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Sunnuntai  
3.5.2009

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 3.5.: Lihahöystö, 

perunat, puolukkasose, mar-

javaahto.

Maanantai: Makkarakeitto, 

juusto, puolukkapuuro.

Tiistai: Kalapullat/pihvit, 

muusi, porkkana-mandarii-

nisalaatti, vadelmakiisseli.

Keskiviikko: Broilerkasvis-

kastike, perunat, mustahe-

rukkahillo, marjakiisseli.

Torstai: Jauheliha-perunavii-

palelaatikko, jäävuori-anan-

as-tomaattisalaatti, sitruu-

nahyytelö.

Perjantai: Kinkkuvihannes-

keitto, juusto, hedelmäinen 

puuro.

Lauantai: Nakkipata, kurk-

kusalaatti, mustikkakiisseli.

Sunnuntai: Palapaisti, peru-

nat, lounassalaatti, sekahe-

delmäkiisseli.

Peruskoulu ja 
lukio
Maanantai: Uunimakkara, 

muusi, kaalisalaatti.

Tiistai: Broileririsotto, viher-

salaatti.

Keskiviikko: Lohi-kasviskeit-

to, pehmeäleipä.

Torstai: Kinkkukiusaus, pu-

nakaali-punaherukkasalaat-

ti.

Perjantai: Riisi-ohrapuuro, 

mehukeitto, kinkkuleikkele, 

ruispalat.

Sanokaa Jumalalle:

Kuinka pelottavia ovatkaan 

sinun tekosi!

Viholliset nöyrtyvät sinun 

edessäsi suuren voimasi täh-

den. Koko maa kumartuu 

eteesi, koko maa laulaa kii-

tostasi ja ylistää nimeäsi.

Tulkaa ja katsokaa Jumalan 

töitä. Hän on tehnyt meil-

le suuria tekoja. Hän muutti 

meren kuivaksi maaksi,

kuivin jaloin kansa kulki vir-

ran poikki. Siksi me saamme 

iloita hänestä. Hän hallitsee 

voimallaan iäti, hän pitää 

silmällä kansoja. Älköön ku-

kaan nousko kapinaan häntä 

vastaan. Ylistäkää meidän Ju-

malaamme, kaikki kansat,

antakaa ylistyksen kaikua!

Hän antaa meille elämän,

hän ei salli jalkamme hor-

jua. 

Ps. 66: 3-9

Lauantai 9.5. Eurooppa-

päivä.

Sunnuntai 10.5. Äitienpäivä.

Punaisen Ristin Viikko.

Haluan tietää milloin minulla 

on hauskaa. Siksi en juo.

Nancy Astor

1. Mistä maasta sikainfl uens-

sa alkoi levitä?

2. Kuka on eduskunnan ta-

lousvaliokunnan puheen-

johtaja?

3. Mikä on TTVK?

4. Monennenko kerran jär-

jestetään Unicefi n Janopäi-

väkeräys?

5. Missä upseeri voi yletä bri-

gadöörin arvoon?

Vastaukseet sivulla 10

Ruokalista

Vauvauutisia

Työpaikat
Lehtorin virkoja, tuntiopetta-

ja, erityisluokanopettaja, psy-

kiatrian erikoissairaanhoita-

ja, fysioterapeutti, kosmetii-

kan jälleenmyyjä, maatalous-

työntekijä.

Työvoimakoulutus: Mo-

nialainen rekrytointikoulu-

tus yhteishankintakoulutuk-

sena

Maarit ja Jarmo Kivioja sai-

vat tytön Oulaisissa 7.4.2009. 

Pienokaisen pituus on 49cm 

ja paino 3200g. 

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.

Sunnuntai: Outi.

Maanantai: Roosa, Ruusu.

Tiistai: Maini.

Keskiviikko: Ylermi.

Torstai : Helmi, Kastehelmi.

Perjantai: Heino.

Lauantai : Timo.

Nivalan Viikossa avoinna ol-

leeseen ilmoitusmyyjän teh-

tävään oli runsaasti hyviä ha-

kijoita. Lehteä kustantavan 

Nivalan Paikallismediat Oy:n 

hallitus valitsi tehtävään He-

linä Ängeslevän Ylivieskasta. 

Hän on aloittanut työn viime 

maanantaina.

Helinä Ängeslevällä on 

pitkäaikainen kokemus leh-

tialalta, sillä hän on tullut 

alalle 1975 ensin Pyhäjoki-

seutu -lehteen ja myöhem-

min työpaikka on ollut Ou-

lun Eteläinen ja Vieskalai-

nen -lehdissä. Pitkäaikainen 

työ ilmoitus- ja markkinoin-

tiasioiden parissa on tehnyt 

hänet tutuksi alueen yrittäji-

en keskuudessa.

- Alue ja yrittäjäkunta on 

tuttua ja työkaveritkin osit-

tain, joten tänne oli mukava 

tulla. Jokaisella lehtitalolla on 

kuitenkin omat systeeminsä, 

niin että uusiakin haasteita 

on luvassa.

