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Paljon muita 

LUHTA OUTLET KOKKOLA 
Teollisuustie 2 Kokkola puh. (06) 832 5412 

AVOINNA: ma-pe 10-17, la 10-14

Ulkoiluasut  lasketteluasut  maasto-
hiihtoasut  golfvaatteet tekniset alusasut
sukat  sadeasut  pelastusliivit
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Tehtaan-
myymälä

on nyt 
   LUHTA 
OUTLET

NYT RUKKA-

GOLFASUJA 

EDULLISESTI!

-50%
mm. Luhta, Icepeak, Story, Skila...

MERKKIVAATTEITA
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Sunnuntai  
31.5.2009

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: Ananas-possupa-

ta, perunat, kaisersalaatti, bo-

ysenmarjakiisseli.

Maanantai: Jauhelihapork-

kanakastike, perunat, kaali-

puolukkasalaatti, aprikoosi-

kiisseli.

Tiistai: Silakkapihvit, muusi, 

punajuuri-raejuustosalaatti, 

puolukkakiisseli.

Keskiviikko: Broileri-peruna-

suikalelaatikko, porkkana-

raaste, ananaskiisseli.

Torstai: Kinkkukastike, peru-

nat, jäävuori-kartanosalaatti, 

marjakiisseli.

Perjantai: Hernekeitto, juus-

to, rieska, ohukaiset ja hillo.

Lauantai: Uunimakkara, 

muusi, kurkkusalaatti, ruu-

sunmarjakiisseli.

Sunnuntai: Karjalanpaisti, 

perunat, perunasalaatti, luu-

mukiisseli.

Laulakaa Jumalalle, soittakaa 

hänen nimensä kunniaksi,

ylistäkää häntä, joka kiitää 

pilvivaunuillaan. Herra on 

hänen nimensä, iloitkaa hä-

nen edessään! Hän on or-

pojen isä ja leskien puoltaja,

Jumala pyhässä asunnossaan. 

Hän antaa yksinäiselle kodin,

hän päästää vangitut 

vapauteen, mutta hänen vas-

tustajansa saavat asua pal-

jaaksi paahtuneessa maassa.

Jumala, kun sinä 

johdit kansaasi, kun kul-

jit autiomaassa, niin maa jä-

risi ja taivas vihmoi vettä

Jumalan, Siinain Herran, Juma-

lan, Israelin Jumalan edessä. Si-

nä, Jumala, annat runsaat sateet,

nääntyneen maasi sinä 

saat jälleen kukoistamaan.

Sinun väkesi elää siellä,

hyvyydessäsi sinä huolehdit 

köyhistä, Jumala. 

Ps. 68: 5-11 

Sunnuntai: Helka, Helga. 

Maanantai: Teemu, Nikode-

mus. 

Tiistai: Venla. 

Keskiviikko: Orvokki, Viola. 

Torstai: Toivo. 

Perjantai: Sulevi. 

Lauantai: Kustaa, Kyösti, 

Kustavi. 

Sunnuntai 31.5. Helluntai.

Torstai 4.6. Puolustus-

voimain lippujuhlan päivä.

5.6. Maailman ympäristö-

päivä.

Jos jokin asia ei minua miel-

lytä, niin annan sen olla tai 

teen sen paremmaksi.

Goethe 

1. Paljonko oli kävijöitä tä-

mänvuotisilla Maailma ky-

lässä -festivaaleilla?

2. Minkä harjoitukset on ni-

meltään Touko-09?

3. Milloin EU-vaalien ennak-

koäänestys loppuu?

4. Mistä sairaudesta Feliks 

onnellinen kärsi Mika Wal-

tarin romaanissa?

5. Mikä kansallislaulu on 

alunperin omistettu Reinin 

armeijalle?

Vastaukset sivulla 14

Ruokalista

Vauvauutisia

Työpaikat

Nivalassa

Kehittämiskoordinaattori, lä-

hihoitaja, marjojen myyjä.

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, hitsaajan pätevöi-

tymiskoulutus, levytekniikan 

ammattitutkinto, teollisuus-

robotin ohjelmointi ja käyt-

tötaito, puusepänalan am-

mattitutkinto - puutuotteen 

valmistus, puusepänalan am-

mattitutkinto - CNC/CAD/

CAM -tekniikka, työturval-

lisuuskorttikoulutus, tulityö-

korttikoulutus.

Elina Myllylä ja Erno Junt-

tila saivat pojan Oulaisissa 

17.5.2009. Pienokaisen pituus 

on 50cm ja paino 3750g.

Kirsi Pietiläinen ja Jorma 

Paananen saivat tytön Kok-

kolassa 15.5.2009. Pienokai-

sen pituus on 50cm ja paino 

3410g.

