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Sunnuntai  
10.5.2009

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 10.5.: Palapaisti, 

perunat, lounassalaatti, se-

kahedelmäkiisseli.

Maanantai: Sianlihakastike, 

perunat, jäävuori-tomaatti-

persikkasalaatti, mustahe-

rukkakiisseli.

Tiistai: Maksapihvit, perunat, 

voisulakastike, puolukkasur-

vos, aprikoosihyytelö.

Keskiviikko: Kirjolohi-pe-

runasuikalelaatikko, puna-

juuri-viipaleet, punaheruk-

kakiisseli.

Torstai: Borilerpyörykät, pe-

runat, kastike, kaali-retiisi-

kurpitsasalaatti, hedelmä-

kiisseli.

Perjantai: Lihakeitto, juusto, 

marjapuuro.

Lauantai: Punajuuripihvit, 

perunat, kastike, raejuusto, 

boysenmarjakiisseli.

Sunnuntai: Stroganoff , pe-

runat, italiansalaatti, luumu-

kiisseli.

Peruskoulu ja 
lukio
Maanantai: Chili con carne, 

riisi, kaalisalaatti.

Tiistai: Lihakeitto, ruispalat.

Keskiviikko: Sitruunanma-

kuinen turskaleike / Hauskat 

kalapihvit, muusi, punajuuri-

omenasalaatti.

Torstai: Pasta talon tapaan, 

kiinankaali-persikkasalaatti.

Perjantai: Andalucialainen 

keitto, sämpylä, herkkukurk-

ku.

Herra näytti, että hän on mei-

dän pelastajamme,

hän osoitti vanhurskautensa 

kansojen nähden. Hän muisti 

Israelin kansaa, osoitti jälleen 

laupeutensa ja uskollisuuten-

sa. Maan ääretkin saivat tie-

tää, että Jumalamme pelasti 

meidät. Maa, kohota Her-

ralle riemuhuuto! Iloitkaa ja 

riemuitkaa, laulakaa ja soitta-

kaa! Ylistäkää Herraa harpun 

sävelin, soittakaa ja laulakaa! 

Vaskitorvin ja oinaansarvin

kohottakaa ylistyksenne Her-

ralle, kuninkaalle!

Pauhatkoon meri kaikkineen, 

juhlikoon maa, juhlikoot sen 

asukkaat! Taputtakoot virrat 

käsiään, yhtykööt vuoret nii-

den iloon Herran edessä,

sillä hän tulee ja tuo maail-

maan oikeuden. Hän hallitsee 

maanpiiriä vanhurskaasti,

tuomitsee kansoja oikeuden 

mukaan. Ps. 98: 2-9

Sunnuntai: Aino, Aini, Aina, 

Ainikki. 

Maanantai: Osmo. 

Tiistai: Lotta. 

Keskiviikko: Kukka, Floora. 

Torstai: Tuula. 

Perjantai: Sofi a, Sonja, Soh-

vi. 

Lauantai: Ester, Essi, Esteri. 

Sunnuntai 10.5. Äitienpäivä.

Tiistai 12.5. J.V.  Snellmanin 

päivä, suomalaisuuden päivä.

Kiipijällä tarkoitamme 

kykenevää henkilöä, jota 

emme voi sietää.

Magnus von Platen.

1. Kuinka moni nuorista mie-

histä on Suomessa nyt työt-

tömänä?

2. Ketä ovat SAK:n sosiaali-

demokraattiset puheenjohta-

jaehdokkaat?

3. Minkä pelin muunnoksia 

ovat karambola, carolina ja 

pyramidi?

4. Millä nimellä Antti Ham-

marberg tunnetaan parem-

min?

5. Kuinka monta maalaus-

ta Vincent can Gogh sai 

eläessään myydyksi?

Vastaukset sivulla 10

Ruokalista

Vauvauutisia

Työpaikat

Nivalassa

Lehtorin virka, tuntiopettaja, 

erityisluokanopettaja, psyki-

atrian erikoissairaanhoitaja, 

fysioterapeutti, suunnitteli-

ja, kahvila-apulainen.

Työvoima-
koulutus
Yrittäjän ammattitutkin-

to, monialainen rekrytoin-

tikoulutus yhteishankinta-

koulutuksena, kone- ja me-

tallialan perustutkinto - ko-

neistus, koneistajan ammat-

titutkinto - cnc-koneistus, 

hitsaajan ammattitutkinto, 

puusepänalan ammattitut-

kinto - puutuotteen valmis-

tus, puusepänalan ammatti-

tutkinto - CNC/CAD/CAM-

tekniikka.

Jane ja Juho Viitanen saivat 

tytön Kokkolassa 26.4.2009. 

Pienokaisen pituus on 50cm 

ja paino 3500g.

Tämä kuva on otettu vuonna 1963. Kuvassa on Jokikylän koululla pidetyn äitienpäivä-

juhlan yleisöä.

Huhtikuun säätilastoja

Onnittelut  50 -vuotiaalle!

Hevosmies jo polvenkorkeudesta.

Nivalan sukulaiset onnittelevat

Suvi Leppimaa ja Raimo Sor-

visto saivat pojan Oulaisissa 

1.5.2009. Pienokaisen pituus 

on 49,5cm ja paino 3940g.

Johanna Lehtiniemi ja Mauri 

Peltola saivat tytön Oulaisissa 

4.5.2009. Pienokaisen pituus 

on 54cm ja paino 5100g.

Huhtikuu 2005   2006   2007   2008   2009   

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

sademäärä/kk mm 23   4   10   11   11   

sademäärä/v mm 23   4   15   26   14   

ylin lämpötila Cº 14,9 27 16:31 15,9 27 16:51 20,0 16 17:06 20,0 30 17:03 16,6 26 16:45

alin lämpötila Cº -6,8 19 6:18 -10,8 2 7:03 -10,0 4 6:03 -7,5 15 3:02 -7,6 19 5:03

keskilämpötila C° 2,7   3,0   2,7   2,9   1,9   

jääpäivät 0   0   0   0   0   

pakkaspäivät 23   20   23   23   22   

ylin ilmanpaine mb 1023 1 13:08 1030 30 13:28 1023 28 17:01 1020 26 15:18 1024 30 11:31

alin ilmanpaine mb 984 8 13:23 989 18 9:12 972 5 20:31 986 9 12:32 995 17 16:31

ylin tuulenpuuska m/s 11,3 5 20:01 9,8 21 18:38 14,4 5 14:41 8,7 7 9:12 12,9 18 12:48

lämpösumma/kk 0   51   22   10   7   

lämpösumma/v 0   51   22   10   7   

Vesisadepäivät: 10. (2mm); 11. (2mm); 13. (1mm); 17. (1mm); 28. (5mm).        

www.kotinet.com/jamsat            © Jouko Jämsä   

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.
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Nivalan kirkon uusien urku-

jen rakentaminen on hyväs-

sä vauhdissa.  Urkujen osat 

kannettiin kirkkosaliin kö-

källä kolmisen viikkoa sitten. 

Kirkon käytäville ja penkeille 

kertyi ripeään tahtiin puuta-

varaa ja koneiston osia nel-

jänkymmenen miehen voi-

min. 

-Aivan uskomatonta. Täl-

laista talkoohenkeä en ole 

ennen tavannut missään, ke-

hui Esko Virtanen, urkujen 

suunnittelija Urkurakenta-

mo Veikko Virtanen Oy:stä 

ja toimi kirkon keskiristillä 

”liikennepoliisina” ja ohjasi 

talkoolaisia mihin mikin osa 

viedään odottamaan nosta-

mista urkuparvelle.

-Lokakuusta lähtien on 

paiskittu töitä verstaalla. Ju-

hannukseen mennessä pitäi-

si puuosien ja koneiston pys-

tytys olla valmis. Kesälomien 

jälkeen elokuussa alkaa haas-

tavin työvaihe, urkujen ääni-

tys. Äänitystä valmistellaan  

esiäänittämällä pillit urku-

tehtaalla. Saksalaisvalmistei-

set metallipillit ovat tinan ja 

lyijyn seosta. Muilta osin urut 

ovat kotimaista työtä, kertoi 

Esko Virtanen

Ainutlaatuinen 
soitin
Nivalan kirkon kolmansiin 

mekaanisella koneistolla toi-

miviin urkuihin tulee 43 ää-

nikertaa kolme sormiota ja 

jalkio. Pääsormio ja positii-

vi edustavat saksalaista myö-

häisbarokkia ja kolmas sor-

mio edustaa varhaisroman-

tiikkaa. Näitä sointityyppejä 

ei sulauteta toisiinsa, mutta 

lähes kaikkia eri sormioilla 

olevia äänikertoja voidaan 

yhdistää, jolloin syntyy uu-

sia sointivärejä.