- Minulle uutta oli inter-

netissä ilmaiseksi ja ilman re-

kisteröintiä kokonaan luetta-

va näköislehti. Sitä ilmoitta-

jien kannattaa ehdottomasti 

hyödyntää. Nivalan Viikkoa 

luetaan kuulemma eri puo-

lilla maailmaa netistä, mut-

ta markkinointimielessä sitä 

ei ole vielä oivallettu. Lisäksi 

kaikki lehdet jäävät interne-

tin arkistoon, joten ilmoitus 

näkyy siellä vanhoja lehtiä 

selailevalle vaikka vuosikau-

sia. Nettimainonta on yleis-

tymässä ja meidän kannattaa 

olla näissä asioissa etunojas-

sa, kun kerran valmiudet ja 

tietotaito siihen on jo olemas-

sa, Helinä Ängeslevä miettii.

Synttärionnittelut Haapaperän 

Juliannalle, joka 3.5. täyttää 

2 vuotta!

Kokonharjun Saskia-serkku 
sekä kummit Elise ja Markus

Onnea!

Viirula on 
Ylivieskassa

Viime lehdessä olleessa eläin-

taitokoulutus Ellusta kerto-

neessa jutussa oli virhe. Löy-

tökissojen kotina toimiva 

Kissatalo Viirula sijaitsee Yli-

vieskassa eikä Haapavedellä, 

kuten jutussa mainittiin.

Tässäpä on Haijun miehillä kunnon jänissaalis. Jänikset käsiteltiin asianmukaisesti ja 

pantiin suolaan. Sieltä oli hyvä ottaa jänispaisti uuniin paistumaan. Yksi jäniksistä on 

muita vaaleampi ja hyvin suurikokoinen.

Helinä Ängeslevä on aloittanut työt Nivalan Viikon ilmoitusmyynnissä.

Helinä aloitti työt
Nivalan Viikossa
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Nyt lapset piirtämään Äidille!

Piirustukset voi tuoda Nivalan Viikon toimistoon, tai lähettää 

postissa osoitteella Nivalan Viikko, Kalliontie 25, 85500 Nivala. 

Toimiston ikkunanpielessä on myös postilaatikko. Piirustusten 

tekotapa on vapaa, mutta ruutupaperia ei kannata käyttää. Myös 

pienet runot ja kirjoitukset äidille ovat tervetulleita.

Kuvan taakse kannattaa laittaa piirtäjän yhteystiedot, sillä arvom-

me kaikkien osallistujien kesken 10 MUKAVAA PALKINTOA

Lahjaidoita Äidille–Isoäidille 10.5.
H y v ä ä  o l o a  •  A s u s t e i t a  •  K e n k i ä  •  K o r u j a  N i v a l a s t a
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Nivalan Seurakunta
Seurakunnan kotisivujen 

osoite: www.nivalansrk.fi 

Kirkkoherranvirasto  p. (08) 

440 025.

Jumalanpalvelukset:

Su 3.5 klo 10 sanajumalan-

palvelus kirkossa, Jukkola, 

Rautio, H Halmetoja, laulu. 

Radio Pooki. Kirkkokahvit 

seurakuntakodissa.

Seurakunnan viikko

Su 3.5. klo 14 Herättäjän seu-

rat seuratuvalla, toivotut vir-

ret ja runot (R Muilu, S Jär-

vi). Klo 14 seurakuntako-

dissa Jokilaaksojen musiik-

kiopiston pianisteja sekä A 

Rautio laulu,  M Telkki pia-

no, vapaa pääsy. Klo 17 seu-

rat Nivalan ry:llä (J Isomaa, P 

Eskola). Radiointi Pookissa, 

kolehti kiinteistömenoihin. 

Klo 19 Kalajoen rovastikun-

nan kuoron konsertti Nivalan 

kirkossa, joht. V Ainali ja J 

Ketola, vapaa pääsy.  Kolehti 

Petroskoin kirkon rakennus-

rahastoon.

Ma 4.5. Klo 7 ekumeeninen 

rukoushetki viikon alussa  

seurakuntakodissa (Vilja-

nen).

Ti 5.5. klo 19 seurakuntako-

dissa isä Antero kertoo At-

hos-vuoren luostarin elämäs-

tä, dvd (Viljanen), kahvit en-

nen tilaisuuden alkua. 

Ke 6.5.  klo 11 varttunei-

den kerho Nivalan ry:llä (J 

Isomaa). Klo 13 lähetys- ja 

diakoniapiiri Puolukat ko-

koontuu Katri  ja Elli Marjo-

niemellä, Vainiotie 1.

To 7.5.  klo 17 lapsikuoron 

harjoitukset seurakuntako-

dissa.

Diakonityö: Diakoniatoi-

mikunnat! Yhteisvastuuke-

räys on päättymässä. Muis-

tattehan palauttaa listat ja 

lippaat!

