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2 Sunnuntaina 17. toukokuuta 2009

Sunnuntai  
17.5.2009

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 17.5.: Stroganoff , 

perunat, perunasalaatti, luu-

mukiisseli.

Maanantai: Jauhelihakasti-

ke, perunat, porkkanaraaste, 

mustikkakiisseli.

Tiistai: Uunikala, currykas-

tike, muusi, punajuuri-rae-

juustosalaatti, hedelmäva-

nukas.

Keskiviikko: Herkkuvuoka, 

puolukkasose, viili.

Torstai: Lihapullat, perunat, 

kastike, kiinankaali-manda-

riini-tomaattisalaatti, appel-

siinikiisseli.

Perjantai: Sianliha-purjope-

runaviipalelaatikko, kruu-

nukasvis, huituvelli.

Lauantai: Kirjolohikeitto, 

juusto, mansikkakiisseli.

Sunnuntai: Riistakäristys, 

muusi, puolukkasose, man-

gorahka.

Peruskoulu ja 
lukio
Maanantai: Kalakeitto, mak-

samakkara, ruisleipä.

Tiistai: Lihapyörykät, kastike, 

perunat, kaali-sateenkaari-

ananassalaatti.

Keskiviikko: Makaronilaatik-

ko, tuoresalaatti.

Torstai: Helatorstai - vapaa-

päivä.

Perjantai: Makkarakeitto, 

sämpylä.

Hartaasti minä odotin Herraa, ja 
hän kumartui minun puoleeni ja 
kuuli huutoni.
Hän veti minut ylös syvästä kuopas-
ta, upottavasta liejusta. Hän nosti 
minut kalliolle, antoi lujan pohjan 
askelteni alle. Herra antoi suuhuni 
uuden virren, kiitoslaulun Jumalam-
me ylistykseksi.
Tämän kuulevat monet, tuntevat 
pyhää pelkoa ja turvaavat Herraan. 
Hyvä on sen osa, joka luottaa Her-
raan, ei etsi apua pahan voimilta eikä 
käänny niiden puoleen, jotka valhet-
ta palvelevat. Herra, minun Jumala-
ni, kukaan ei ole sinun vertaisesi!
Sinä olet tehnyt suuria tekoja, sinä 
ajattelet meidän parastamme. Mi-
nä haluan kertoa teoistasi - niitä on 
enemmän kuin voin luetella.

Ps. 40:2-6

Sunnuntai: Maila, Mailis, 

Maili, Rebekka. 

Maanantai: Erkki, Eero, Ee-

rik, Eerika, Eerikki. 

Tiistai: Emilia, Emma, Emmi, 

Milla, Milja, Milka, Amalia. 

Keskiviikko: Lilja, Karolii-

na, Lilli. 

Torstai: Kosti, Kosta, Kons-

tantin. 

Perjantai: Hemminki, Hem-

mo. 

Lauantai: Lyydia, Lyyli. 

Sunnuntai 17.5.

Kaatuneitten muistopäivä.

Torstai 21.5 Helatorstai.

Jos tämä maailmankaikkeus 

kaikessa miljoonakertaises-

sa järjestyksessään ja tark-

kuudessaan olisi pelkän sat-

tuman tulos, niin se olisi ai-

van yhtä uskottava kuin että 

kirjapaino räjähtää ja kaikki 

kirjasimet putoavat jälleen 

maahan sanakirjan valmiis-

sa ja virheettömässä muo-

dossa. 

Albert Einstein

1. Millä nimellä tunnetaan 

H1N1-virus?

2. Miten pitkät diplomaatti-

suhteet on Suomella ja Yh-

dysvalloilla?

3. Minä vuonna Lordi voitti 

Euroviisut?

4. Paljonko Suomessa on Ke-

lan tilaston mukaan "ydin-

perheitä".?

5. Missä urheilulajissa Vesa-

Matti Loiri on voittanut kaksi 

suomenmestaruutta?

Vastaukset sivulla 14

Ruokalista

Vauvauutisia

Työpaikat
Psykiatrian erikoissairaan-

hoitaja, fysioterapeutti, suun-

nittelija, autoalan tuntiopet-

taja, hiusalan tuntiopettaja, 

kone- ja metallityönopetta-

ja.

Työvoima-
koulutus
Yrittäjän ammattitutkin-

to, monialainen rekrytoin-

tikoulutus yhteishankinta-

koulutuksena, metallialan 

valmentava jakso - metallin 

perustiedot ja taidot, kone- 

ja metallialan perustutkinto 

- koneistus, hitsaajan ammat-

titutkinto, levytekniikan am-

mattitutkinto, teollisuusrobo-

tin ohjelmointi ja käyttötaito, 

puualan perustutkinto, puu-

sepänalan ammattitutkinto - 

puutuotteen valmistus, puu-

sepänalan ammattitutkinto 

- CNC/CAD/CAM -tekniik-

ka, työturvallisuuskorttikou-

lutus, tulityökorttikoulutus.

Johanna ja Jarmo Nurmi sai-

vat tytön Oulaisissa 26.4.2009. 

Pienokaisen pituus on 52,5cm 

ja paino 4040g.

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.

Vuosi 1948. Seurakunnan poikaleirillä Mönkönsaaressa.

Tea ja Sami Verronen saivat 

pojan Kokkolassa 5.5.2009. 

Pienokaisen pituus on 50cm 

ja paino 4050g.

Satu ja Kari Korkiakoski sai-

vat pojan Oulaisissa 6.5.2009. 

Pienokaisen pituus on 52cm 

ja paino 4180g.

Valkovuokkoja on 
Nivalassakin

Nivalastakin löytyy valkovuokkoja. - Näitä vuokkoja ei ole istutettu, vaan ne ovat kulkeu-

tuneet ilmeisesti lintujen avustuksella tänne. Ne ovat kukkineet samalla paikalla jo yli 20 

vuotta ja kukkineet joka kevät miltei salaa, kertoo kuvan lähettänyt lukija.
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Toimittajan tarinoita

Vaikka elämänvuosia ja kokemuksia 

on jo reilusti, joissakin asioissa tun-

tuu, että koskaan ei opi. Aina törmää 

samoihin asioihin, vaikka usein on 

ajatellut, että tämäpä ei olekaan hy-

vä juttu.

Otetaan esimerkiksi astiat. Jos pe-

see astiat pesukoneessa, niin kippojen 

pohjissa ei saa olla koloja ja syväntei-

tä, koska pesuvesi jää niihin lillumaan. 

Mutta niin vain sama moka tuli taas 

tehtyä, kun uudet astiat ostin! Toinen 

ruokailuvälineisiin liittyvä on muo-

dikkaasti teräväkärkinen veitsi, jolla 

on aika hankala ottaa voirasiasta voi-

ta. Se hyvä puoli terävässä kärjessä on, 

että siihen ei tartu paljon mitään.

Monesti olen senkin kuullut ja näh-

nyt, että tummat parketit ja mustat tai 

lasiset pöydät ovat todella tyylikkäitä, 

mutta kaikki lika niissä näkyy aivan 

heti pesun jälkeen. Tummalle pöydälle 

ei tarvitse pudottaa kuin yksi sokerin-

murunen, niin jo se täytyy pestä. No, 

onpahan ainakin puhdasta!

Keinonahkatuoleissa löytyy tyylik-

käitä malleja niin työhön kuin kotiin-

kin ja ne ovat eläinystävälle mieluisia, 

mutta... Takapuoli niissä hikoaa eikä 

vieraiden kanssa voi kauaa pöydän 

antimista nauttia kun jo alkaa kuu-

ma tulla.

Sekin pitäisi jo tässä iässä ymmär-

tää, että jos mikrouunissa ei ole ripaa, 

niin se suljetaan painamalla lasiluu-

kusta, joka on siten aina sormenjäl-

kiä täynnä.

Vanha urheilutakki minulla on ollut 

jo kymmenen vuotta ja pyörä enem-

mänkin, mutta vieläkään en muista, 

että siinä takissa jää helma ikävästi is-

tuimen taakse kiinni ja kaatumisvaara 

on aina olemassa, kun pyörältä laskeu-

tuu. Sitä vain aina yhtä reippaasti yrit-

tää hypätä pyörän päältä pois.

Pyykinpesukoneen viereisessä kaa-

pissa on vuosikaudet ollut vierekkäin 

sinistä wc-puhdistusainetta ja sinistä 

pyykinhuuhteluainetta. Vaikka use-

ammankin kerran olen joutunut pe-

semään koneen pyykinpesulokeron ja 

pyykit uudelleen, en vain älyä siirtää 

niitä erilleen.

★ ★ ★

Nivalan Viikon kevättalvella julista-

ma Läskikapina herätti todella suuren 

mielenkiinnon. Kovin vakavalla mie-

lellä ei oltu liikkeellä, sillä laihdutta-

minen on haastavaa puuhaa. Kannus-

tavalla ja iloisella mielellä laihdutta-

minen on mukavampaa. Jokainen on 

hyvä juuri sellaisena kuin on, mutta 

omaksi ilokseen ja terveydekseen pai-

nonhallinta on joskus paikallaan. Ai-

van tavallisilla konsteilla osa saavut-

ti hienoja tuloksia. Ei tarvitse ostaa 

kalliita laihdutustuotteita tai välinei-

tä, kun tarkkailee vähän syömistään 

ja käy vaikka kävelylenkillä.

