100 m2:n omakotitalo

muuttovalmiina alkaen

Markkinajohtaja Kastelli 
kehitti pienen budjetin 
Economy-omakoti-
malliston jokaisen laadukasta oma-
kotiasumista haaveilevan perheen ulottuville. 
Nyt saat tutkitusti parasta omakotilaatua muuttovalmiina – 
perustuksista viimeiseen listaan valmiiksi tehtynä –  
ennenkuulumattoman edulliseen hintaan. 
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Sunnuntai  
26.4.2009

Albumi

Nimipäivät 

Ajassa

Ajatus 

Sunnuntaiksi

Kysytään pois

Vanhojen valokuvien kertomaa

Tällä palstalla julkaistaan lukijoiden perhetapahtumia.

Alle 12-vuotiaitten lasten syntymäpäiväonnittelukuvat ovat ilmai-

sia, samoin kuin nimitysuutiset,  valmistuneita ja syntyneitä vauvo-

ja koskevat tiedotteet. Ilmoitukset vain 9 euroa/kpl.

Muut ilmoitukset  - esimerkiksi kuvalliset kasteilmoitukset, vihit-

tyjä, kihloissa, syntymäpäivä- ja kiitosilmoitukset maksavat vain 

9 euroa käteisellä, laskutettaessa lisätään 1,90. 

Tiedot osoitteeseen Kalliontie 25 tai sähköpostilla:

toimitus@nivalanviikko.fi . Puhelin 443 133

Ateriapalvelu

Sunnuntai 26.4.: Karjalan-

paisti, perunat, perunasa-

laatti, luumukiisseli.

Maanantai: Nakkikastike, pe-

runat, jäävuori-tomaatti-ana-

nassalaatti, marjakiisseli.

Tiistai: Kalakeitto, juusto, 

ruispuolukkapuuro.

Keskiviikko: Italialainen jau-

helihalaatikko, kiinankaa-

li-mandariinisalaatti, vadel-

makiisseli.

Torstai: Kirjolohipihvit, pe-

runat, tillikastike, porkka-

na-ananasraaste, mustahe-

rukkakiisseli.

Perjantai: Lihapyörykät, pe-

runat, kastike, perunasalaatti, 

vaniljavanukas.

Lauantai: Kinkkukiusaus, 

punajuuriviipaleet, porkka-

na-ananaskiisseli, 

Sunnuntai: Lihahöystö, pe-

runat, puolukkasose, marja-

vaahto.

Peruskoulu ja 
lukio
Maanantai: Kalkkunapihvit, 

muusi, salaatti.

Tiistai: Jauhelihakeitto, juus-

to, ruisleipä.

Keskiviikko: Tonnikalakiu-

saus, punajuurisuikale, rae-

juusto.

Torstai: Pyttipannu, tuoresa-

laatti.

Perjantai: Vappu, vapaapäi-

vä.

Herra on minun paimeneni,

ei minulta mitään puutu.

Hän vie minut vihreille nii-

tyille, hän johtaa minut vet-

ten ääreen, siellä saan levätä.

Hän virvoittaa minun sie-

luni, hän ohjaa minua oi-

keaa tietä nimensä kunnian 

tähden. Vaikka minä kul-

kisin pimeässä laaksossa,

en pelkäisi mitään pahaa,

sillä sinä olet minun kanssani. 

Sinä suojelet minua kädellä-

si, johdatat paimensauvallasi.

Sinä katat minulle pöydän

vihollisteni silmien eteen.

Sinä voitelet pääni tuoksu-

valla öljyllä, ja minun mal-

jani on ylitsevuotavainen.

Sinun hyvyytesi ja rak-

kautesi ympäröi minut

kaikkina elämäni päivinä,

ja minä saan asua 

Herran huoneessa

päivieni loppuun asti. 

Ps. 23

Sunnuntai: Terttu, Teresa.

Maanantai: Merja. 

Tiistai: Ilpo, Tuure, Ilppo. 

Keskiviikko : Teijo. 

Torstai: Mirja, Miia, Mi-

ra, Mirva, Mirjami, Mirka, 

Mirkka. 

Perjantai: Vappu, Valpuri. 

Lauantai: Vuokko, Viivi. 

Maanantai 27.4.

Kansallinen veteraanipäivä.

Perjantai 1.5 Vappu.

On kahdelaisia ihmisiä, niitä 

jotka huoneeseen astuessaan 

sanovat: "Tässä minä olen". Ja 

niitä, jotka sanovat saapues-

saan: "Siinähän te olettekin".

Frederick L Cllins

1. Montako vuotta sitten Ti-

tanic upposi?

2. Mikä on Yhdysvaltain län-

tisin osavaltio?

3. Mikä järjestö julkaisi Hak-

kapeliitta -lehteä?

4. Minkä eläimen puremaan 

Kreikan kuningas Aleksante-

ri I kuoli 1920?

5. Ketä säveltäjää on kutsuttu 

sinfonian isäksi?

Vastaukset sivulla 10

Ruokalista

Vauvauutisia

Työpaikat
Nivalassa

Englannin kielen kouluttaja, 

karjanhoitaja, Green House-

vaatemyyjä, psykiatrian eri-

koissairaanhoitaja, kosme-

tiikan jälleenmyyjä, fysiote-

rapeutti.

Työvoimakoulutus

Yrittäjän ammattitutkin-

to, monialainen rekrytointi-

koulutus yhteishankintakou-

lutuksena.

Sanna ja Tuomas Kukko-

la saivat pojan Kokkolassa 

15.4.2009. Pienokaisen pituus 

on 51 cm ja paino 4350 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!
3-vuotis onnittelut 30.4.2009

Jane Peatalle Ylivieskaan

Toivoo Vanha Mummu

Nyt lapset
piirtämään

Äidille!
Nivalan Viikko onnittelee kaikkia äitejä julkaisemalla lasten piirustuksia äitienpäivän 

numerossaan.

Piirustukset voi tuoda Nivalan Viikon toimistoon, tai lähettää postissa osoitteella Ni-

valan Viikko, Kalliontie 25, 85500 Nivala. Toimiston ikkunanpielessä on myös posti-

laatikko. Piirustusten tekotapa on vapaa, mutta ruutupaperia ei kannata käyttää. Myös 

pienet runot ja kirjoitukset äidille ovat tervetulleita.

Kuvan taakse kannattaa laittaa piirtäjän yhteystiedot, sillä arvomme kaikkien osallis-

tujien kesken 10 MUKAVAA PALKINTOA

Piirustukset ovat kaikkien ihailtavissa myös Nivalan Viikon näyteikkunassa, johon niis-

tä kootaan NÄYTTELY.

Tässä harvinaisessa kuvassa on Nivalan kirkkoherroja kolme saman pöydän ääressä. Va-

semmalta Otto Lehtinen, Lauri Mustakallio ja Einari Hohti.

Anna-Reetta ja Mikko Ainas-

oja saivat tytön Oulaisissa 

6.4.2009. Pienokaisen pituus 

on 54 cm ja paino 4450 g.
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Toholammilta kotoisin ole-

va oboeisti Anni Haapanie-

mi esittää keskiviikkona 29.4. 

Keski-Pohjanmaan Kama-

riorkesterin konsertissa Yli-

vieskatalo Akustiikassa Pehr 

Henrik Nordgrenin teoksen 

Konsertto oboelle ja jousille 

op. 116.  Anni Haapaniemi on 

opiskellut oboensoittoa Sibe-

lius-Akatemian lisäksi Göte-

borgin ja Geneven konserva-

torioissa. 

Tällä hetkellä Haapaniemi 

toimii oboen äänenjohtajana 

Helsingin kaupunginorkeste-

rissa. Aiemmin hän on vie-

raillut soolo-oboeistina Bir-

minghamin maineikkaassa 

sinfoniaorkesterissa.

Keski-Pohjanmaan Kama-

riorkesteri soittaa Akustii-

kan konsertissa Nordgrenin 

oboekonserton lisäksi Mo-

zartin Divertimenton B-duu-

ri ja Adagion F-duuri viululle 

ja orkesterille sekä Nordgre-

nin suositun Pelimanniku-

via. Mozartin viuluteoksessa  

solistina on orkesterin kon-

serttimestari Reijo Tunkka-

ri.  Tunkkarilla on käytössä 

Suomen Kulttuurirahaston 

Maakunnallisten soitinten 

viulu ”Papa-Gand” vuodel-

ta 1810.