Ma 25.5. Rovastikunnalli-

nen Mielenterveyskuntou-

tujien retkipäivä Vinnurvan 

leirikeskuksessa.

Tiedustelut ja ilmoittautu-

minen diakoniatoimistoon 

pe 15.5. mennessä p. 442144, 

040-5325571.

Perhekerhotyö: Ti 5.5. klo 10 

Perhekerhojen päätöslounas 

ja hartaushetki seurakunta-

kodilla.

Päiväkerhotyö: Syksyllä al-

kaviin päiväkerhoihin il-

moittautuminen toukokuun 

aikana lapsityön toimistoon 

p. 440 328 tai lastenohjaajille 

kerhossa. Kerhoihin ovat ter-

vetulleita 4 – 6 vuotiaat lap-

set. Myös tänä vuonna ker-

hoissa käyneet  ilmoittautu-

kaa kerhoryhmien muodos-

tamista varten. Kesäkerhoja  

4 – 6 vuotiaille lapsille päi-

väkerhotiloissa viikoilla 23 ja 

24. Tiedustelut ja ilmoittautu-

miset lapsityön toimistoon p. 

440 328. Kerhoryhmiä muo-

dostetaan ilmoittautumisen 

mukaan.

Varhaisnuorisotyö: Lasten 

kesäleirit  2009 Vinnurvan 

leirikeskuksessa

- 4 – 6 vuotiaiden päiväleirit 

17.6  ja 18.6. Hinta 5 e/ vrk. 

Sisaralennus 50%

- 7 – 10 vuotiaiden leiri 1  22 

– 23.6.  Hinta 12 e. Sisaralen-

nus 50%

- 7 – 10 vuotiaiden leiri 2  25 

– 26.6. Hinta 12 e. Sisaralen-

nus 50%

- 10 – 13 vuotiaiden leiri   29 

– 30.6. Hinta 12 e. Sisaralen-

nus 50%

- Koululaisten leiri 7 – 12 

vuotiaille 2 – 3.7. Hinta 12 e. 

Sisaralennus 50%

- Larppausleiri 10 – 16 vuo-

tiaille 11 – 12.7. Hinta 12 e. 

Sisaralennus 50%

Leireille ilmoittautuminen 

7.5 klo 8.00 alkaen p. 08-

440025. Ilmoittautuneille lä-

hetetään leirikirjeet.

Nuorisotyö: La. 23.5. Nuor-

ten kevätretki Power Park-

kiin. Hinta 35 e. Sitovat il-

moittautumiset 5.5 mennes-

sä p. 040 532 5578.

Rippikoulutyö: Ti. 5.5 klo 

17.30-19 1-rippikoulun per-

heiden ilta Vinnurvan leiri-

keskuksessa. Lisätietoja p. 

040 532 5578

Lähetystö: Lähetyksen kirp-

putori Kanttorilassa on 

avoinna ke ja la klo 9-13. Lä-

hetyssihteeri Katja Tuunanen 

on aloittanut työt, hänet ta-

voittaa numerosta 044 362 

8549.

Tulossa: Su 17.5. retki Oulun 

tuomiokirkkoon. Retken hin-

ta 25 e/hlö. Tied. ja ilm. ruo-

kavalioineen kirkkoherran-

virastoon p. 440025 to 7.5. 

mennessä.

Rovastikunnallinen toi-

minta: Kala- ja Pyhäjoki-

alueen seurakuntien per-

heasiain neuvottelukeskus, 

Rautatienkatu 6 C 2 (käyn-

ti 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.

Etappi-ohjelma radio-Poo-

kissa maanantaisin klo 17. 

Ohjelmassa käsitellään inhi-

millisen elämän

kysymyksiä kristilliseltä ar-

vopohjalta. Ohjelma lähete-

tään uusintana sunnuntaina 

jumalanpalveluksen jälkeen.

Muut: Herättäjäjuhlaoppai-

ta on myytävänä kirkkoher-

ranvirastossa ja Mairen Ku-

kassa, hinta 3 euroa.

”Nivalan vanhat urut” – ää-

nite  sisältää urkumusiikin 

helmiä, soitettuna Nivalan 

kirkon uruilla, urkutaiteili-

ja Ismo Hintsala, levyn hinta 

20 euroa.

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

Joni Antti Johannes Heiska, 

Veeti Mikael Vähäsöyrinki

Kuollut

Aili Marjatta Niemi  89 v.

Taimi Hilma Vähäsöyrinki  

83 v.

Paavo Hautamäki  73 v.



Jo pihapiiristä näkee, että ta-

lon isäntä on tekevä ja tai-

tava käsistään. Karvoskylän 

kodin pihassa on monen-

laista työntulosta esillä, kuten 

puusta tehty pöllö, huvila pu-

ron varrella, vinttikaivo ja oi-

kean näköinen ”leikkikaivo”. 