Läskikapinapäällikkö ja allekirjoit-

tanut ei suorittanut kevätkauden kapi-

naa kovinkaan menestyksekkäästi. Itse 

olen kevään aikana kylläkin lisännyt 

paljon liikkumista, mikä tuntuu mu-

kavasti reippaampana olotilana. Len-

kin jälkeen olo on todella hyvä, mut-

ta miten se lähteminen tuntuu joskus 

olevan niin vaikeaa?

★ ★ ★

Ensi viikolla on Helatorstai. Siksi seu-

raavaan lehteen tarkoitetun aineiston 

viimeinen jättöaika on keskiviikkona 

kello 14.00. Aurinkoista Helatorstaita 

toivotellen

Maritta Raudaskoski

Eikö ihminen koskaan opi!

Maritta Raudaskoski
maritta.raudaskoski@omanetti.fi 

Ammattiin opiskelevien 57. 

kulttuurikisat, SAKUstars, 

pidettiin huhtikuussa Kajaa-

nissa. Kisojen teemana oli tä-

nä vuonna "Kaiken maailman 

tähtiä". Nivalan ammattiopis-

ton käsi- ja taideteollisuus-

osaston sekä hiusalan opis-

kelijoita osallistui kisaan.

Kisoissa kilpailtiin noin 40 

eri sarjassa kuvataiteissa, mu-

siikissa, tanssissa, näytelmis-

sä ym. Kisoihin ilmoittautui 

kaikkiaan 1133 ammattiopis-

kelijaa, joista Kajaanissa näh-

tiin 750 kilpailusuoritusta.

Sarjassa Grafi ikka saavutti 

3. sijan Elina Moilanen kui-

vaneula (metalligrafi ikka) 

työllä Perhe. Grafi ikkasarjaan 

osallistui 11 työtä. Elina Moi-

lanen opiskelee ensimmäistä 

vuottaan ohjaustoiminnan 

artesaaniksi.

Kuvataidesarjoihin osal-

listuivat töillään lisäksi käsi- 

ja taidealan opiskelijat Johan-

na Pentikäinen, Satu Ukon-

aho, Seija Miettinen ja Jenni 

Mehtälä.

Ryhmätanssiin ja tanssi-

duoon osallistuivat hiusalan 

opiskelijat Marika Okkonen, 

Heini Kivekäs, Arla Kumpu-

mäki ja Ida Lindholm.

Elina Moilasen metalligrafi ikka
menestyi kisassa

Nivala-Haapajärven seutu-

kuntavaltuusto valitsi Niva-

lassa 4.5. pitämässään koko-

uksessa seutukuntavaltuuston 

puheenjohtajiston sekä seutu-

kuntahallituksen jäsenet toi-

mikaudeksi 2009-2010. Seu-

tukuntavaltuuston uudek-

si puheenjohtajaksi valittiin 

Jyrki Halonen (kesk.) Reisjär-

veltä, joka seuraa tehtävässä 

kuntien välisen rotaatioperi-

aatteen perusteella haapajär-

vistä Sanna Isolaa (kesk.) Va-

rapuheenjohtajiksi tulivat va-

lituiksi Asko Torssonen (sd.) 

Py-häjärveltä (1. vpj.), Juha-

ni Pihlajamaa (kok.) Nivalas-

ta (2. vpj.) ja Väinö Wassholm 

(vas.) Haapajärveltä (3. vpj.). 

Seutukuntavaltuuston 

uuden puheenjohtajan Jyrki 

Halosen mukaan nyt alka-

va seutukuntavaltuustokau-

si poikkeaa edellisistä siinä 

suhteessa, että  kunnallis-val-

tuustoissa ovat uudet luotta-

mushenkilöt juuri aloittaneet 

työnsä ja seutu-kunnassa ei-

vät ole päällimmäisenä aihee-

na mahdolliset kuntaliitokset. 

Sen sijaan nyt asialistalla on 

kuntien välisen yhteistyön ke-

hittäminen mm. peruspalve-

lukuntayhtymien avulla sekä 

seutukuntayhdistyksen ja Ni-

hak Oy:n toimintojen mah-

dollinen yhdistäminen.

Seutukuntahallituksen 

jäseniksi valittiin (suluis-

sa henkilökohtainen varajä-

sen): Maija-Liisa Veteläinen 

Haapajärveltä (Anna Paavo-

la), Riitta Hokkanen Kärsä-

mäeltä (Eero Pesonen), Kari 

Valtanen Nivalasta (Päivi Ka-

rikumpu), Pekka Pietiäinen 

Pyhäjärveltä (Päivi Ruotois-

tenmäki), Pekka Leppänen 

Reisjärveltä (Asmo Suorsa), 

Raimo Kaisto Haapajärvel-

tä (Veikko Ekman), Jarmo 

Vuolteenaho Nivalasta (Ta-

pio Uusitalo), Jukka Tikan-

mäki Pyhäjärveltä (Aarne 

Liuska), Mauno Ranto Kär-

sämäeltä (Satu Pinola) sekä 

Teuvo Nyman Reisjärveltä 

(Markus Muuttola). Kaikki 

valinnat olivat yksimielisiä. 

Hallitus valitsee puheenjoh-

tajan ja varapuheenjohtajan 

keskuudestaan rotaatioperi-

aatteen mukaisesti.

Jyrki Halonen Nivala-Haapajärven 
seutukuntavaltuuston puheenjohtajaksi
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Nivalan Seurakunta
Seurakunnan kotisivujen 

osoite: www.nivalansrk.fi 

Kirkkoherranvirasto p. (08) 

440 025.

Su 17.5. 5. sunn. pääsiäises-

tä klo 10  sanajumalanpal-

velus kirkossa, Kaatuneitten 

muistopäivä, Isomaa, Rautio, 

Maliskylän  Sekakuoro joht. J 

Latvala. Kunniakäynti sankari-

haudoilla (Hurskainen, Malis-

kylän Sekakuoro). Kahvitilai-

suus seurakuntakodissa, ohjel-

maa sanoin ja sävelin.

Su 17.5 klo 13.30 Korpirannan 

ry:n kotikeskusvierailu.  Klo 18 

seurat  Nivalan ry:llä (T Kir-

silä, P Mehtälä). Klo 19 seu-

rat seuratuvalla ( M Autio, P 

Rönkkö, P Pihlajaniemi).

Ma 18.5. klo 7 ekumeeninen 

rukoushetki viikon alussa seu-

rakuntakodissa (Viljanen). 

Ti 19.5. klo 18  ystäväpalve-

luryhmän luontoretkelle lähtö 

seurakuntakodilta, kumisaap-

paat mukaan.  

Ke 20.5. klo 12 näkövammais-

ten, invalidien ja syöpäyhdis-

tyksen retkipäivä Vinnurvan 

leirikeskuksessa. Klo 17 lap-

sikuoron harjoitukset seura-

kuntakodissa. Klo 19.30 seu-

rat  Korpirannan ry:llä, Korpi-

rannan ry:n isot seurat (J Tölli, 

O Tölli).

To 21.5 Helatorstai  klo 10 sa-

najumalanpalvelus kirkossa, 

Junttila, Katajala, J Kangas, 

laulu. Radiointi Pookissa. Klo 

12 seurat Korpirannan ry:llä 

(K Teppola, P Päkkilä). Klo 18 

Helatorstain iltakirkko, isosten 

tehtävään siunaaminen, Juk-

kola, Autio, Nummela, Rautio, 

Gospelkuoro). Kirkkokahvit 

seurakuntakodissa. Klo 18.30 

seurat Korpirannan ry:llä (P 

Pelo, P Mehtälä).

Pe 22.5. klo 19 Ilon kukkamaa-

kevätmusiikkia seurakuntako-

dissa, seurakunnan lapsikuoro 

joht. Katajala, nuorten  kuoro 

joht. Rautio, Jenni Hietala, pia-

no, K Ohtamaa, huilu. Kahvi-

tarjoilu klo 18.30, vapaaehtoi-

nen kahvimaksu seurakunnan 

musiikkityölle.

Diakoniatyö: Su 17.5. Retkel-

le Oulun Tuomiokirkkoon läh-

tö klo 7.30 seurakuntakodilta, 

paluu n. klo 17. Ma 25.5. Ro-

vastikunnallinen mielenter-

veyskuntoutujien retkipäivä 

Vinnurvan leirikeskuksessa. 

Tiedustelut ja ilmoittautumi-

nen diakoniatoimistoon pe 

15.5. mennessä p.  (08) 442 

144, 040 532 5571. Ma 18.5. 

diakoniatoimisto on suljettu!

Perhekerhotyö: Kevään perhe-

kerhot päättyneet! Tapaamme 

retkellä 29.5. Retkelle ilmoit-

tautumiset p. (08) 440 328.

Pyhäkoulutyö: Su 17.5. klo 

12 seurakuntakodin ja  Vilku-

nan pyhäkoulujen retki Vin-

nurvan leirikeskukseen, omin 

kyydein.

Päiväkerhotyö: Päiväkerho-

laisten retkipäivät Vinnurvan 

leirikeskukseen: Ma 18.5 klo 

9.00 Malila- paluu 13.45, klo 

9.25 Aittola-  paluu 13.20, klo 

9.40 Haikara- paluu 13.10. Ti 

19.5 klo 9.30 seurakuntakoti 

(maanantain ja tiistain ryh-

mät) – paluu klo 12.55, klo 

13.00 seurakuntakoti (torstain 

ja perjantain ryhmät) – paluu 

klo 16.15. Retkimaksu 2€. Syk-

syllä alkaviin päiväkerhoihin 

ilmoittautuminen toukokuun 

aikana lapsityön toimistoon p. 

(08) 440 328 tai lastenohjaajille 

kerhossa. Kerhoihin ovat ter-

vetulleita 4- 6 vuotiaat lapset. 