Kapellimestari Juha Kan-

kaan perustama Keski-Poh-

janmaan Kamariorkesteri 

on toiminut ammattiorkes-

terina vuodesta 1989 ja or-

kesterin kansainvälistäkin 

mainetta niittänyt yhtenäi-

nen sointi ja dynaaminen 

iskukyky ovat pitkäaikai-

sen yhteistyön tulosta. Or-

kesterin nimikkosäveltäjänä 

toimi pitkään Pehr Henrik 

Nordgren (1944-2008), mut-

ta useat muutkin suomalaiset 

säveltäjät ovat kirjoittaneet ja 

omistaneet teoksiaan orkes-

terille.  KPKO esiintyy jatku-

vasti kansainvälisten huippu-

solistien kanssa ja on tehnyt 

konsertoinnin ohessa yli vii-

sikymmentä levytystä. Keski 

Pohjanmaan Kamariorkesteri 

konsertoi Ylivieskatalo Akus-

tiikassa vappuviikolla keski-

viikko-iltana.

Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri
konsertoi Akustiikassa

Kapellimestari Juha KangasKonserttimestari Reijo 

Tunkkari

Vapon sähköä – neljällä hyvällä tavallaVapon sähköä –  neljällä hyvällä tavalla
Kotitaloudet ja niiden tarpeet ovat erilaisia 

– myös sähkön suhteen. Vapossa kuuntelemme 
suomalaisia sähkönkäyttäjiä ja niinpä 

laajensimme sähkötuotevalikoimaamme!

Vaihda Vapon sähköön helposti netissä
Vapon sähkön ostaminen on helppoa. Siirry osoitteeseen www.vapo.fi ja klikkaa siellä Osta sähköä -painiketta. Samasta 
paikasta löydät tarkat tiedot sähkötuotteista ja hinnoista. Voit myös ottaa yhteyttä sähkönmyyntiimme: sähköpostitse 
sahkonmyynti@vapo.fi , puh. 020 790 4110, fax 020 790 6750. Palvelemme ma–to klo 8–16 ja pe klo 8–15.

Osta Vapon sähköä – istuta puu
Nyt on jo kolmas vuosi, kun istutamme 
puuntaimen jokaisen uuden sähkö-
asiakkaamme kunniaksi. Pienilläkin teoilla 
on merkitystä.

Tule mukaan ja istuta puu!

Vapo Kakkonen on kahden vuoden 
määräaikainen sähkösopimus, jossa hinta 
on kiinteä. Nyt on hyvä hetki miettiä tu-
levaisuutta ja varmistaa sähkön ostohinta 
kahdeksi vuodeksi eteenpäin.

Vapo Vartti on aitoa markkinasähköä 
nopeille päättäjille. Sopimus on voimassa 
toistaiseksi, ja hinta tarkistetaan 3 kuukau-
den välein. Nyt on hyvä hetki ottaa hyöty 
irti sähkömarkkinoiden muutoksista. 

Vapo Kotimainen on turpeella ja puulla 
tuotettua avainlippusähköä. Sopimus on 
voimassa toistaiseksi ja hinta tarkistetaan 
vuosittain. Pitkästä asiakassuhteesta saa lisä-
hyötyä. Tee hyvä päätös: osta kotimaista.

Vapo Luonnollinen on uusiutuvaa koti-
maista sähköä. Sopimus on voimassa 
toistaiseksi ja hinta tarkistetaan vuosittain. 
Pitkästä asiakassuhteesta saa lisähyötyä. 
Hyvät asiat tapahtuvat luonnostaan.
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Keskustan Nivalan kunnal-

lisjärjestö piti vuosikoko-

uksensa 17.4. Kokouksessa 

olivat esillä sääntömääräiset 

asiat. Vieraiksi oli saapunut 

kansanedustajat Inkeri Kero-

la ja Pekka Vilkuna ja heidän 

alustuksiensa pohjalta käytiin 

yleiskeskustelu.

Vuosikokouksessa hyväksyt-

tiin vuoden 2008 tilinpäätös 

ja kuultiin tilintarkastajien 

lausunnot. Kunnallisjärjes-

tön johtokunnalle ja muille 

tilivelvollisille myönnettiin 

vastuuvapaus ja hyväksyt-

tiin myös kunnallisjärjestön 

ja valtuustoryhmän toimin-

takertomukset.

Euroopan parla-
mentin vaalit 7.6.
Kesäkuun 7. päivä pidettäviin 

Euroopan Parlamentin vaa-

leihin valmistautuminen on 

aloitettu jo viime syksynä. 

Tuolloin Keskustan Nivalan 

kunnallisjärjestö asettui tu-

kemaan EP-ehdokas, kan-

sanedustaja Kyösti Karjulaa 

tulevissa vaaleissa. Karjula 

on vieraillut tammikuussa 

Nivalassa ja on mahdollises-

ti tulossa vielä ennen vaaleja 

uudelle vierailulle. Kunnallis-

järjestön vieraaksi ovat myös 

muut Keskustan EP-vaalieh-

dokkaat tervetulleita.

Kokouksessa todettiin, et-

tä Suomen täytyy hyödyn-

tää EU:ta tehokkaasti, mutta 

pystyä myös torjumaan sieltä 

tulevat haitat. EP-vaaleja on 

pidettävä Suomen kannalta 

merkityksellisempinä vaa-

leina kuin mitä yleisesti aja-

tellaan. Näissä vaaleissa vain 

aktiivisuus voi auttaa ja ää-

nestäminen on erityisen tär-

keää, yleiskokouksessa poh-

dittiin.

Vilkkaassa yleiskeskustelussa 

väkeä huoletti erityisesti ta-

louden tila ja mietittiin kei-

noja, miten talousahdingos-

ta voitaisiin selvitä. Keinoiksi 

mainittiin muun muassa yh-

teistyö ja säästötalkoot.

Keskustelua käytiin myös 

Keskustan tilasta ja siitä, mi-

ten media on kohdellut puo-

luetta. Todettiin, että Keskus-

tan tekemät hyvät asiat eivät 

useinkaan ole ylittäneet uu-

tiskynnystä, vaan ne ovat jää-

neet muiden epäolennaisten 

seikkojen varjoon.Oboeisti Anni Haapaniemi

Keskustan kunnallisjärjestö
korosti EP-vaalien tärkeyttä
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Nivalan Seurakunta
Seurakunnan kotisivujen 

osoite: www.nivalansrk.fi 

Kirkkoherranvirasto 

p. (08) 440 025.

Jumalanpalvelukset:

Su 26.4. klo 10 sanajumalan-

palvelus kirkossa, Junttila, 

Katajala, Lapsikuoro. Kirk-

kokahvit seurakuntakodissa.

Su 26.4. klo 13 Esteri  Sep-

päsen muistoseurat Sisko ja 

Heikki Aitto-ojalla, Erkkilän-

tie 44 (O Tölli).

Klo 14 seurat Korpirannan 

ry:llä (K Tölli). Klo 13 seurat  

Niva Onnissa, kahvitus ja ar-

vontaa, järj. Pidisjärven dia-

koniatoimikunta. Klo 18 seu-

rat ja lauluilta Nivalan ry:llä 

(O Tölli). Klo 19 seurat Hai-

karassa, Sisko ja Matti Uusi-

virralla (H Ohtamaa).

Ma 27.4. Veteraanipäivä  klo 

12 kunniakäynti sanakari-

haudoilla, seppelten lasku 

ja puhe; Nivalan lukiolaiset, 

laulu; Nivalan Mieslaulajat.

Ti 28.4. klo 11 kohtaamis-

paikka Ranni Peltolan pap-

pilassa, Asematie 1. Klo 18 

naisten piiri Raunilla Anna-

lanpuhdossa.

Ke 29.4 klo 19 Tai'ze-lauluil-

ta seurakuntakodissa (Juntti-

la, Rautio).

To 30.4. klo 10.30-13 munk-

ki- ja simamyyjäiset seura-

kuntakodissa.  Voit noutaa 

tilaamasi munkit ja simat!  

Mukaan tyhjät sima-asti-

at mukaan! Tarjolla munk-

kikahvit (2 e) kaikki tuotto 

KUA:n hyväksi. Klo 18.15 

raamattupiiri seurakuntako-

dissa. Klo 18.30 Nivalan ry:n 

ompeluseurat  Kallion hyväk-

si piireittäin. Klo 19 myyjäiset 

Korpirannan ry:llä.

Pe 1.5. klo 12 Vapunpäivän 

sääveikkauksen tulosten jul-

kistaminen seurakuntakodis-

sa (Junttila, K Tuunanen).

Diakonityö: To 30.4. klo 

10.30-13 munkkien ja siman 

myynti  sekä munkkikah-

vit seurakuntakodin pienes-

sä salissa. Omat sima-astiat 

mukaan!