Kaija-Leena ja Tommi Kämä-

räiselle syntyi 19.5. poikavau-

va Oulaskankaan sairaalassa. 

Painoa pikkumiehellä 3130g 

ja pituutta 48 cm.

Krypton 
vastaus ja 
voittajat

Krypton ratkaisemiseksi tar-

vittava avainsana oli "perho-

nen".

Oikeita vastauksia saapui 

erittäin runsaasti. Arvon-

nassa Nivalan Yrittäjien 20 

euron lahjakortin voitti Jon-

na Hietanen Ammattikujal-

ta. Kortin voi käyttää ostok-

siin useissa nivalalaisissa liik-

keissä.

Lisäksi arvottiin kolme Äs-

sä-arpaa, jotka osuivat seu-

raaville: Anni Löytynoja Ky-

tösavuntie, Rauni Rajaniemi 

ja Katja Kujala Ylivieskantie.

Onnea!
Mummun mussukka

papan pullukka

yhden vuoden täyttää.

Useasti touhutessaan

hymynaaman näyttää.

Synttärihali ja Onnea Eli-

selle 31.5-09

Tv. Mummu ja pappa

Nina ja Mikael Asplundille 

syntyi poika 22.5.2009 Kok-

kolassa. Pienokaisen pituus 

on 51cm ja paino 3690g.

Kiitokset!

Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolle, 

sekä työkavereilta saamistani lahjoista 

jäädessäni eläkkeelle.

Tuula Salmela

Nivalan Sekakuoro 50-luvulla. Kuoronjohtajana kanttori Kustaa Kiviniemi.

LukijanLuuri
Soita juttuvinkit, mieltä kaivertavat asiat, 

lukijan tekstit, tekstarit, rivi-ilmoitukset ym.

060 030 9900
(1,95€/min)
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Haikaran esikoululaiset tekivät keskiviikkona 25.5. kevätretken Kälviälle, Toivosen eläin-

puistoon. Eläinten hoitamisen ja vanhoilla ajoneuvoilla "ajelun" lomassa syötiin eväitä ja 

käytiin karkkiostoksilla. Aurinko paistoi, ja meillä kaikilla oli niin mukavaa!!!

Minna Hietala.

Haikaran eskarilaiset 
kevätretkellä

Kieltenopettajat
myönsi

stipendejä

Jokilaaksojen kieltenopettajat 

ry myönsi toukokuussa 2009 

viisi stipendiä aktiivisille ja 

kielten opiskeluun myöntei-

sesti suhtautuville oppilaille. 

Yhdistyksen toimialuee-

seen kuuluu 13 kuntaa Kala- 

ja Pyhäjokilaaksosta. Yhdis-

tyksen tavoitteena on yhdessä 

SUKOL ry:n  (Suomen kiel-

tenopettajien liitto ry) kans-

sa vaikuttaa kieltenopetuksen 

kehittämiseen ja kielitaidon 

arvostukseen. 

Yhdistys valitsi stipendien 

saajat alueen kieltenopettaji-

en ehdotusten pohjalta.

Stipendin saivat seuraavat 

opiskelijat: 

Perusopetuksen luokat 7-

9: perusopetuksen luokat 7-

9: Hanna Hangasmaa, Joki-

rannan koulu, Ylivieska (30 

€) ja Jari Kinnunen, Nivalan 

yläaste (30 €).

Lukio: Ulla Kauppi, Haa-

paveden lukio (40 €), Johan-

nes Liuska, Haapajärven lu-

kio (40 €).

Ammatillinen aste: Ari 

Engman, Oulaisten ammat-

tiopisto (40 €).

Nivalan 
taloustaitajat 

palkittiin

Valtakunnallisen Taloustieto-

kilpailun tulokset on julkis-

tettu ja parhaat palkittu.

Kaikkien koulujen kolme 

parasta palkittiin kunniakir-

jalla sekä erillispalkinnoilla. 

Lisäksi koulun paras palkit-

tiin lahjashekillä. Niva-Kai-

jan-koulun parhaan kunnia-

kirjan sai Juha-Matti Tölli, 

toiseksi parhaan Pauli Heik-

kilä ja kolmanneksi parhaan 

Sara Ranta-Nilkku.

Peruskoulun 9. luokkien 

oppilaille tarkoitettuun Ta-

loustietokilpailuun osallistui 

tänä vuonna yli 500 koulua ja 

n. 42.000 oppilasta. Jo 44. ker-

ran järjestetty valtakunnalli-

nen kilpailupäivä oli

26. maaliskuuta, loppu-

kilpailu on toukokuun puo-

livälissä. Kilpailun järjestävät 

Historian ja yhteiskuntaopin 

opettajien liitto HYOL ry ja 

Nordea Pankki Suomi Oyj.