-Uusissa uruissa tulee ole-

maan tavallaan kaksi urkua 

yhdessä. Esikuvaa ja vastaa-

vanlaista soitinta ei ole Suo-

messa eikä koko Euroopassa. 

Tämä on uutta uraa aukaise-

va. Urut ovat sopivankokoiset 

tällaiseen puukirkkoon. Eivät 

ole liian kerskaavat. Tuomio-

kirkoissa on yleensä uruissa 

yli 50 äänikertaa ja Suomen 

suurimmat urut ovat Lapual-

la, 85 äänikertaa, kertoi Erk-

ki Vähäsarja, äänikertavali-

koiman pääsuunnittelija.

-Eräs itävaltalainen urku-

rakentaja piti meidän yhdis-

telmäurkuja mahdottomana 

toteuttaa. Urkutoimikunta 

ja urkujenrakentaja ovat toi-

mineet hankkeen aikana hy-

vässä yhteishengessä. Aino-

astaan yhdestä  äänikerrasta 

olemme käyneet pidempiä 

neuvotteluja. Meillä ei ole 

jännittämistä. Luotamme 

Virtasen vankkaan ammat-

titaitoon, lisää Vähäsarja.

Virtasen mukaan mekaa-

nisella koneistolla varustetut 

urut kestävät oikealla ja sään-

nöllisellä huollolla seuraavat 

kaksisataa vuotta jopa pidem-

pään.

Nivalan uudet urut ovat 

Urkurakentamo Veikko Vir-

tanen Oy:n järjestyksessä 

164

Urkuhanke 
viivästyi
Alkuperäisen suunnitelman 

mukaan urkujen piti valmis-

tua jo vuonna 2004.

-Urkuhanke otti monen 

vuoden aikalisän, sillä uuden 

seurakuntakodin rakentami-

nen tuli ajankohtaiseksi, to-

teaa urkutoimikunnan jäsen 

Juhani Latvala.

Ensimmäisen kerran ur-

kujen uusiminen otettiin 

kirkkovaltuuston investoin-

tilistalle jo vuonna 1987. 

Vuonna 1993 

p e r u s te t t i i n 

urkurahasto ja 

vuonna 2005 

kirkkoneuvos-

to valitsi urku-

toimikunnan 

e d i s t ä m ä ä n 

urkuhanketta. 

Vuoden 2006 

j o u l u k u u s -

sa kirkkoval-

tuusto päätti 

yksimielisesti 

hankkia uudet 

urut Nivalan 

kirkkoon.

U r k u j e n 

kokonaishin-

ta töineen on 

750 000 euroa. 

Urkurahastoon on saatu va-

roja konserteilla, kolehdeilla 

ja lahjoituksilla 23.442 euroa. 

Seurakunnan ei tarvitse ottaa 

lainkaan lainaa, sillä urkujen 

hankintaan on varauduttu 

ennakkoon.

Juhani Latvala iloitsee eri-

tyisesti siitä, että poikien tor-

visoittokunnan konserttitu-

loilla vuonna 1956 hankitut 

kelloäänikerrat ovat säilyneet 

ja ne voidaan siirtää uusiin 

urkuihin.

Uudet urut painavat 12 

000 kiloa, joten urkuparvea 

jouduttiin vahvistamaan rau-

takehikolla. Työn suoritti Ra-

kennusliike Somero.

Piispa Samuel Salmi tulee 

toimittamaan urkujen käyt-

töön siunaamisen tuomi-

osunnuntaina 22.11.2009.

Ritva Oja

Pääpaljetta kantamaan tarvittiin useampi talkoolainen. 

Palkeet sijoitetaan ns. lukkarin kammariin.

Uudet urut rakentajan taidetta

Korkeutta uusilla uruilla tulee olemaan 

noin kuusi metriä. Urkujen rakentami-

nen aloitetaan puutöillä ja koneiston 

asennuksella. Koneiston asennustyössä 

Matti Lehtinen.

Urkurakentamo Veikko Virtasen suunnittelija Esko Virtanen ja Nivalan urkutoimikun-

nan jäsen Erkki Vähäsarja. Talkoissa tarvittiin kolmen miehen voimat näiden muhkeitten 

puupillien kantamiseen.

Maarit Verrosen kirjan, Nor-

maalia elämää, nimi on haas-

tava. Siinä ei niinkään käsi-

tellä yksittäisen ihmisen yk-

silöllistä elämää, vaan yksilön 

suhdetta yhteiskuntaan ja toi-

siin ihmisiin.

Kirjan kertomuksissa to-

siaan eletään tuiki tavallista 

arkipäivää: duunari ahertaa 

rautakaupan varastolla, iä-

käs leskirouva suunnittelee 

pihansa somisteita ja ham-

m a s l ä ä k ä r i 

tekee vaati-

vaa työtään. 

Jokaisessa lu-

vussa kuiten-

kin tapahtuu 

sellaistakin, mikä vaikkakin 

on normaalin rajoissa, ei ole 

aivan jokapäiväistä. Varasto-

mies löytää eristelevyjen vä-

listä silpoutuneen ruumiin, 

rouva kuolee äkillisesti koti-

portaille ja naapurin mum-

mo kuolee samalla pelkästä 

säikähdyksestä, mutta lapset 

korjaavat ruumiit kylmäs-

ti pois ja alkavat kantaa ar-

votauluja autoonsa välttääk-

seen perintöveron. Hammas-

lääkäri on antanut ammatti-

taitonsa ruostua ja tekee pa-

hoja virheitä, joista selvitään 

vain ammattitaitoisen avusta-

jan avulla.

Teos koostuu neljästä jak-

sosta ja kahdeksastatoista 

erillisestä luvusta, joiden ai-

hepiirit vaihtelevat. Henkilöi-

den nimet kuuluvat pääosin 

suurille ikäluokille. Joukossa 

on myös nuorempien henki-

löiden erikoisia nimiä: Pihla, 

Jemina, Noona, Jarmila, Ros-

alia. Olisikohan niin, että täs-

sä vinoillaan nykyajan nimi-

villitystä vastaan!

Kertomusten teemana on 

laittaa ihmiset kyselemään, 

millaisen yhteiskunnan ha-

luamme ja miten siinä itse 

toimimme. Pienetkin teot 

vievät yhteisöä suuntaan tai 

toiseen.

Kalajoella syntynyt, mut-

ta helsinkiläistynyt Maarit 

Verronen (1965) on jo saa-

nut paljon aikaan kirjallisuu-

den alalla. Hän on saanut ar-

vostusta ja useita kirjallisuus-

palkintoja. Verrattuna aikai-

sempiin ja  uran alkuaikojen 

huimiin, arvoituksellisiin 

teoksiin, tämä kirja on lauh-

kea ja vailla intohimoa, mutta 

tyyli osoittaa, että Verronen 

on tarkkanäköinen ja taitava 

kuvatessaan arkisiakin ympä-

ristöjä ja ta-

pahtumia.

S e u -

r a a v a 

katkel-

ma on ti-

lanteesta, missä van-

hempi pariskunta on tullut 

vierailulle kaupunkiin ja jää 

hetkeksi asuntoon yksistään. 

”Ensimmäinen soitto tuli, kun 

hän oli juuri ehtinyt takaisin 

asemalaiturille ja onnitteli it-

seään tehtävän suorittamises-

ta. Täti puhui ja setä huuteli 

selvennyksiä taustalta. Kah-

vinkeittimen toiminnasta oli 

kysyttävää, television käyttö-

ohje oli epäselvä. Täti ja setä 

eivät myöskään 

keksineet, miten 

kylpyhuoneeseen 

sai valon ja miten 

suihku toimi. Me-

kanismit olivat aivan 

erilaisia kuin heillä ko-

tona tai sitten jotenkin 

piilossa.”  Tässä piikki koh-

distuu nykysuunnitteluun, 

missä ei lainkaan huomioi-

da vanhempien ihmisten ky-

kyä uusien vempaimien käyt-

töön. Vastaavaan tilanteeseen 

joutuvat nuoremmatkin, kun 

he matkustaessaan asettuvat 

outoon hotelliin.

Raija Raudaskoski

Lukemista
Arkipäivän valintoja

Normaalia elämää
Maarit Verronen
Tammi, 2009, 153 s.
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Nivalan Seurakunta

Kansallista veteraanipäivää vietettiin 27. huhtikuuta. Nivalan Pelimannien Korsuorkes-

teri juhlisti veteraanipäivän viettoa Kotikeskuksessa. Orkesterin ohjelma koostui suurel-

ta osin  sota-ajan lauluista, laulusolistinaan Sulevi Ojalehto. Tilaisuus alkoi Sillanpään 

marssilaululla ja päättyi koskettavaan Veteraanin iltahuutoon, josta on tullut tärkeä osa 

veteraanitilaisuuksien juhlallisuuksia.- Kuva: Ritva Oja.

