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Sunnuntai  
24.5.2009

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 24.5.: Riistakä-

ristys, muusi, puolukkasose, 

mangorahka.

Maanantai: Makkarakastike, 

perunat, jäävuori-porkka-

na-punaherukkasalaatti, ra-

parperikiisseli.

Tiistai: Kalapihvit, perunat, 

lemonkastike, rosolli, puna-

herukkakiisseli.

Keskiviikko: Kinkku-peruna-

vuoka, kaali-tomaatti-anan-

assalaatti, mansikkakiisseli.

Torstai: Jauhelihapihvit, pe-

runat, kastike, jäävuori-per-

sikkasalaatti, jogurtti.

Perjantai: Kirjolohikiusaus, 

punajuuriviipaleet, kesämar-

jahyytelö.

Lauantai: Kaalipata, puoluk-

kasose, mandariinikiisseli.

Sunnuntai: Ananas-possupa-

ta, perunat, kaisersalaatti, bo-

ysenmarja.

Peruskoulu ja 
lukio
Maanantai: Jauhelihakastike, 

spagetti, tuoresalaatti.

Tiistai: Kalapihvit/-pyöry-

kät, muusi, punajuuri-ome-

nasalaatti.

Keskiviikko: Nakkikeitto, 

herkkukurkku, leipä.

Torstai: Merimiespihvit, tuo-

resalaatti.

Perjantai: Riisipuuro, puo-

lukka-vadelmakeitto, leikke-

le, ruispalat.

Herra on minun valoni ja

apuni, ketä minä pelkäisin?

Herra on minun elämäni 

turva, ketä siis säikkyisin?

Kun vainoojat käyvät minua 

kohti iskeäkseen hampaansa 

minuun, he itse kaatuvat,

vihamieheni ja vastustajani 

suistuvat maahan. Vaikka 

sotajoukko saartaisi minut,

sydämeni ei pelkäisi,

vaikka minua vastaan 

nousisi sota, ei minulla olisi 

mitään hätää. Herra, kuu-

le, kun huudan sinua!

Ole minulle armollinen, 

vastaa pyyntööni. Sydäme-

ni muistaa sinun sanasi:

"Etsikää minun kasvojani."

Herra, minä tahdon etsiä 

sinua, älä kätke minulta 

kasvojasi! Älä vihastu, älä 

torju palvelijaasi, sinä olet 

aina ollut minun apuni.

Älä nytkään jätä minua, 

älä hylkää, sinä Jumalani, si-

nä auttajani! 

Ps. 27: 1-3, 7-9 

Sunnuntai: Tuukka, Touko. 

Maanantai: Urpo. 

Tiistai: Minna, Vilma, Vilhel-

miina, Miina, Mimmi. 

Keskiviikko: Ritva. 

Torstai: Alma. 

Perjantai: Oiva, Oliver, Oli-

via, Oivi. 

Lauantai: Pasi. 

Sunnuntai 24.5. Euroopan 

kansallispuistopäivä.

Menestymiseen ei ole resep-

tiä. Mutta epäonnistumiseen 

on, ja se on yrittää olla kaik-

kien mieliksi.

Nicholas Ray

1. Kuka on Alexander Ry-

bak?

2. Paljonko on myynnissä lip-

puja Nivalan Viimeiset kiusa-

ukset -oopperaan?

3. Keitä kutsuttiin talvisodan 

aikana kanarialinnuiksi?

4. Missä maassa säädettiin 

maailman ensimmäinen kah-

deksan tunnin työaikalaki?

5. Minkä väriseksi ääneksi su-

hinaa kutsutaan?

Vastaukset sivulla 10

Ruokalista

Työpaikat
Autoalan tuntiopettaja, hiu-

salan opettaja, kone- ja me-

tallityönopettaja, psykiatri-

an erikoissairaanhoitaja, sai-

raanhoitaja, toimistotyönte-

kijä, teräsrakennesuunnitte-

lija, fl oristi, marjojen myyjä, 

osa-aikainen siivooja.

Aitto-oja Heini, Alpua Mii-

ka, Eskola Kirsi, Haapanen 

Jonna, Haavisto Riku, Hauh-

tonen Sami, Hämäläinen An-

na, Jaakola Joonas, Kaarlela 

Mari-Pauliina, Kangas Tuo-

mo, Kauhanen Veka, Kivinie-

mi Aleksi, Kiviniemi Anne, 

Korjonen Tiina, Kukkurai-

nen Heidi, Laakkonen Esa, 

Lahtela Veli-Matti, Lappa-

lainen Hans, Laurila Emi-

lia, Leskelä Tiina, Lähdemä-

ki Karoliina, Mehtälä Aini, 

Mehtälä Johanna, Myllykos-

ki Satu, Nukarinen Ulla-Mai-

ja, Ojalehto Kyösti, Pihlaja-

niemi Laura, Pyrrö Marika, 

Ranta-Nilkku Riikka, Rauta-

oja Elisa, Romppainen Niko, 

Saarenpää Kaisa, Sanaksen-

aho Riku, Sotaheimo Mari-

anne, Takalo Karoliina, Vuol-

teenaho Jussi, Vähäsöyrinki 

Aki, Vähäsöyrinki Jaakko, 

Ylikotila Annika, Österberg 

Pauli-Pekka.

Nivalan 
lukion 

ylioppilaat

Nivalanseudun Golf - Kär-

kiSport Open senioreille 

16.5.2009. Pelimuoto: Piste-

bogey.

Tulokset: 

1 Havisto Hannu NSG 36, 

2 Vähäsarja Erkki NSG 36, 3 

Tenhunen Kari NSG 35, 4 Im-

monen Pekka KlG 35, 5 Rön-

kä Riitta NSG 35, 6 Rönkä 

Väinö NSG 34

7 Havisto Hilli NSG 33, 

8 Pahkasalo Jouni KlG 32, 9 

Rieskaniemi Jukka NSG 32, 

10 Putkonen Hannu NSG 32, 

11 Kumpula Kalervo NSG 32, 

12 Kopsala Pekka NSG 31, 13 

Näsälä Leevi NSG 31, 14 Mik-

kilä Helena OGK 31, 15 Aho-

nen Osmo NSG 31, 16 Ahve-

ninen Pekka NSG 30, 17, Ala-

raasakka Mikko YSG 30, 18 

Oja Pentti NSG 30, 19 Mik-

kilä Risto OGK 29, 20 Klee-

mola Matti NSG 28, 21 Torvi 

Hannu NSG 27, 22 Turunen 

Usko ArG 27, 23 Pellikka Juk-

ka EeG 26, 24 Turunen Paavo 

YSG 26, 25 Ruhkala Jaakko 

KlG 25, 26 Karstinen Sirpa 

NSG 24, 27 Niemistö, Kauko 

KlG 23, 28 Pehkonen Raimo 

YSG 20.