Taloustietokilpailun tar-

koituksena on lisätä nuor-

ten kiinnostusta taloudelli-

sia ja yhteiskunnallisia asi-

oita kohtaan. Kilpailukysy-

mykset pohjautuvat perus-

koulun yhteiskuntaopin op-

pimäärään ja ajankohtaisiin 

talousasioihin.

Vestia Oy:n yhtiökokous va-

litsi tänään uusia jäseniä yhti-

ön hallitukseen. Erovuorossa 

olleiden tilalle valittiin kau-

deksi 2009-2012 Vesa Savo-

lainen Haapajärveltä, varalle 

Heikki Halla-aho Haapave-

deltä Veikko Kallio Oulaisis-

ta, varalle Tauno Hiitola Me-

rijärveltä ja Pekka Pietiäinen 

Pyhäjärveltä, varalle Riitta 

Hokkanen Kärsämäeltä.

Hallituksen puheenjohta-

jana jatkaa Jorma Eskola Ni-

valasta.

Vestian liikevaihto oli vii-

me vuonna n. 6 miljoonaa eu-

roa. Investointeja tehtiin uu-

den jätekeskuksen lietehal-

liin, pilaantuneiden maiden 

vastaanottokenttään, Haapa-

veden ja Ylivieskan käytöstä 

poistettujen kaatopaikkojen 

muotoiluun ja esipeittoon 

sekä Ylivieskan jätekeskuk-

sen kaatopaikkakaasun ke-

räykseen ja hyödyntämiseen. 

Nämä investoinnit olivat yh-

teensä n. 1,5 miljoonaa eu-

roa. Lisäksi hankittiin jättei-

den energiahyödyntämiseen 

perustetun, jäteyhtiöiden yh-

teisen Westenergy Oy:n osak-

keita reilulla 400 000 eurolla. 

Tilikauden tulos oli n. 83 000 

€ tappiollinen. Jäteyhtiö toi-

mii omakustannusperiaat-

teella eikä jaa osinkoa.

Eskola jatkaa Vestian
hallituksen puheenjohtajana
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Nivalan Seurakunta

Seurakunnan kotisivujen 

osoite: www.nivalansrk.fi 

Kirkkoherranvirasto p. (08) 

440 025.

JUMALANPALVELUS 

Su 31.5 Helluntai päivä, He-

rättäjän päivä, klo 10  messu 

kirkossa, saarna M Jyrkkä, lit 

Jukkola, Katajala, Virsikuoro 

joht. V Järviluoma. Jumalan-

palveluksen jälkeen kirkko-

kahvit ja seurat seuratuvalla 

(M Jyrkkä, A Marjakangas, 

Jukkola).

Su 31.5.  klo 18 seurat ja lau-

luilta Nivalan ry:llä (J Poik-

kimäki). 

Ti 2.6. klo 11-13 Eu-ruoka-

pakettien jako seurakuntako-

dissa. Tukea jaetaan seuraa-

vin perustein; henkilö on päi-

värahalla, työmarkkinatuella, 

kotihoidon tuella, pienellä 

eläkkeellä, vähävarainen tai 

muuten taloudellisissa vai-

keuksissa. 

Ke 3.6.  klo 18.00 lähetystyön 

iltakahvit seurakuntakodissa. 

Vieraina nimikkokohteemme 

Angolan ev.lut.kirkon pääsih-

teeri pastori Mario Velho se-

kä Kaisa ja Erkki Halme. 

Perhekerhotyö:

Perhekerhojen kevätretki 

Kälviälle 29.5.09. Lähtö seu-

rakuntakodilta klo 9.

Avoimet perhekerhot  2.6. ja 

4.6. sekä 9.6. ja 11.6. klo 10.-

15.  välisenä aikana.

Päiväkerhotyö:

Syksyllä alkaviin päiväker-

hoihin ilmoittautuminen 

toukokuun aikana lapsityön 

toimistoon p. 

440 328. Kerhoihin ovat ter-

vetulleita 4 – 6 vuotiaat lap-

set. Myös tänä vuonna ker-

hoissa käyneet  ilmoittautu-

kaa kerhoryhmien muodos-

tamista varten.

Kesäkerhoja  4 – 6 vuotiail-

le lapsille päiväkerhotiloissa 

viikoilla 23 ja 24. Tiedustelut 

ja ilmoittautumiset lapsityön 

toimistoon p. 440 328. Ker-

horyhmiä muodostetaan il-

moittautumisen mukaan.

Lähetystyö:

Lähetyksen kirpputori Kant-

torilassa on avoinna ke ja la 

klo 9-13.