Nivalan seurakuntakodilla oli toissa sunnuntaina vilskettä, kun siellä vietettiin kaksia 

synttäreitä. Ensin juhlivat lapset, jotka täyttävät tänä vuonna neljä vuotta ja iltapäivällä 

oli perinteiset Kymppisynttärit. Molemmissa tilaisuuksissa vieraili Nelli ja Niilo -pellepa-

riskunta, lisäksi oli muuta ohjelmaa ja tarjoilua. - Tiina Raudaskoski.

Seurakuntakodilla vilskettäVeteraanipäivä Kotikeskuksessa

Seurakunnan kotisivujen 

osoite: www.nivalansrk.fi 

Kirkkoherranvirasto p. (08) 

440 025.

Su 10.5 Äitienpäivä  klo 10 

messu kirkossa, Viljanen, 

Katajala, J Hietala, laulu. Klo 

11.30-14 äitienpäivälounas 

seurakuntakodissa.  Ruoka-

listalla: possun yrttinen fi -

leepaisti, rakuuna-kerma-

kastike, perunat, aurinko-

vihannekset, salaatit, muut 

lisukkeet, juomat ja  leivät. 

Jälkiruokana vatkattu puo-

lukkapuuro ja vaniljavaah-

to. Hinta 10 e/aikuiset, 7-15 

vuotiaat/5 e ja alle kouluikäi-

set ilmaiseksi. Klo 18 äitien-

päiväseurat Nivalan ry:llä (O 

Hosionaho).

Ma 11.5. klo 7 ekumeeninen 

rukoushetki viikon alussa 

seurakuntakodissa (Vilja-

nen). Klo 9 Järvikylän hau-

tausmaan siivoustalkoot. Klo 

13 Maliskylän hautausmaan 

siivoustalkoot.

Ti 12.5. klo 18.30 sisarkerhon 

puutarhailta Nivalan ry:llä.

Ke 13.5  klo 19 ompeluseu-

rat Petra ja Pertti Uusivirralla 

Järvikyläntie 300 (P Pelo).

To 14.5 klo 10 toukosiunaus 

Vinnurvan leirikeskuksessa 

(Viljanen, I Nurmenniemi).

Klo 12 kehitysvammaisten 

ja läheisten kevätkirkko, ke-

hitysvammateologi J Kallio-

koski. Tarjoilu seurakunta-

kodissa. Klo 17 lapsikuoron 

harjoitukset seurakuntako-

dissa (Katajala).

Klo 18 Mitä, miten ja mistä 

apuvälineitä? -tiedotustilai-

suus kuulemisen apuvälineis-

tä, Keski-Pohjanmaan am-

mattikorkeakoulun, Ylivies-

kan yksikössä, Vierimaan-

tie 7. Tilaisuudessa apuväli-

nenäyttely ja kahvitarjoilu.

Diakonityö: Su 17.5. retki 

Oulun Tuomiokirkkoon, hin-

ta 25e. Tiedustelut  ja ilmoit-

tautuminen kirkkoherranvi-

rastoon pe 8.5. mennessä p. 

440 025. 

Ma 25.5. Rovastikunnallinen 

mielenterveyskuntoutujien 

retkipäivä Vinnurvan leiri-

keskuksessa. Tiedustelut ja il-

moittautuminen diakoniatoi-

mistoon pe 15.5. mennessä p. 

442 144, 040 532 5571.

11-12.5. diakoniatoimisto 

on suljettu. Munkki- ja  si-

mamyyjäisten  tuotto oli  

937,71 e Kirkon Ulkomaa-

navulle. Lämpimät kiitokset 

talkoolaisille ja ostajille!

Päiväkerhotyö: Pe 15.5. klo 

18.30 kouluun lähtevien siu-

naaminen kirkossa (Isomaa, 

Rautio, V Närhi, viulu), ti-

laisuuden jälkeen tarjoilu 

seurakuntakodissa. Syksyllä 

alkaviin päiväkerhoihin il-

moittautuminen toukokuun 

aikana lapsityön toimistoon 

p.  440 328 tai lastenohjaajille 

kerhossa. Kerhoihin ovat ter-

vetulleita 4-6 vuotiaat lapset. 

Myös tänä vuonna kerhoissa 

käyneet  ilmoittautukaa ker-

horyhmien muodostamis-

ta varten. Kesäkerhoja  4- 6 

vuotiaille lapsille päiväkerho-

tiloissa viikoilla 23 ja 24. Tie-

dustelut ja ilmoittautumiset 

lapsityön toimistoon p. 440 

328. Kerhoryhmiä muodos-

tetaan ilmoittautumisen mu-

kaan.

Varhaisnuorisotyö: Las-

ten kesäleirit  2009 Vin-

nurvan leirikeskuksessa:

4-6 vuotiaiden päivälei-

rit 17.6  ja 18.6. Hinta 5 

e/vrk. Sisaralennus 50%

7- 10 -vuotiaiden lei-

ri 1  22.-23.6.  Hin-

ta 12 e. Sisaralennus 50%

7- 10 -vuotiaiden lei-

ri 2  25.-26.6. Hin-

ta 12 e. Sisaralennus 50%

10-13 -vuotiaiden lei-

ri   29.-30.6. Hinta 12 

e. Sisaralennus 50%

Koululaisten leiri 7-12 -

vuotiaille 2.- 3.7. Hin-

ta 12 e. Sisaralennus 50%

Larppausleiri 10-16 vuoti-

aille 11.-12.7. Hinta 12 e. Si-

saralennus 50%. Leireille  il-

moittautuminen to 7.5  al-

kaen klo 8  p. (08) 440 025. 

Ilmoittautuneille lähetetään 

leirikirjeet.

Nuorisotyö: La 16.5 klo 10-

15 isoskoulutus Vinnurvan 

leirikeskuksessa. Su 17.5 klo 

18  vuoden 2009 18-vuotiai-

den syntymäpäiväjuhlat seu-

rakuntakodissa

Lähetystyö: Lähetyksen 

kirpputori Kanttorilassa on 

avoinna ke ja la klo 9-13. Lä-

hetyssihteeri Katja Tuunanen 

on aloittanut työt, hänet ta-

voittaa numerosta 044 362 

8549. Katjan työpäivät ovat 

ti, ke ja to.

Sääveikkauksen arvonta-

tulokset: Lämpötila oli  klo 

12 Vapunpäivänä  11,1 astet-

ta, tuotto lähetystyölle 3118 

e. Lämmin kiitos kaikille 

lahjastanne seurakuntam-

me nimikkolähettien työlle! 

Pääpalkinto: piironki, (Elli 

Viitakangas), muut palkin-

not: poppanapeitto- ja tyynyt 

(Sirkka-Liisa Hintsala), mai-

semataulu (Jukka Kukkola), 

pöytäliina (Veikko Junttila), 

poppanaliina (Aino Poik-

kimäki), ”Toinen aurinko”-

kirja (Jarmo Vuolteenaho ja 

Hannu Nissinen), virkattu 

liina (Antti  Junno), marmo-

rikynttilät (Taimi Uusitalo), 

villasukat (Anni Halmeto-

ja), kassi ja patalaput (Hedvig 

Hautala), sukat (Salme Rau-

daskoski), ”Kirkko keskellä 

kylää”-kirja (Hanna Kangas, 

Mirja  Pötrönen), ”Tehtävä 

vastaaotettu”- kirja (Mikko 

Rönkkö, Helena Vuolteen-

aho, Uff e Wasenius, Roosa 

Anttila, Minna Heikkinen).

Rovastikunnallinen toi-

minta: Su 17.5. Raudasky-

län Kristillisen Opiston ke-

vätpyhä, klo 9 aamuveisuut, 

klo 10 ehtoollisjumalanpalve-

lus J Hautala, T Hautala, Rau-

daskylän Sekakuoro ja klo 

11.30 perinnelounas (12 €). 

Klo 13  Esa Ruuttunen esit-

telee  ”Viimeiset kiusaukset” 

–oopperan taustoja  ja poi-

mii musiikillisia makupalo-

ja teoksesta, klo 14 seurat J 

Isokääntä ja A Marjakangas,  

klo 14 kahvit.

Kala- ja Pyhäjokialueen 

seurakuntien perheasiain-

neuvottelukeskus, Rauta-

tienkatu 6 C 2 (käynti pi-

han puolelta) 84100 Yli-

vieska, 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: Herättäjäjuhlaoppai-

ta on myytävänä kirkkoher-

ranvirastossa ja Mairen Ku-

kassa, hinta 3 e.

”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 myytävä-

nä kirkkoherranvirastossa, 

hinta 8,5 euroa.

Lisäksi myynnissä  on Ni-

valan historiakirja ”Nivalas-

ta ollaan ja toimeen tullaan”, 

hinta 65 euroa.