Perhekerhotyö: Ti 28.4. klo 

9.30 perhekerho seurakunta-

kodin päiväkerhotiloissa.

Päiväkerhotyö: Su 26.4. klo 

13 4-vuotiaiden syntymäpäi-

vät seurakuntakodissa.

Pyhäkoulutyö: Su 26.4. klo 

12 pyhäkoulu seurakuntako-

dissa, klo 12 Vilkunan alueen 

pyhäkoulu Kukilla,  Hanke-

tie 5.

Nuorisotyö: Ti 28.4 klo 18-

19 raamis ja klo 19-20.30 tee-

mailta.

La 23.5.nuorten retki Power 

Parkiin, hinta 35 euroa. Si-

tovat ilmoittautumiset 5.5. 

mennessä Reetalle p. 040 532 

5578.

Lähetystyö: Lähetyksen 

kirpputori Kanttorilassa on 

avoinna ke ja la klo 9-13.

Tulossa:

Kevätretki Nilsiän Aho-

lansaareen 23.-24.5.2009. 

Lähtö la 23.5. klo 8 Niva-

lasta. Matkan hinta 30 €. 

Täysihoito 80-100€ ma-

joituksesta riippuen.

Ilm.  ma 27.4. mennessä p. 

040 531 4658 / merja.jyrkka@

h-y.fi  tai Anneli Yliniemi p. 

040 823 2568. Järj. H-y:n Ni-

valan paikallisosasto.

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.       

Kala- ja Pyhäjokialueen seu-

rakuntien perheasiain neu-

vottelukeskus, Rautatienka-

tu 6 C 2 (käynti pihan puo-

lelta) 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.

Etappi-ohjelma radio-Poo-

kissa maanantaisin klo 17. 

Ohjelmassa käsitellään in-

himillisen elämän kysymyk-

siä kristilliseltä arvopohjalta. 

Ohjelma lähetetään uusinta-

na sunnuntaina jumalanpal-

veluksen jälkeen.

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 €.

Kirkon ulko- ja sisäkuvalla  

olevia adresseja on myytä-

vänä kirkkoherranvirastos-

sa, hinta 8,5 euroa.

Lisäksi myynnissä  on Niva-

lan historiakirja ”Nivalas-

ta ollaan ja toimeen tullaan”, 

hinta 65 euroa.

Kastettu

Nuutti Tapio Vähäsöyrinki, 

Jenina Aurora Odessa Vähä-

söyrinki, Julia  Saara Maria 

Havana, Julia Eva Johanna 

Vainio, Vili Valtteri Saalasti.

Avioliittoon 
kuulutettu
Hannu Kalervo Petäistö ja 

Auli Irmeli Viitanen

Kuollut

Aune Marjatta Knuuti  84 v.
Kiitos osanotosta

Mia Virkkulan omaiset

Eläintaitokoulutus Ellu Ahteen koululla
Kaksi viikkoa sitten alkoi Ah-

teen koululla  SEY:N eli Suo-

men eläinsuojeluyhdistyksen 

järjestämä  kauan odotettu 

ja kysytty eläintaitokoulutus 

lapsille ja nuorille. 

Peruskurssi sisältää kaik-

kiaan kuusitoista tuntia. Kou-

lutus järjestetään yhteistyös-

sä SEY:n paikallisyhdistys-

ten kanssa. Nivala kuuluu 

Ylivieskan alueen paikallis-

yhdistykseen, johon kuuluu 

lisäksi Sievi, Alavieska, Ka-

lajoki ja Haapavesi.

Kursseja järjestetään kah-

delle eri ikäryhmälle 10-12 ja 

13–16 -vuotiaille. Koulutus 

sisältää laadukkaan ja katta-

van tietopaketin eri eläinla-

jeista, eläinten hyvinvoinnis-

ta ja käyttäytymisestä sekä oi-

keasta hoidosta.

Eläintaitokurssien kou-

luttajat ovat SEY:n jäseniä ja 

ovat suorittaneet kouluttaja-

kurssin.

-Kursseja järjestetään 

kolmessatoista paikallisyh-

distyksissä eri puolilla maata 

pilottihankkeena. 

-Tämä on minulle ensim-

mäinen kurssi kouluttaja-

na Peruskurssi käsittää neljä 

kertaa eläinsuojelua ja sitten 

on eri aiheita mm. Mikä mi-

nulle lemmikiksi? Lemmik-

kieläimen käsittelyn riskit 

sekä lemmikin  kuolema. 

Käskinkin kurssilaisten ot-

taa nenäliinat mukaan, sillä 

lemmikin kuolema kosket-

taa aina omistajaansa, toteaa 

kouluttaja Maarit Annala.

Annala uskoo, että ensi 

syksynä olisi mahdollis-

ta järjestää uusi osio ja laji-

kursseja, joissa käsitellään 

matelijoita ja lintuja.

Maarit Annala on toiminut 

SEY:ssä  aivan nuoresta saa-

kka.

-Olen kokenut sydämen 

asiaksi toimimisen eläinten 

hyvinvoinnin edistämisen 

ja eläinsuojelutyön. Anna-

la mainitsee, että paikallin-

en eläinsuojeluongelma ovat 

kesäkissat. Kissatalo-Viirula 

Haapavedellä toimii löytökis-

sojen kotina. 

-Tällä hetkellä siellä on 

hoidossa parisenkymmentä 

kissaa, Annala mainitsee.

Rottia, marsuja, kissoja ja 

koiria

Viime tiistai-iltana ko-

koontui joukko reippaita 

eläinystäviä koululle kolmat-

ta kertaa eläintaitoja opiskel-

emaan Ellu-kansioineen.

-Minulla on siskon kans-

sa yhteinen koira ja minulla 

on kaksi kania ja kissa, ker-

too  neljäsluokkalainen Juho 

Kojola ja kertoo saaneensa 

kurssilla paljon hyödyllistä  

ja uutta tietoa lemmikkieläi-

mistä. 

- Juoru-marsu on mi-

nun lemmikkini, kertoo kol-

masluokkalainen Pauliina 

Korri.

Ella Huovisella on neljä ke-

syrottaa, Ronja ja Lili, sekä ai-

kaisemmin hankitut Manteli 

ja Tiuku. Ella osaa kertoa, että 

rotat elävät noin kolmevuoti-

aiksi ja marsut viidestä kah-

deksanvuotiaiksi.

Ritva Oja

Nivalan ensimmäiset Ellu-kurssilaiset. Edessä vasemmalta Jenni Arvola, Peppiina Vieri-

maa, Annika Pelo ja Pauliina Korri. Takana Tuomas Pelo, Juho Kojola, Ella Huovinen 

ja Pauli Pääkkö. 

Eläintaitokortti Ellun kurs-

silaiset saavat suoritettuaan 

hyväksytysti peruskurssin.

Haapajärven Käsityökeskus 

on muuttanut uusiin tiloihin. 

Toiminta on nyt vanhan sai-

raalan tiloissa ja samalla pai-

kan nimeksi tuli Taito Lasa-

retti! Paikan avajaisia viete-

tään tulevana tiistaina.

Avajaisissa on esillä Haa-

pajärven teekaupunki 10 

vuotta -juhlakattaus sekä 

oululaisen Maija Vepsäläi-

sen (TaM, KtyO) tekstiilitai-

detta. Avajaispäivänä iltapäi-

vällä mukana on myös Kyösti 

Niinikoski Haapajärven tee-

toimikunnasta.

Taito Lasaretin näyttely-

toiminnasta on tarkoitus teh-

dä jatkuvaa. Taiteen ja käsi-

työläisten tuotosten lisäksi 

esitellään jatkossa kuukau-

sittain vaihtuva ajankohtai-

nen kattauksen yhteistyös-

sä haapajärvisten yritysten 

kanssa.

Uutena palveluna käsityö-

keskus tarjoaa apua kotien ja 

juhlien sisustus- ja somistus-

ratkaisuihin. Muutoin Käsi-

työkeskus palvelee alueen 

kutojia ja käsityön harrasta-

jia entiseen tapaan.

Taito Lasareti kutsuu kaik-

kia tutustumaan uusiin ti-

loihinsa. Avajaispäivänä on 

kahvi- ja teetarjoilu.