Lähetyssihteeri Katja Tuuna-

nen on aloittanut työt, hänet 

tavoittaa numerosta 044 362 

8549.

Katjan työpäivät ovat ti, ke 

ja to.

Rovastikunnallinen toimin-

ta:

Kala- ja Pyhäjokialueen seura-

kuntien perheasiainneuvotte-

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-Poo-

kissa maanantaisin klo 17. 

Ohjelmassa käsitellään inhi-

millisen elämän

kysymyksiä kristilliseltä ar-

vopohjalta. Ohjelma lähete-

tään uusintana sunnuntaina 

jumalanpalveluksen jälkeen. 

Muut:

”Nivalan vanhat urut” – ää-

nite  sisältää urkumusiikin 

helmiä, soitettuna Nivalan 

kirkon uruilla, urkutaiteili-

ja Ismo Hintsala, levyn hinta 

20 euroa.

Kirkon ulko- ja sisäkuvalla  

olevia adresseja on myytävä-

nä kirkkoherranvirastossa, 

hinta 8,5 euroa.

Lisäksi myynnissä  on Ni-

valan historiakirja ”Nivalas-

ta ollaan ja toimeen tullaan”, 

hinta 65 euroa.

Kastettu

Olivia Marianne Ruuska, Alt-

ti Veli Juhani Närhi, Reetta 

Juulia Somero, Ilona Olivia 

Sikala.

Avioliittoon 
kuulutettu
Veli-Matti Hirvi ja Hilkka 

Hanna Helinä Koutonen,

Matti Samuli Myllyoja ja Hei-

di Karoliina Pekkala

Kuollut

Aarne Erkki Viljamaa           

81 v

Unto Antero Nukarinen        

77 v

Antti Aleksanteri  Mehtä-

lä   66 v

Metsävisan parhaat palkittiin

Oletko joutunut rikoksen Oletko joutunut rikoksen 
tai riita-asian osapuoleksi?tai riita-asian osapuoleksi?

Rikoksia ja riitoja voi myös sovitella!Rikoksia ja riitoja voi myös sovitella!

Ota yhteyttä:Ota yhteyttä:
Oulun Seudun Setlementti ryOulun Seudun Setlementti ry
Oulun läänin sovittelutoimisto, Oulun eteläinen aluetoimistoOulun läänin sovittelutoimisto, Oulun eteläinen aluetoimisto
Valtakatu 4 (2.krs), 84100 YlivieskaValtakatu 4 (2.krs), 84100 Ylivieska
Puh: (08) 555 4088, www.sovitellaan.fi Puh: (08) 555 4088, www.sovitellaan.fi 

Metsävisa on Suomen met-

säyhdistyksen ja biologian 

ja maantieteen opettajien lii-

ton valtakunnallinen tietovi-

sa, joka tänä vuonna järjestet-

tiin 28. kerran. Metsävisaan 

osallistui 30 000 nuorta.

Metsävisassa punnitaan 

nuorten tietämystä metsä-

biologiasta, metsätaloudes-

ta, ja - taloudesta sekä ym-

päristöasioista.

Niva-Kaijan koulun par-

haat palkittiin maanantaina. 

Koko koulun paras oli 9F:n 

Juha-Matti Tölli.

Tukijoina metsävisassa 

Nivalassa toimivat Nordea, 

Metsänhoitoyhdistys ja Sto-

ra Enso.

Ritva Oja

Niva-Kaijan koulun parhaat metsätietäjät ja visaa tuke-

neet. Edessä (vas.) Jonna Vehkalahti, Heikki-Juhani Nis-

kanen, Juha-Matti Tölli, Hannu Haavisto, Tarmo Jorma-

lainen ja Marko Teppo. Takana Nordeasta Seppo Seppälä, 

Stora Ensosta Matti Knuutila ja Metsänhoitoyhdistyksestä 

Arto Taskinen.



Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Eläinrääkkäys 
Töllinperällä

Haja-asutusalueilla asuvilla 

kiinteistöjen omistajilla, jot-

ka asuvat vesihuoltolaitosten 

viemäriverkostojen ulkopuo-

lella, on kolme ja puoli vuotta 

aikaa ratkaista taloutensa jä-

tevesiongelma.

Nivalan Vesihuolto Oy:n 

toimitusjohtaja Taimo Hon-

kalan mukaan Nivalassa on 

noin 35 prosenttia kiinteis-

töistä vesihuoltolaitoksen 

viemäriverkostossa.

Olavi Hosionaho on rat-

kaissut omalta kohdaltaan 

ongelman valitsemalla vai-

vattoman ja laadukkaan pa-

nospuhdistamolaitteiston 

omakotitalon kaikille jäteve-

sille Biosetti- 6:n.