Kastettu

Mette Pihla Marianne Kivi-

oja, Joona Alex Ylikotila, Ahti 

Elo Viljami Mäkelä

Avioliittoon 
kuulutettu
Antti Olavi Vähäsöyrinki ja 

Marja-Liisa Rontti 

Kuollut

Lasse Tapio Kiviniemi   56 

vuotta



Nivalan, Haapajärven ja Py-

häjärven alueen Jokilatvan 

opisto näytti monipuolisen 

osaamisensa  opistopäivil-

lä huhtikuun viimeisenä vii-

konloppuna. Tapahtuma oli 

laatuaan ensimmäinen Niva-

lassa. Aurinkoinen ja lämmin 

kevätsää sai väen liikkeelle.

Tillarigalleriassa oli esil-

lä kädentaitajien taidokkai-

ta käyttö- ja koriste-esinei-

tä. Hienoja tekstiilitöitä se-

kä ikonimaalauksia ja pos-

liinitöitä. 

Kyösti Kallion koululla 

yleisölle oli tarjolla musiikki- 

ja tanssiesityksiä sekä työnäy-

töksiä ja näytetunteja syksyllä 

alkavista liikuntakursseista, 

fl ow-gymnastics ja gymstick 

-uutuuksista.

Opiston rehtori Kim Oja 

myhäili tyytyväisenä pala-

tessaan onnistuneilta opisto-

päiviltä kotiin vedettyään sitä 

ennen naisten gymstick-näy-

tetunnin. 

- Onnistunut tapahtuma, 

joka sujui ennakkosuunni-

telmien mukaan, kommen-

toi Oja.

Oja kertoi talven aikana 

pidetyn 19000 oppituntia, 

joihin on osallistunut liki 

neljätuhatta seitsemänsataa 

opiskelijaa. Opiskelijamäärä 

on lisääntynyt kahdella sadal-

la edellisvuoteen verrattuna. 

Erityisesti rehtoria miellytti, 

että nuoria alle 14-vuotiaita 

on tullut opiston toimintaan 

mukaan entistä enemmän.

- Showtanssi, pianon- 

ja viulunsoitto ovat nuorten 

suosikkeja. Uutta on Niva-

laan perustettu lastenkuo-

ro yhdessä musiikkiopiston 

kanssa, Oja kertoo.

Oppilaskonsertti 
musiikkiopistolla.

Pianon- ja viulunsoiton 

oppilaat musisoivat musiik-

kiopiston salissa lauantaina 

aamupäivällä. Soittajia oli 

alle kouluikäisistä yläkoulu-

laisiin. Pienimmät pianistit ja 

viulistit esittivät hellyttäväs-

ti pienimuotoisia  musiikki-

kappaleita. Soitto-opinnois-

sa pidemmälle edenneitten  

soitossa oli kuultavissa jo hi-

enoa musiikin tulkintaa.

Kahdeksasluokkalaiset 

Maija Kivioja ja Anna Korri 

kertovat harrastaneensa soit-

tamista neljä vuotta. Aluksi 

Maijan soitin oli klarinetti, 

mutta puolen vuoden soit-

tamisen jälkeen klarinetti 

vaihtui pianoon. Anna kertoo 

opiskelevansa samanaikaises-

ti sekä pianon että klarinetin 

soittoa. Pianon soittaminen 

on Annan mielestä helpom-

paa.

Opettajina ovat toimineet 

Hanna-Mari Ahola, Maranne 

Telkki ja Tiina Ylikoski.

Ritva Oja

Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Nivalan Viikon järjestämästä 

teatterimatkasta Sievin Ase-

makylälle muodostui muka-

va piristys kevätillaksi. Mat-

kaan lähdettiin Nivalan Vii-

kon edustalta Heikkilän Lii-

kenteen upouudella linja-au-

tolla ja Markun ollessa auton 

ohjaimissa.

Matkalla mietittiin, että 

lukijamatkan ei aina välttä-

mättä tarvitse suuntautua ul-

komaille tai kauas kotimaas-

sa, sillä kaikilla ei ole viikko- 

tai päiväkausia aikaa lomailla 

ja lähialueen matkat sopivat 

myös useampien kukkarolle. 

Lähialueeltakin löytyy paljon 

nähtävää ja koettavaa ja pie-

nikin matka virkistää arjen 

rutiinien keskellä.

Lähialueella on useitakin 

hyviä teattereita. Sievin Lylyl-

le matkattiin osittain siksi, et-

tä yksi Nivalan Viikon työn-

tekijöistä näytteli Anna-Liisa 

-näytelmässä.

Nivalan Viikko tarjosi il-

maisen kyydin ja makoisat 

kahvit väliajalla. 

Nivalan Viikon teatterimatka LylylleSukkatempaus 
Kotikartanolla

Maliskylän Jokisaaren diakoniatoimikunta yllätti Kotikar-

tanon asukkaat iloisesti kutomalla heille reilun kopallisen 

villasukkia. Mukana kutomassa oli Helena Alila, Marja 

ja Maija Pelo, Kyllikki Halmetoja sekä muita kyläläisiä. 

Kuva Marko Virkkula.

Jokilatvan opisto esittäytyi 
monipuolisesti

ja Anna Korri L. Schytten 

Vuorenpeikkojen tanssin. 

Tyttöjen soitossa oli var-

muutta ja tulkintaa.

Itämaisen tanssin ryhmä, Sirkka, Ritva, Maritta, Pirjo, Riitta ja Enni, esitti tanssin ”Su-

utelen kättäsi”.

Posliinimaalaajien taidon 

näytteitä.

Pikkuviulisti Sinikka Konttila esitti hienosti J.S.Bachin 

osan Talonpoikaiskantaatista.

Maija Kivioja soitti 

D.Alexanderin Syksyn lo-

iston.

Iloinen joukko teatterimatkalaisia.

Nivalan Viikon graafi ses-

ta ilmeestä vastaava Mar-

ko Virkkula esitti Mikon 

roolin.
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Lukijoiden Ajatuksia

Kommentoi netissä
Lukijan kirjoituksia löydät nyt 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.

Sieltä ja täältä niin kuin sika 

pottumaata kyntäen. Nyt kun 

hyvinvointi ei enää ole sama 

kuin hyvinvointiyhteiskunta. 

Ei mikään näinä epävarmoi-

na aikoina tämän kansainvä-

lisen talouden taantuman fi -

nanssikriisin, joka meillä on 

nyt päällä.

Sillä tyhjästä on nyt pa-

ha nyhjästä, eikä narulla voi 

työntää. Mutta eihän maksi-

maalinenkaan ole sama kuin 

optimaalinen, eikä Kööpen-

haminakaan jälkeen vuosi-

kymmenten.

On selvää, että tästäkin 

taantumasta, lamasta selvi-

tään. Eteenpäin on mentävä 

vaikka umpijään. Näitten-

kin vaikeitten aikojen, sil-

lä nousukausi taas varmasti 

tulee. Mutta yksi on ainakin 

varmaa, neiti Kevät on tullut 

kaupunkiin, talven yli häntä 

odotin, nyt hän on täällä taas. 

Kuin muuttolinnutkin kau-

kaa jo terveiset meille kesäs-

tä jo tuoneet.

Kun kuulee tuolla kau-

poissa asioidessa puhetta 

näistä kuinka kaikkien ruoki-

en hinnat on nousseet. Kyllä 

tosi on näin ja heti euron tu-

lon jälkeen. On se kyllä kum-

ma, kun ruoan tuottajat, vilje-

lijät saavat yhä ja yhä vähem-

män tuloistaan kustannusten 

noustessa koko ajan.

EU:hun liittymisen myö-

tä meille luvattiin kaikki-

en hintojen alenevan, ruo-

ankin ja että saamme syödä 

kultamunia hopialautaselta. 

Kun melkein kaikissa muis-

sa 27 jäsenmaassa ruoan hin-

nat ovat alemmat, meillä ei. 

Mutta niinhän sitä laulussa-

kin lauletaan "oi kallis Suo-

menmaa". Kaikkihan me tällä 

verolla maksamme tätä EU:

n netto jäsenmaksua. Nähtä-

väksi jää sitten syksyllä, kun 

tämä ruoan alv-vero alenee 

seitsemästätoista kahteen-

toista prosenttiin. Näin hal-

litusohjelmaan on kirjattu jo 

sitä kootessa.

Vai käykö tässä niin, että 

hinnat vielä nousee tätä alea 

ennen, mutta se tulee päät-

täjien valvoa niin, ettei näin 

pääse käymään. No, katso-

taan ja kuunnellaan miten 

käy, sillä seinilläkin korvat 

on. Mutta ei katkasta varsal-

ta vielä selkää, kun se ei ole 

vielä syntynytkään.