Myös tänä vuonna kerhoissa 

käyneet  ilmoittautukaa ker-

horyhmien muodostamista 

varten.

Kesäkerhoja  4 – 6 vuotiaille 

lapsille päiväkerhotiloissa vii-

koilla 23 ja 24. Tiedustelut ja 

ilmoittautumiset lapsityön toi-

mistoon p. (08) 440 328. Ker-

horyhmiä muodostetaan il-

moittautumisen mukaan.

Partiotyö: Ti 19.5 klo 18.30  

koko lippukunnan yhtei-

nen kakkujuhla ja kevään 

päätös seurakuntakodissa.

Vaellukselle Kalajoelle! 3.-5.6. 

seikkailijat, tarpojat, samo-

ajat ja 4.-5.6. sudenpennut.

Ilmoittautumiset 19.5. men-

nessä, kakkujuhlan yh-

teydessä infotilaisuus.

Lähetystyö: Lähetyksen kirp-

putori Kanttorilassa on avoin-

na ke ja la klo 9-13. Lähetys-

sihteeri Katja Tuunanen on 

aloittanut työt, hänet tavoit-

taa numerosta 044 362 8549. 

Katjan työpäivät ovat ti, ke ja 

to. Äitienpäivälounaan brutto-

tuotto on 4963 euroa, ruokai-

lijoita oli 600. Lämmin kiitos 

tuestanne! 

Sääveikkauksen tulokset: 

Lämpötila oli  klo 12 Vapun-

päivänä  11,1 astetta,  oikein 

veikanneita oli 19, joiden kes-

ken arvottiin seuraavat palkin-

not.  Säveikkaus tuotti lähetys-

työlle 3118 e. Lämmin kiitos 

kaikille tuestanne seurakun-

tamme nimikkolähettien työl-

le! Pääpalkinto: piironki, (El-

li Viitakangas), muut palkin-

not: poppanapeitto- ja tyynyt 

(Sirkka-Liisa Hintsala), mai-

semataulu (Jukka Kukkola), 

pöytäliina (Veikko Junttila), 

poppanaliina (Aino Poikki-

mäki), ”Toinen aurinko”-kirja 

(Jarmo Vuolteenaho ja Hannu 

Nissinen), virkattu liina (Antti  

Junno), marmorikynttilät (Tai-

mi Uusitalo), villasukat (Anni 

Halmetoja), kassi ja patalaput 

(Hedvig Hautala), sukat (Sal-

me Raudaskoski), ”Kirkko kes-

kellä kylää”-kirja (Hanna Kan-

gas, Mirja  Pötrönen), ”Tehtä-

vä vastaaotettu”- kirja (Mikko 

Rönkkö, Helena Vuolteenaho, 

Uff e Wasenius, Roosa Anttila, 

Minna Heikkinen).

Rovastikunnallinen toiminta: 

Kala- ja Pyhäjokialueen seura-

kuntien perheasiain neuvotte-

lukeskus, Rautatienkatu 6 C 2 

(käynti pihan puolelta) 84100 

Ylivieska, p. (08) 425 990.

Palveleva puhelin 010 190 

071. Palveleva puhelin päi-

vystää joka päivä, su-to klo 

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

velevaan nettiin voit lähettää 

viestin (evl.fi /palvelevanet-

ti.fi ), johon vastataan viiden 

päivän kuluessa.

Etappi-ohjelma radio-Pookis-

sa maanantaisin klo 17. Ohjel-

massa käsitellään inhimillisen 

elämän kysymyksiä kristillisel-

tä arvopohjalta. Ohjelma lähe-

tetään uusintana sunnuntaina 

jumalanpalveluksen jälkeen.

Tulossa:

Helatorstaina 21.5.09 He-

rättäjän päivä Sievissä

klo 10 messu, saarna M Jyrkkä, 

lit. A Leppälä, Kirkkokuoro.  

Messun jälkeen ruoka-ja kah-

vitarjoilu  seurakuntakodissa, 

klo 12.30  seurat (M Jyrkkä, T 

Saunanen, L Partanen),  klo 14 

seurat (I Repo, M Härkönen, 

A Leppälä). Väliajalla kahvi-

tarjoilua. Järj. Herättäjän Sie-

vin po.

Pe 29.5. körttivaellus Ylivies-

kan Törmälän maastossa, klo 

18.00 seuroilla Törmälän lei-

rikeskuksessa, Löytyntie 457.  

Kolehti, tarjoilu, opastetut 

vaellusreitit. Järj. H-Y:n Keski-

Pohjanmaan alue, Ylivieskan 

po, Löytyn kylätoimikunta.

”Nivalan vanhat urut” – ääni-

te  sisältää urkumusiikin hel-

miä, soitettuna Nivalan kir-

kon uruilla, urkutaiteilija Is-

mo Hintsala, levyn hinta 20 

euroa.

Kirkon ulko- ja sisäkuvalla  

olevia adresseja on myytä-

vänä kirkkoherranvirastossa, 

hinta 8,5 euroa.

Lisäksi myynnissä  on Niva-

lan historiakirja ”Nivalas-

ta ollaan ja toimeen tullaan”, 

hinta 65 euroa.

Kastettu

Leevi Lennart Oliver Torvi-

koski, Emilia Johanna Saukko, 

Valto Ilmari Saarimaa,   Heikki 

Kasperi Saukonoja, Pyry Mi-

kael Korkiakoski, Renne Wäi-

nö Nestori Järvelä, Helmi Mar-

ja Julia Karvonen, Anette  Eli-

na Holappa

Avioliittoon 
kuulutettu
Kimmo Petteri Palola ja  Eeva 

Anneli Mäkelä

Kuollut

Johanna Kaarina Erkkilä 

 92 v.

Helvi Raakeli Niskanen 

85 v.

Esko Rauno Untamo Viippo-

la s 78 v.

Reino Marjakangas on moni-

puolinen mies. Hänet tunne-

taan mm. monien messujen 

järjestäjänä. Kun raavas mies 

ryhtyy kirjoittamaan onnesta 

ja rakkaudesta, siihen tarvi-

taan aimo annos rohkeutta.

Marjakankaan runojen 

onni numero yksi on ystä-

vä, olipa hän sitten lähellä 

tai kaukana. Toinen onnen-

lähde on luonto vuodenajas-

ta riippumatta. Usein nämä 

yhdistyvät siten, että luon-

to, esimerkiksi taivaan kuu, 

tähti tai Lapin maahiset toi-

mivat kahden yksinäisen yh-

distäjänä. Viestien välittäjinä 

toimivat myös enkelit ja Nuk-

kumatti.

Useimmissa runoissa ti-

lanne on sellainen, että ol-

laan erillään toisistaan ja 

kommunikoidaan vaikkapa 

kännykällä. Eletään paljolti 

haaveissa, sillä tavalla rakka-

us pysyy puhtaana kuin tal-

ven uusi lumi. Mikään ei kui-

tenkaan estä tuntemasta suu-

ria tunteita näinkin.

Vihkon runoilla ei ole ni-

meä, ne ovat kuin saman ru-

non säkeistöjä, muunnelmia. 

Niinpä kyseessä on runoel-

ma. Runoissa eletään väliin 

syksyä, väliin talvea, iltaa tai 

aamua.

Muotokieli on vanhahta-

vaa, paljon on riimirunoa. 

Pakotettu riimi löytyy säkees-

tä: "Minne kulkuni vei? / Mi-

nä häntä kohdannut ei!!" Ellei 

tässä sitten ole jokin syvälli-

sempi, fi losofi nen ajatus!

Sanajärjestys on usein 

käänteinen, mikä on usein 

aloittelijalle tyypillistä, se jää 

helposti päälle. Niin kävi it-

sellenikin, kun joskus aikoja 

sitten yrittelin tehdä runoja. 

Sanajärjestystä suoristamal-

la ja muokkaamalla runos-

ta voisi tulla puhuttelevam-

pi. Sydän-sanasta käytetään 

vanhaa, runollista muotoa: 

"Sinä saat syömmeni sykki-

mään."

Runoista löytyy myös tuo-

reita, osuvia kieli-

kuvia: onnen val-

tatiellä, onnen 

tiainen, sähköi-

sin loimin, sy-

dämenmuotoi-

nen lumihiu-

tale...

Konkreet-

tista, elävää materiaalia 

runoissa on riittävästi, voi-

makas ja lämmin tunnelata-

us on kaiken aikaa havaitta-

vissa. Runon muotoon kan-

nattaisi panostaa. Viimeinen, 

paras muoto ei useinkaan ole 

se, jonka saa inspiraation yh-

teydessä.

Ulkoasu, vaaleanpunaisel-

le tulostuspaperille painettu 

vihkonen, on vaatimaton, 

mutta siisti. Kansilehdet ovat 

tyylikkäät. Tekijästä ei ole ni-

men lisäksi muuta tietoa.

Seuraava runo on esi-

merkki onnis-

tuneesta vapaamuotoises-

ta runosta:

"Tämä riippuvuus on iha-

naa...

Lämpimät viestisi kertovat,

että välität ystävästäsi

ja se saa sydämen sykki-

mään,

itkemään ilon kyyneleitä...

nytkin... tällä hetkellä, mu-

ru!"

Samalta sivulta löytyy 

hauska, yllättävä 

runo:

Onko jossain maa,

jossa onni asustaa?

On sisälläni maa,

jossa onni olla saa.

Rakkaani,

avaa pian pakkaus

sieltä löytyy rakkaus!"