Haapajärven 
Käsityökeskus

on nyt
Taito Lasaretti



Pirkko Junttilan ja Tapani 

Laakkosen yhteistyönä tekemä, 

omakustanteinen levy julkiste-

taan vappuviikolla. 20 kappa-

letta sisältävä CD koostuu kau-

niista, tunnelmallisista ja tun-

teellisista rakkauslauluista. Uu-

den levyn nimi onkin "Tunnel-

moiden - Pirkko ja Tapani"

Uudella levyllä Pirkko ja Ta-

pani laulavat sekä yhdessä että 

erikseen.

- Ohjelmistossa on yksin-

kertaisen kaunista laulua. Säes-

tys koostuu Tapanin mandolii-

nista ja mukana on vähän he-

listelyä, mutta rumpuja ei ole. 

Näin laulun osuus tulee parem-

min esille, kertoo Pirkko.

Yhteistyö alkoi karaokesta, 

jota he molemmat harrastavat. 

Yhteinen sävel löytyi myös Ni-

valan Pelimannien ryhmässä, 

jonne Pirkko tuli soittamaan 

rumpuja. Heillä oli lisäksi yh-

teisiä esiintymisiä eri tilaisuuk-

sissa, kuten syntymäpäivillä.

- Pyysin Tapania säestä-

mään, koska olen hankala säes-

tettävä, Pirkko kertoo.

Molemmilla on pitkä ja mo-

nipuolinen musiikkiharrastus 

taustanaan. Näin päätettiin 

ryhtyä levyn tekoon. Aineistoa 

kerättiin entisestä laajasta re-

pertuaarista. Ohjelmistoa tree-

nattiin viime kesänä niin, että 

käytiin läpi toista sataa kappa-

letta tanssimusiikkia sekä kon-

serttityyppisiä teoksia. 

- Levyn demo on kotona 

tehty. Hankin äänitys- ja mik-

sauslaitteen, jolla äänitimme 

kappaleita tietokoneen kiin-

tolevylle. Teimme lukuisia ää-

nityksiä, vertailimme niitä ja 

onnistuneimmat hyväksyim-

me levylle. Kun demolevy oli 

valmis, laitoimme sen painet-

tavaksi CD-Mediaan. Painos-

määrä on 500 kappaletta.

Nyt viikonloppuna molem-

mat esiintyvät lauantaina Jo-

kilatvan opiston eli kansalais-

opiston opistopäivillä Kyösti 

Kallion koululla, missä opis-

ton toimintaa esitellään mo-

nipuolisesti. Sunnuntaina he 

esiintyvät myös Nuorisoseu-

ralla pidettävässä Nivalan Ka-

raokepiirin kevätkonsertissa, 

mikä päättää kansalaisopiston 

tapahtumaviikonlopun.

Pirkko Junttila ja Tapani 

Laakkonen esiintyvät myös ti-

lauksesta, kun aikataulu vain 

antaa myöten. Tapani Laak-

kosta työllistää myös Pohjois-

Pohjanmaan Kansanmusiikki-

yhdistyksen puheenjohtajuus. 

Yhdistyksellä on järjestettä-

vänä kesäkuun 12.-14. päivi-

nä Pyhäjärvellä pidettävä pe-

limannitapahtuma Soitellen 

Suveen.

Maritta Raudaskoski

Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Nivalan 
kaupungin 
lainakanta

Mode Mekon 
jakkuarvonta

Pirkko ja Tapani julkaisivat levyn

Mode Mekossa maanantaina ja tiistaina messukahveilla käyneiden kesken arvottiin Pa-

lette- tai Classica -jakku. Arvonnan voittaja on Raija Konttila. Kuvassa vasemmalla Lau-

ra Lehtovirta ja oikealla Onnettarena toiminut Maija Järvikuona.

Nivalan lainakanta on vuo-

den 2008 lopussa 41,2 m€, 

jossa kasvua edellisvuodes-

ta 1,7 m€. (Vuoden 2007 ti-

linpäätöksessä kasvu oli 5,6 

m€).

Nivalan Urheilutien Neste-

liikenneaseman yhteydessä 

sijaitsevan Kotipizzan yrit-

täjä Risto Konttila ansioitui 

myymälänsä myynnin kas-

vattajana yli 200 yrittäjän jou-

kossa. Hänet palkittiin Koti-

pizza-ketjun Talvipäivillä ar-

vostetulla Champions Clubin 

pronssisella mitalilla.

Neste Nivalan yrittäjä 

Risto Konttila avasi Kotipiz-

za-myymälän Neste-aseman 

yhteyteen vuonna 2007. Ko-

tipizza viimeisteli Kontti-

lan johtaman Neste-aseman 

täyden palvelun taukopai-

kaksi, jossa voi tankkauksen 

lomassa nauttia vaikkapa lou-

naspizzaa.

– Menestys yrittäjäkilpai-

lussa on aina kovan työn tu-

los ja samalla osoitus yrittä-

jän vankasta ammattitaidos-

ta. Kaikkien Kotipizza-kon-

septin osatekijöiden on olta-

va kohdallaan asiakastyyty-

väisyydestä aina tuotteiden 

korkeaan laatuun ja palve-

luun asti. Yrittäjä ja hänen 

henkilökuntansa hallitsevat 

tuotevalikoimamme pienim-

mätkin yksityiskohdat, ker-

too Kotipizza Oyj:n toimi-

tusjohtaja Kari Leppilahti. 

Kasvu jatkuu 
myös tänä 
vuonna

Kotipizza-yrittäjät ja ketju 

menestyivät tiukassa talou-

dellisessa tilanteessa vuonna 

2008 koko ravintola-alan kes-

kiarvoa paremmin. Kotipiz-

za-yrittäjien johtamien myy-

mälöiden myynti kasvoi 64,9 

miljoonaan euroon eli keski-

määrin yli 7 prosenttia. Ko-

tipizza-yrittäjien johtamien 

myymälöiden kannattavuus 

kasvoi puolestaan jopa 20 

prosenttia. 

Pohjoismaiden suurimpa-

na pizzaketjuna Kotipizza-

ketju jatkaa kasvuaan myös 

tänä vuonna tavoitteenaan 

avata jopa 50 uutta Kotipiz-

za-myymälää. Näistä valta-

osa avataan yhteistyökump-

paneiden, kuten esimerkiksi 

kauppakeskusten ja market-

tien yhteyteen tai liikenne-

asemille.

Nivalan Kotipizza-yrittäjä 
Risto Konttila menestyi 

yrittäjäkilpailussa

Konsernin lainakanta on 

vuoden 2008 lopussa 

65,7 m€, jossa kasvua edellis-

vuodesta 4m€.

Lainakanta asukasta kohden

tunnusluvulla laskien

Vuosi 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

€/As 3752 3599 3095 2654 2213 1896 1530

Konsernin lainakanta asukasta kohden

tunnusluvulla laskien

Vuosi 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

€/As 5981 5618 5050 4228 3906 3540 3050

Pirkko Junttilan ja Tapani Laakkosen yhteinen uutuusle-

vy tulee pikapuoliin myyntiin.
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Kaupungin taholta on medialle uu-

tisoitu v.2008 ennätyshuonosta ti-

linpäätöksestä ja talouden sukelta-

misesta. 

Annettu informaation kertoo 

varsin avoimesti sen miten kaupun-

gin talous viime vuonna kehittyi ja 

hyvä niin. Nimittäin hyvä kun avoi-

mesti kerrotaan.

Ihan kaikkea oleellista ei kuiten-

kaan kerrota. Esim. siitä missä vuo-

den lopulla talouden osalta ollaan 

ja miten nykytilaan on tultu.

Esim. ei kerrottu 41,2 milj. €:

n lainakannan lisäksi kaupungilla 

olevan lyhytaikaista velkaa n. 7,2 

milj. € ja konsernilla 65,7 milj. €:n 

lainakannan lisäksi n. 16,4 milj. €.

Nykytilaan tulon osalta näyttää 

sille, että Nivalan talous on erään-

lainen ”sukellusalus”. Talouden tu-

loksen osalta kun on ajettu jo lähes 

10 vuotta sukelluksissa, eli tulos on 

ollut lähes joka vuosi tappiollinen 

ja vuoden 2008 pudotuksen jälkeen 

tämän vuosikymmenen tappiot n. 

14,5 milj. € ja pohjakosketus enem-

män kuin lähellä. 

Eli tunnusluvut valtion väliintu-

lolle ovat täyttymässä. Esim. kau-

pungin omavaraisuusaste on vain 

43,6 ja konsernilla 36 %, kaupun-

gin kertynyt alijäämä n. 2,6 milj. € 

, vuosikate n. 2,9 milj. € negatiivi-

nen ja v. 2008 tulos n. 4,4 milj. € 

tappiolla, jne.