Golftuloksia

Ahteen nuorisoa ennen sotia. Tämä kuva on otettu Ahteelta Mutalan sillanpäästä kevättulvan aikaan.
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FC-92, FC Ypa ja Nivalan lii-

kuntakeskus järjestävät Niva-

lassa jalkapallokoulun 6-12 -

vuotiaille tytöille ja pojille. 

Kolme päivää kestävään ta-

pahtumaan on järjestetty 

Nivalan Liikuntakeskuksen 

toimesta ilmainen bussikul-

jetus sivukyliltä. Näin siel-

täkin pääsee osallistumaan, 

vaikka vanhemmat olisivat 

töissä, eikä muutakaan kyy-

tiä tarjolla.

- Jalkapallokoulun tarkoi-

tuksena on kannustaa lapsia 

liikuntaan ja löytää oma la-

ji ja liikkumisen ilo. Tässä ei 

ole sitä kynnystä, että täytyisi 

kuulua johonkin urheiluseu-

raan vaan tapahtumaan toi-

votetaan aivan kaikki terve-

tulleiksi, kertoo FC-92:n pu-

heenjohtaja Erkki Uusitalo.

- Liikuntakeskus on lii-

kuntapalveluja tuottava or-

ganisaatio ja siksi se on mie-

lellään mahdollistamassa 

mukana oloa kaikille. Aina 

ei tarvitse kilpailla, vaan voi 

pelkästään harrastaa. Laji-

kouluja voi olla enemmän-

kin, yksi on esimerkiksi pe-

säpallo.

Jalkapallon piirissä on Ni-

valassa runsaasi harrastajia ja 

laji tekee paljon yhteistyötä 

Ylivieskan kanssa. Lisenssi-

pelaajia oli Nivalassa viime 

vuonna yli 200 ja harrastajia 

on 300-400.

- Valmentajiksi Niva-

lan jalkapallokouluun tulee 

kymmenen valmentajaa, jot-

ka kaikki ovat saaneet kou-

lutuksen. Pääasiassa vetäjinä 

ovat B-tytöt ja C-pojat. Yh-

teistyötä Ylivieskan kanssa 

tässäkin on, koska Nivalassa 

ei ole riittävästi valmentajia 

näin suureen tapahtumaan, 

kertoo FC-92:n ykkösval-

mentaja.

Tuiskula 
keskuspaikkana

Jalkapallokoulu sijoittuu 

Tuiskulan ympäristöön, jo-

hon rakennetaan kuusi eri 

kenttää. Kentät piirretään 

pienimuotoisemmiksi, sillä 

kyseessä ei ole kilpailu- vaan 

harrastekentät. 

Jalkapallokoulu alkaa maa-

nantaina kello 9.00. Ensiksi 

pojat ja tytöt jaetaan omiin 

ryhmiinsä iän mukaan. Rajat 

eivät ole tiukat, vaan eri-ikäi-

sen kaverin tai sisaruksenkin 

ryhmään voi osallistua.

- Aluksi tutustutaan, läm-

mitellään ja pikkuhiljaa ale-

taan tutustua pallon kans-

sa toimimiseen. Mukana on 

myös kivoja pelejä, kertoo 

Korpi.

Välillä on ruokailu, jon-

ne tuodaan omat eväät ja 

päivä päättyy puoli kolmel-

ta. Jalkapallokoulun maksu 

on ennakkoilmoittautuneil-

le 60 euroa ja paikan päällä 

ilmoittautuneille 65 euroa. 

Sisaralennus on viisi euroa. 

Hintaan sisältyy ohjauksen 

ja opetuksen lisäksi varuste-

paketti, jossa on T-paita, jal-

kapallo, "Suomi" -yllätys, dip-

lomi ja vapaalippu yhteen FC 

YPA:n otteluun.

Edellinen jalkapallokoulu 

järjestettiin kaksi vuotta sit-

ten ja osallistujia oli yli 200. 

Nyt jalkapallokoulusta on 

jaettu esite kouluissa kaikil-

le oppilaille ja toivomukse-

na on, että siihen osallistuisi 

edellistäkin enemmän tyttöjä 

ja poikia.

Kyydityskin järjestetty sivukyliltä tuleville:

Jalkapallokoulu kesäkuun alussa

Nivalan Liikuntakeskus Oy:n toimitusjohtaja Pekka Niemelä, FC-92:n puheenjohtaja 

Erkki Uusitalo ja ykkösvalmentaja Ari Korpi kertoivat kesäkuun alussa pidettävän jalka-

pallokoulun järjestelyistä. 

Suuri on se lasten joukko, jo-

ka on Nivalassa saanut kasvaa 

Tuula Salmelan hoivissa.

Tuula  lienee Nivalassa täl-

lä hetkellä pisimmän yhtäjak-

soisen uran tehnyt lasten päi-

vähoitajana. Työvuosia kertyi 

peräti 42. Viimeisin työpaik-

ka oli Nokelan päiväkodissa. 

Tuula ei olisi halunnut olla 

juhlien keskipisteenä, mutta 

työkaverit, työnantajan edus-

tajat ja lapset sekä vanhem-

mat halusivat muistaa pidet-

tyä työntekijää.

- Aloitin yksityisenä päi-

vähoitajana vuonna 1967, 

kun oma lapseni oli 1,5-vuo-

tias. Sitten lapsia tuli lisää ja 

kun tuli kunnallinen perhe-

päivähoitojärjestelmä, ryh-

dyin siihen. 13 vuotta sitten 

menin ryhmikseen töihin ja 

kun uusi Nokelan päiväkoti 

Tuula Salmela hevoskyydillä eläkkeelle

valmistui, niin sitten sinne. 

Olen ollut töissä vuosia yli 

eläkeiän, kun viihdyin niin 

hyvin. 