Kesäksi rakennetaan pyöri-

vä kukkapenkki, joka vierel-

lä tuulimylly kertoo tuulen 

suunnista.

Eino Hautalahti on pitkän 

työuran jälkeen etsinyt elä-

kepäiviksi tekemistä. Viime 

vuosina hän on innostunut 

tekemään könninkelloja. En-

simmäinen pahkakello val-

mistui vuonna 2004. Viime 

talvena komeita kelloja val-

mistui peräti neljä. Olohuo-

neen seinustalla niitä on rin-

nakkain kolme; keskellä oleva 

on valmistettu tervalepästä, 

sivuilla olevat ovat koivua.

Eino Hautalahti on tehnyt 

kelloja sekä Haapajärven et-

tä Nivalan kansalaisopistois-

sa, koska molempiin suuntiin 

on Karvoskylältä sama mat-

ka. Haapajärvellä piiri on ko-

koontunut maanantaisin ja 

Nivalassa perjantaisin. Työ-

kaluja ja -tiloja on runsaas-

ti myös kotona, missä iso osa 

töistä on tehty. Piirustukset 

Einolla ovat päässä, paperil-

la piirustuksia ei ole. Suun-

nitteluun kuluukin aikaa, esi-

merkiksi erikoisen pahkakel-

lon tiimoilla on pitänyt mie-

tiskellä toteutusta useamman 

tovin. Kellojen koneistot ovat 

saksalaisia.

- Kaikki kellot lyövät yöllä, 

mutta se ei haittaa yhtään, 

kertoo Marjatta Hautalahti.

Myyntiä varten Eino ei ole 

kelloja tehnyt, vaan ajanku-

luksi.

- Jos joku niistä kiinnostuu, 

niin voin jopa osasta luopu-

akin, hän tuumaa.

Kellot ja monenlaiset muut-

kin puutyöt kiinnostavat ny-

kyajan ihmisiä, vaikka teki-

jöitä on yhä harvemmassa.  

Joskus, kun pihaan on pys-

tytetty vasta tehty lato, niin 

pian käyvät ohikulkijatkin 

sitä ostattelemassa, sillä pi-

hapiiri näkyy Ylivieska-Ii-

salmi tielle hyvin.  Töitä on 

mennyt paljon lahjoituksina 

ympäri maata ja Ruotsissa 

oleville sukulaisille. Kapio-

arkut ovat olleet suosittuja. 

Nytkin on seitsemän kantta 

valmiina, joista pitäisi tehdä 

arkut siskolle ja siskonlapsille 

Ruotsiin ensi kesäksi.

Talosta löytyy myös pahka-

töitä. Pudasjärveläinen, ikän-

sä metsätöitä tehnyt kaveri on 

pahkat löytänyt kauan aikaa 

sitten. Eri puulajit kiinnosta-

vat Einoa. Pihasta vietiin juu-

ri suuria raitoja sahalle. Mar-

jatan sukulaisten luo Itä-Suo-

meen lähdetään peräkärryn 

kanssa, sillä siellä on sahattua 

leppää odottamassa. Hopea-

kuusista tehtävät työtkin ovat 

suunnitelmissa. Ensi jouluksi 

valmistetaan tonttula aidosti 

harmaantuneesta puusta.

- Minulla on niin paljon ja 

monenlaista puuta varastos-

sa, että en taida niitä kaikkia 

ehtiä valmistaa, Eino kertoi-

lee.

Myös Marjatta on taitava kä-

sistään. Hän on virkannut 

paljon ja tehnyt suuritöisiä 

kanavatöitä, joihin isäntä on 

tehnyt puusta kehykset. Mar-

jatan sormet on tosin vast-

ikään jäykistetty reuman ai-

heuttamien kipujen vuoksi, 

joten virkkaustyyliä täytyy 

opetella uudelleen.

Vaikka Einon työura kului au-

tohommissa mm. maitoauton 

kuljettajana, on kädentaidot 

aina olleet kuvassa mukana 

jo suvun perinteenäkin. Uk-

ki ja kaikki kolme hänen poi-

kaansa olivat kuuluisia nah-

katöiden tekijöitä. Äidin suku 

on etelä-pohjalaisia Nurmon 

Teppoja, jossa myös käden-

taidot olivat arvossaan.

Käsitöiden teko vaatii tai-

tojen lisäksi viitseliäisyyttä. 

Puutöissäkin tarkkojen ku-

vioiden teko on aikaa vievää 

puuhaa. Joissakin kelloissa on 

perinteiset koristelut, toisiin 

Eino on suunnitellut kuvion 

itse. Joihinkin kelloihin hän 

on valinnut oksaisen puun 

tarkoituksella.

- Oksahan on kaunis koris-

te, oksa on kuin kukka, tämä 

puun ystävä ajattelee.

Maritta Raudaskoski

Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Kellontekijä Karvoskylältä

Harvinaisen suuresta pah-

kasta tehty tuoli. Seinällä 

olevan, emännän valmista-

man kanavatyön kehykset 

on isäntä tehnyt puusta.