Martti Junttila
Nivala

Meiltä ja muualta

Fortum on osakkaana myös 

muissa Suomen atomivoi-

maloissa ja suunnittelee uut-

ta omaa yksikköä ja siten 

kiihdyttää ydinvoimaloiden 

määrän lisäämistä ja sähkön 

myyntiä Viroon ja Pohjois-

Suomen vesivoiman valjas-

tamista tuotantoon jonka 

sähkö menee Fortumin verk-

koon. 

Ja kuluttajat ei hyödy mi-

tään sillä sähkön hinta tulee 

hiilivoiman mukaan. Aino-

astaan isot yhtiöt jotka ovat 

itse osakkaina ydinvoima-

loissa, esim. Rautaruukki ja 

0utokumpu saavat sähkön 

omakustannushintaan edul-

lisesti. Ilman Fortumin hiili-

voimalla hinnoitettua hintaa, 

joka on liian kallista yhtiölle 

ja täten säilyttävät Suomessa 

teollisuustyöpaikat ja kilpai-

lukyvyn. Mutta pienillä työn-

antajilla on asia huonosti hoi-

dettu valtiovallan ansiosta.

Energian hinta pitäisi pal-

kita asiakkaille (kotitalou-

det) käytön pienentämiseksi 

ja laskea sähkön kulutuksen 

pienentyessä yksikköhintaa 

eikä rangaista. Rankaisemal-

la menee yrityksiltä ja kotita-

louksilta elämisen mahdolli-

suus.

Arvo Korkiakoski
Nivala

Reino Kiviojan läksiäiset

Nivalan pitkäaikaisen kau-

punginsihteerin ja Nivala-

Haapajärvi  seutukunnan 

hankevalmistelijan Reino Ki-

viojan läksiäisiä  vietettiin va-

punaattona Nitekissä. 

Viimeinen työpäivä alkoi 

jo kello seitsemän uimahal-

lilta ja jatkui aamukahveilla 

työpaikalla ja piipahduksel-

la entisellä työpaikalla kau-

pungintalolla. Läksiäisjuh-

laan Reino sai kyydin Helee-

na-vaimon kanssa Gorbatso-

vin entisellä limusiinilla.

Reino Kivioja aloitti Ni-

valan kunnan palveluksessa 

vuonna 1973 toimistoharjoit-

telijana toimien muun muas-

sa  vuoden ajan vaihteenhoi-

tajan sijaisena. Vuonna 1975 

hänet valittiin kunnansih-

teeriksi. Seutukunnan pal-

velukseen hän siirtyi vuon-

na 2001.

Reino Kiviojaa muisteltiin 

lämpimin sanoin hänen mer-

kittävää panosta kunnan sit-

temmin kaupungin palveluk-

sessa ja seutukunnan kehittä-

jänä tehdystä työstä.

- Reinon kanssa on ol-

lut helppo tehdä yhteistyötä, 

vahva ja luotettava työtoveri 

ja osasi hyvässä hengessä ve-

tää kotiinpäin, Reino puhui 

usein ”Meidän Nivalasta”, to-

tesi läksiäisjuhlan avauspu-

heenvuorossa toimitusjohta-

ja Esa Jussila. 

Nivalan kaupunginval-

tuuston puheenjohtaja Esko 

Kangas mainitsi puheessaan, 

että Kivioja on ehtinyt olla 

mukana seitsemän valtuus-

ton aikana päätöksenteossa.

- Reino suhtautui asioi-

hin hyvin mutkattomasti ja 

yhteistyö hänen kanssaan 

tapahtui positiivisessa hen-

gessä, Kangas mainitsi pu-

heessaan.

Nivalan entinen kunnan-

valtuuston puheenjohtaja 

Veikko Kullas muisteli yhteis-

työtä Reino Kiviojan kanssa.

- Kolmetoista vuotta teim-

me yhteistyötä kunnan par-

haaksi. Reinolla ei ollut ta-

pana koskaan korottaa ään-

tään vaan vei asioita sitkeästi 

eteenpäin.

Nivalan kunnanjohtajana 

toimi -60 ja -70 -luvuilla Ant-

ti Niemelä. Hän muistelee Ni-

valaan tuloaan.

- Tulin Etelä-Pohjanmaalta 

Nivalaan vuonna 1967. Muis-

tan kuinka aamulla aina kä-

teltiin ennen kuin aloitettiin 

päiväntyöt. Se oli aika erikois-

ta. Reinon mutkatonta suh-

tautumista asioihin kuvastaa 

hänen lausahduksensa: ”Kan-

nattaa tehdä ja se on helppo 

tehdä”, muisteli Niemelä hei-

dän yhteisiä työvuosiaan.

Läksiäistilaisuuteen olivat 

lähettäneet tervehdyksensä 

Nivalan entiset johtajat Jussi 

Pajula ja Paavo Karttunen. 

Kiitospuheessaan Reino 

Kivioja totesi olevansa erit-

täin tyytyväinen, että on saa-

nut olla mukana kunnallises-

sa päätöksenteossa.

- Antti Niemelän ko-

mentoon tulin aikoinani. 

Urani alkuaikoihin osui teol-

lisuuskylän perustaminen. Se 

oli kiireistä aikaa. Päätöksen-

teossa olen lähtenyt siitä, et-

tä kun päätös on tehty, men-

nään sitä suuntaa eikä jäädä 

märehtimään asioita.

Idealistikin Kivioja tun-

nustaa olleensa.

- Kun aloitin työt seu-

tukunnassa elokuussa, toi-

veajatukseni oli, että jouluun 

mennessä viisi kuntaa on yh-

dessä, totesi tuore eläkeläinen 

vähän huvittuneena.

Eläkepäivillään Kivioja 

aikoo keskittyä järjestötyö-

hön.

Tilaisuudessa esiintyivät 

mainiot Maitotytöt räväkäl-

lä ohjelmallaan.

Ritva Oja

Mieslaulajat piti vuosiko-

kouksensa torstaina 23.4.09 

Seuratuvalla. Paikalla oli lä-

hes koko kuoron jäsenmäärä 

ja asioita käsiteltiin leppoisas-

sa hengessä. Kuoro kokous-

taa vain kerran vuodessa, jo-

ten samalla menee vaali- kuin 

myös tiliasiat.

Kokouksen puheenjohta-

jana toimi Juha Vähäsöyrinki 

ja sihteerinä Mauno Nieme-

lä. Käsiteltiin sääntömääräi-

set asiat ja lopuksi tiedotettiin 

lähiajan tapahtumiin osallis-

tumiset.

Kuoron puheenjohtajaksi 

valittiin yksimielisesti Lee-

vi Vähäaho uudelleen. Kuo-

roon etsitään uutta taiteellista 

johtajaa ja sen asian hoitami-

seen valtuutettiin johtokunta. 

Johtajakysymys ratkeaa aivan 

lähiviikkoina.

Varajohtajanamme toi-

mii edelleen Mauno Laak-

konen, sihteerinä Mauno 

Niemelä ja rahastonhoitaja-

na Kauko Isomaa. Johtokun-

taan erovuoroisten tilalle va-

littiin Aaro Peltosaari ja Vesa 

Mäntylammi. Johtokunnassa 

jatkavat Alpo Haikara ja Jaak-

ko Taskinen. Heistä kuoron 

isäntänä Alpo Haikara. Lisäk-

si valittiin penkkitoimikunta 

ja ääntenvalvojat. 

Tilintarkastajina toimi-

vat Antero Vierimaa ja Hei-

no Haavisto, heille varamie-

hinä Petri Sipilä ja Mauno 

Mikkilä.

Muistutimme elokuun 2 

päivän Sotaveteraanien juh-

lasta, jossa esiinnymme. Kon-

serttimatka Viron Pärnuun 

alkaa 25.7.09.

Tulemme esiintymään 

vuoden aikana konserteissa ja 

muissa tilaisuuksissa aktiivi-

sesti. Teemme talkoita eri ta-

voin matkakassojemme kar-

tuttamiseksi. Lopuksi toteai-

sin, että olemme Jokilatvan 

kanslaisopiston alaisuudessa 

toimiva kuoro samoin kuin 

myös monet muut esiintymis-

ryhmät. Olemme siitä kiitol-

lisia, sillä sieltä tuleva apu on 

varsin merkittävä kuoromme 

toiminnan kannalta.

Toimintamme jatkuu ja 

odotamme mielenkiinnolla 

uuden taiteellisen johtajam-

me kohtaamista.

M.N.

”Kevein askelin näillä eväillä eteenpäin”
Nivalan Mieslaulajien 

johtoon
Leevi Vähäaho

Kaksipyöräisellä menopelillä on mukava matkata eläkepäi-

villä. Pyörän lahjoitti Seutukunta.