Tuula Salmela haettiin aa-

mu yhdeksältä kotoaan he-

voskyydillä. Päiväkodin pi-

halla häntä olivat vastaanot-

tamassa lapset ja aikuiset, osa 

hauskoihin hattuihin pukeu-

tuneina. Päiväkodissa pidet-

tiin lämminhenkinen juhla 

kiitokseksi Tuulalle hänen 

työstään lasten hoitajana ja 

kasvattajana.
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Nivalan Seurakunta
Seurakunnan kotisivujen 

osoite: www.nivalansrk.fi 

Kirkkoherranvirasto p. (08) 

440 025.

Su 24.5. 6. sunn. pääsiäises-

tä  klo 10 sanajumalanpalve-

lus kirkossa, Lapsityön ke-

vätkirkko, Isomaa, Katajala, 

seurakunnan lapsikuoro, Ai-

ni Mehtälä, huilu. Kirkkokah-

vit seurakuntakodissa.

Seurakunnan viikko:

Su 24.5. klo 13 seurat Niva-

lan ry:llä ( H Ohtamaa). Klo 

18 kevätjuhla Nivalan ry:llä 

(P Pelo).

Klo 19 uusia Siionin virsiä, 

yhdessä Maliskylän Seka-

kuoron kanssa. Kolehti Pet-

roskoin kirkon rakentamis-

rahastoon.

Ma 25.5. klo 7 ekumeeninen 

rukoushetki viikon alussa 

seurakuntakodissa (Vilja-

nen). Klo 9.00 rovastikun-

nallinen mielenterveyskun-

toutujien päivä Vinnurvan 

leirikeskuksessa

Ti 26.5. klo 12 Palvelukoti ky:

n retkipäivä Vinnurvan leiri-

keskuksessa.

Ke 27.5.  klo 12 omaishoitaji-

en ja hoidettavien retkipäivä 

Vinnurvan leirikeskuksessa.

To 28.5. klo 13 ehtoollisju-

malanpalvelus kirkossa Ter-

veyskeskuksen, Suvantoko-

din, Mattilan palvelutalon, 

Niittykodin, Niva-Onnin ja 

Palvelukoti ky:n asukkail-

le ja henkilökunnalle sekä 

omaishoitajille ja hoidetta-

ville. Tarjoilu seurakuntako-

dissa.

Pe 29.5. Körttivaellus Yli-

vieskan Törmälän maastossa  

alkaen klo 18 seuroilla Tör-

mälän leirikeskuksessa, Löy-

tyntie 457. Kolehti, tarjoilu, 

opastetut vaellusreitit. Järj. 

H-Y:n Keski-Pohjanmaan 

alue, Ylivieskan po, Löytyn 

kylätoimikunta.

Perhekerhotyö: Kevään per-

hekerhot päättyneet. Tapaam-

me retkellä 29.5. Retkelle il-

moittautumiset puh. 440

328. Lähtö klo 9 seurakunta-

kodilta.

Päiväkerhotyö: Syksyllä al-

kaviin päiväkerhoihin ilmoit-

tautuminen toukokuun aika-

na lapsityön toimistoon puh. 

440328 tai lastenohjaajille 

kerhossa. Kerhoihin ovat ter-

vetulleita 4 – 6 vuotiaat lap-

set. Myös tänä vuonna ker-

hoissa käyneet  ilmoittautu-

kaa kerhoryhmien muodos-

tamista varten. Kesäkerhoja  

4 – 6 vuotiaille lapsille päi-

väkerhotiloissa viikoilla 23 ja 

24. Tiedustelut ja ilmoittautu-

miset lapsityön toimistoon p. 

440328. Kerhoryhmiä muo-

dostetaan ilmoittautumisen 

mukaan.

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.

Rovastikunnallinen toi-

minta: Kala- ja Pyhäjokialu-

een seurakuntien perheasi-

ainneuvottelukeskus, Rauta-

tienkatu 6 C 2 (käynti pihan 

puolelta) 84100 Ylivieska, p. 

(08) 425 990.

Palveleva puhelin 010 190 

071 päivystää joka päivä, su-

to klo 18- 01, pe ja la klo 18-

03. Palvelevaan nettiin voit 

lähettää viestin (evl.fi /palve-

levanetti.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. 

Ma 25.5.Etappi-ohjelma Ra-

dio Pookissa, Tasaus-matkan 

tuliaisia Kolumbiasta, muka-

na mm. Kristian Meurman.  

Ohjelman toimittaa Risto 

Parttimaa.

Muut: Lämmin kiitos kai-

kille hautausmaiden siivous-

talkoisiin osallistuneille! Tal-

koot onnistuivat hyvin ja ovat 

nyt kesäkunnossa!

”Nivalan vanhat urut” – ää-

nite  sisältää urkumusiikin 

helmiä, soitettuna Nivalan 

kirkon uruilla, urkutaiteili-

ja Ismo Hintsala, levyn hinta 

20 euroa.

Kirkon ulko- ja sisäkuvalla  

olevia adresseja on myytä-

vänä kirkkoherranvirastos-

sa, hinta 8,5 euroa.

Lisäksi myynnissä  on Niva-

lan historiakirja ”Nivalas-

ta ollaan ja toimeen tullaan”, 

hinta 65 euroa.

Avioliittoon 
kuulutettu
Marko Johannes Iso-Heinie-

mi ja Aulikki Karoliina Kuk-

kola

Jarkko Petteri Palola ja Eve-

liina Hannele Nauha

Kuollut

Reino Johannes Hautalah-

ti  85 v.

Nivalan kaupunginvaltuus-

ton tiistai-iltainen kokous 

oli harvinaisen pitkä. Päätet-

tävänä oli isoja asioita, mikä 

viritti runsaasti keskustelu-

ja ja äänestyksiä. Muutamia 

aloitteitakin jätettiin.

Kokous alkoi täytekakku-

kahveilla juhlan merkiksi, 

kun kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja Jarmo Vuol-

teenaholle luovutettiin Tasa-

vallan presidentin viime it-

senäisyyspäivänä myöntämä 

kunniamerkki. Luovuttajana 

oli valtuutettu Jarmo Pihla-

janiemi, hän pääsi tehtävään 

yllättäen, koska Oulun Seu-

dun Agrologien edustajat oli-

vat estyneet saapumasta.