Kaunis kätkyt on nyt nukkejen käytössä. Niiden pipot ovat 

Marjatan virkkaamia. Vieressä olevan kapioarkun "nurk-

karaudat" on tehty katajasta.

Nivalan Tuiskulassa järjes-

tetyt Taitavat kädet -käsi-

työmessut keräsivät runsaan 

määrän sekä näytteilleaset-

tajia että yleisöä. Marjakan-

kaan Korukiven järjestämät 

messut olivat avoinna lauan-

taina ja sunnuntaina.

Näytteilleasettajia oli lähes 

60, mitä voidaan pitää ennä-

tyksenä. Nivalalaisten lisäk-

si myyjiä oli saapunut ympä-

ri maata.

Nivalalaisen Jalo Vähäsöyrin-

gin puukot herättivät yleisös-

sä kovasti kiinnostusta. Puu-

kot olivat nyt messuilla esillä 

ensimmäistä kertaa. Puukot 

on tehty alusta asti käsityö-

nä. Puukkoja oli pienem-

mistä jungeista  aina suuriin 

puukkoihin asti. Myös tupet 

hän on itse valmistanut.

- Olen ollut eläkkeellä jo yh-

deksän vuotta, ja kun oli ai-

kaa, niin keksin tämän ajan-

kuluksi. Tähän asti olen anta-

nut näitä lahjaksi, mutta nyt 

toin ne tännekin nähtäväksi, 

Vähäsöyrinki kertoo.

Joissakin puukoissa on puu-

kon kahvan päässä tai helan 

vieressä pätkä hirvensarvea, 

jota Vähäsöyrinki sanoo oi-

vaksi materiaaliksi. Nahka-

tupet on kauniita ja huolel-

la tehtyjä.

- Tuppinahkaa kyllä on saa-

tavissa, mutta se on aika kal-

lista. Kaikki työvaiheet olen 

opetellut aina terän karkai-

susta lähtien, Vähäsöyrinki 

sanoo.

Näytteilleasettajia oli nyt mo-

lemmissa saleissa ja myyjiä oli 

myös ulkona. Osa kauppiais-

ta kertoi kaupan käyneen hy-

vin. Tuiskulan tilat soveltuvat 

hyvin messujen pitopaikaksi. 

Lähiaikoina siellä pidetään 

myös Puutarhamessut.

Taitavat kädet -messuilla paljon väkeä

Jalo Vähäsöyrinki on ope-

tellut eläkepäiviensä ajan-

kuluksi puukkojen teke-

misen. Taitavasti tehdyt 

kauniit puukot kiinnostivat 

yleisöä.

Keskellä oleva kellon materiaali on tervaleppää, sivuilla olevat koivua.

Tämä pahkakello valmistui 

vuonna 2004.
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Viime tiistaina oli alkuvuo-

desta julistetun Läskikapi-

nan päättäjäispäivä. Alunpe-

rin mukana olleista lähes 50 

hengestä kaikki eivät käyneet 

loppupunnituksessa, mutta 

kaikki mukaan lähteneet oli-

vat mukana arvonnassa.

Läskikapinan palkintoina 

oli yhteistyökumppaneidem-

me arvokkaita lahjakortteja. 

Voittajaksi selviytyi ylivoi-

maisesti suurimmalla pudo-

tuksella Ritva Aksila. Painoa 

oli pudonnut peräti 13.9 ki-

loa. Ritva oli mukana kan-

salaisopiston painonhallin-

taryhmässä, jota on vetänyt 

Teija Poikkimäki. Koko ryh-

mä on saavuttanut hyviä tu-

loksia, sillä Tyllerö -nimellä 

ponnistellut joukko oli ke-

ventynyt yhteensä peräti 81,7 

kiloa. Tylleröt saapuivat tilai-

suuteen reippaan kävely- ja 

sauvakävelylenkin lomassa. 

Samoissa merkeissä he aikoi-

vat jatkaa tapaamisia silloin 

tällöin myöhemminkin, vaik-

ka kansalaisopiston ryhmä on 

jo loppunut. Myös itsekseen 

laihduttajissa oli useita kiloja 

keventyneitä osallistujia.

- Teijan opeilla olen laih-

tunut. Liikkunut enemmän, 

välttänyt rasvoja ja turhia ka-

loreita, syönyt kasviksia sekä 

kohtuullistanut kaiken kaik-

kiaan syömistä, kertoo Ritva 

Aksila.

- Veriarvot ja verenpaine 

ovat nyt viitearvojen puitteis-

sa ja aivan selvästi tuntee, mi-

ten paljon paremmin jaksaa 

töissäkin,  hän pohtii.

Ritva oli edellisen jou-

lun aikana puhutellut itse-

ään ja käynyt läpi elämään-

sä ja olotilaansa. Niinpä hän 

liittyi ryhmään ja sai aikaan 

reilussa neljässä kuukaudes-

sa huikeita tuloksia.