- Tämä oli mielestämme 

hyvä ratkaisu meille punnit-

tuamme erilaisia vaihtoehto-

ja, Hosionaho tuumaa.

Markkinoilla on jo tällä 

hetkellä kymmeniä erilaisia 

jätevesijärjestelmien valm-

istajia ja maahantuojia. Bi-

osetti on biologis-kemiallin-

en jätevesien panospuhdista-

mo, joka soveltuu sekä uudis-

rakennukseen, jälkiasennuk-

seen että saneerauskohteisiin. 

Kiinteistökohtaisia Biosetti-

laitteistoja on neljää eri ko-

koluokkaa ja ovat kotimais-

ta tuotantoa. Tehdas sijaitsee 

Keravalla.

Työnäytös Hosionahojen 

pihapiirissä 

Ulla ja Olavi Hosionaho 

järjestivät helatorstain aatto-

na Biosetti-jätevesijärjestel-

män asennustyönäytöksen 

omassa pihapiirissään Ait-

toperällä. Paikalla oli myös 

laitteistoa valmistavan teh-

taan edustaja Talokaivo Oy:

stä myyntipäällikkö Esko 

Tarvudd.

- Biosetti-puhdistamot 

ovat aktiivilietepuhdistamoja, 

jossa bakteerit ja pieni määrä 

kemikaaleja hoitaa jäteveden 

puhdistusprosessin. Bioset-

ti-laitteisto koostuu kahteen 

osaan jaetusta säiliöstä eli sii-

nä on ns. likainen ja puhdas 

puoli, kertoo Tarvudd.

Säiliön ensimmäinen osa 

toimii keräily- ja selkeytys-

tilana, jossa hajottajabaktee-

rit jylläävät. Ensimmäisestä 

osasta jätevedet johdetaan 

puhtaalle puolelle, jossa ke-

mikaalit hoitavat lopullisen 

jäteveden puhdistamisen eli 

fosforin poiston, minkä jäl-

keen puhdistetut jätevedet 

pumpataan purkuputkeen.

- Biosetti-6 voi käsitellä 

jätevesiä 250 litraa  kerralla 

kahdeksan tunnin välein eli 

kolme kertaa vuorokaudessa, 

ylijäämäliete poistetaan ker-

ran vuodessa, selventää teh-

taan edustaja.

Biosetti-puhdistamon 

käyttökustannukset jäävät 

vuodessa melko alhaisik-

si: sähkömenot 40-50 euroa 

ja kemikaalit noin sata eu-

roa, minkä lisäksi ylijäämä-

lietteen poistokustannukset 

paikkakunnan hintatason 

mukaisesti.

Laitteisto on nopea asen-

taa ja helppo huoltaa. Lait-

teiston ja asennuksen koko-

naiskustannukset ovat noin 

kymmenen tuhatta euroa.

Ritva Oja

Töllinperällä on tullut ilmi 

eläinrääkkäystapaus. Uhrei-

na oli kaksi kissaa. Tapauk-

sen havaitsi ohikulkija, joka 

ilmoitti siitä poliisille. Asias-

ta on jo saatu vihjeitä. Tekijät 

voivat myös itse ilmoittautua 

poliisille.

Toinen kissoista oli pan-

tu pahvilaatikkoon, joka oli 

teipattu lujasti kiinni. Sitten 

laatikko oli pantu musta-kel-

taraitaiseen kylmälaukkuun, 

jonka jälkeen laukkua oli am-

muttu haulikolla.

Toinen kissa oli pantu kas-

siin, kassi suljettu ja samoin 

ammuttu sitten siihen hauli-

kolla.

Kissat löytyivät Makolan 

tienhaaran lähettyvillä ole-

valta sorakuopalta. Vieressä 

olevaa Kiireen sorakuoppaa 

käytetään uimapaikkana.

Biosetti asettuu paikoilleen. Kaivanto on noin kaksi ja 

puoli metriä. Kiinteistöstä lähtevät putket tulee asentaa 1 

cm/m kaadolla. Säiliö peitetään hiekka- ja maaseoksella.

Ollin Putkityön Olavi Hosionaho ja Talokaivo Oy:n myyntipäällikkö Esko Tarvudd sekä Biosetti-6. Hosionaho toimii 

laitteiston alue-edustajana.

Talousjätevedet puhtaaksi 
biologis-kemiallisesti

Ylivieskan ja Haapajärvi-Ni-

valan seutukuntien yhteinen 

Jokilaaksojen kulttuuritoimi-

kunta

jakoi vuoden 2009 projek-

tiavustuksia 20 kulttuurihank-

keelle Kala-Pyhäjokialueella.  