- Sinä olet kasvanut vas-

tuun mukana, jaksat tehdä 

työtä yhteiseksi hyväksi ja 

olet luotettava. Aina ei ylei-

söltä kiitosta heru, mutta vas-

tuunkantajia tarvitaan, Pihla-

janiemi sanoi.

Jarmo Vuolteenaho kiitti 

puheessaan myös kotiväke-

ään, sillä luottamustehtäviin 

voi lähteä turvallisin mielin 

vain, kun tietää kotiasioiden 

olevan hyvässä hoidossa.

Voimalaitos 
tulossa
Nivalan Kaukolämpö Oy on 

aloittamassa sähköä tuotta-

van lämpövoimalan raken-

tamisen tulevana syksynä. 

Kaukolämpö Oy:n toimitus-

johtaja Martti Poikkimäki 

esitteli hanketta. Jo vuonna 

2004 strategiassa todettiin, 

että vanha kattila on uusit-

tava vuoteen 2010 mennes-

sä. Esiselvitys käynnistettiin 

2006 ja uusintaselvitys viime 

vuonna. Vaihtoehdot saatiin 

toukokuussa ja vertailu ja tar-

jouskyselyt tehtiin viime jou-

lukuussa.

Vaihtoehtoja oli kolme, 

josta voimalaitokseen pää-

dyttiin useista syistä. Kahteen 

pienempään ja halvempaan 

vaihtoehtoon ei olisi saatu 

valtion 20 %:n investointi-

avustusta ja ne olisi jälleen 

täytynyt uusia noin 10 vuo-

den kuluttua. Voimalaitoksen 

suunniteltu käyttöikä on noin 

30 vuotta. Se on myös ympä-

ristöystävällinen ja energiata-

loudellisesti tehokas.

20 MW:n voimalaitos 

tuottaa kaukolämpöä 15 MW 

ja sähköä noin 5 MW. Poltto-

aineiltaan se on monipuoli-

nen, mutta pääpolttoaineena 

on jyrsinturve ja puu. Siellä 

pystyy uutena vaihtoehtona 

käyttämään myös kierrätys-

polttoainetta. Keskusteluissa 

pohdittiin, vaikuttaako inves-

tointi energian hintaan, joka 

on viime aikoina ollut ko-

vin nousujohteinen. Asian 

valmistelu oli keskusteluissa 

myös nopeaa Nivalan histori-

an suurimpaan investointiin 

suhteutettuna. 

Jarmo Vuolteenaho selvit-

ti, miksi hanke on hyvä käyn-

nistää juuri nyt:

- Jos sitä ei lähdetä nyt vie-

mään eteenpäin, investointi-

tuki jää saamatta, menetetään 

työllisyysvaikutus ja verotu-

loja, nyt on rakentaminen 

edullista. Energian hinta ei 

tulevaisuudessa tule missään 

tapauksessa laskemaan, mut-

ta omalla voimalalla voimme 

saada tänne maan keskitasos-

sa pysyvän energian. Valmis-

telijoilla on perehtyneisyyttä 

asiaan ja meidän täytyy luot-

taa heidän ammattitaitoonsa, 

hän sanoi.

Mikko Päivärinnan esitys 

asian jättämisestä pöydälle 

sai seitsemän ääntä ja Vuol-

teenahon 26.

Investoinnin kustannus-

arvio on 19 miljoonaa euroa, 

johon saadaan valtion inves-

tointiavustusta enintään 4,6 

miljoonaa euroa. Loppuosa 

16 miljoonaa euroa katetaan 

lainarahalla, jonka Nivalan 

kaupunki takasi. Asiaan jä-

tettiin kolme eriävää mieli-

pidettä.

Myös jätehuoltomääräys-

ten uusimisesta keskusteltiin 

ja äänestettiin. Nyt kaikissa 

kiinteistöissä, joissa on 10 tai 

enemmän asuntoja, on aloi-

tettava biojätteen keräys. Jos 

kiinteistössä on ympärivuo-

tinen kompostointijärjestel-

mä, roska-astian tyhjennys-

välin voi pidentää korkein-

taan 8 viikosta 12 viikkoon. 

Asiasta on jo jätetty lukuisia 

hakemuksia.

Jätelakiin on tulossa syk-

syllä muutoksia ja kaupun-

gin jätehuoltomääräysten 

uusimista esitettiinkin Anne 

Töllin toimesta jätettäväksi 

pöydälle. Pöydällepanoa kan-

natti 8. Helena Kujala ehdot-

ti, että kun pöydällejättämi-

nen ei onnistunut, annettai-

siin ympäristöviranomaiselle 

mahdollisuus poikkeusluval-

la pidentää määräykset täyt-

tävän kiinteistön roska-astian 

tyhjennysväliä 12 viikkoon ja 

lopullinen muutos tehtäisiin 

vasta kun jätelaki on uudis-

tettu. Äänestyksessä Kuja-

lan ehdotus sai 9 ääntä, Vesa 

Jaakolan 2 ja 24 äänesti tyh-

jää. Seuraavassa äänestykses-

sä hallituksen esitys jätehuol-

tomääräysten muuttamiseksi 

esitetyllä tavalla voitti 26 ää-

nellä Kujalan ehdotuksen 

saadessa 9 ääntä.

Osakkeiden tarjoaminen 

Nivalan Vesihuolto Oy:lle 

sekä jätevedenpuhdistamo-

liiketoiminnan siirtäminen 

Vesikolmio Oy:lle meni hal-

lituksen esityksen mukaisesti 

äänestyksettä.

Valtuusto päätti antaa 

omavelkaisen takauksen Ni-

valan Teollisuuskylä Oy:n 

esittämälle Kuntarahoitus 

Oyj:n kahden miljoonan eu-

ron lainalle. Vastavakuutta 

ja takausprovisiota ei peritä. 

Raha käytetään Paloaseman 

rakentamiseen. Rakentami-

nen tapahtuu Nivalan Teolli-

suuskylä Oy:n toimesta. Kau-

punki vuokraa paloaseman ja 

edelleenvuokraa sen Jokipe-

lastukselle. Nahkimon tontil-

le Haapajärvi-Ylivieska -tien 

varteen nousevan komean 

rakennuksen rakentaminen 

alkaa syksyllä ja valmista on 

ensi keväänä.