Nykytilanteeseen on tultu, ei 

niinkään uusien palvelurakentei-

den rakentamisesta ja kehittämi-

sestä, kuin vanhoissa investoinneis-

sa tehtyjen virhesäästöjen ja niiden 

kohdentamisen johdosta. Nyt rasit-

taa lisäksi myös PPKY Kallio ja al-

kanut lama.

Kun kerrotaan, että ”reporahat” 

ovat tallella, niin kyllä, mutta vain 

muodollisesti. Nimittäin samalla 

tulisi muistaa se, että kaupungin 

velat ovat kasvaneet v:sta 1999, eli 

”reporahakaudella” noin kaksin-

kertaisesti sen, mitä reporahoja on 

jäljellä.

Ollaan siis tilanteessa jossa jo-

tain on tehtävä. On katsottava, kuka 

pannaan maksajaksi ja miten. Tai 

löytyykö tulopohjalle laajennusta ja 

mistä. Niistä ehkä tuonnempana.

Liitteenä graafi sta esitystä muu-

tamista talouden sukellusta kuvaa-

vista lukemista.

Heikki Häyrynen

Lukijoiden Ajatuksia

Kommentoi netissä
Lukijan kirjoituksia löydät myös internetistä 

osoitteesta www.nivala.org. Sivuilla voit myös 

kommentoida viestejä.

Lukijoiden ajatuksia -palstalle tarkoitetut tekstit voi 
lähettää sähköpostilla toimitus@nivalanviikko.fi , 
postittaa osoitteeseen Kalliontie 25, tai vaikka tuo-
da ne suoraan toimitukseen. Pyrimme julkaisemaan 
kaikki asialliset kirjoitukset, jotka mahtuvat lehteen. 
Yli 3000 merkin tekstejä emme valitettavasti julkai-
se ollenkaan.

Muistui tässä mieleeni eräs 

nuoruuteni päivä, kun veljeni 

kanssa olin puintihommissa 

eräässä lähinaapurissa. Naa-

purin isäntä oli mielestäni jo 

vanha, koska hän valitti ma-

hakipuaan eikä enää ottanut 

osaa puintiyöhön vaan läh-

ti polkupyörällä asioimaan 

kirkolle eli nykyiseen Niva-

lan kaupunkiin.

Talon muu väki ja me vel-

jeni kanssa aloimme puin-

tiyön, joka ei pikkuhomma 

ollutkaan, sillä talon elosuo-

ja oli kerätty täyteen kuivia 

viljanlyhteitä. Se joka muis-

taa vielä miten ryskyllä pui-

tiin tietää, että työ oli jatku-

vaa liikettä jokaisella siihen 

osallistuvalla.

Ennen kuin sähkömootto-

rit yleistyivät, polttomoottori 

tarvitsi koneenkäyttäjän, joka 

osasi käyttää konetta niin, et-

tä se pelasi ja työ sujui katkea-

matta. Ennen väkeä tarvittiin 

puintityössä paljon enem-

män mitä nyt puimurien ai-

kakaudella, sillä työhön piti 

olla moottorinkäyttäjän li-

säksi vielä syöttäjä, vihneen-

katkoja, lyhteenantaja ja hä-

nelle apuri, sitten vielä ruu-

menmuori, oljenkantaja ja 

hänelle apuri. Vielä tarvittiin 

jyvänkantaja ja apuri hänel-

le, jos piti kantaa etäämpänä 

olevaan aittaan. Silloin puin-

nissa tarvittiin kymmenkun-

ta henkilöä.

Isäntä, joka aamulla meni 

kirkolle, palaten sieltä vasta 

illankähmässä ja me jotka pi-

meän tultua lopetimme väsy-

neenä työt ja menimme syö-

mään, kohtasimme isännän 

hyvillään. Hän kehui kaupasta 

tekemäänsä ostosta, joka ajan 

tarvikepulan vuoksi oli vaike-

aa saada, hän sanoi: ”Sain tis-

kin alta ostettua Kertulle vaa-

tetta tulepas kahtoon”. Mutta 

tyttö ei kangasta edes vilkais-

sut, vaan hän ärähti: ”Ne mei-

jän äijälle antavat semmoista, 

joka ei muille kelpaa. Minä en 

huoli sitä.”

Silloin isäntä ärähti: ”Mi-

nä oon päivän maha kipiänä 

kirkolla hypännyt, niin hau-

kut palaksata saan.”

Tällaista se oli ennen ja 

nytkin. Toisen vaivoja me 

emme tahdo ymmärtää en-

nen kuin ne itse koemme.

Sero

Puintihommissa

Valtio on luonut rahavirto-

jen ohjausjärjestelmän For-

tumin kautta oman ja Hel-

singin kaupungin kirtsuun, 

joka toimii automaattisesti 

ilman pörssihuijareita, jotka 

Vattenfallin kanssa kartellis-

sa määräävät Pohjoismaiden 

sähkön pörssihinnan kalliin 

kivihiilen mukaan.

Vaikka valtaosa sähkös-

tä tulee omista ydin- ja ve-

sivoimaloista molemmilla n. 

70 % halvemmalla kuin hii-

livoima. EU on aikaisemmin 

epäillyt hinnan kalleutta For-

tumin asiakkaille, joitten säh-

kölaskut pienenisi n. 30 pro-

senttia. Samoin koko maan 

alueella kymmenien pienten 

sähköyhtiöiden, koska säh-

kön pörssihinta puolittuisi, 

samoin Vattenfallin sähkön 

hinta. Myös sähkön siirto-

hinta putoaisi samassa suh-

teessa koska siirto seuraa 

sähkönhintaa.

Tämä on valtava n. 30 %:n 

etu teollisuudelle ja kotitalo-

uksille, sillä suora rahansääs-

tö asiakkaalle on parasta kan-

san kapitalismia. Pörssissä 

olisi valtion osakemäärä jää-

nyt ajan mittaan vähemmis-

töön ja voimalat käy täysillä. 

Jos osingon ottajien määrä li-

säänty, niin valtion tulo pu-

toaa, joten sähkön hinta alas 

ja voitto kuluttajille ja ei kan-

nattamattomia tuulimyllyjä.

Arvo Korkiakoski

Fortumista 
koko kansan yhtiö

Työväenyhdistyksen naiset 

haluavat julki tuoda Lämpöä 

viluisille -haasteen aikaan-

saannokset. Ensimmäinen 

tilkkupeitto tapahtumamme 

oli 2008 Kapinaviikolla Pe-

rinnepäivänä. Sen jälkeen 

olemme pitäneet kaksi iltaa 

kokoontuen Kinevalla tilkku-

peittojen kokoamisen ja ku-

tomisen merkeissä. Illat ovat 

olleet antoisia ja solidaari-

suuden henki hyvä. Moni on 

päässyt eroon pienistä lanka-

jämistään ja valmiita peitto-

ja on ilmaantunut kuin tyh-

jästä. 

Lähettämiemme peitto-

jen yhteislukumäärä on 39 

peittoa.

Peittojen määränpäähän 

kulkeutumisesta voin antaa 

seuraavanlaista tietoa. 2008 

syksyn peitot ovat menneet 

Viipuriin äitiyspakkauksiin 

ja suoraan synnytyslaitoksiin. 

Viroon Rakveteen Eakete Ko-

du vanhainkotiin. Kotimaan 

lähetys Tampereelle veljes-

kotiin.

Alkuvuodesta 2009 on 

mennyt peittoja Värtsilän 

päiväkotiin. Peittoja on toi-

mitettu myös vähävaraisiin 

koteihin sosiaali- avustuk-

sen kautta.

Seuraava kohde, johon vii-

meksi laittamamme 23 peit-

toa menee, on Vienan Kemin 

ja Kalevala-kylän synnytys 

sairaalat. Kesäkuussa lähtee 

iso yhteiskuljetus Raahen 

kautta. 

Osa peitoista menee myös 

kyseisen alueen vanhuksille. 

Raahen Vaaka Ry:n osas-

ton yhdyshenkilömme Paula 

Kärkinen kiittää lämpimästi 

ahkeroinnistamme ja on itse 

ollut viemässä lähetyksiä pe-

rille kohteisiin. 

Hänen viestinsä on selkeä. 

Peitot menevät tosi tarpee-

seen ihan joka ikinen. 

Tilkkupeitto haaste on jat-

kuva, mutta pidämme kevät-

kesä tauon kokoontumisille. 

Kaunis kiitoksemme teil-

le kaikille, palaamme syksyllä 

asiaan, mikäli kokoontumi-

sia vielä halutaan järjestettä-

vän. Ahkerille peitontekijöil-

le tiedoksi, että valmiita peit-

toja voi toki tuoda Kinevalle. 