Sähkön hinta pois 
hiilivoimalakytkönnästä



Messujärjestäjä Nivalan Ur-

heilijat toivottaa kaikki mes-

sujen näytteilleasettajat ja 

messuyleisön sekä muut toi-

mijat lämpimästi tervetulleik-

si Tuiskulaan Piha- ja Puutar-

hamessuille. Kaksipäiväiset 

messut viikon kuluttua ovat 

avoinna sekä lauantaina että 

sunnuntaina kello 10-16.

Edelliset puutarhamessut 

viime vuonna pidettiin yhtä 

aikaa käsityömessujen kans-

sa. Käsityömessut paisuivat 

kuitenkin niin suuriksi, että 

katsottiin tarkoituksenmu-

kaiseksi järjestää messut erik-

seen. Messuille saapuu paljon 

hyviä näytteilleasettajia, mut-

ta paikkoja löytyy vielä nyt-

kin mukaan haluaville.

Messujen ajankohta on 

nyt myöhäisempi kuin viime 

vuonna. Nyt piha-, puutarha-, 

terassi- ja parveketöiden aika 

on kaikkein kiivaimmillaan, 

joten messuilta voi hankkia 

vinkkejä, neuvoja sekä ostaa 

tuotteita ja palveluja.

Tuiskula on osoittautunut 

oivalliseksi messujen pito-

paikaksi. Oman paikkakun-

nan lisäksi messut tuovat 

Nivalaan väkeä kauempaa-

kin, joten viikonlopun vili-

nästä pääsevät hyötymään 

myös paikkakunnan muut 

liikkeet.

Nivalan Urheilijat
Unto Virkkula

Messujärjestäjien 
tervehdys
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PIHA- JA PUUTARHAMESSUTPIHA- JA PUUTARHAMESSUT
Nivalan Tuiskulassa la-su 16.–17.5.

Avoinna yleisölle molempina päivinä klo 10-16
VINKKEJÄ • OPASTUSTA • REILUJA MESSUTARJOUKSIA

Pääsylipulla voit osallistua MESSUARVONTAAN
Palkintona kymmenen kuutiota pihamultaa tai luonnonkiviä 

Korkiakosken Jorman montulta Koskenperältä. 
Palkinto sisältää kuorman kuljetuksen 30 km säteelle.

MESSURAVINTOLASTAMESSURAVINTOLASTA
MAKKARAA • KAHVIA • VIRVOKKEITAMAKKARAA • KAHVIA • VIRVOKKEITA

TERVETULOA!
NIVALAN URHEILIJAT/PUUTARHAMESSUT

Tervetuloa
messuille!
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Nivalan Piha- ja puutarha-

messuilla on mahdollisuus 

tutustua orkideoihin ja nii-

den kasvattamiseen. Or-

kideayhdistys Orkideat Ko-

tosalla -yhdistyksen Tuulik-

ki ja Pekka Ranta esittelevät 

kukkia ja kertovat lajikkeista 

ja kasvattamisesta. He ovat 

sitä mieltä, että orkidea on 

helpoin kukkiva huonekas-

vi. Uutuutena mukana on 

myös pihaorkideat -  tikan-

kontin, maariankämmekän 

ja neidonvaipan puutarhas-

sa monistetut yksilöt, joita 

voi hankkia kotipihansa ko-

risteeksi.

- Orkideat ovat kukkien 

kuningattaria. Niiden hoi-

don luullaan olevan äärettö-

män vaikeaa. Todellisuudessa 

orkidea on helpoin kukkiva 

huonekasvi suomalaiseen ko-

tiin, kasvattajat sanovat.

Orkideoiden heimo on 

kasvimaailman runsaslukui-

sin. Luonnonlajeja on yli 30 

Orkideat esillä 
Nivalassa

Orkideat tulevat Tuiskulaan Sulkavalla sijaitsevasta uu-

desta orkideatalosta, jossa on noin 10 000 yksilöä.

000 ja niistä risteytettyjä val-

tavasti. Suomen suurimmas-

sa orkideakokoelmassa on eri 

lajeja yli 1500 ja kasviyksilöitä 

yhteensä noin 10 000.

- Jotta orkidean saa me-

nestymään kokonaan, täy-

tyy uskaltaa heittää vanhat 

uskomukset romukoppaan 

ja hoitaa kasveja uusia sel-

keitä hoitomenetelmiä nou-

dattaen. Hyvin menestyneil-

lä orkideankasvattajilla on 

tiedossaan pari pientä salai-

suutta, joiden avulla orkidean 

saa kasvamaan ja kukkimaan 

kerran toisensa jälkeen, Pek-

ka Ranta vihjaa. Messuilta on 

saatavana sisäpiirin tietoa or-

kidean kasvattamisesta kiin-

nostuneille.

Nivalan Viikon
voi nyt myös

TILATA
jakelualueen
ulkopuolelle

Vuodeksi
eteenpäin vain

42€
Soita heti

puh. 443 133
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Nivalan Haikaperän Sikonen 

on vanha perinteikäs maa-

laistalo, joka seisoo ylväänä 

laajan peltoaukean reunas-

sa. Maanantai-iltana talolle 

oli kokoontunut joukko vi-

reitä viherpeukaloita teke-

mään yhdessä pajutöitä tule-

via piha- ja puutarhamessu-

ja varten.

Talon ison tuvan lattialle 

oli levitettynä kasoittain tuo-

retta ja kuivattua pajua sekä 

koivun risuja, joista alkoi 

vääntyä monenlaista koris-

te- ja käyttöesinettä taitavis-

sa ja osaavissa käsissä.

- Tämä tupa on meille vi-

herpeukaloille oiva kokoon-

tumispaikka. Meillä on tääl-

lä monenlaista toimintaa. Pi-

dämme keväisin ja syksyisin 

taimenvaihtopäiviä, askar-

teluiltoja. Lisäksi talo toimii  

erilaisten  suvuntilaisuuksien 

pitopaikkana, kertoi Hilkka 

Sikala, nykyinen talon omis-

taja.

Kari ja Hilkka Sikala ovat 

ostaneet talon jokin aika sit-

ten perikunnalta. He halua-

vat säilyttää tämän perinteik-

kään talon. 

Nivalan Viherpeukalot on 

toiminut kahdeksisen vuot-

ta.

-Emme ole järjestäyty-

nyt yhdistys, vaan toimim-

me vapaamuotoisesti ilman 

puheenjohtajaa tai sihteeriä, 

mainitsevat Elisa Helander ja 

Paula Karjaluoto.

-Teemme pihavierailuja 

lähiseudulle ja vähän kauem-

maksikin, pari kolme reissua 

vuodessa, käymme alan mes-

suilla. Tänä kesänä teemme 

retken heinä-elokuun vaih-

teessa. Viime kesänä vierai-

limme Virossa, jossa tutus-

tuimme kauniisiin ja hyvin 

hoidettuihin yksityisten pi-

hoihin ja reheviin puutarhoi-

hin. Paras retki tähän saakka, 

naiset mainitsevat.

Samuli Ylikotila on ome-

napuiden varttauksen asian-

tuntija.

- Olen hurahtanut ome-

napuihin. Puutarhassani on 

nelisen kymmentä eri laji-

ketta, kertoi Ylikotila vaati-

mattomaan sävyyn.

Piha- ja puutarhamessuil-

la Viherpeukaloilla on myyn-

nissä pajutuotteiden lisäk-

si perennoja ja kesäkukkien 

taimia.

Ritva Oja

Talkoot 
Sikosessa

Seija Takalon taitavissa 

käsissä syntyy kuivatusta 

pajusta kauniita käyttöesi-

neitä.

Taidokkaita tuotteita voi tehdä myös aivan tavallisesta koivun risuista. ”Loimilankana ” 

on käytetty ohutta rautalankaa.

Nivalan Viherpeukalot ovat näppäräsormisia tekijöitä. Etualalla Samuli Ylikotila tekee 

pajukehikkoa.
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Kiitos lapsille piirustuksista!
Lapset toivat Nivalan Viik-

koon runsaasti Äitienpäivä-

piirustuksia, mistä kauniit 

kiitokset. Aivan kaikki ei-

vät mahtuneet lehteen, mut-

ta olemme koonneet niistä 

näyttelyn toimiston näyteik-

kunaan, mistä kaikki voivat 

käydä niitä ihailemassa.

Näillä piirustuksilla on-

nittelemme rakkaita äitejä. 

Alkuun piirustuksia oli tar-

koitus pitää ikkunassa Äi-

tienpäivän iltaan asti, mut-

ta ne ovat niin hienoja, että 

toimitus on päättänyt jatkaa 

ikkunanäyttelyä vielä viikon 

eteenpäin, jotta kaikki ehti-

vät käydä tutustumassa sii-

hen.

Kaikkien piirustuksen 

lähettäneiden tai tuoneiden 

kesken arvottiin kymmenen 

yllätyspalkintoa. Palkinto-

pussi sisältää mm. Muumi-

lautasen ja piirustustarvik-

keita.