Maritta Raudaskoski

Valtuuston takaus voimalaitoshankkeelle

Kokouksen aluksi Jarmo Vuolteenaho sai Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristin. 

Viime itsenäisyyspäivänä myönnetyn ansioristin hakijana oli Suomen Agrologiliitto.



Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

-Tämä on historiallinen ti-

laisuus, totesi Nivalan Mies-

laulajien puheenjohtaja Leevi 

Vähäaho toivottaessaan Ole-

na Mihailovan tervetulleeksi 

kuoron uudeksi johtajaksi.

Mieslaulajat kokoontuivat 

uuden johtajan johdolla en-

simmäisiin yhteisiin harjoi-

tuksiin Seuratuvalle.

-46 vuotta on laulettu 

miesjohtajan johdolla, nyt 

olemme saaneet nuoren, kau-

niin naisen johtajaksemme. 

Se tulee taatusti piristämään 

kuoromme toimintaa, totesi 

Vähäaho.

-Hieman hermostuttaa, 

kun en ole aikaisemmin joh-

tanut mieskuoroa ja voin tun-

nustaa, että hieman pelottaa, 

totesi puolestaan uusi johtaja 

ennen harjoituksia.

Olena Mihailova ei ole ai-

van vihreä kuoronjohtajana. 

Hän on luotsannut Nivalan 

Sekakuoroa vuoden 2007 lo-

pulta saakka Anu Raution jäl-

keen.

Ukrainalaissyntyinen Ole-

na Mihailova on opiskellut 

musiikinopettajaksi ja laula-

nut opetustyönsä ohella kirk-

kokuorossa viidentoista vuo-

den ajan kotimaassaan.

-Tämä on minulle suu-

ri haaste päästä johtamaan 

mieskuoroa. Kotimaassa-

ni Ukrainassa on kova kil-

pailu musiikinopettajien  ja 

kuoronjohtajien työpaikois-

ta, Olena Mihailova kertoo 

ihailtavan hyvällä suomen-

kielellä.

Kielitaitoaan hän on kar-

tuttanut osallistumalla kan-

salaisopiston kursseille ja ke-

huu Suomen kansalaisopistoa 

hyväksi. Ukrainassa ei vastaa-

vanlaista koulutusjärjestel-

mää ole lainkaan.

Mihailovan avopuoli-

so Gennadi Ryda on asunut 

Nivalassa 11 vuotta ja taitaa 

suomenkielen hyvin ja toimii 

tarvittaessa tulkkina. Olena ja 

Gennadi ovat tavanneet toi-

sensa kansainvälisillä mu-

siikkifestivaaleilla. Yhdessä 

he ovat asuneet lähes kaksi 

vuotta. Gennadi laulaa teno-

ria Nivalan Sekakuorossa.

Kuorolaisten ja uuden joh-

tajan harjoittelu ja tutustu-

minen toisiinsa sujui hyväs-

sä hengessä. Hengitysharjoi-

tusten ja äänenavauksen jäl-

keen kuoro lauloi tuttua oh-

jelmistoaan Saariston Sirkas-

ta Finlandiaan. Komeaa lau-

lua. Johtaja oli silminnähden 

tyytyväinen kuulemaansa, ai-

noastaan muutaman kerran 

tuli pientä huomauttamista 

ja uusintaottoja.

-Olemme saanet hyvän ja 

tarkan johtajan, kiitteli Mat-

ti Pokela harjoitusten pää-

tyttyä.

Mieslaulajien sihteeri 

Mauno Niemelä iloitsee, että 

ovat saaneet jälleen ammatti-

johtajan luotsaamaan kuoroa 

eteenpäin uusiin haasteisiin.

Niemelän ja Mihailovan 

yhteisenä haaveena on saada 

kuoron riveihin nuoria lau-

lajia.

-Nuoria pitäisi saada in-

nostumaan kuorolaulusta. 

Olemme pitäneet matalaa 

kynnystä saadaksemme uu-

sia laulajia riveihimme, mut-

ta toistaiseksi laihoin tulok-

sin. Kuorossa laulaminen on 

hyvin kurinalaista toimintaa 

ja vaatii sitoutumista ja hy-

vää yhteishenkeä, luonnehti 

Niemelä.

Nivalan Mieslaulajat aloit-

tavat toimintakautensa syys-

kuun puolivälissä uuden joh-

tajan kanssa. Kuoron varajoh-

tajan toimii Mauno Laakko-

nen.

Ritva Oja

Mieslaulajien uudeksi johtajaksi
Olena Mihailova

-Ammatillinen osaaminen on korkealla, harrastajat kuin ammattilaisia, kehui Olena Mi-

hailova Mieslaulajien osaamisen tasoa.

Olena Mihailova otti laulajat komentoon varmalla otteel-

la.

Toukokuun kolmantena  sunnuntaina vietetään kaatuneitten muistopäivää. Päivän juh-

lallisuudet alkoivat jumalanpalveluksella, jonka jälkeen oli seppelten lasku sankarihau-

doille. Puheen piti kirkkoherra Heikki Hurskainen. Nivalan kaupungin, Nivalan seura-

kunnan ja kansalaisjärjestöjen sekä Kaatuneiden omaisten edustajat laskivat seppeleet 

haudoille. Kuva Ritva Oja.

Puutarhamessut onnistuivat Kaatuneitten muistopäivä

Nivalan Tuiskulassa järjestetyillä puutarhamessuilla kävi runsaasti väkeä.
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www.katterno.fi

Inhimillistä 
energiaa

oman 
maakunnan

voimin

JÄRJESTÄJÄNÄ NIVALAN NUORISOYHTEISTYÖN TIIMI, JOSSA MUKANA:
Nivalan Nuorisopalvelut, Niva-Kaijan koulun oppilashuolto, Nivalan Seurakunta, Niva-Kaijan
Koulun Vanhemmat ry., Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Nuorisovaltuusto

Ilmoitusasioissa
ota yhteys

Helinä Ängeslevä
044 544 0276

Mika Moilanen
040 416 8958

Emma ja Onni ovat vuonna 

2008 syntyneiden lasten suo-

situimmat etunimet. Emman 

sai ensimmäiseksi nimekseen 

487 tyttöä ja Onni annettiin 

etunimeksi 517 pojalle. 