Kotisivuiltamme, tietotori.fi /

nivalandemarit löytyy kuvia 

kauniista peitoista. Niitä kel-

paa muidenkin kuntalaisten 

ihastella.

Sirpa Heiska 

Asiaa 
tilkkupeitoista"Sukellusvene"

Käytt ö-  ja vuo sika ttee n sekä  tul oks en kehi tys
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Sirkka Jokimäki ja August Nivala viettivät yhteisiä synty-

mäpäiviä ja vuosia tuli yhteensä 150.

Sirkka ja August
yhteensä 150 vuotta
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Maksellaan tv-lupamaksua ja 

toiset katsoo netin kautta sa-

maa ilmaiseksi.

Sinä joka viitit kadehtia sem-

moista eläkeläistä joka on sai-

rauden kautta eläkkeellä jo-

ka maksaa lääkkeistään 570 

euroa ja sitten muut mak-

sut. Tämmöisestä sitä pitää 

kadehtia ja pitäisikö maata 

sänkyn pohjalla, minä pidän 

kunnosta huolen ja ulkoilen 

ja lenkkeilen. Terveisin Vi-

hannes.

Raskas päivä kaikki heti aa-

musta menee päin p, itkua 

vääntäen kaupan kautta ko-

tiin vaan on meillä silti kaikki 

hyvin onhan meillä toisemme 

ei aina valiteta jostakin.

Arvostella osaa jokainen. Sii-

hen ei tarvita mitään erityis-

osaamista.

Lidlin väki valittiin tietääk-

seni satojen joukosta ja vain 

parhaat pääsi ja koulutet-

tiin. Nykyaikaisessa touhus-

sa on vähän eri malli ku täällä 

vanhoissa kaupoissa eikä tar-

vi kovin tönkkönä jököttää. 

Muutakin uutta ja kaivattua 

lidl toi mukanaan ja väkiä 

paljon lauantaisin naapuri-

kunnistaki. Taitaa vain jota-

kin harmittaa...

Saakait sitä nyt kirkossa purk-

kaa syödä kuka sitä on kiel-

tämässä? Se jota haittaa niin 

laita ne simmut kiinni.

Ihana asia että ihmiset kiert-

tättää muovia yms. mutta 

olen jo useamman kerran 

omaa satsia tyhjentäessä tul-

lut huonolle tuulelle kun sin-

ne muovin keräyspönttöön 

tungetaan mitä sattuu. Vii-

mes siellä oli vessaharja joka 

mielestäni kuuluu sekajättee-

seen eikä suinkaan muovin-

keräykseen. Jos kerran näet 

sen vaivan että kierrätät niin 

näe vielä sen verran että otat 

selvää mitä niihin kierrätys-

pönttöihin saa laittaa!!! Kier-

rätyksen iloa kaikille!

Kiitos martoille villasukista! 

Ne lämmittävät paitsi pik-

kuisen varpaita myös äidin 

mieltä :)

Onnittelut Pekka Vilkunalle 

syntymäpäivistä ja kiittelyt 

hyvistä järjestelyistä konser-

tissa Akustiikassa. Olet teh-

nyt hyvää työtä tälle paikka-

kunnalle.

Kylläpä oli ihania töitä Tilla-

rigalleriassa kansalaisopiston 

näyttelyssä. Käykääpä kahto-

massa, miten taitavia tekijöi-

tä täällä asustelee. Ja kansa-

laisopisto toimii oikein hyvin. 

Kiittäen Yks harrastaja.

Kissakin ymmärtää ettei räävi 

ruokkijan kättä mutta sosiali-

demokraatti ei. Nimimerkki 

Ruokkija.

Kyllä kaupunki teki mainion 

teon, kun nuorille tulee ke-

säseteli, jonka avulla voi et-

siä työtä yksityiseltäkin sek-

torilta. Antakaa nyt yrittäjät 

nuorille töitä, ettei tarvitse 

toimettomana ja rahattoma-

na olla koko kesää.

Serenaadi Simolle ja tuutha 

sie takasii, tuutha sie takasii, 

nii nii... tuu takasii... ptruu, 

ptruu, ptruu... tuu takasii! 

Minä ja muut.

Uusi valtuusto lupasi avoi-

muutta. Nyt sitä vasta kun-

talaisia aliarvioidaan ja sä-

kissä pidetään. Varsinkin uu-

siin valtuutettuihin ja ääniha-

raviin pantiin paljon toiveita. 

Perussuomalaiset pyöritettiin 

heti alussa sekaisin. Mikään 

ei ole muuttunut, vain velka 

kasvaa ja hulluttelu jatkuu.

Lukijat voivat lähettää mielipiteitään ja havaintojaan tekstiviestil-

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

Viestit edustavat lähettäjän näkemyksiä - eivät lehdenTekstarit

Kommentoi netissä
Tekstarit löydät  myös internetistä 

osoitteesta www.nivala.org. Sivuilla 

voit myös kommentoida viestejä.

Praha on maaginen ja mys-

tinen kaupunki Euroopan 

sydämessä ja pitää sisällään 

lukemattomia tarinoita. Yk-

si niistä on kirjailija Franz 

Kafk an elämä.

Hän on vaikuttanut men-

neen vuosisadan kirjaili-

joihin ehkä enemmän kuin 

kukaan muu. Gabriel Gar-

cia Marques sanoi: ”Kun 17-

vuotiaana luin Muodonmuu-

toksen, totesin että minusta 

tulee kirjailija.” Milan Kun-

dera kirjoitti, että ”Kafk a on 

kuitenkin se, joka avaa uuden 

suunnan”.

Prahan miehiä

Käytännössä Kafk a eli 40-

vuotisen elämänsä kokonaan 

Prahassa. Hän kirjoitti: ”Pra-

ha ei päästä irti. Tällä pikku 

äidillä on 

kynnet”. 

Kafkan 

k i r j o i s -

sa miljöö-

nä toimii 

usein juu-

ri Praha: 

sen linna, 

pienet ja 

sokkeloi-

set kujat 

ja keskel-

lä vanhaa 

kaupunkia 

u h m a k -

kaasti tai-

vasta hi-

pova kirk-

ko.

Prahan 

k a d u i l -

la vallitsee 

h a s s u l l a 

tavalla kaf-

kamainen 

tunnelma. 

Tšekki on Euroopan ateisti-

sin maa, mutta yksi taikaus-

koisimmista. Katulamppujen 

valaisemien pienten katujen 

tunnelma on maaginen.  

Ehkä juuri siksi monet 

elokuvat, joihin on haluttu 

unenomainen painajaistun-

nelma, kuten From Hell ja 

Blade II, on kuvattu Prahan 

pienillä hämyisillä kujilla tai 

utuisilla silloilla. 

Samanlaiseen päätelmään 

tuli Pentti Saarikoskikin: 

”Vanhaa kaupunkia kierrel-

lessä tulee ajatelleeksi, että 

Kafk a oli paljon realistisem-

pi kirjailija kuin otaksuu se, 

joka ei Prahaa tunne.”

Modernin 
maailmankuvan 
avaaja

Kafk an sanotaan olevan mo-

dernin maailmankuvan vii-

toittaja. Häntä pidetään vie-

raantuneisuuden kuvaajana, 

ja kuten Kundera sanoi ”hä-

nen tapansa käsittää minä on 

tyystin ennakoimaton”.  

Argentiinalainen kirjai-

lija Jorge Luis Borges lisä-

si asiaan terävän näkökul-

man. Hän kirjoitti, että Kaf-

ka on lähempänä Jobin kirjaa 

kuin modernia kirjallisuutta, 

koska hänen työnsä pohjau-

tuu uskontoon mieluum-

min kuin moderniin maail-

mankatsomukseen. Juutalai-

sen Kafk an teokset sisältävät 

pohdintaa ihmisen ja Juma-

lan suhteesta.

 Kafk a eli Prahan juuta-

laiskaupungissa, Josefovissa. 

Nykyään Josefovissa on mer-

kittävä juutalaismuseo, joka 

on ironisesti itse Adolf Hit-

lerin ideoima. Kafk a ja Hit-

ler eivät kohdanneet, mutta 

Kafk an kaksi siskoa kuolivat 

kansallissosialistien keskitys-

leirillä.

Josefovin vanhalta hauta-

usmaalta löytyy lisää kuollei-

ta. Hautausmaalla on 12 000 

hautakiveä ja arvioiden mu-

kaan jopa 100 000 haudattua 

juutalaista. Heidät on haudat-

tu moneen kerrokseen tilan-

puutteen takia.   