Loppupuolelta löytyy 

mietelmäruno, johon lukijan 

on varmasti helppo yhtyä:

"Elämä ei useinkaan ole sitä,

miltä se näyttää.

Elämän mutkikkuuden op-

pii

usein vasta, kun on käynyt

elämänkoulua tarpeeksi 

monta luokkaa."

Raija Raudaskoski

Runoja onnesta

Reino Marjakangas

JP-paino Nivala 2008

Lukemista

Onnesta runollisesti



Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Suomen Turvakilvet Oy:n 

Teollisuuskylässä Savenvala-

jantiellä sijaitsevat tilat ovat 

saamassa kokonaan uuden 

ilmeen. Toimitiloja laajen-

netaan, julkisivu remontoi-

daan, vanhat tilat saneera-

taan täysin sekä vaihdetaan 

lämmitysjärjestelmä. Sanee-

rauksen kustannus on noin 

450 000 euroa ja suunnitel-

man mukaan työ valmistuu 

kuluvan vuoden syyskuussa. 

Seuraavana vuonna on vuo-

rossa koneiden lisähankinta.

Suomen Turvakilvet Oy on 

nykyään Auraprintin koko-

naan omistama tytäryhtiö. 

Kauppa tehtiin vuonna 2001. 

Juha Niemelä ja Matti Knuu-

tila ostivat konkurssiin men-

neen yrityksen vuonna 1987 

ja toimivat 15 vuotta yrittä-

jinä panostaen tehokkaasti 

markkinointiin ja toiminnan 

kehittämiseen. Auraprintille 

siirtymisen jälkeen jälkeen 

Juha Niemelä on jatkanut 

Turvakilvet Oy:n toimitus-

johtajana. Noin 5000 kaup-

paa vuosittain tekevä yritys 

teki viime vuonna historian-

sa parhaan tuloksen. Liike-

vaihto oli viime vuonna 1,4 

miljoonaa euroa.

Turvakilvet on erikoistunut 

pitkäkestoisiin tuotteisiin, 

kuten turvakilpiin ja opas-

teisiin. Työntekijöitä Niva-

lassa on seitsemän. Aurap-

rint Oy:n koko henkilöstö-

määrä on 250.

- Teimme muutama vuosi sit-

ten suullisia kyselyjä, raken-

taminen oli kuumentunut 

ja hinnat pilvissä. Nyt saa-

mamme tarjous on jopa 200 

000 euroa tuota edullisempi. 

Suunnitteluun on jo pantu 

aika paljon rahaa. Uudet ti-

lat ovat energiataloudellises-

ti tehokkaat, sillä sähköläm-

mitys muutetaan kaukoläm-

pöön. Lämmön talteenotto ja 

ilmastointi tulevat olemaan 

viimeisen päälle automati-

soitu. Työntekijöiden ideat 

tuotannon hyväksi sujumi-

seksi on otettu huomioon, 

Juha Niemelä kertoo.

Rakentamistöiden ajan tuo-

tanto pyörii lähes normaa-

listi, vain heinäkuussa lomi-

en aikaan on vähän katkosta. 

Laajennuksen on suunnitel-

lut Suunnittelutoimisto Hie-

tala Oy, LVIA-suunnittelu 

Ahoplan Oy ja Sähkösuun-

nittelu Apecon Ky. Pääura-

koitsijana toimii Tehoraken-

tajat Törmälehto Oy, LVIA 

urakat tekee LVI-asennus 

Aitto-oja Oy ja sähköura-

koitsija on Jannitec Oy.

Turvakilvillä iso laajennus
ja saneeraus

Suomen Turvakilvet Oy:n laajennetut ja saneeratut tilat Teollisuuskylässä muuttavat värinsä keltaisesta harmaan hope-

aan.

Nivalan Viikossa kevättal-

ven ajan ollut Lukijan kuva -

tempaus on päättynyt. Huhti-

kuun loppuun mennessä tuli-

kin paljon kuvia tapahtumis-

ta eri puolilta pitäjää. Kaikil-

le kuvia lähettäneille Nivalan 

Viikko maksoi 10 euroa yk-

sinoikeudella julkaistusta ku-

vasta ja seuraavista samasta 

tilaisuudesta otetuista kuvista 

viisi euroa. 

Kisan tarkoituksena oli 

saada eri ryhmät, seurat, ky-

läyhdistykset ja muut toimijat 

tiedottamaan toiminnastaan 

ja tapahtumistaan. Näin Ni-

valan Viikon sisältöön saa-

daan monipuolisesti paik-

kakunnan juttuja lukijoiden 

iloksi.

Palkkion lisäksi kaikki-

en nimet pantiin arvonta-

koriin ja heidän kesken ar-

vottiin laadukas digikamera. 

Kameran voitti Aittolan kou-

lu. Rehtori Timo Alatalo on 

ohjannut ottamistaan kuvis-

ta maksetut palkkiot oppilai-

den retkirahastoon

Timo Alatalo on usein 

ennen kisaakin tiedottanut 

aktiivisesti Aittolan koulul-

la pidetyistä tapahtumista ja 

lähettänyt laadukkaita kuvia 

ja juttuja sähköpostilla leh-

teen julkaistavaksi.

Vaikka Lukijan kuva -tem-

paus on päättynyt, Nivalan 

Viikko ottaa mielellään vas-

taan valokuvia ja tekstejä lu-

kijoiltaan. Lehdessä oli mu-

kava huomata, miten paljon 

paikkakunnalta löytyy leh-

tiavustajiksi sopivia henki-

löitä.

Nivalan Viikon Kesäarvon-

nassa oli palkintoina 10 pää-

sylippua tänä viikonloppuna 

Tuiskulassa pidettäville Piha- 

ja Puutarhamessuille. 

Voittajille on ilmoitet-

tu henkilökohtaisesti. Nou-

tamattomat vapaaliput ovat 

odottamassa messupaikalla.

Arpaonni suosi seuraa-

via: Sanna Hintsala, Kalervo 

Häkkilä, Anna-Liisa Kangas, 

Kaisu Mikkilä, Marjatta Vii-

tala, Sisko Ojalehto, Sanna-

Liisa Salo, Mirka Halmeto-

ja, Riitta Isoniemi ja Kaarina 

Kukkurainen.

Multasormen kirjan "Rak-

kaudesta perennoihin" voitti 

Ulla Taskinen. 

Kiitokset kaikille kilpai-

luun osallistuneille ja onnit-

telut voittajille.

Lukijan kuva -tempauksen 
kamerapalkinto Aittolan koululle

Pääsylippuja ja puutarhakirja
Nivalan Viikon Kesäarvonnassa

Kierrätysinto kasvaa kotita-

louksissa yhä edelleen. Viime 

vuonna Vestia Oy sai hyöty-

käyttöön reilut 64 kg jättei-

tä asukasta kohti. Se on lähes 

viisi kiloa enemmän asukas-

ta kohti kuin edellisenä vuon-

na. 

Ekopisteillä vastaanotetun 

kierrätysjätteen määrä on ol-

lut jatkuvasti kasvussa. Erityi-

sesti kartonkia ja muovia saa-

daan ekopisteillä talteen joka 

vuosi entistä enemmän. Myös 

pienmetallin ja lasin määrä 

on kasvussa.

Vestia Oy:llä on 215 eko-

pisteen verkosto alueellaan. 

Ekopisteet palvelevat kotita-

louksia jokapäiväisten hyöty-

jätteiden vastaanottopaikkoi-

na. Pisteille voi tuoda mak-

sutta keräyspaperia, lasipurk-

keja, pienmetallia kuten säi-

lykepurkkeja, keräyskarton-

kia (esim. maito- ja mehu-

purkit) sekä useilla paikka-

kunnilla myös muovia. 

Myös hyötyjäteasemilla 

vastaanotettu jätemäärä on 

kasvanut yli kaksinkertai-

seksi edellisvuoteen verrat-

tuna. Viime vuonna hyöty-

jäteasemilla otettiin vastaan 

n. 300 tonnia hyödynnettä-

viä jätteitä ja käytöstä pois-

tettuja kodinkoneita n. 450 

tonnia. Viisitoista hyötyjäte-

asemaa palvelee kotitalouk-

sia satunnaisesti syntyvien 

jätteiden vastaanotossa, esi-

merkiksi remontin tai isom-

man siivouksen yhteydessä. 

Keväisin ja syksyisin asemilla 

otetaan vastaan myös puutar-

hajätteitä. Hyötyjäteasemilla 

kävi viime vuonna yli 9700 

asiakasta.

Vestia keräsi 
kierrätykseen entistä 

enemmän jätettä
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Lukijoiden Ajatuksia
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.

Joskus 20 vuosiluvulla, jo 

ennen syntymääni, sinä Ot-

to olit tullut Nivalaan. Vaikka 

olit kuten sanoit, kulkumies, 

niin silti asetuit asumaan tän-

ne Erkkisperälle.

Vakkamestari kun olit, 

niin sinulla ei ollut puutetta 

työstä. Pian sinut tunnettiin 

koko Nivalassa. Koska sinä 

olit luonteeltasi puhelias ja 

hauska, niin vakkoja tehdes-

säsi puhelit aina talonväen 

kanssa.

Kuten tuo otsikkona ole-

va käyttämäsi arvonimesi 

osoittaa oli huumorintajusi 

verraton, käytit tuota hoke-

maa, kun tulit taloon: Otto 

von Pettinen Perhosta!