Emman jälkeen suosi-

tuimmat tyttöjen ensimmäi-

set etunimet viime vuonna 

olivat Ella, Sara, Venla ja Sii-

ri. Pojille useimmin annetut 

etunimet Onnin jälkeen oli-

vat Eetu, Veeti, Elias ja Alek-

si. 

Kaikista tyttöjen saamista 

nimistä viisi suosituinta oli-

vat edelleenkin Maria, Emi-

lia, Sofi a, Olivia ja Aino. Vii-

si suosituinta poikien nimeä 

olivat nyt Juhani, Johannes, 

Mikael, Matias ja Onni. 

Ruotsinkielisistä 
Ellen ja Emil
Ruotsinkielisten tyttöjen suo-

situin ensimmäinen etuni-

mi oli Ellen. Emma, joka oli 

suosituin vuosina 2003, 2004, 

2005, 2006 ja 2007, menetti 

nyt asemansa Ellenille. Poi-

kien nimistä suurin suosik-

ki oli vuoden tauon jälkeen 

jälleen Emil. Ellenin sai ni-

mekseen 37 tyttöä ja Emilin 

48 poikaa. 

Ellenin jälkeen suosituim-

mat tyttöjen etunimet olivat 

Emilia, Amanda, Ida ja Em-

ma. Pojille annettiin Emilin 

jälkeen ensimmäiseksi etuni-

meksi useimmin Max, Oliver, 

Elias ja Alex. Ruotsinkielisten 

tyttöjen kaikista etunimis-

tä viisi suosituinta olivat nyt 

Maria, Alexandra, Sofi a, Eli-

sabeth ja Emilia. Pojilla taas 

viisi suosituinta nimeä olivat 

Erik, Johannes, Alexander, 

Karl ja Emil. 

Tiedot viime vuoden suo-

situimmista nimistä perustu-

vat 61 163 viime vuonna ni-

men saaneen lapsen tietoihin. 

Nimen sai 29 936 tyttöä ja 31 

227 poikaa. Suomenkielisiä 

heistä oli 54 621 ja ruotsin-

kielisiä 3 671. Kaikkiaan lap-

sia syntyi 61 616. 

Emma ja Onni viime vuoden suosikkinimet
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KYSY VAPAITA TONTTEJA 
KALAJOEN HIEKKASÄRKILTÄ!

Kalajoen kaupunki, www.kalajoki.fi
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Lukijat voivat lähettää mielipiteitään ja havaintojaan tekstivies-

tillä. Puhelinnumero on 044 945 3763 (normaali tekstiviestin 

hinta). Viestit edustavat lähettäjän näkemyksiä - eivät lehdenTekstarit

Kommentoi netissä
Tekstarit löydät  myös internetistä 

osoitteesta www.nivala.org. Sivuilla 

voit myös kommentoida viestejä.

Kantavaa 
laatua
monipuoliseen 
rakentamiseen

PRT-Lami 
liimapuu

Leiviskäntie 2, 92930 Pyhäntä
puh. 020 770 7000, fax 020 770 7361

www.prtlami.fi 

PRT-Lami liimapuu 
maatalous- ja tuotanto-
rakennusten kattorakenteisiin

Myynti ja tekninen neuvonta:

Sitra sijoitti energiaa säästä-

viä palveluja tarjoavaan Ko-

din Onniset Oy:öön. Yhtiö 

myy useita kanavia hyödyntä-

mällä kuluttajille ja yrityksille 

taloteknisiä energiaratkaisu-

ja ja niihin liittyviä palveluja.  

Energiaa säästävien ratkaisu-

jen kysyntä on taloudellisesta 

suhdanteesta huolimatta kas-

vussa, mutta kysyntä ja laa-

ja tarjonta eivät kohtaa tällä 

hetkellä tehokkaalla tavalla. 

Yhtiön palvelukonseptit pyr-

kivät vastaamaan juuri tähän 

haasteeseen.

Nivalassa Kodinonnisilla 

on valtakunnallinen asiakas-

palvelukeskus ja oma edusta-

ja. Lähin pohjoinen myynti-

piste löytyy Kempeleestä 

Zeppeliinistä.

Energiatehokkuuden pa-

rantaminen rakennetus-

sa ympäristössä on keskei-

nen keino ilmastonmuutok-

sen hillinnässä. Useimmiten 

energiatehokkuuden paran-

taminen myös säästää rahaa. 

Keskeistä onkin löytää kus-

tannustehokkaimmat ja par-

haiten asiakkaiden tarpeisiin 

vastaavat ratkaisut. 

- Yhtiön liiketoiminta tu-

kee merkittävällä tavalla Sit-

ran Energiaohjelman tavoit-

teita, kuten energian kulutuk-

sen vähentämistä rakenne-

tussa ympäristössä ja kulutta-

jien säästömahdollisuuksien 

parantamista.  Lisäksi yhtiön 

toimintamalli mahdollistaa 

sekä laite- ja palvelutarjon-

nan että kumppaniverkoston 

nopean laajentamisen, mikä 

luo mielenkiintoisia mahdol-

lisuuksia sijoittajan näkökul-

masta, kertoo liiketoiminta-

johtaja Sami Tuhkanen Sitran 

Energiaohjelmasta.

- Olemme erittäin tyyty-

väisiä Sitran mukaan tulosta. 

Tehty päätös antaa mahdol-

lisuuden nopeuttaa palvelu-

tuotteidemme kehitystyötä 

niin kuluttaja- kuin yritys-

sektorillekin. Suomen johta-

vana energiansäästöpalvelui-

den tarjoajana vahvistamme 

entisestään asemaamme toi-

mialalla ja tämä näkyy asiak-

kaillemme mm. monipuo-

lisina vaihtoehtoina kilpai-

lukykyisin eduin, toteaa yh-

tiön toimitusjohtaja Teemu 

Pääkkö.

Kodin Onniset Oy on kas-

vanut voimakkaasti viimeisen 

vuoden aikana ja yritys tar-

joaa työtä jo yli 30 alan am-

mattilaiselle ja tämän vuoden 

aikana tavoitteena on rekry-

toida 40 työntekijää lisää. 

Samalla yhtiön toimitusket-

jua vahvistetaan entistä kat-

tavammaksi koko Suomessa. 

Lisäksi tämän vuoden aikana 

tavoitteena on avata myynti-

pisteitä ympäri Suomea 7-10 

kaupungissa.  