Teksti Eetu Perukangas
Kuvat Saara Perukangas

Kafkamainen Praha

Vltava-joki virtaa Prahan läpi. Ylhäällä Prahan linna.

Kafkan kunniaksi pystytetty Kafka-patsas, 

jossa itse kirjailija matkustaa päättömän mie-

hen hartioilla sormi ojossa.

Kafka-katu. Kadulla sijaitsee Kafkan synnyintalo, jossa on 

nykyään Kafka-museo. 

Vanha juutalainen hautausmaa. Vuosina 1439 - 1787 

hautausmaalle haudattiin arvioiden mukaan jopa 100 000 

juutalaista.
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Nivalan Vesaiset

Haapaperän kyläseura ry

Liittola / Maliskylän Ns.

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

MTK Nivala
Haapajärven Käsityökeskus

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

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

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

Käsityökeskus on nyt Taito Lasaretti

Avajaiset tiistaina 28.4.

Haapajärven teekaupunki 10v. Juhlakattaus. Kattauksessa 

mukana Haapajärven kukkakauppa E & P Ranua, Kaluste-

Iivonen ja Meidän Mari.

Maija Vepsäläinen, TaM, KtyO: Opintie – tekstiilitaidenäyt-

tely

Myymälässämme uusia tuotteita: Savipaja Peltorannan ke-

ramiikkaa, Veicon puukorut, GlobeHope –kassit ja –pussu-

kat, Jokipiin Pellavan kattausliinat. Tarjous! Kaikki maton-

kuteet 2,50 €/kg

Kahvi- ja teetarjoilu. Tervetuloa!

Haapajärven Käsityökeskus Taito Lasaretti

Isokatu 38, p. (08) 763182

Avoinna ti-pe klo 9-17, la 10–14, ma suljettu

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!

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.

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

VAPPU JATKUU Liittolassa 2.5.2009 klo: 11-14

- Taikuri esiintyy klo: 11.30, jonka jälkeen hän opettaa tai-

katemppuja.

-Arvauskilpailu: Voita pituutesi verran kahvia

-Arvontaa - Ongintaa

-Ilmakivääriammuntaa. Sarjat: Naiset, Miehet ja Lapset. 

Kolme parasta palkitaan joka sarjasta

-Myyjiä - Makkaraa

-Valokuvia näytillä Liittolan tapahtumista

-Puff etista mm. Simaa, munkkeja, kahvia, karkkia ym.

-Myydään simaa omiin astioihin

-Mukana tietysti myös Liittoska-Kissa!     

Tervetuloa!

SAVESTA ESINEEKSI – Kurssi

Maliskylällä Sisko Kankaan savipajalla.

Valmistamme käsin kippoja, kuppeja ja koriste-esineitä.

Kurssi koostuu kolmesta vaiheesta:

pe 15.5.2009 klo 18-21 (valmistus ja koristelu)

la 16.5.2009 klo 12-15.45 (valmistus ja koristelu)

pe 22.5.2009 klo 18-21 (lasitus)

Kurssimaksu: 25€ + materiaalimaksu

Ilm: ma 11.5 menn. Eeva Huitulalle p. 044-0918667

Kurssille mahtuu enintään 15 henk.

Järj. Sisko Kangas, Maliskylän Nuorisoseura ja Opintokeskus 

Kansalaisfoorumi

Muistathan että voit antaa palautetta, sekä risuja että ruusu-

ja sähköpostiimme: liittola@suomi24.fi 

Nivalan Vesaiset järjestää koko perheen

ULKOILU- ja LUONTOPÄIVÄN KALAJOELLA

lauantaina 2.5.09. Lähtö matkahuollosta klo 8.30.

Ohjelmassa 2 km patikointi hyvää pitkospuureittiä pitkin Vi-

haslahden lintutornille, jossa Meriluontokeskuksen johdolla 

ohjelmaa ja lintujen seurantaa.

Retken hinta on 5€, joka sisältää kyydin, makkarat ja kah-

vit. Ota mukaan retkivarustus, kiikarit, omat leivät ja reipas-

ta mieltä!

Ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 29.4.09 Marita 

Kumpulalle 0400 926 511

Jokilaaksojen Seuturyhmä

Järjestää Metallin jäsenille 5.-7.6.2009

RISTEILYN Turku - Tukholma - Turku

Linja-autoreitti Haapajärvi-Nivala-Haapavesi-Oulainen-Ka-

lajoki-Ylivieska-Sievi-Turku, linja-auton aikataulu ilmoitetaan 

myöhemmin.  Kyytiin voi nousta haluamaltaan paikkakun-

nalta. 

Yöpyminen laivalla kahden hengen hyteissä. Jäsenen oma-

vastuu 40 euroa, joka sisältää linja-auto kyydin ja yöpymi-

set laivalla.

Laiva lähtee Turusta perjantaina klo 21.00 ja saapuu Tukhol-

maan lauantaina klo 6.30. Paluumatkalle Tukholmasta lauan-

taina klo 20.10 ja saapuu Turkuun sunnuntaina klo 7.35.

Ammattiosastoilla on kiintiöpaikat, joten toimi nopeasti, jot-

ta pääset mukaan. Tervetuloa matkalle!

Ilmoittautumiset ajalla 27.-29.4.2009 iltaisin klo 17-19.00 

Hannu Harjula 040-7084235.

  Jokilaaksojen Seuturyhmä

JOKILAAKSOJEN SEUTURYHMÄ

järjestää Metallin jäsenille 5.-7.6.2009

Turku-Tukholma-Turku risteilyn.

HINTA: 40 €/jäsen, sisältäen linja-auto kyydin sekä yöpy-

miset laivalla.

Laiva lähtee Turusta pe 5.6.2009 klo 21 ja saapuu Turkuun 

su 7.6.2009 klo 7.35.

AO. 332:n jäsenistä 10 ensimmäiseksi ilmoittautunutta pää-

see matkalle mukaan.

Ilmoittautumiset 27.-29.4.2009 iltaisin klo 17-19 Hannu Har-

julalle 040-7084235.

MLL:n Nivalan  yhdistys
KIITOS NIVALAN YRITTÄJILLE

Kevätilo keräyksen alkuun saattamisesta. Tuiskulan mes-

suilla Kevätilo-keräyksen avauksessa jaettiin lapsille ilma-

palloja. Heliumin palloihin lahjoitti Oy AGA Ab ja välit-

täjänä toimi Nivalan Konevaruste. Kiitokset lahjoittajalle 

tuesta!

Köyhänperän tiekunnan kokoukset peruttu yhteensattuman 

vuoksi, kokoukset pidetään myöhemmin.

Haapaperän jätevesihuoltoilta 5.5.

Haapalan koululla klo 18:30

Aiheena Haapaperän tuleva jätevesiviemäröinti ja haja-asu-

tusalueiden jätevesimääräykset.

Paikalla ovat ympäristösihteeri Reijo Peltokorpi, Vesihuolto 

Oy:n toimitusjohtaja Taimo Honkala ja rakennustarkastaja 

Kaija Linna. Kahvitarjoilu, vapaa pääsy

Tervetuloa toivottaa Haapaperän kyläseura

Köyhänperän tiekunta
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Parhaat palvelut  

Vastataan pois

1. 97 vuotta.

2. Havaiji.

3. Suojeluskunta.

4. Apinan.

5. Joseph Haydnia.
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Kodin kirpputori  

ILMOITA 
ILMAISEKSI
Yksityishenkilöt voivat ilmoit-

taa Kodin kirpputorilla aivan il-

maiseksi. 

Ilmoitukset tulee lähettää 

sähköpostilla osoitteeseen 

rivit@nivalanviikko.fi  tai jättää 

Nivalan Viikon toimistoon tai 

postittaa osoitteella Nivalan 

Viikko, Kalliontie 25, 85500 

Nivala.

Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vas-

taan puhelimitse. Tori-, marjan-

myynti ym. ammatti-ilmoitukset 

maksavat 5 euroa.

Ilmoituksen voi jättää toimituk-

semme kiinni ollessa sen edessä 

sijaitsevaan punaiseen postilaa-

tikkoon.

00€€ Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

Nivalan toimisto: Kalliontie 25,
 85500 Nivala. 