Kun sinä solmit avioliiton 

Fanni Rantinojan eli Kääntö-

län Fannin kanssa joka oli lä-

hinaapureitani ja leski, tulin 

tuntemaan sinut jo poikaiäs-

sä. Aika kului, ja eteen tuli-

vat sotavuodet: Siellä poika-

puolesi Tauno kaatui sankari-

na, ja sinä palvelit isänmaata 

ja vapauttamme tavalla, joka 

ansaitsee vain kiitosta.

Kun tulit sodasta otit kas-

vatti lapseksesi Kuuselan Toi-

nin, jonka vanhemmat olivat 

kuolleet. Kului vuosia ja al-

koi aika jona koit suurta mur-

hetta, sillä sinä menetit kak-

si rakastamaasi ihmistä, ensin 

kuoli Fanni ja Toini sijoitet-

tiin toiseen taloon, kun työ-

si vaati ettei sitä voinut tehdä 

kotona Kääntölässä.

Niin kului elämäsi ja erään 

jouluaaton aattona me ystä-

väsi kannoimme arkkusi hau-

taan. Meidän kantajien oli 

helppo peittää sinut multiin, 

kun jokainen tiesimme, että 

parannuksenarmon saaneena 

matkasi johti iäiseen lepoon 

taivaan kunniassa.

Sero

Sieltähän ne nousevat 

muistikuvina näinä kauniina 

ja rauhallisina aamuina aina 

mieleen, ja suorastaan silmi-

en eteen, ne entiset rauhalli-

set maisemat. Ihan sieltä No-

kelan ja Peltorannan ajoilta, 

Peltorannasta Mattilaan. Sil-

lä välin onkin vain rentukoit-

ten ja töppöskukkien reunus-

tamat pellonojat, se Peltoran-

nan riihi, jossa ei vielä uu-

tuuttaan ollut Nokelan riihel-

le kuuluvaa mystiikkaa, eikä 

sitä mustuutta, joka oli syöpy-

nyt Nokelan riihen ajanpati-

noittamiin seiniin, siellä Va-

riolan mummun naapurina, 

Pokelan männikön laidassa.

Peltorannan ja Mattilan 

välillä ei ollut taloja eikä pi-

hoja kuten nykyisin. Kesäiset 

aamut olivat aurinkoa ja ren-

tukan keltaista. Ja leivosten 

laulua korkealla sinitaivaalla 

ja etäämpänä vasemmalla se 

Mattilan riihi, jota me tenavat 

vähän orjailtiin, ettei vain?

Ja se Mattijussin paja! Tu-

parakennus ja itse mustunut 

seppä sekä Johanna mum-

munsa, todella uskollinen 

lietsoja. Siellä heidän pajas-

saan – joo-o nii-in, oli heidän 

tyylinsä. He olivat niin liikut-

tavan yhteenhiileen puhalta-

via, että vaikia löytää toista 

niin ehdottoman yhtäläistä 

paria.

Olin vakituinen paimen-

tyttö siihen maailmanaikaan 

keväästä keuriin. Sitä seutua 

nimitettiin kirkkovainioksi ja 

se Mattijussin seutu tuli tosi 

tutuksi kaikkineen. Se paja-

kin, jossa Johanna mummu 

lietso että tulisäkenet lensi-

vät aina kattoon asti – joo-o 

nii-in – kattoon ja seppä it-

se –mitenkä mustuneita he 

olivat. Ja se alasimen kalku-

tus, sillä minkäänmuunlaisia 

ääniä, paitsi linnunlaulua, ei 

kuulunut mistään. Ei ollut au-

toja eikä raktoreita, mikään ei 

pärrännyt eikä kalissut. Seu-

tu kaikkineen ja tasaseksi tal-

lautunut poloku pajan ja tu-

van välissä, näen silmissäni 

mitenkä mustuneita olivat 

heidän sakkavesi ja kahvi-

pannunsakin esimerkiksi. Ja 

toppisokerin kipeneet siellä 

jalallisen sokeriastian poh-

jalla, nii-in juuan nyt kuppi, 

joo-o juu-aan juu-aan. Ja niin 

sai paimentyttökin puolikup-

pia – joo-o.

Tästä akkunastani kun nyt 

näen sen minkä näen, niin 

eihän sitä pysty edes vertaa-

maan siihen autereiseen laa-

jaan lakeuteen, jossa ei ollut 

edes linnunpöntölle paikkaa. 

Ja sitten ne paimentytön sun-

nuntait, jollonka paimennet-

tiin vain yhteentoista, eikä 

tarvinnut koko päivää vaha-

ta, että nouseeko se ukkos-

pilvi sieltä Sikoseta päin vai 

ei? Kirkontornista oppi tietä-

mään kellonajan ja sunnun-

taihan se oli lehmillekin.

Että aika on näköjään 

muuttunut, sillä nykylapset-

han eivät edes käsitä mitä tar-

kottaa että olla paimenessa? 

Ja tokihan me kaikki muutu-

taan ajan mukana. Vielä sil-

lon ko pääsin, en enää löytä-

nyt edes sitä järvirantaan me-

nevää tietä, sillä se seutu oli 

kaikkineen restauroitu aivan 

ihmeelliseksi, niin tunnista-

matta jäi! Eikä edes sitä kak-

sijatkoista latoa niin turval-

lista

Se silloinen paimentyttö

Ihmisen muisti on merkil-

linen. Jotkut asiat säilyvät 

mielessä kirkkaina vuosia, 

jopa vuosikymmeniä. Niin 

kuin mummoni hautajasiin 

tekemäni matka. Mummo-

ni oli äitini äiti. Hän kuoli 

alkusyksystä, muistaakseni 

syyskuun alussa. Isäni van-

hemmat, samoin kuin äitini 

isä olivat kuolleet paljon en-

nen syntymääni. Äitini äi-

din tapasin muutamia ker-

toja. Tästä syystä hänkin jäi 

melko etäiseksi. Mummon 

kuoltua pidetyn perheneu-

vottelun tuloksena tuli pää-

tökseksi, että äitini muka-

na minä pääsisin mummon 

hautajaisiin. En muista miksi 

minut valittiin? Vaikka matka 

ei ollut pitkä, se oli monivai-

heinen. Menimme ensin lin-

ja-autolla Nivalan rautatie-

asemalle. Sieltä jatkoimme 

junalla Ylivieskaan. Sieltä ete-

län junalla Kannukseen ja jäl-

leen "sattumakyydillä" noin 

30 kilometriä. Hautajaisista 

en muista paljoakaan. Pa-

luumatkasta muistan enem-

män. Tulimme junalla Niva-

laan. Pian selvisi, että viimei-

nenkin linja-auto eli onnikka 

oli jo lähtenyt. Mutta se ei hai-

tannut, sillä meillä oli terveet 

jalat, joten päätimme kävellä 

loppumatkan.

Olimme kävelleet ehkä 

kolme kilometriä, kun mei-

dät saavutti vireällä hevo-

sella matkaa tekevä ikämies. 

Äitini tunsi hänet Pihlaja-

niemen isännäksi. Äiti kysyi 

kyytiä, jonka isäntä auliis-

ti lupasikin. Ahteella isän-

tä kääntyi kotiinsa johtaval-

le sivutielle. Me jatkoimme 

kävellen. Ojelmuksen met-

sätaival taittui reipasta vauh-

tia kävellen. Mutta Huitupe-

rällä äitiä alkoi ilmeisesti vä-

syttää, sillä hän sanoi: - Poi-

ketaan Uupulaan. Ehkä Rii-

ka keittäisi meille "väsykah-

vit". Hän otaksui, että Riika 

keittäisi kahvit. Sillä äitini oli 

keittänyt kahvit hänelle useita 

kertoja. Kohta selvisi, että äiti 

oli päätellyt oikein. Sillä Riika 

laittoi oitis kahvipannun lie-

delle. Pian oli pöönävelli val-

mista ryystettäväksi.

"Väsykahvit" piristivät 

kummasti. Jatkoimme mat-

kaa virkistyneinä kotiin saak-

ka. Mitä me tästä opimme? 

Toivottavasti ainakin sen, että 

on hyvä, jos matkamme var-

rella on joku " Uupula", jonne 

voimme poiketa lepäämään. 

Uupulan ( Kekkosen ) Riika 

jäi kossin mieleen ystävälli-

senä lähimmäisenä. Muistan 

hänet vielä vuosikymmenien 

jälkeen "väsykahveista", jot-

ka hän tarjosi kahdelle kul-

kijalle.

Muistelija 

Otto von Pettisen muistolle Sieltä kaukaa

Väsykahvit Uutelassa

w
w
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RAUDASKYLÄN LUKIO
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

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.

rko.fi

Kommentoi netissä
Lukijan kirjoituksia löydät nyt myös internetistä osoitteesta

www.nivala.org. Sivuilla voit myös kommentoida viestejä.
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Tillarigalleriassa on esillä  jy-

väskyläläisen valokuvahar-

rastajan ja tänä keväänä lo-

gistiikkainsinööriksi valmis-

tuvan Johanna Paason valo-

kuvia. Otteita elämästä – To-

dellisuus ratin ääressä -näyt-

telyssä on kuvia auton rattia 

ohjaavista käsistä. Kuvissa 

näkyvät ainoastaan kädet, 

kuljettajan kasvoja ei näyte-

tä. Se herättää katsojan mie-

lenkiinnon, keitä ovat henki-

löt ratin takana.

Näyttelyn kuvissa vaihte-

levat erilaiset otteet, milloin 

pimeässä, milloin valoisassa 

autossa, eri vuodenaikoina ja 

eri puolilla Suomea. Näytte-

lyn kuvien avulla Paaso halu-

aa tuoda logistiikka-alalle po-

sitiivista julkisuutta ja muo-

kata alan julkisuuskuvaa ja 

herättää yleisön mielenkiin-

non antamalla  uudenlaista 

näkökulmaa.