- Olemme olleet kiinnos-

tava työantaja toimintamme 

alusta saakka, minkä vuoksi 

olemme saaneet erittäin hy-

viä työntekijöitä joukkoom-

me. Pidämme jatkossakin 

huolen siitä, että tarjoamam-

me työmahdollisuudet kiin-

nostavat markkinoiden par-

haita tekijöitä.  Hyvien työn-

tekijöiden pitää viihtyä ja saa-

da kilpailukykyinen ansiota-

so, Pääkkö jatkaa. 

 - Panostamme jatkossa 

entistä enemmän myös in-

ternetin välityksellä tarjot-

taviin palveluihin. Tällä het-

kellä kotisivuillamme olevilla 

erilaisilla laskureilla ja sääs-

tövinkeillä on jo tuhansia 

käyttäjiä kuukausittain. Pal-

velutarjontaamme kuuluu 

myös suosittu Suomen ai-

noa energiansäästökauppa ( 

www.energiansaastokauppa.

fi ). Haluamme palvella ener-

giansäästöstä kiinnostunei-

ta asiakkaita kaikissa keskei-

sissä kanavissa ja alentaa sa-

malla myös kynnystä aloittaa 

energian säästäminen, Pääk-

kö kertoo yhtiön suunnitel-

mista.

Sitran Energiaohjelma 

pyrkii vaikuttamaan raken-

netun ympäristön energiate-

hokkuuden parantamiseen, 

suomalaisten energiatie-

toisuuden lisäämiseen sekä 

luomaan energiamurrokses-

ta uutta liiketoimintaa. Ohjel-

ma hakee uusia innovatiivisia 

toimintamalleja ja teknologi-

oita energiatehokkuuden pa-

rantamiseksi ja sijoittaa alal-

la toimiviin yrityksiin niiden 

kasvun ja kansainvälistymi-

sen kiihdyttämiseksi.

Kodin Onniset Oy on 

vuonna 2007 perustettu ener-

giansäästöpalveluiden tuot-

tamiseen keskittynyt yritys. 

Kodin Onniset Oy on alan 

edelläkävijänä tuonut ku-

luttajille ensimmäisenä mo-

nikanavaisesti tapahtuvan 

palvelukonseptin. Yrityksen 

tavoite on työllistää vuoden 

2009 loppuun mennessä 60-

70 alan ammattilaista. Vuo-

den 2009 liikevaihtoarvio on 

noin 5 miljoonaa euroa. Li-

sätietoja yhtiöstä lötyy www.

kodinonniset.fi 

Sitra sijoitti energiaa 
säästäviin palveluihin
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Kevään tärkeimmät liputus-

päivät Veteraanipv. ja Kaatu-

neitten muistopv. Ja lipputan-

got pihoilla - tyhjänä - Eikö 

nuorempi sukupolvi osaa ar-

vostaa ja kunnioittaa todelli-

sia sankareitamme?

Kylläpä oli joku teheny hy-

vän työn, kun Tuiskulan pi-

ha oli lanattu ja korjattu niin 

hyvvään kuntoon. Kiitoksia 

palijon, oli mukava käyvä.

Suomi on suomi eikä muuk-

si muutu, ei kunnioiteta mui-

ta liikenteessä vaan ajetaan 

päälle jopa suojatiellä, henke-

ni olisin menettänyt ajat sit-

ten jos uskoisin suojateihin. 

Huono liikenne kulttuuri on 

sivistyksen heikkous. Terv. 

Paluu muuttaja.

Vuokratalot purettiin vauh-

dilla, mutta mihin jäi siivo-

us. Siistimmät olisivat olleet 

kuin nyt.

Minä en oo enää mitenkään 

perillä kännykkälaskuista en-

kä puhelinlaskuista kun en 

soita palijo mihinkään niin 

pitkät litaniat sentilleen mi-

hin soitettu.

Nivalan Urheilijoille vinkik-

si, liittäkää jollain tavalla op-

peera toimintaan, niin kyl-

lä alkaa kaupungilta rahaa 

irtoamaan! NU pois kurji-

muksesta.

Lomalaiset ja muualta tulleet 

on aina ihmetelleet, miten 

hyvin täällä kunnioitetaan 

suojateitä, kossitkin. Mutta 

onkohan uusi sukupolvi as-

tunut remmiin!!!

Tuntuuko teistäki että hissin 

täytyy mennä usiammin ylös 

ku tulla alas koska se on aina 

ylhäällä kun tartten. Yks. tor-

nitalolainen täältä hesasta.
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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

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  16.45 – 18.00 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

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

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  

Köyhänperäntien tiekunnan yleinen KOKOUS

2.6 klo 19.00.  Paikka: Välitie 17, Liisa Lehikoinen.

 Tervetuloa!

Teemme Liittolassa remonttia touko- ja kesäkuun aikana.

VUOKRAAMME TALOA taas remontin jälkeen. Vapaita 

aikoja löytyy vielä kesän juhliin.  Varaukset 044-2930234 / 

Marja-Leena.

Koko talo 60 e / vrk. Keittiö ja ravintola  20 e / 1-3 h, 40 e / 

vrk. Kaasugrilli (talon vuokraajalle)  10e / vrk.

Jos vuokralainen tai hänen vieraansa tarvitsevat sähköpaik-

kaa asuntovaunulle, peritään tästä 5e / vrk

 

Käy tutustumassa myös nettisivuihimme:

www.maliskylannuorisoseura.com

MLL:n Nivalan  yhdistys

EU-RUOKATUKEA

jaetaan vähävaraisille lapsiperheille keskiviikkona 27.5. klo 

10-12.00 Kössihallin pihalla.

HUOMIO! Nivala toimii -palstan ilmoituksilla on kaikille saman-

lainen vakiomuoto. Vuosisopimuksen tehneet saavat erillisen, näyt-

tävän ilmoituksen toisaalla lehdessä 70 % alennuksella, jolloin voi 

käyttää kuvia, värejä, kehyksiä ym. Ilmoitus voi olla samassa lehdessä 

yhtä aikaa molemmilla tavoilla.

LukijanLuuri
Soita juttuvinkit,

mieltä kaivertavat asiat,
lukijan tekstit, tekstarit,

rivi-ilmoitukset ym. 

060 030 9900
(1,95€/min)
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Parhaat palvelut  

Vastataan pois

1. Euroviisuvoittaja 2009.

2. 7800 kappaletta.