- Kyllä ryhmän tuki on ol-

lut tärkeää, ei siitä painonhal-

linnasta oikein yksin tahdo 

tulla mitään. Myös se kannus-

taa kovati, kun huomaa pai-

non lähtevän putoamaan.

Ritva Aksila sai lahjaksi 

Mode-Mekon 100 euron ar-

voisen lahjakortin. Toisek-

si eniten oli keventynyt Er-

ja Tulppo 7,8 kiloa ja hän sai 

Kupari-Kengän 100 euron ar-

voisen lahjakortin. Kolman-

neksi eniten pudotti Anne 

Vaaramaa 7,7 kiloa, hän sai 

100 euron arvoisen lahjakor-

tin Hämekosken Pukimoon.

Kaikkien osallistujien kes-

ken arvottiin lisäksi 100 euron 

lahjakortti Kellosepänliike R. 

Sammanlahdelle. Onnettare-

na toimi Milla Mäntylä ja hän 

nosti voittajaksi lapun, jossa 

luki Päivi Karsikas.

Lisäksi arvottiin Nivalan 

Viikon lahjoittamat kolme 

laihduttamista ja elämänhal-

lintaa käsittelevää kirjaa. Kir-

jat osuivat seuraaville: Taina 

Halmetoja, Erkki Heikinaho 

ja Eeva Sarja.

Läskikapinan päättäjäiset

Läskikapinassa mukana ol-

leista Ritva Aksila ylsi yli-

voimaiseen voittoon ja on 

nyt 13,9 kiloa alkuvuotta 

keveämpi. Hän oli noudat-

tanut urakassaan diabe-

teshoitaja Teija Poikkimäen 

neuvoja.

Kaikkien Läskikapinaan osallistujien kesken arvottiin 100 

euron arvoinen lahjakortti Kellosepänliike R. Sammallah-

delle. Milla Mäntylä nosti läskikapinapäällikkö Kaarina 

Puusaari-Niemelän pitelemästä korista arpalipun, jossa 

voittajaksi selvisi Päivi Karsikas.

Ensi viikolla teemana
PIHA & PUUTARHA
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Lukijat voivat lähettää mielipiteitään ja havaintojaan tekstiviestil-

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

Viestit edustavat lähettäjän näkemyksiä - eivät lehdenTekstarit

Kommentoi netissä
Tekstarit löydät  myös internetistä 

osoitteesta www.nivala.org. Sivuilla 

voit myös kommentoida viestejä.

KYSY VAPAITA TONTTEJA 
KALAJOEN HIEKKASÄRKILTÄ!

Kalajoen kaupunki, www.kalajoki.fi

Mennäänpä sakilla Liittolaan 

tanssaamaan äitienpäivän 

aattona! Tarmo Malila antaa 

tanssille tahit! Pistettäämpä 

varrauskirijalle jo ylös niin 

muistettaan!

Joltain jäi reilu viikko sitten 

pari ostosta Life luontaistuo-

tekauppaan. Voipi hakea tun-

tomerkkejä vastaan.

Mistä saa kekkilan kanan 

kakkaa?

Suurempi maksu TV-omis-

tajille. On väärin maksattaa 

vain radion omistajilla yhtä 

suurta maksua. Kolmasosa 

riittäis. Nim. Vanhus.

Kyllä nivalan pitsa/kebab pai-

kat menettää palio ku kym-

meneltä menee jo kiinni, jos 

olis tunnin pitempään auki 

niin itellä ainaki iltavuoron 

jälkeen olis käyttöä.

Oottako huomannu Nivalan 

Apteekissa ihana lehmätaulu, 

oikein silmä lepää kun kah-

too sitä. Kiitos!!!

Voi teitä ja meitä reppanoi-

ta: minäki jouvun syyttään 

eri halot joka talavi pessään? 

Sitte taas pittää miettiä mistä 

taas sais niitä puita meinaan... 

voe... voe... kaikesta huol. hy-

vää kesää kaikille. Me ollaan 

sankareita kaikki kun oikein 

oivalletaan.

Saisko nivalaan jonku ero-

tiikkapuotin? Olis kiva jos 

olis jotaki tekemistä täällä-

ki. Kävijöitä riittäs ja märkä-

nä olis muukin kuin silmä-

kulmat. Ja älkää ihmiset aina 

iniskö. T. Pamela.

Voi hyvänen aika, että Niva-

lan kylällä on huonokuntoiset 

tiet, ärsyttävää käydä asioil-

la, kun tiet on niinkuin pot-

tupellolla ajais!!

Sinä jolla on ilmanen netti 

josta pystyy kattoon telkku-

aki, kerro muillekki mistä nii-

tä saa ku meille netti maksaa 

yli 100 e/vuosi.

Poliisit puhuu kännykkään 

ajaessa...! Näin meillä niva-

lassa.