- Mielestäni otteet ker-

tovat paljon. Ne ovat ikään 

kuin otteita elämästä. Kertoo-

ko kuljettajan tapa pitää ratis-

ta kiinni hänen suhtautumi-

sestaan elämään? Toiset pitä-

vät ratista kiinni kaksin käsin, 

toiset puristavat tiukasti yh-

dellä kädellä, jollakin käsi le-

pää rennosti ohjauspyörällä, 

toiset ohjaa ranteella tai sor-

mella, joillakin ohjaamisesta 

huolehtii väliaikaisesti polvi 

tai kyynärpää. Kuljettajat ovat 

oppineet elämään ratti kou-

rassa, kantamaan vastuunsa, 

hoitamaan velvollisuuten-

sa, mutta yhteistä heille kai-

kille on työ tien päällä. Näi-

den ihmisten panos ansaitsee 

tulla julkaistuksi. Ilman heitä 

Suomi ei pyöri, kiteyttää Paa-

so kuviensa sanoman.

Johanna Paason näyttely-

kuvilla on mielenkiintoinen 

ja voisi sanoa näin naisen nä-

kökulmasta hieman romant-

tinenkin tausta. Hän on seu-

rannut rekkamiesten elämää 

kymmenen vuotta ensin  re-

kan kyydissä ja sittemmin lo-

gistiikkaopintojen kautta.

- Olen ollut tien pääl-

lä kymmenen vuotta, yli 400 

000 lift auskilometriä, tuhan-

sia kyytejä ja 25 000 valo-

kuvaa. Olen nähnyt tuhan-

sia rekkakuskeja, joukkoon 

mahtuu teiden ritareita, hert-

taisia nallekarhuja, omitui-

sia jutunkertojia, hikisiä to-

simiehiä, nuoria, ujoja poikia 

ja kärttyisiä ukkoja, pelotta-

via körmyjä sekä innostunei-

ta naisia, kertoo Paaso näyt-

telynsä lähdeaineistosta.

- Parasta lift aamisessa 

ovat olleet kohtaamani ih-

miset ja heidän tarinansa ja 

elämänopetuksensa ja häm-

mästyttävä ystävällisyys, jota 

olen saanut kokea. Osa koh-

taamisista ovat olleet lyhyi-

tä ja vaikuttavia, mutta tien 

päältä on löytynyt myös pit-

käaikaisia ystäviä. Jokainen 

matka on opettanut minulle 

jotakin, kertoo Paaso lift aa-

misestaan.

 Paaso kertoo matkan-

neensa rekka-autojen lisäksi 

poliisiautoissa, paloautoissa, 

ambulansseissa ja takseissa 

ja kohdanneensa monenlai-

sissa elämän tilanteissa ole-

via ihmisiä.

- Olen lohduttanut juu-

ri eronneita, kuunnellut vas-

tasyntyneen isää ja hiljaista 

taksikuskia, joka oli paluu-

matkalla vietyään syöpään 

kuolemassa olevan lapsen 

isän sairaalan viimeistä vie-

railua varten sekä entisen 

vankilakudin tarinaa, kuin-

ka hän oli löytänyt uskon.

- En ehkä ole ollut kos-

kaan tyypillinen lift ari. Lif-

taaminen ei mielestäni ole 

sitä, että peukalokyydillä 

lähdetään, kun rahat loppu-

vat. Minulle lift aamisella on 

syvällisempi merkitys. Se on 

kommunikaatiota, matkante-

koa ja sivistävää seikkailua, fi -

losofoi Paaso.

Materiaalikylpy

Johanna Paason valokuvi-

en ohella on Tillarigallerias-

sa  ammattiopiston käsi- ja 

taideteollisuusoppilaitoksen 

opiskelijat pystyttämä Saa 

koskea, materiaalikylpy lap-

sille -näyttely, jossa lapset saa-

vat kerrankin koskea esinei-

siin ja tunnustella ja kokeilla 

miltä eri materiaalit tuntuvat 

käsissä. Kekseliäs idea.

Molemmat näyttelyt jat-

kuvat 27.5. saakka.

Ritva Oja

Elämää ratin takana

Saa hypistellä ja tunnus-

tella.

Lempi-lammasta saa silittää ja halia.

”Oppinut kulkemaan””Kuljeta ja johdata”
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Perinteikäs suunnistuk-

sen Keskipohjanmaan vies-

ti järjestetään tänä vuonna 

pitkästä aikaa Ylivieskas-

sa. Viesti on osa 100 vuotta 

täyttävän Ylivieskan Kuu-

lan juhlavuoden tapahtu-

masarjaa. Kilpailukeskukse-

na on Huhmarkallion hiih-

tokeskus, joka on suunnis-

tusväelle tuttu muun muas-

sa vuoden 2006 hiihtosuun-

nistuksen SM-kilpailuista. 

Tänä vuonna pääsarjojen 

nimekkäimmät suunnistajat 

mittelöivät samaan aikaan 

Etelä-Suomessa käytävässä 

Huippuliigan osakilpailussa, 

mutta järjestäjät odottavat 

viestiin silti kovia kokoon-

panoja Pohjois-Suomesta ja 

Pohjanmaalta. Muiden mu-

assa viimevuotinen miesten 

sarjan mestarijoukkue Pel-

lon Ponsi on todennäköi-

sesti tulossa puolustamaan 

voittoaan. Keskipohjanmaan 

viesti kokoaa vuosittain läh-

töviivalle myös suuren jou-

kon lähialueen harrastajia.

Kisan järjestäminen hiihto-

keskuksessa tarjoaa hyvän ti-

laisuuden tuoda rastinetsijät 

välillä ihmisten ilmoille. 

Ratamestari Samuli Tör-

mälän mukaan tilaisuut-

ta käytetään reippaasti hyö-

dyksi. Katsojat pääsevät seu-

raamaan viestin kulkua lä-

hietäisyydeltä, sillä useita ras-

teja tulee olemaan näköetäi-

syydellä kilpailukeskuksesta. 

- Viestissä tulee olemaan 

piirteitä sprinttikisasta, sil-

lä jopa kokonainen rasti-

väli saatetaan juosta ylei-

sön näköpiirissä, Törmälä 

vihjaa. Silti luvassa on ra-

tamestarin mukaan myös 

tarkkoja suunnistustehtäviä. 

Huhmarin hiihtokeskuksen 

lähimaasto on kalliomaas-

toa, jossa näkee hyvin eteensä 

ja jossa vauhdikaskin meno 

on mahdollista. Polkuja on 

kilpailukeskuksen laitamilla 

runsaasti, mikä tuo toisaal-

ta helpotusta nuorimmille, 

toisaalta kartanlukuhaastet-

ta vauhdikkaimmille meni-

jöille. Viestissä on kaikki-

aan kymmenen sarjaa eri-

ikäisille suunnistajille kym-

menvuotiaista ikämiehiin 

saakka. Miesten pääsarjoissa 

suunnistetaan neljä osuutta, 

muissa kolme.

Keskipiste-Leader -hallitus 

esitti kokouksessaan 7.5. tu-

kia neljälle yritykselle ja nel-

jälle kehittämishankkeelle. 

Leader-hallituksen rahoitus-

esitys ei ole vielä lopullinen 

vaan viranomaispäätöksen 

tekee Pohjois-Pohjanmaan 

TE-keskus. Leader-hallitus 

arvioi hankkeiden rahoituk-

sen tarkoituksenmukaisuu-

den ja TE-keskus voi poiketa 

myönteisestä esityksestä vain 

jos hanke olisi lakien tai ase-

tusten vastainen. Leader-hal-

lituksen kielteistä esitystä TE-

keskus ei voi muuttaa. 

Ruuan matkassa -hanke 

sai merkittävän tuen. Nivalan 

kaupunki toteuttaa hankkeen 

Ruuan matkassa. Hankkeen 

saama tuki on 45 050 €, ja se 

toteutetaan Nivalan, Haapa-

järven, Reisjärven ja Kärsä-

mäen alueilla. Hankkeessa 

pyritään nostamaan kulutta-

jien tietämystä ruuan alkupe-

rästä ja ruuan tuottamiseen 

tarvittavista erilaisista työvai-

heista ja työmääristä. Hank-

keen aikana järjestetään eri-

tyisesti nuorille kuluttajil-

le mahdollisuuksia tutustua 

elintarvikeketjun eri vaihei-

siin pellolta kaupan hyllylle 

saakka. Käytännön tutustu-

mismahdollisuudet tehdään 

räätälöimällä Ruuan matkas-

sa -matkoja eri elintarvikkeil-

le kunnittain. Matkoja järjes-

tetään muun muassa maidon, 

viljan, puun, eri vihanneksien 

ja kananmunan merkeissä.

Lisäksi esitettiin neljälle 

hakijalle yritystukea.

Keskipiste-Leader on Ni-

vala-Haapajärven ja Siikalat-

van seutukuntien alueella toi-

miva paikallinen Leader-toi-

mintaryhmä. Leader-toimin-

taryhmät kehittävät maaseu-

tua rahoittamalla paikallisia 

maaseudun kehittämishank-

keita ja yritystukia. Pääosa ra-

hoituksesta tulee EU:n maa-

seuturahastosta. 