Avustuksista yhdeksän liittyy 

musiikkiin, neljä tanssiin, nel-

jä teatteriin ja sanataiteisiin se-

kä kolme kuvataiteisiin.

Avustusten yhteissum-

ma on edellisvuosien tapaan 

10 000 euroa. Anomuksis-

sa, joita saapui yhteensä 22, 

avustuksia anottiin yli 35 000 

euron edestä. Toimikunta evä-

si kaksi anomusta sillä perus-

teella, että ne eivät täyttäneet 

seutukunnallisen kulttuuritoi-

minnan kriteerejä. 

Suurimman avustuksen – 

1 000 euroa – saa Jokilaakson 

Musiikkisäätiö oopperakuo-

ron ja -orkesterin harjoitus-

leirien järjestämiseen. Joki-

laaksojen Tanssitaiteen Tuki 

saa alueellisiin tanssitapah-

tumiin ja Taideyhdistys El-

suupa Ars Kärsämäki 2009 -

näyttelyyn 800 euroa. Quatro 

di Bothnia -orkesterin ja Jo-

kilaaksojen Oratoriokuoron 

toimintaa tuetaan 700 eurol-

la. Saman summan sai myös 

Pyhäjärvellä pidettävä ”Soi-

tellen suveen” -pelimannita-

pahtuma. 

Tanssiopisto Uusikuun 

kevätnäytöskiertueen avustus 

on 600 euroa. Oulaisten Er-

mu ryn Rapurock, Kärsämä-

en Musiikkia Paanukirkossa, 

Raudaskylän Soiva kesä, Teat-

teri Willi Lakeus ja Suomen 

Elämäntarinayhdistyksen Ta-

rinaniskennän SM-kilpailut 

saavat kukin 500 euroa.

Pienempien 200–400 eu-

ron avustuksen saajia ovat Yli-

vieskan Seudun Kanteleyhdis-

tyksen koulukonsertit, Kappe-

liorkesterin pääsiäiskonsertit, 

Kurjenpolvien koreografi -

koulutus, Kalajoen Nuoren 

Tanssin ”Tanssin päivä”, Mar-

ja Raudaskosken klovneria -

työpajat, Työryhmä Luovuu-

den (Haapajärvi) luovuuden 

pajaprojekti, Taideyhdistys 

OKRAn kuvataidekurssi se-

kä Soanlahtelaisten Seuran 

”Soanlahti vanhoina valoku-

vina” -näyttely.

Kulttuuriavustuksia seutukunnille
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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.

Suomen EU:ssa olevat me-

pit, joita on ollut 14 ovat ja-

kaantuneet kolmeen eri ryh-

mään, joten muutama jokai-

sessa. Suomen toiminta-aika 

Suomen hyväksi on loppu, 

kun liitytään Lissabonin sopi-

mukseen (jota Suomi on aja-

nut innokkaimmin). Silloin 

tulee parlamentin enemmis-

tö joka päättää kaikki asiat. 

Ei veeto-oikeutta yhdellä-

kään maalla, kuin tällä hetkel-

lä on ollut. Suomi ei ole käyt-

tänyt tilaisuutta hyväkseen 

muodostaakseen loistavat 

olosuhteet maa- ja metsäta-

louden ja muun raskaan teol-

lisuuden hyväksi. (Vaan meil-

lä on ilman saasteita suodat-

tavat metsät ja EU:n puhtain 

ilmasto, mutta päättäjät ovat 

sopineet EU:n kanssa anka-

rimmat saaste- ja energiave-

rot, jotka tekee edellä maini-

tun teollisen toiminnan kan-

nattamattomaksi Suomessa. 

Samoin on poistettu deval-

vaation tuoma etu, joka olisi 

tuonut valtavan kilpailuedun, 

koska meillä on kaikki tarvit-

tavat raaka-aineet verrattuna 

Keski-Euroopan maihin, jot-

ka ovat tuontiraaka-aineiden 

varassa). Joten tulevaisuudes-

sa meille jää vain innovaa-

tioyliopiston tuoma kehitys 

ja tutkimus muun Euroopan 

hyväksi, koska tuotanto ei tu-

le meillä kannattamaan.

Uusi parlamentti, joka va-

litaan (13 meppiä) Suomen 

on Lissabonin sopimuksen 

tultua voimaan oltava kaikki 

yhtenä ryhmänä, kaikki poh-

joismaat, samoin muut pienet 

jäsenmaat. Muuten meitä ei 

kuunnella hajaantuneena ol-

lenkaan ja kaikki komissaarit 

tulevat valituiksi suurista jä-

senmaista. Tämä on ollut Ti-

mo Soinin sanoma, joka toi-

vottavasti toteutuu Suomen ja 

Skandinavian parhaaksi.