3. Englantilaisia vapaaehtoi-

sia.

4. Suomessa.

5. Valkoiseksi.
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Myydään  

FORD Mondeo farmari -
94, 1.8I. Ajettu n.240000 
km, kats. 01/09. Tar-
peettomana, ei vaihtoa. 
HP. 1200 e/tarjous. Puh. 
0449955329.

Kaunis HÄÄPUKU koko 
34 ja huntu, edullisesti! 
P. 044-2902900.

Tyttöjen 20" polkupyö-
rä. Väri: tumman liila. Hp 
60€. P.044 2610144.

VAATEKAAPPI yläkome-
rolla. Kork. 2.20, leve-
ys 1.20. Iso peili puunv. 
keh. 2-ist. NAHKASOH-
VA. Rusk. puisia verhon-
takoja + pid. Puh. 040 
742 1948.

Voimavirta UPPOPUMP-
PU, heinäseipäitä, kat-
topaneelia valk., puu-
tavaraa, apulantakone, 
suppilo, trakt.käyt. KO-
TITARVEMYLLY. Puh. 
0400-7311164.

TV Philips 21" + digiboxi 
TopField TF 6000COT hp 
80€. Peili puukehyksillä, 
koko 125x72 cm hp. 50€. 
Puh. 050 350 7797.

Kaksi hyväkuntoista pu-
naista NOJATUOLI + yksi 
rahi. Hp. 220 €. Puh. 050-
350 7416.

HA-PERÄKÄRRY Lappo-
ni, teli kuomulla, sinkitty, 
rekisterissä. Pikkulaittoa. 
Hp. 300. Puh. 040 541 
9797.

THULE-taakkatelineet. 
Puh. 040 - 7085285.

PARIPYÖRÄT 13.6-38 Ra-
ju-vanteilla, nokialaisilla 
renkailla. Tee tarjous p. 
040 028 0005.

Ylä-Viska 800 KESKIPA-
KOLEVITIN p. 400 € alv. 
0 %. Uusi metallinen 
KOIRANKULJETUSHÄK-
KI hp. 50 €. Puh. 040 531 
1704.

Poikien/miesten 26" 
Komeetta -merkkinen 
VAIHDEPYÖRÄ. 21 vaih-
detta, kunnossa. Hp. 50 
€. Puh: 0400 686909.

Hyväkuntoinen KOIRAN-
KOPPI, häkkiverkkoa pu-
retusta koiratarhasta ja 
korjausta vaativa LEIKKI-
MÖKKI. Puh. 08-440 778 
ja 040 526 8910.
GRILLIKATOS. Puh. 447 
147.

2 kpl TOYOTA CARINA II 
vm-86. Poistettu rekis-
teristä. Peltoautoksi tai 
varaosiksi. Hp.yht. 200 
€. Puh. 040-815 9883.

Myydään Iskun tum-
manruskeaksi petsat-
tu ruokaryhmä, jossa 6 
tuolia ja pöydässa laa-
tikko. Hyväkuntoinen. 
Hp. 280€. Puh. 040 770 
3526.

AUTOTELTTAKEHIKKO 
hp. 50 €, kännykkä No-
kia 2610, erittäin siisti, 
naarmuton, takuuta voi-
massa, hp. 30 €. Puh. 040 
412 3551.

OOPPERALIPUT 2 kpl 
lauantain 13.6.2009 
loppuunmyytyyn esityk-
seen C-katsomo, rivi 14, 
paikat 4 ja 5. Yllättävän 
esteen vuoksi nettohin-
ta yht. 50+50 €. p. 050 
5739646.

Siisti ASUNTOVAUNU 
Cabby 550 DLX -92, ker-
rossänky, kas.wc, 2-ren-
kaat, markiisi+pääty-08, 
teetetyt uudet lattiama-
tot -08, kiinteä vesisäiliö. 
Hp. 8500€/ tarjous. P. 
0500 638 783

Kahdenistuttava VUO-
DESOHVA mekanismilla.
Kokonaisleveys 150cm.
Uusi  irtopäällinen. Hy-
vä vaikka mökille hp.60e 
p.044-2628555

Ostetaan  

Tyttöjen kolmirattainen- 
tai 12” POLKUPYÖRÄ. 
040-7305652.

Halutaan vuokrata  

Kaksi nuorta naista ha-
luaisi vuokrata KOLMI-
ON tai kaksion, mie-
luiten rivitalo. Töissä 
käyviä, varma vuokra. 
Soittaa voi numeroon: 
050-3076073
ai 050-9297241.

VENE uistelukäyttöön. 
Myös moottori ja traileri 
jos sattuu sopiva löyty-
mään. P. 040 771 6372.

OMAKOTITALO Nivalas-
ta mielellään rv. 1990-
2009. Tarjotkaa rohkeas-
ti!! Yhteydenotot 040 
5768442.

Vuokralle tarjotaan  

Onko tulossa kesävierai-
ta? MÖKKIMAJOITUSTA 
viikonlopuksi, viikoksi 
tai pidemmäksi aikaan 
Kalajoen varessa 19 km 
Nivalan keskustasta 
Ylivieskaan päin. Tied. 
p.040-7293932

KERROSTALOYKSIÖ ydin-
keskustassa. Asunto toi-
sessa kerroksessa. Puh. 
040 561 0297.

Siisti KERROSTALOKAK-
SIO 55 m2, heti vapaa. 
Puh. 040 720 3938.

KERROSTALOKAKSIO 51 
m2, vapautuu 15.6. Puh 
044-257 4199.

Kadonnut  

Joku kehtasi varastaa 
kerrostalon pihasta ty-
tön mustan pyörän. 
Naisten pyörässä on kir-
kas, uusi tarakka. Soita p. 
040-8419213.

Löydetty  

Musta kissa, valkoiset 
tassut ja mahanalus. 
Kaulassa vaalea panta. 
Majailee Luovuntiellä. 
Jos voisi olla kissasi niin 
soita numeroon 044 522 
9113.

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

ILMOITUKSET KÄTEVIMMIN SOITTAMALLA!

060 030 9900 (1,95€/min)

UUTTA!



Nivalan Viikon voi nyt myös

TILATA
jakelualueen ulkopuolelle

Vuodeksi eteenpäin vain

42€
Soita heti, puh. 443 133