Arpaonni suosi tällä ker-

taa seuraavia: Veera Vähä-

söyrinki, Inka Malila, Pet-

ra Laakkonen, Niina Jylhä-

Ollila, Pauli Liikanen, Anni 

Niemimäki, Marika Jylhä-

Ollila, Jonna Kumpula, Ai-

no Niemimäki, Joni Vähä-

söyrinki.

Palkinnot voi noutaa Ni-

valan Viikosta. Onnettarena 

toimi Helinä Ängeslevä.
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Lukijat voivat lähettää mielipitei-

tään ja havaintojaan tekstivies-

tillä. Puhelinnumero on 044 945 

3763 (normaali tekstiviestin hin-

ta). Viestit edustavat lähettäjän nä-

kemyksiä - eivät lehden

Tekstarit
Mennään vaan Liittolaan 

tanssimaan. Ollaan sitten 

selvin päin kaikki. Niin tulee 

äideille hyvä mieli. T. Tanssi-

taitoinen.

Orvokki tarkenee. Orvokki 

on mahtava kevään kukka. 

Nimim. Välikylänen.

Kyllä on mukava taas puh-

taita katuja kuljeskella. Kii-

tos hyvästä teiden ja pihojen 

puhdistuksista. Ja älkääkä ih-

miset sotkeko enää paikkoja. 

T. Siisteyttä rakastava.

Kyllähän se vaan oo nii että 

raskas työ vaatii raskaat huvit. 

Ei sitä muuten jaksa.

Voi mikä sotku! Unohtuiko 

roskat torilla Vappujuhlien 

järjestäjiltä. Tv. "Torin aamul-

la siivonneet".

Oohan se mukava ko kesälo-

ma kohta alakaa. Saa nukkua 

pitkää ja oleilla päivät ulkona 

ja levätä. Pinnistelkää kamut 

vielä vähän aikaa tv. koulu-

lainen.

Olinpaha yllättynyt miten 

palijo käsitymessuilla oli po-

rukkaa ja miten hienoja töi-

tä ympäri maata. Tosi mainio 

että Nivalassa on messuja ja 

Tuiskula siihen sopiva tila. Se 

vaan harmittaa kun piha on 

nii hirviä kolonen ja ku ko-

lot oli vielä vettä täynnä ku 

oli ollu sadetta ja sulamisve-

siä, nii ei tienny mihin pysäh-

tyy ja laskee jalakasa vesilät-

äkköön.

Hyvää äitienpäivää kaikille 

äideille. Olette sen ansain-

neet paljolla ja pyyteettömäl-

lä työllä ja aina toisista huo-

lehtimalla. Viettäkää hienoa 

äitienpäivää nyt ja voisihan se 

olla vaikka joka päivä.

Muuttolintuja ei saa am-

pua!!!

Edellisessä lehdessä olleessa 

viestissä ollut "Pamela" oli lä-

hettäjän keksitty nimimerkki, 

ei hänen nimensä. Viestillä ei 

ole mitään tekemistä oikeasti 

tämän nimisten henkilöiden 

kanssa. - Toimitus.

LC-Nivala vietti kauden päät-

täjäisiä keskiviikkoiltana 

Partiomajalla. Tilaisuudes-

sa ojennettiin Tatu Rajalalle 

Melvin Jones plakaati.

Klubisamme ei kukaan ole 

ennen saanut tällaista plakaa-

tia. Se annetaan pitkään ja an-

sioituneesti toimineelle jäse-

nelle, jotka kriteerit Tatu on 

hyvin täyttänyt. Samalla Ta-

tu Rajalan nimi on kirjoitet-

tu Amerikassa olevan pää-

konttorin seinällä olevaan 

listaan. 

Lisäksi tilaisuudessa Teu-

vo Pirttimaa lahjoitti kaa-

tamansa hirven leukaluista 

tehdyn "Leukakellon" Martti 

Ottavaiselle. Tämä kello tulee 

vaihtamaan kotia vuosittain 

sen mukaan kuka kulloinkin 

valitaan vuoden "Veli Leuak-

si". Tämän tittelin klubissa saa 

henkilö joka piristää kokouk-

sia hupaisilla jutuillaan.

KV

LC-Nivala vietti kauden 
päättäjäisiä

Tatu Rajala on saanut arvokkaan Melvin Jones-plakaatin, 

jonka hänelle ojensivat Urpo Korkiakoski ja Teuvo Kiiskilä.

Martti Ottavainen sai Teuvo Pirttimaan kaataman hirven 

leukaluista tehdyn Leukakellon.
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Liittola / Maliskylän Ns.

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 vuo-

tiaille tytöille, ja se kokoontuu kerran viikossa. Ensimmäiset 

harjoitukset pidetään la 25.3. klo 11.00-12.00 Lukion hiekka-

kentällä. Liikuntaan soveltuvat vaatteet ja kengät sekä juoma-

pullo mukaan! Lisätietoja Suvilta, 040-7079405 sekä seuran 

nettisivuilta:  www.fc-92.sporttisaitti.com.

Nivalan Metallityöväen AO 353

FC-Ysikaks' Nivala

MTK Nivala

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 Katvalan kentällä 2009

 ma klo 16.45 – 18.00 F-jun.

 ma klo 18.00 – 19.30 P 97-98

 ma klo 19.30 – 21.00 P 93-94 + miehet

 ti klo 16.45 – 18.00 T 97-98

 ti klo 18.00 – 19.30 T 95-96 + P 95-96

 ti klo  19.30 – 21.00 T 93-94 + naiset

 ke klo  16.45 – 18.00 F-jun.

 ke klo 18.00 – 19.30 P 97-98

 ke klo 19.30 – 21.00 P 93-94 + miehet

 to klo 16.45 – 18.00 T 97-98

 to klo 18.00 – 19.30 T 95-96

 to klo 19.30 – 21.00 P 95-96

 pe klo  18.00 – 19.30 G-jun.

 pe  klo  19.30 – 21.00 Ohtamaa

Tervetuloa mukaan kaikki uudet ja vanhat pelaajat. Kysy 

lisää Satu Kontiolta 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.

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

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

Kaukalon purku ja koulun pihan SIIVOUSKÖKKÄ Haapalan 

koululla keskiviikkona 13.5.2009 alkaen klo 18.00.

Ota mukaasi harava tai lapio tai kottikärryt pihan siivoukseen 

ja akkuporakone sekä hylsyt 13 ja 17 kaukalon purkuun.

Yksi etukuormaajalla varustettu traktori sekä traktori perä-

kärryn kera tarvitaan myös. Tehdään yhdessä koulun ympä-

ristö viihtyisäksi. Tervetuloa kökkään Haapala-Kotila alueen 

väki. Kahvitarjoilu. 

Haapaperäiset!

Johtokunnassa mietittiin että voisi olla mukava tepastella ky-

lillä Haapaperä-paita päällä. Löytyykö innostusta enemmälti? 

Lisätietoa Haapaperän sivuilla 

http://www.haapapera.suntuubi.com

Harjoitusajat:

Maanantai: 19.00 - 21.00

Torstai: 19.00 - 21.00

www.hmdkalajokilaakso.net

Nivalan Han Moo Do

Nivalan Partio ry.

Niva-Kaijan koulun vanhemmat ry.

KOKOUS

Tiistaina 12.05 klo 18:30 koululla. Tervetuloa!

La 16.5 SUDENPENTUTAPAHTUMA 

Huhmarissa, ilmoittautuneille lisätietoja seuraavassa koko-

uksessa ja sähköpostilla. 

Ti 19.5 koko lippukunnan yhteinen KAKKUJUHLA ja ke-

vään päätös srk-kodilla klo 18.30.

VAELLUS Kalajoella: 

3.-5.6 seikkailijat, tarpojat, samoajat. 4.-5.6 sudenpennut.

Ilmoittautumiset 19.5 mennessä. Kakkujuhlan yhteydessä in-

fotilaisuus.

Keskusta

Nivalan Moottoripyöräilijät ry.

Terve-Eurooppa EU-TILAISUUS Nivalan Osuuspankin ko-

koussalissa ke 13.5 klo 19. Mukana EU-ehdokas Kyösti Kar-

jula ja kansanedustaja Tapani Tölli. Kahvitarjoilu ja arvon-

taa. Tervetuloa!

Osaavana Euroopassa -tilaisuus kirjaston alakerran koko-

ustilassa pe 15.5 klo 12.30-14.00. Mukana eurovaaliehdokas 

Esa Härmälä. Kahvitarjoilu. 

Tervetuloa!

Keskustan Nivalan kunnallisjärjestön johtokunnan ja paikal-

lisyhdistysten puheenjohtajien KOKOUS to 14.5. klo 19. Ui-

kon alakerran kokoushuoneessa. 

Tervetuloa!

http://www.tietotori.fi /nivalandemarit/

Seuraava DISKO on 22.5 klo.19.00-22.00.