Arvo Korkiakoski
Nivala

Tulevissa vaaleissa valitaan ne 

Suomalaiset henkilöt, jotka 

edustavat meitä EU:n parla-

mentissa seuraavat viisi vuot-

ta. Vaalit käydään koko Eu-

roopassa yhtä aikaa, ja täällä 

Suomessa on vain yksi koko 

maan kattava vaalipiiri, josta 

valitaan nuo 13 henkilöä. EU:

n parlamentin valta on kasva-

nut ja kasvaa edelleen tuleval-

la kaudella tehtyjen päätösten 

myötä, joten vaaleilla on mer-

kitystä yhä enemmän.

Suomen Keskusta läh-

tee vaaleihin erittäin hyvis-

tä asemista, sillä puolueella 

on kuluneella kaudella ollut 

neljä edustajaa parlamentissa. 

Tavoite on säilyttää paikkalu-

ku, vaikka Suomen edustaja-

määrä putoaa kolmeentoista. 

Keskustan EU:n parlamentin 

jäsenet kuuluvat liberaaliryh-

mään, ja ovat sen kautta saa-

neet hyvin merkittäviä teh-

täviä parlamentin lukuisissa 

toimielimissä. Yksi mainitta-

vimpia on ollut Kyösti Virran-

kosken toiminta EU:n budjet-

tivalmistelijana, mikä on vai-

kutusvaltaisimpia ja vastuul-

lisimpia paikkoja mihin voi 

tulla valituksi. Työ kotimaan 

parhaaksi onkin hiljaista ja 

päättäväistä puurtamista se-

kä vaikuttamista ja yhteyksi-

en luomista EU:n valtavassa 

virkakoneistossa. 

Moitteet siitä, että EU:

n parlamentin jäsenten toi-

minta ei kuulu eikä näy täällä 

Suomessa, johtuvatkin usein 

siitä, että työ on enemmän 

pitkäjänteistä puurtamista ja 

asioihin paneutumista kuin 

suuria otsikoita ja julkisuu-

den tavoittelua. Keskustan 

edustajat eivät lähde kilpaan 

siitä, kuka on suosituin ja hy-

väksytyin EU:n kabineteissa, 

vaan todellinen vaikuttami-

nen ja Suomalaisille tärkei-

den asioiden ajaminen Kes-

kustalaisista arvolähtökoh-

dista on tärkein tehtävä. 

On totta, että moni asia 

hoidetaan paremmin kansal-

lisesti. Mutta on toisia asioi-

ta, joissa

27 itsenäisten valtioiden 

välinen yhteistyö on hyö-

dyllistä tai jopa välttämätön-

tä. Keskusta ajaa terveenpää 

Eurooppaa, jossa jäsenvaltiot 

eivät luistele vastuustaan, ja 

toiminta on EU: piirissä re-

hellistä ja tavallisen kansalai-

sen etua palvelevaa.

Liittyminen eurooppalai-

seen ja kansainväliseen yh-

teistyöhön taloudellisella ja 

poliittisella tasolla on ollut 

Keskustan tavoitteena koko 

sodanjälkeisen ajan. Aikoi-

naan V.J. Sukselaisen halli-

tus ja sen ulkoministeri Ah-

ti Karjalainen tekivät kovan 

työn ns. Fin-Eft a järjestelys-

tä, mikä takasi Suomen kaup-

papoliittiset toimintaedelly-

tykset länteen päin. Keskus-

tapuolue ja Urho Kekkonen, 

jonka toimintaa Suomen in-

tegroitumisessa läntiseen 

yhteistyöhön on tuotu vaali-

kampanjassa esille, ajoivat lä-

pi seuraavaksi EEC-jäsenyy-

den. Tuota EEC-jäsenyyt-

tä vastustivat suuriäänisesti 

monet sellaisetkin, jotka nyt 

yrittävät olla mitä puhdas-

oppisimpia EU:laisia. Sitten 

1992 syntyi ETA-sopimus, 

ja vuonna 1995 Esko Ahon 

johdolla neuvoteltiin täysjä-

senyys Euroopan Unionissa. 

Yhteinen raha otettiin 

käyttöön tilivaluuttana 1999, 

ja käteisrahana 2002. EU-jä-

senyys ja yhteinen eurova-

luutta ovat tuoneet myös ul-

kopoliittista liikkumatilaa 

Venäjään nähden, mikä ei 

sekään ole merkityksetöntä. 