Kyllä joku nuori tekis kesällä 

hyvän tilin kun kasvattas tuo-

reita makoisia pullevia her-

neenpalkoja ja myis torilla 

joka päivä niinkuin muual-

ta niitä saa. Täällä kaupois-

sa kuivia, ruskia pilkullisia 

pahan makuisia littanoita ja 

kalliita.

Kansallista Veteraanipäivää vietettiin maanantaina Ni-

valassa perinteisin menoin. Ohjelmassa oli kunniakäynti 

sankarihaudalla ja seppelten lasku haudoille lukiolaisten 

ja Nivalan mieslaulajien vastatessa ohjelmasta. Rukouksen 

luki kirkkoherra Martti Viljanen.Veteraaneja oli paikalla 

vain yhdeksän, sillä valtakunnallinen juhla järjestettiin Ii-

salmessa, jonne osa oli matkustanut. Nuorisoa oli paikalla 

tavallista enemmän, sillä kaikki lukiolaiset osallistuivat ti-

laisuuteen. Tämän vuoden tunnuslauseena on "Aika kan-

taa viestiä".

Aika kantaa viestiä

Nivalan Nuorisoseura täyttyi odotetusti musiikinystävis-

tä, kun Jokilatvan opiston Karaokekurssilaiset pitivät ke-

vätkonsertin. Hyväntuulisella tilaisuudella oli mittaa lähes 

kolme tuntia, sillä lauluja esitettiin 45. Kansalaisopiston 

kuulumisia lisää seuraavassa lehdessä.

Tiina Raudaskoski

Karaokea 
kevätkonsertissa

SunKirppixelle on hankittu 

kahdet kangaspuut ja ne ovat 

yleisön käytettävissä. Toiset 

on aikoinaan ostettu Niva-

lan Työttömien yhdistyksel-

tä, kun se lopetti toimintansa. 

Toiset on hankittu Haapajär-

ven Käsityökeskuksesta.

Kirppiksen kassalla on va-

rauslista, josta asiakkaat voi-

vat varata kutomisaikaa ja tie-

dustella taksoja. 

Noin kuukauden käytössä ol-

leissa puissa on jo syntynyt 

mattoja ja poppanoita. Yksi 

20 metrin poppanaloimi on 

jo kudottu loppuun, mutta 

maanantaina pantiin uutta 

lointa puihin. 

SunKirppixellä nyt matontekokin mahdollista

Katri Pohjola, Simo Pert-

tula ja Päivi Eskola panivat 

uutta lointa puihin. Pop-

panalointa tuli nyt kudotta-

vaksi 30 metriä.

alk.
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Liittola / Maliskylän Ns.

Viherpeukalot

Haapaperän kyläseura ry

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

Lasten Jalkapalloleikkikoulu

alkaa Nivalassa lauantaina 23.5.

Leikkikoulu on tarkoitettu 5-6 -vuotiaille pojille

ja 5-7 vuotiaille tytöille, ja se kokoontuu kerran viikossa.

Ensimmäiset harjoitukset pidetään la 25.3. klo 11.00-

12.00 Lukion hiekkakentällä. Liikuntaan soveltuvat vaatteet 

ja kengät sekä juomapullo mukaan! Lisätietoja Suvilta, 040-

7079405 sekä seuran nettisivuilta: 

www.fc-92.sporttisaitti.com.

Nivalan Metallityöväen AO 353

FC-Ysikaks' Nivala

MTK 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

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.

Seuran KEVÄTKOKOUS järjestetään torstaina 7. touko-

kuuta Tuiskulassa klo 18.30 alkaen.

Harjoitusajat:

Maanantai: 19.00 - 21.00

Torstai: 19.00 - 21.00

www.hmdkalajokilaakso.net

Akun keräys Essolassa, Järvikyläntie 838.

Tontteja myynnissä. Edullisia ja luonnonkauniilla paikalla.

Elinvoimaa Aittolasta. www.aittola.fi 

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

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

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.

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

RISUASKARTELUA

ym. valmisteluja puutarhamessuja varten Sikosessa, Sikope-

räntie 55, ma. 4.5.-09 alkaen klo 18.00. Työkaluja mukaan. 

Kaikki kiinnostuneet tervetuloa!

Äitienpäivän aaton Tanssit Liittolassa 

9.5.2009 klo: 20.30-01.00

* Soittaa Tarmo Malila & Täysikuu

* Mukana myös Tomi Malila

Puff etti toimii!

Liput 8e

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
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Parhaat palvelut  

Vastataan pois

1. Meksikosta.

2. Jouko Skinnari.

3. Tekijänoikeuden tiedotus- 

ja valvontakeskus.

4. 12.

5. Pelastusarmeijassa.
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Myydään  

2 kpl TAHKOJA, sopii esim. 
lasin ja korukivien hion-
taan. Tied. puh. 440 117.