Keskipiste-Leaderilta rahoitusta

Keskipohjanmaan viesti Ylivieskassa helatorstaina

- Yleisökin pääsee seuraamaan
rastien löytymistä
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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
MESSUARVONTAANMESSUARVONTAAN
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

Jokilaaksojen musiikkisäätiö 

tarjoilee Nivalan jäähallissa 

sunnuntaina 7.6.2009 oop-

peran ystäville unohtumat-

toman elämyksen. Tulevan 

oopperaviikon käynnistäväs-

sä gaalakonsertissa saadaan 

esimakua tulevasta Viimeiset 

Kiusaukset – oopperasta se-

kä päästään nauttimaan mo-

nipuolisesti sekä kotimaisen 

että ulkomaisen oopperan ja 

operetin helmistä.

Viimeisten Kiusauksien 

kaikki solistit sekä ooppe-

rakuoro esiintyvät yhdessä 

Kokkolan oopperan solis-

tien ja Haapaveden kamari-

orkesterin kanssa. Gaalakon-

sertti järjestetään seuraavan 

viikon oopperan vaikuttavis-

sa lavasteissa. Ohjelmistossa 

on luvassa muun muassa Jo-

hanna Rusanen-Kartanon Sa-

voksi tulkitsema Carmenin 

aaria (Carmen), Esa Ruuttu-

sen Paavon kalastajamono-

logi (Viimeiset Kiusaukset) 

sekä Petri Pussilan esittämä 

Saraston aaria (Taikahuilu). 

Kokkolan oopperan solistit 

tarjoilevat otteita muun mu-

assa oopperoista Madame 

Butterfl y sekä Jevgeni One-

gin Annika Myllärin ja Las-

se Penttisen esittäminä. Gaala 

alkaa kello 18. Gaalakonser-

tin tuotto käytetään yleiseen 

oopperatyön kehittämiseen.

Oopperagaalasta esimakua

Seutukunnan alueella toteu-

tettavien EU-rahoitteisten ke-

hittämishankkeiden luettelo 

hankekuvauk-sineen on jul-

kaistu painettuna versiona ja 

se on luettavissa myös seutu-

kunnan kotisivulla internet-

osoitteessa http://www.niva-

la-haapajarvi.fi  -> ”Kehittä-

mishankkeet”. Hankeluette-

lossa on esitelty Nivala-Haa-

pajärven seutukunnan alueel-

la käynnissä olevat hankkeet 

30.4.2009 tilanteen mukai-

sesti. Ne on ryhmitelty Ni-

vala-Haapajärven seutukun-

nan kehittämisohjelman 2007 

- 2013 toimintalinjoittain: 1. 

Elinkeinojen kehittäminen, 

2. Maaseudun kehittäminen, 

3. Osaamisen tason nostami-

nen, 4. Kuntapalvelujen kehit-

täminen, 5. Alueen vetovoi-

maisuuden lisääminen.

Luettelossa eivät ole mu-

kana sellaiset LEADER-hank-

keet, joissa seutukuntayhdis-

tys ei ole osarahoittajana ei-

vätkä hankkeet, joita ei ole 

muusta syystä käsitelty seu-

tukuntahallituksessa.

Hankerekisterin ylläpidos-

ta ja päivityksestä vastaa Ou-

lun Eteläisen EU-tietokeskus 

Europe Direct Rural Oulu 

South. Luettelo jaetaan seu-

tukuntahallituksen ja -val-

tuuston jäsenille sekä muille 

sidos-ryhmille. 35-sivuisen 

luettelon voi tilata maksutta 

Nivala-Haapajärven seutu-

kuntatoimistosta joko sähkö-

postitse osoitteesta piia.heit-

to@nivala-haapajarvi.fi  tai 

puhelimitse numerosta (08) 

450 602. Luettelo on saata-

vissa myös Oulun Eteläisen 

EU-tietokeskuksesta.

Nivala-Haapajärven seutukunnan

hankeluettelo ilmestynyt
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Kari K. A. Tyyri

Lukijat voivat lähettää mielipiteitään ja havaintojaan tekstiviestil-

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

Viestit edustavat lähettäjän näkemyksiä - eivät lehdenTekstarit
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Kevätkrypto

Palauta krypton ratkaisu 25.5 mennessä Nivalan Viikon toimistoon, tai postitse osoitteella 

Kalliontie 25 85500 Nivala. Oikein vastanneiden kesken arvotaan Nivalan Yrittäjien 20 eu-

ron lahjakortti, jolla voi ostaa useimmista nivalaisista liikkeistä. Lohdutuspalkintona arvom-

me kolme ässä-arpaa.

 Nimi: _______________  Osoite: ________________  Puh: ________________  

Mukavan näköistä, kun alkoi 

tapahtua rakentaminen Ma-

lisjoen rannassa. Tulee näky-

mään hienona paikkana ohi-

kulkijoille. Ootan innolla, et-

tä päästään lastenkin kanssa 

puistoon. Nivalassa raken-

netaan eikä sorruta taantu-

maan. Kiitos.

Isoon skeittiramppiin vois 

laittaa levyt paikalleen, hen-

noo muuten mennä oluen 

otoksi. Ja tiet vois lakasta 

kunnolla. T. Urheilija.

Tihiään rak. alueella pitäs 

kieltää uunien poltto tai pi-

tää polttaa kuivia koivuklape-

ja eikä märkää roska moskaa, 

mikä kitkerää savua pukkaa 

naapureille varsinkin uusiin 

taloihin missä on hieno il-

mastointi se tuo katkut si-

sälle.

Ovatko oranssit "aurakepit" 

kertakäyttökamaa? Kukahan 

keräis pois?

Miksi halutaan niittää erkkis-

järvi? Ja miksi se pitää niit-

tää juuri ennen sorsajahdin 

aloitusta! Erkkisjärvi kuului-

si suomen parhaimpiin sor-

sapaikkoihin jos siitä ei nii-

tettäs, Pidisjärviki on jo pi-

lattu! Kuka hyötyy siitä että 

erkkisjärvi niitetään. Nimi-

merkki tosi metsästäjä.!

Kyllä vähän jokaisen pitäisi 

silmäillä ympärilleen ja ym-

märtää purkaa esim. ränsis-

tyneet rakennukset, että kau-

punkikuva olisi siisti ja tyy-

likäs.

Odotin ruusujen nousemis-

ta vanhempieni haudalla, va-

litettavasti ruusu oli siivottu 

pois ja suojana olleet jäkälät 

poistettu. Siivoojille kiitos 

mutta älkää koskeko talven 

jälkeen jääviin koristeisiin 

vaikka ne näyttäisivät rumil-

ta. nimim. Taiteilija.

Samaa mieltä muuttolintu-

jen ampumisesta. Pyssyt pois 

pikkukosseilta.

Isot kiitokset Aittolan kou-

lun väelle ihanasta äitienpäi-

väjuhlasta!

Mahtavaa ajella nivalassa si-

vukylilläkin kun kevät näyt-

tää parastaan. Kaanista on 

täällä.

Kiitos yläasteen musiikin 

valinnaisryhmän laulajille ja 

soittajille viihdyttävästä bän-

di-illasta!

Asiakaspalvelusta palaute me-

nee parhaiten perille, kun jät-

tää sen asianomaiseen paik-

kaan, joka onkin palautteen 

oikea osoite.

Toimitus

Oikaisu

Viime viikon LC-Nivalasta 

kertovaan juttuun oikaisu.

Tatu Rajalan saama Mel-

vin Jones-plakaati ei ole en-

simmäinen LC-Nivalassa, sil-

lä Kauko Mämmi on saanut 

sellaisen aikaisemmin.

Leukakellon oli myös val-

mistanut Teuvo Pirttimaa.
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

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

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.

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.

Nivalan Moottoripyöräilijät ry.

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!

Köyhänperäntien tiekunnan yleinen kokous 

2.6 klo 19.00. 

Paikka: Välitie 17, Liisa Lehikoinen

Tervetuloa!

Haapalan koulu ja Hakovaja (koulun vanhempainyhdistys)

KIITTÄVÄT ahkeria koulun kaukalon purku- ja siivouskök-

kään osallistujia sekä S-markettia tarjoilusta.

Suursuosikki Pete Parkkonen 

Ylivieskaan ja Nivalaan

Pihtiputaalta Suomen rok-

kitaivaalle vauhdilla singah-

tanut Pete Parkkonen saa-

puu konsertoimaan Ylivies-

kan urheilutalolle tiistaina 

19.5. ja Nivalan jäähalliin 

heinäkuussa. Maaliskuus-

sa alkanut kiertue on vienyt 

Peteä bändeineen jo ympä-

ri Suomea. Takana on myös 

ensimmäinen Lapin kiertue. 

Ylivieskaan Pete saapuu nyt 

ensimmäistä kertaa.

Pete Parkkonen nousi 

2008 Idols-kilpailun myötä 

yhdeksi Suomen rockmaa-

ilman lupaavimmista tulok-

kaista. Kilpailun 3.sija riitti 

valloittamaan myös levy-yh-

tiö Sony Music Finland Oy:

n musiikkipäälliköt ja tulok-

sena oli levytyssopimus Suo-

men suurimman levy-yhtiön 

kanssa. 

Maaliskuussa julkaistu de-

byyttialbumi, "First Album" 

meni suoraan albumilistan 

kärkeen ja on myynyt jo rei-

lusti yli 20.000 kpl:tta. Kulta-

levyrajan albumimyynti ylitti 

heti ensimmäisenä päivänä.

Ensimmäinen single "Girl 

In Th e Uniform" muodostui 

hetkessä hitiksi. Biisistä ku-

vattu vauhdikas video on 

pyörinyt ahkeraan mm. Voi-

ce Tv:llä. 