Ylivieskan toimisto: Juurikoskenk. 6,
 2 krs. liikeh. 203
 84100 Ylivieska

Sähköposti: rivit@nivalanviikko.fi 
 toimitus@nivalanviikko.fi 
 ilmoitukset@nivalanviikko.fi 

Internet: www.nivalanviikko.fi 

Puhelin/telefax: (08) 443 133

ISSN: 1797-9668 (painettu) 
 1797-9676 (verkkolehti)

Päätoimittaja: Maritta Raudaskoski
 040 841 9213

Ilmoitusmyynti:
 Myyntipäällikkö Mika Moilanen
 040 416 8958
 Kaarina Puusaari-Niemelä
 050 4392 900
 Nivala toimisto (08) 443 133

Taitto/ilm.valmistus: Marko Virkkula
 050 554 9040

Ilmestymispäivä: Sunnuntaisin
 (jakelu lauantaina)

Hinnat:
Etusivu  1,00 €/pmm*
Takasivu 0,95 €/pmm*
Sisäsivut 0,85 €/pmm*
Parhaat palvelut 6,30 €/viikko*
Nivala toimii -yhd.palsta 95 €/vuosi 
Laskutuslisä 2,35 €
Kodin kirpputori ilmainen yksityisille
 5 €/kpl yrityksille
Aikuisten onnittelukuvat,
kihlaus-, vihki-, kiitos-
ym. ilmoitukset 9 €/kpl (kät.)
Lehden tilaus kotimaahan 42 €/vuosi
 *) hinnat ilman arvonlisäveroa

Mediakortti: www.nivalanviikko.fi 

Aineiston jättöaika: To klo 14.00

Kustantaja:
 Nivalan Paikallismediat Oy, Nivala

Painopaikka:
 Suomalainen Lehtipaino  Oy, Kajaani

Jakelu: Suorajakelu Korkiakoski
 040 541 9767
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RaudaskylänRaudaskylän
LukioLukio
päivälukio ja iltalukio 
nuorille ja aikuisille 
aikuislukion perustein

Rauskin 10
peruskoulun kymppiluokalta lisäopetusta, 
arvosanakorotuksia, 
työelämään tutustumista  ja urasuunnittelua

Juuret ja siivet. Opistossa.
kestävän kehityksen malliopisto

visio 2012

Raudaskylän Kristillinen Opisto
Opistontie 4-6, 84880 Ylivieska, info@rko.fi, p. (08) 4276 200

rko.fi

Haku koulutuksiin syksyn 2009 aloitukseen
kesäkuun loppuun mennessä.

Lisätietoja
Rauskin kymppi 050 3622 273
Lukio 050 3049 575
Soita niin kerromme lisää!

Yksilöllisen opetuksen ja mukavan koulun lisäksi 
saat maksuttoman asunnon ja kolme ateriaa koulupäivinä.
Ja kivoja kavereita.

Uudet kaverit

Mukavat opettajat

Hyvä ruoka

Pienet ryhmätHyvä yhteishenki

Opiskelun 

joustavuus

Myydään  

KUIVAHEINÄÄ pyöröpaa-
leissa. Biologisesti säilöt-
ty. P. 044 2568671.

Melkein kuin uudet 
nordmanin 175/65r14 
KESÄRENGAS SARJA tar-
peettomana hinta.150 e
Puh..0449955329.

2 sarjaa 17" ALUVANTEITA 
108x4 jaolla, molemmissa 
sarjoissa 3 kpl hyviä ku-
meja. Hp. 500 euroa/sarja. 
P. 0405721423.

NISSAN Micra. Tämän 
kuun loppuun ajoaikaa. 
Peltoautoksi, toimiva. 
Hp. 150 euroa/tarjoa. 
0408248041.

Valkoisia KUKKALAUTO-
JA 1600 x 125 mm., uusia 
10 kpl. POTKUPYÖRÄ ne-
lirenkainen, pientä lait-
toa. Hp. 40 euroa. P. 040 
5489634.

17" KESÄRENKAAT alu-
miinivanteilla sekä 14" 
samanlaiset. Traktorilla 
pyöritettävä BETONIMYL-
LY. Puh. 040-7797593.

POLTTOPUUTA puolik. 
metristä 20 m, tuoreena 
100 m. Hp. 20 euroa mot-
ti. Soittele, tuumataan. 
Puh. 044 264 5012.

HELKAMA Yoker 22", 
sininen, 65 euroa. P. 
050-5426538.

VARASTOKIRPPIS osoit-
teessa Kissametsäntie 40 
viikolla 18 ma-ti klo 18-
19 ja la klo 11-13. Myyn-
nissä leluja, vaatteita, 
polkupyöriä, televisioita, 
akvaario, rottinkikalusto 
yms. Tervetuloa.

SAAB 900 vm: 1988, ajettu 
120 tkm, katsastettu, uusi 
akku ja talvirenkaat. Tar-
joa. Puh 045-6740735 tai 
044-0504209.

Kuivaa HEINÄÄ pienpaa-
leissa a´ 1,50 + alv. -08 
satoa. LITISTEMYLLY liete-
kärry, silppuri: Elho 170os. 
050 350 3031.

2 sarjaa 195/65/15 kesä-
renkaita. P. 0408403378.

Kuivaa POLTTORANKAA. 
107 pino-m3:n erä. P. 044 
2568671.

Muuton vuoksi asunnon 
KALUSTEITA ja muita ko-
din tarvikkeita: sänky, 
pyöreä jatkettava keit-
tiön pöytä, astioita, ym. 
ym. kaikenlaista kodin 
tarviketta. Soita pikaisesti 
ja kysy lisää puh. 044-953 
0134.

Hyväkuntoiset KEIT-
TIÖKALUSTEET, 2-alt. 
tiskipöytä, hana. Soita. 
0503127361.

Tunturi-merkkinen poi-
kain VAIHDEPYÖRÄ 20 
tuumainen. Hyväkuntoi-
nen. Hinta 80 euroa. Puh. 
044-2991552.

PARIPYÖRÄT 18.4x34. 
Raju. Hyvät. Kysele puh. 
0400-281630.

Kesä tulee, tiet kutsuu! 
Nyt halvalla siisti Nissan 
Primera 2.0 SLX -93. Ajo-
aikaa elokuun loppuun. 
1300 euroa/tarjous. P. 
041-5042797.

Hyväkuntoinen, vähän 
käytetty KUIVAUSRUM-
PU, h.10 €. Popcorniko-
ne, h.5 €. Savonia-sarjan 
aterimia n. 48 kpl, h. 10 €. 
P. 040-7344089.

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.

TRACKERIN GPS, täydelli-
nen. puh. 040-5250185.

Ostetaan  

Hyväkuntoiset, edulli-
set RETROLASTENVAU-
NUT, joissa sekä kop-
pa että ratasosa (myös 
pelkällä kopalla käy). P. 
050-4105725.

Siisti PINNASÄNKY sää-
dettävällä pohjan kor-
keudella. Tarjoa! Puh. 
040-7521883.

MARSU tai hamsteri häk-
keineen ja muine tykö-
tarpeineen. Eläinrakkaa-
seen lapsiperheeseen, 
jyrsijäkokemusta on. 
P. 050-4105725.

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

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

Pieni KASVIHUONE tai 
kehikko. Käytävälaatto-
ja, kaivonrenkaat. Puh. 
050-4924660.

2 kpl TAHKOJA, sopii esim. 
lasin ja korukivien hion-
taan. Tied. puh. 440117.

Halutaan vuokrata  

Avopari haluaisi vuokra-
ta saunallisen KAKSION 
tai kolmion. Soittaa voi 
mihin aikaan vain, puh: 
050-4129141.

MUMMONMÖKKI/Ok-talo 
Nivalasta. P: 0407401398 
/ 0451250034.

Savuton nainen haluaa 
vuokrata YKSIÖN Nivalas-
ta. Mahdollisimman pian. 
Puh. 044 0105072.

Vuokralle tarjotaan  

RIVITALOKAKSIO 58 
m2 lähellä keskustaa. P. 
0400-429113.

Kadonnut  

Iso AVAINNIPPU SunKirp-
pixen pihan tienoille. Löy-
täjää pyydetään palautta-
maan avaimet joko tämän 
lehden konttoriin, kirppu-
torille tai poliisiasemalle. 
Löytäjälle palkkio.

Hautaperältä 15.4. lei-
kattu KOLLIKISSA, mus-
ta-valk.-juovikas, käpä-
lissä ja päässä valkoista. 
Tuntee nimen Rölli. P. 
044-2628773.

Viime keskiviikkona kirk-
kaat KORVATULPAT nah-
kaisessa paketissa. Puh. 
044-3312466.



Nivalan Viikon voi nyt 

myös

TILATA
jakelualueen 
ulkopuolelle

Vuodeksi eteenpäin 
vain

42€
Soita heti, puh. 443 133