Ford Transit vm-88 OSIA, 
mm. hyväkuntoiset tal-
vi- ja kesärenkaat van-
teineen. Toyota Cari-
na OSIA vm. -86. Puh. 
044-2792643.

SKIKE V07 RULLASUKSET, 
ilmakumit ja jarrut. Muu-
taman kerran käytetty. 
Hinta 210 euroa. P. 044-
7459 302.

OPEL Astra 1.9 (120 hv) 
CDTI Wagon -06 met.mus-
ta. Kaikki herkut: autom. 
ilmast. ajotietokone, ve-
tok., tumenn.lasit, 2xrenk. 
aj. 189 tkm. H. vain 13490 
euroa, myös vaihto kunn.
olev. pien. ja halpa mahd. 
P. 040 555 3549.

Tyttöjen 16- ja 20-tuumai-
set POLKUPYÖRÄT ja poi-
kien 20- ja 24-tuumaiset 
polkupyörät. Hyväkuntoi-
sia. Puh. 0400-876649.

3h+k+s /72 m2), PÄÄTY-
HUONEISTO Saratiellä, au-
tokatos + varastoja 2 kpl. 
Lisätietoja 050-3265701.

POREAMME. Tarpeetto-
maksi käynyt, muutaman 
kerran käytetty kolmion 
mallinen tehokas po-
reamme. koko n. 130x170 
uusine hanoineen ja suih-
kuineen. Asennusvalmii-
na vaikka uuteen kotiin! 
"Kirpputorihinta" 300 eu-
roa. P. 040 5553549.

OPEL Astra 1,6i vm-92. 
Kats. 24.5.09. 2 hyvät ren-
kaat, keskuslukot, CD-soi-
tin, vetokoukku 5-ov., väri 
viininpun., siisti. H. 1200 e. 
0400-291211.

Etsitkö AUTOA? Käy tsek-
kaan www.nettiauto.com/
nissan/primera/2526502. 
Soita ja sovi näyttö, teh-
dään kaupat.

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

HERKUT ja PIKKULAHJAT 
Äitienpäiväksi Gospel-
kuorolaisten myyntipöy-
dältä K-Marketin aulasta 
la. 9.5. klo 9.00 alkaen.

Kaunis LEIKKIMÖKKI. 
Puh. 08-441180, 040 861 
4352.

Vähän käytetty AGGRE-
GAATTI Mitsubishi MGK 
2400. Käytetty mökki-
työmaan virtalähteenä. 
Hinta 350 eur. Puh. 0400 
389044.

Melkein uutta vas-
taavat Volvon KESÄ-
RENKAAT 195/65R15 
alumiinivanteilla tarpeet-
tomana hinta 450 €. Puh. 
0400-703951.

Edulliset käytetyt SIIVOUS-
KOMERO ja hyllykomero 
yläkaapeilla, tiskipöydän 
2-altainen TERÄSKANSI 
160 cm, ulko-ovi ja kaksi-
lehtinen parvekeovi sekä 
3-lasinen saunan ovi. Puh. 
0400 389044.

KESÄRENKAAT 185/70-
14 4 kpl Nissan vanteilla 
70 euroa. Hinattava leh-
ti/ruohon KERÄÄJÄ Sti-
ca 42" 250 euroa. PERÄ-
MOOTTORI Terhi 5 hv. 70 
euroa. P. 0400 384689.

PIHAMAJA + grilli 350 eu-
roa, polttopuuta 0,5 m:
stä 9 m3, 330 euroa. Puh. 
044-2809809.

Ostetaan  

Halpa HENKILÖAUTO ne-
liovinen. Hinta raja 300 e. 
0466332424.

METSÄÄ. 0504008066.

Edullista RUOKAMULTAA 
pihalle pintamaaksi, koh-
tuu hintaisia PORAKIVIÄ 
ja hyväkuntoinen TRAM-
POLIINI mielellään turva-
verkolla. P. 0405817459. 
Tarjoa!

Vuokralle tarjotaan  

RIVITALOKAKSIO 59,5 m2. 
Vapaa 1.6. Ei tupakoitsijal-
le. Vuokra 550 euroa/kk + 
vesi. P. 040-5442880.

YKSIÖ hyvältä paikalta 
hissikerrostalosta. Vapau-
tuu heti. P. 0440 855030.

Sekalaista  

Ajetaan MUUTTOJA ja TA-
VARANKULJETUKSIA isol-
la pakettiautolla ja perä-
kärryllä ympäri Suomen. 
Puh. 040 548 8043.

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
 Helinä Ängeslevä
 044 544 0276
 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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Vapaita myyntipaikkoja löytyy vielä!
VARAA PAIKKASI  Nivalan Urheilijat 040-707 9662 /Puutarhamessut tai  toimisto@nivalanurheilijat.fi   

Messusivut viikon 19 Nivalan Viikossa. Jakelu kaikkiin talouksiin  + näköislehti netissä www.nivalanviikko.fi 

Ensi viikolla
teemana

piha & puutarha