Peten toinen single "Final 

Day" on powerballadi, joka 

edustaa albumin rauhalli-

sempaa mutta myös raskaam-

paa tuotantoa. Kappaleen on 

säveltänyt ja sanoittanut Lor-

di-yhtyeen rumpali Sampsa 

Astala. Kappaleesta kuvataan 

myös musiikkivideo.

Vuosi 2009 jatkuu vahvas-

ti työn merkeissä. Esiintymi-

siä Pete Parkkoselle on sovit-

tu jo yli sata ja vauhti sen kun 

kiihtyy, kertoo Peten keikka-

myyjä Matti Kaunisvesi Pop-

gee Oy:stä

Suomen keikkapaikat ovat 

saaneet kauan odotetun ener-

gisen rocktähden jonka valo-

voima ei himmene suurien-

kaan esikuvien rinnalla!

Pete Parkkosen keikan Yli-

vieskaan tuo Ylivieskan Kuu-

la ry/lentopallojaosto. Jaoston 

puheenjohtaja Merja Sorvoja 

on innoissaan Peten tulosta 

paikkakunnalle.

– Peteä on toivottu mo-

nelta taholta ja onnistuim-

me saamaan hänet tänne ja 

urheilutalolle, jonne mahtuu 

väkeä noin 1500 petefania. 

Tämä on ns.sallittu tilaisuus, 

eli kaikenikäisille, eikä alko-

holia sallitta missään muo-

dossa. Lippujen ennakko-

myynti pyörii jo täysillä Yli-

vieskan K-Citymarketin in-

fossa. Lippuja on jo ostettu 

ennakkoon mittava määrä, 

joka osoittaa kuinka suosittu 

Peta Parkkonen on.

- Tänä päivänä on urheilu-

seurojen keksittävä myös eri-

laisia varojen hankitakeinoja, 

koska yrittäjiin kohdistuu vä-

lillä liiankin kanssa yhteistyö-

pyyntöjä, tietää itsekin yrittä-

jänä toimiva Sorvoja.

Suursuosikki Pete Parkkonen Ylivieskaan ja Nivalaan



14 Sunnuntaina 17. toukokuuta 2009

Parhaat palvelut  

Vastataan pois

EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ
TÄLLÄ SIVULLA

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

1. Sikainfl uenssa.

2. 90 vuotiset.

3. 2006.

4. 62 %.

5. Vesipallossa.

Kylät
www.sievinkylat.fi

MALMIA ETSIMÄÄN la 23.5. 
klo 9-14. Louetjärven Hon-
kapirtille Reino Marjakankaan
opastamana. Sapuskamak-
su 20€ maksetaan paikalla. 
Ilm. 050 3752 398. Katso ne-
tistä lisää!
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Myydään  

RIVITALOKOLMIO keskustan 
tuntumasta. Oma sauna, 
lämmin ulkovarasto, kau-
kolämpö, tilava piha ete-
lään, hyvä taloyhtiö... Puh. 
050-359 3669.

Tyttöjen Helkama-POLKU-
PYÖRÄ. 22”. 3-vaihteinen, 
tumman violetti. Hp. 60 €. 
Puh. 050-5318670.

MUMMONMÖKKI Nivalan 
Järvikylässä Suutarinkujalla. 
Hp. 15.000 euroa. Puh. 040 
5064088.

VOLVO S80 2.4i 140 hv, vm-
02. Kahdet renkaat, veto-
koukku, autoilm., ajotieto-
kone, aluvant. ym. Aj. 187 
tkm. H. 10900 euroa. P. 0400 
285215.

Täydellisesti entisöidyt AN-
TIIKKIKIESIT 30-luvulta. Kie-
sissä jatketut aisat ja peh-
mustetut istuimet. Puh: 040 
5172 881.

TV Philips 21 " + digiboxi 
TopField TF 6000COT hp. 80 
e. Peili puukehyksillä, koko 
125x72 cm. HP. 50 e. Puh. 
050-3507797.

Kuorittuja MÄNTYPUITA, 
pituus 4,2 m (myös lyhyem-
pänä) esim. pihaladoksi tai 
vajaksi. Puh. 040-7225232.

Puoli kesää käytössä ollut 
LAMMASVERKKO (50 m). 
Hinta 45 euroa. Puh. 044 
270 8653.

VITOSLAUTAA sekä 20x120 
panelia. Puh. 040-5748944.

SAAB 90 vm-1984, kats. Hin-
ta 350 euroa. Puh. 040 570 
8636.

SKOOTTERI Keeway Hurrica-
ne vm-05, ajettu 2298 km. 
Kypärä ja suojahuppu mu-
kaan. Hp. 590 €. Puh. 050-
494 3256.

Sinkitty KOIRAVERKKO koko 
2 x 20 m. Silmäkoko alhaalla 
75 mm x100 mm ylhäällä 75 
mm x150 mm, ainevahvuus 
3 mm. puh.0405055990.

Kirppisparatiisi, Yka. Pöytä 
11. Paljon hyviä naisten/
tyttöjen VAATTEITA kokoa 
36/38 tai S/M, miehelle 
vaatteita, vauvan vaattei-
ta 50-70cm, äitiysvaatteita, 
astioita ym. Hyvää tavaraa 
halvalla. Hae pois 15.-22.5! 

Tilanpuutteen vuoksi. Vähän 
käytetty PAKASTEARKKU 
120 l. 050-3514220.

Pihapuita n 30 kpl. 
044-5580783.

Hyvää kesän 2008 KUIVAHEI-
NÄÄ pyöröpaaleissa. 25 €/
paali + alv. 17%. Paalin halk. 
n. 1,4 m. P. 044 2568671.

NISSAN Primera 2.0 SLX -93. 
Kunnossa, tarpeettomana, 
pikaisesti. Hp. 1200 €/tarjo-
us. P. 041/5042797.

300 mm käytettyä hyvä-
kuntoista SALAOJAPUTKEA 
11m ja liitoskappale. Puh. 
0407609985.

Kuivaa POLTTOPUURAN-
KAA.107 p-m3:n erä. 11 ?/
p-m3. P. 044 2568671.

Metallinen AUTOTELTTA-
KEHIKKO hp. 50 €., POLKU-
PYÖRÄ Helkama Kaunotar, 
6-vaihdetta, hyväkuntoinen, 
hp. 30 €. Puh. 040-4123551.

Ostetaan  

Rivi/kerrostalo YKSIÖ tai 
kaksio Nivalan keskustasta. 
Puh. 0443084567.

PIRTINPÖYTÄ ja penkit 
n.120-150 sekä levitet-
tävä taittopatjasohva. P. 
0400539552.

OKT-tontti Nivalasta tai 
Ylivieskasta. Yhteyden-
otot klo 16 jälkeen. Puh: 
040-8093510.

LASTENISTUIN polkupyö-
rään, tarakkaan kiinnitet-
tävä. Hyväkuntoinen. 040 
8436085.

Kaukolämmössä olevasta ri-
vitalosta KAKSIO, Nivalasta. 
Puh. 040-7283781.

KOIVUKUITUA tai haapakui-
tua. Voin käydä itsekin kaa-
tamassa tai tienvarresta pi-
nosta. Puh. 0400-586 353.

Suomen Rehun kylkiäisenä 
antaman auton ISTUINSUO-
JAN (tum. harmaa), kohtuu-
hintaan. Puh. 040-7578059.

Edulliset LASTENVAUNUT ja 
sitterin. Puh 0405708633.

Hyväkuntoiset lasten SI-
SARUSRATTAAT. Puh. 
040-5688273.

KOIVUHALKOJA viitisen 
mottia kotiin tuotuna. Tar-
joa. 050-5752148.

Halutaan vuokrata  

YKSIÖ, kaksio tai mökki 
kakkosasunnoksi yrittäjälle. 
Ei tupakoiva, ei lemmikke-
jä. Pitkäaikainen!. 050 321 
4871.

RIVITALOKAKSIO tai kol-
mio. Saunallinen. Puh. 
0404170803.

OMAKOTITALO, vanhempi-
kin käy. Puh. 040 529 7658.

Vuokralle tarjotaan  

RIVITALOKAKSIO 48 m2. He-
ti vapaa! Vuokra 500 e/kk + 
sähkö + vesi. P. 040-3544711, 
klo 17 - 22.

Hyväkuntoinen ja siisti sau-
nallinen RT-KAKSIO Päivä-
keskuksen läheisyydestä pit-
käaikaiselle vuokralaiselle. 
Vapaa 1.6. P. 040 5442880.

KERROSTALO KAKSIO 55 
m2 keskustassa. P. 050 414 
8383.

Löydetty  

Musta, sekarotuinen NART-
TUKOIRA Nivalan Pahkape-
rältä. Tiedustelut Koirahoito-
la Onnelan kautta.

Kadonnut  

Tiikeriraitainen musta-har-
maa leikattu POIKAKISSA. 
Ykä on seurallinen, syliä 
rakastava kissa. Puh. 050 
4073579.

Niittykujan läheisyydessä 
valko-harmaa-ruskea TYT-
TÖKISSA. Pienikokoinen 
ja naukuu paljon. Tuntee 
nimen Kille. Puh. 050 494 
3257.

Annetaan  

PUUHELLA Rosenlew, v-64 
mallia, valkea, emaloitu, 
kahdella uunilla. 15 v. ollut 
käyttämättä. P. 0400 282 
623.

Sekalaista  

Noudetaan ehjiä ja laho-
mattomia KUORMALAVOJA 
120*100 cm, lannoitelavat-
kin käy. P. 044-268 1110.

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