SAK:n Kesäduunari-infossa neuvotaan kaikkia, jotka tarvit-

sevat tietoa työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista. Avun 

saamiseksi ei vaadita ammattiliiton jäsenyyttä tai SAK:laisella 

alalla työskentelemistä. Palveluun voi soittaa myös nimettö-

mänä. Palvelu on maksuton. Yleisimmät kesäduunarineuvon-

taan tulleet kysymykset koskevat palkkausta, työaikoja, yli-

työkorvauksia, koeaikaa, määräaikaisen työsuhteen sitovuutta 

sekä työsopimuksen ja työehtosopimuksen välisiä eroja. 

Kesäduunaripuhelin palvelee elokuun puoliväliin asti maa-

nantaista perjantaihin klo 9-15. Neuvontaa annetaan suo-

meksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Kesäduunari-info puh. 0800 179 279 

www.sak.fi /kesaduunari  

Nivalan Moottoripyöräilijät Ry:n KEVÄTKOKOUS 

torstaina 21.5 klo 19.00. Hallitus paikalla tuntia aikaisem-

min klo 18.00. Sääntömääräisten asioiden lisäksi keskustel-

laan Nahkimon kiinteistön vuokrasopimuksen loppumisesta 

ja uusien tilojen etsimisestä. 

Tervetuloa!



14 Sunnuntaina 10. toukokuuta 2009

Parhaat palvelut  

Vastataan pois

1. Joka neljäs.

2. Lauri Lyly ja Petri Van-

hala.

3. Biljardin.

4. Irwin Goodman.

5. Yhden.

EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ
TÄLLÄ SIVULLA

Ilmoitus Nivalan Viikon Parhaat palvelut -palstalla
maksaa vain muutaman euron viikossa
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Myydään  

OMAKOTITALO Pirttirannal-

ta. P. 040-7008286.

Halpa ja hyvä KÄYTTÖAU-

TO? Käy tsekkaan www.

nettiauto.com/Nissan/Pri-

mera/2526502. Myydään 

pikaisesti tarpeettomana.

VILJELYSMAATA 1,3 ha, sa-

laojitettu, hyväkuntoinen 

pala, hyvä sijainti Kullalla, 

myyd. tarjouksen perusteel-

la 050-3603563.

KESÄPIRSSI Ascona 1,8i 5-

vaiht. katsastettu, ruusu, 

mutta ei kuki vielä. Myy-

dään tarjousten perusteel-

la, pidetään oikeus hyväk-

syä tai hylätä tarjous: Puh. 

0400-672943.

Tarpeettomana 3-vaihtei-

nen naisten TUNTURI-PYÖ-

RÄ, vihreä, hyväkuntoinen. 

Puh. 442 574.

TRAMPOLIINI. Hyväkuntoi-

nen, tarpeettomana. Puh. 

446 829.

OLVO V70 2,5 TDI, farmari 

-98. Rekisteröity 7 hlö:lle. P. 

0400-130334.

HEINÄÄ isoissa paaleissa 

n. 80 kpl, vuosikerta -08, 

hyvälaatuista ja kuivana 

paalattua. Voidaan myös 

vaihtaa SÄILÖREHUUN. p. 

040-7344089

Tyttöjen PYÖRÄ Helkama 

pikkukaunotar 24". Vaihde-

luku 3. Punainen, hyväkun-

toinen. Hinta 150 euroa. 

Puh. 0440212604.

FORD MONDEO myydään 

pois tarpeettomana, ollut 

kaksi viimeistä vuotta nai-

sen käytössä. Autossa ei ole 

tupakoitu, sisusta on hyvä-

kuntoinen ikäänsä nähden. 

Ei vaihtoa. Auto on katsas-

tettu tammikuussa 2009. 

Hp.1500 e/tarjous. Puh. 

0449955329.

Uusia MATTOJA, uusista 

kuteista, nelivartista. Myös 

käytettyjä mattoja. Puh. 

045-6774432.

SUZUKI VS 800 Intruder -92. 

Aj. 33000 km. Siirtosarjat, 

suorat puket ym. H. 4900 e. 

Puh. 040-7792801.

ASUNTOVAUNU Kafi  Futu-

re 642 vm-86, sis. sivutelt-

ta, kaasulämm., hella, uuni, 

jääkaappi, televisio+digib., 

radio, suihku+kemiall. 

wc. Kats. voimassa 2010 

lopp. Hinta 2700 e. Puh. 044 

279 2643.

As-vaunun ETUTELTTA Ven-

tura Universal, sis. talviput-

ket, A-mitta 925, käytetty 

vähän toista kesää. Puh. 

045-6774432.

Naisten POLKUPYÖRÄ, 3-

vaihteinen Tunturi, hyvässä 

kunnossa. Hinta 80 euroa. 

Puh. 040-5214122.

Miesten 7-vaiht. Nopsa PYÖ-

RÄ. Puh. 045-6774432.

Uudehko MP-ajopuku L-ko-

ko. Hp. 200 € (uusi 580 €). 

Hyväkuntoinen. Elektrohe-

lios ARKKUPAKASTIN 105 L, 

hp. 100 €. P. 044 328 0443.

Traktorin PERÄKÄRRYT 

Tuhti85 varusteineen. P. 

0440282129.

Käytetty NAHKASOHVA 

ja kaksi tuolia, väri rus-

kea. Hinta 100 euroa. Puh. 

0440212604. 

Vähän käytetyt KESÄREN-

KAAT 175/70R13 4kpl pelti-

vanteilla tarpeettomana 70 

euroa. Puh. 0456773305.

Hopeanvärinen SKOOTTERI 

125CC, vm. -06. ajettu vain 

n. 400 km. Siistissä kunnos-

sa, tule ja hae edullisesti uu-

teen kotiin! HP. 680€/tarjous. 

P. 040-7344089.

Tarpeettomina hieno lasi-

nenTAKKALUUKKU  60x53 

cm ja lasinen leivinuunin 

luukku 46x23.Saunan osa 

lasi ovi 190x70cm karmei-

neen, ulko ovi 205x83cm 

karmeineen, JENKKI-SÄN-

KY 160x200 cm, traktorin 

rengas. P.0503265726.

ULKO-OVI karmeineen käyt-

tämätön 10x21, kunnon ovi, 

hp. 190 euroa. Lattialistaa, 

väri beige 250 m. Hp. 80 eu-

roa. Puh. 040-5078571.

TALVIRENKAAT kesähintaan, 

pakettiauton vahvistetut 

185x14, hyvät. Hp. 100 eu-

roa. Puh. 040-5078571.

4-rattainen POTKUPYÖRÄ, 

kätkyt, lasten pikku kiikku, 

kiikkuva laukkahevonen, 

POLKUPYÖRIÄ, kiikkutuo-

li jousien päällä. Puh. 427 

167.

Gram ARKKUPAKASTIN, 100 

L, hyvä. Hp. 50 euroa. Puh. 

050-3507797.

Liiterin kehikot 2 kpl, koot 

3.10x3.20 M. Toinen kuorit-

tu. Soittele ihmeessä. Puh. 

0442645012.

Iso marsun HÄKKI tarvikkei-

neen. Hintapyyntö 25 e. P. 

0407602938.

Koneellisesti valmistettuja 

HEINÄSEIPÄITÄ. Sopimuk-

sen mukaan. Puh. 442243.

RIVITALOHUONEISTO Rak. 

2005. 3 mh + tupak + s + te-

rassit. Lähellä keskustaa. 85 

m2. Tied. 0407400075.

Ostetaan  

POLTTOPUITA koivu- tai se-

karankaa 15-20 m kotiin tuo-

tuna. Puh. 040-7492142.

Traktorin kipillinen PERÄ-

KÄRRY. Klapin ajoon. Käy 

yksiakselinenkin. Kaikki huo-

mioidaan. 044-5241919.

Ajettava RUOHONLEIKKURI 

puh. 040-7061749.

Ostan Saab 90, vm. -85 hy-

väkuntoiset KESÄRENKAAT 

185/65 R15. Puh. 0400 161 

265.

Vuokralle tarjotaan  

KERROSTALOKAKSIO 55 

m2 Nivalan keskustassa. 

040-7203938.

MYLLYKARTANOSTA III krs, 

hissi on, 2 h + k + s + parv. 

55,m2. Vuokra 480 €/kk + 

vesi + sähkö. Heti vapaa. 

040-5742081.

Kadonnut  

Omistaja kaipailee Nume-

robaarissa kadonnutta TAK-

KIAAN. Takilla ei niin väliä, 

mutta povarissa ollutta lom-

pakkoa ikävä.

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



Nivalan Viikon
voi nyt myös

TILATA
jakelualueen
ulkopuolelle

Vuodeksi
eteenpäin vain

42€
Soita heti

puh. 443 133