Tärkeintä kuitenkin on, että 

maailman muuttuessa on mo-

nia asioita, jotka vaativat riit-

tävän vahvaa Eurooppalaista 

yhteistyötä. Kuitenkin sopii 

kysyä, onko EU:n puututta-

va kaikenlaisiin pikkuasioi-

hin, joissa eri jäsenvaltiot toi-

mivat eri tavoin oman kult-

tuurinsa ja erityspiirteidensä 

mukaisesti. Vain ne asiat, joil-

la todellista merkitystä EU:n 

tasolla, kuuluvat sen päätök-

sentekoon. Toki on hyvä huo-

mata, että suurin huomio ja 

melu syntyvät asioista, jotka 

ovat EU:ssa marginaalisia, 

esimerkkinä paljon puhut-

tu kurkun käyryys direktii-

vi, joka ei lähemmin asiaan 

tutustuessa ole sen saaman 

maineen veroinen. Ja hyvin 

monet sisämarkkinoita kos-

kevat direktiivit ovat voimas-

sa myös EU:n ulkopuolisissa 

ETA-maissa, vaikka heillä ei 

sananvaltaa päätöksenteossa 

olekaan.

Keskusta tavoittelee EU-

vaaliohjelmassaan elintason 

ja palveluiden sekä sosiaali-

sen ja koulutuksellisen tasa-

arvon säilymistä ja kehitty-

mistä koko Suomessa. Se on 

kova tavoite, sillä kilpailu ja 

kova maapalloistunut talous 

johtavat luonnostaan rahan ja 

kaiken muunkin voimakkaa-

seen keskittymiseen. Siksipä 

poliittisen järjestelmän tehtä-

vä on pitää ihmisten puolta, 

myös Eurooppalaisella tasol-

la. EU:ssa tehdään yhä enem-

män meitä ja lapsiamme kos-

kevia päätöksiä. Siksi on tär-

keää, että kesäkuun vaaleis-

sa Euroopan parlamenttiin 

valitaan sellaisia henkilöitä, 

jotka puolustavat tinkimät-

tömästi Suomen ja suoma-

laisten etuja.

Suomen Keskustalla on 

vaaleissa näihin tavoitteisiin 

sitoutuneet ehdokkaat, jotka 

kelpaa lähettää asialle seu-

raavaksi kaudeksi EU:n par-

lamenttiin. Äänestetään vaa-

leissa!

Jarmo Raudaskoski
Keskustan Nivalan 

Kunnallisjärjestö
Tiedotus- ja 

verkkovastaava

Mutta katsotaanpa aikaa 

taaksepäin, kun politiikassa 

voitetaan ja hävitään. Näin 

kävi Suomen neuvottelijoil-

le silloin alussa, kun ehdois-

ta EU:ssa neuvoteltiin, että 

hävittiin, oltiin myötämieli-

siä kaikille ehdoille; ei nähty 

sikaa, ei säkkiä.

Sanoihan presidentti Koi-

visto: otamme kaiken vas-

taan mitä EU meille asettaa. 

Niinpä saamme maksaa tätä 

jäsenmaksuakin enempi mitä 

sieltä saamme takaisin. Ehkä-

pä tässä kaikessa olikin vain 

tulla hyväksytyksi jäseneksi 

tähän ylikansalliseen byro-

kraattiseen yhteisöön, mis-

sä pienet maat eivät ole tasa-

vertaisia vaan isot maat päät-

tää ja näyttääkin, että niitten 

valta vain kasvaa. Kun EU:

n tulisi olla yhtenäisempi, 

avoimempi ja oikeudenmu-

kaisempi, vaan sitä se ei ole. 

Kun EU:ta on kehitetty liiaksi 

vain avoimen markkinatalo-

uden ehdoilla.

EU-kriittisyys on tärkeä 

asia ja tarpeellista kaikilla ar-

vostella kriittisesti näitä Uni-

onin asioita ja päätöksiä sa-

maan tapaan kuin arvioidaan 

eduskunnan tai kunnanval-

tuuston päätöksiä. Onhan 

EU:sta tullut niin monenlai-

sia direktiivejä ja kaikki ne 

vaikuttaa aina meidän joka-

päiväiseen elämän menoon. 

Vaan nyt kun EU:ssa Unio-

nissa interventiossa ollaan 

ja siinä eteenpäin mennään, 

on aivan turhaa sitä kenen-

kään vastustaa ja kriittinen 

olla ja paniikkijarrua painaa. 

Parempi on nyt pyy pivossa 

kuin kymmenen oksalla, ja 

pulinat pois.

Nyt kun eurovaalit lähes-

tyvät ja ovat kesäkuun seitse-

mäs päivä ja koko maa on yh-

tä vaalipiiriä. Sopivia ehdok-

kaita löytyy 241:n joukosta 

jokaiselle, mutta 13 meppiä 

valitaan parlamenttiin. Ketä 

nämä vaalit sitten kiinnostaa? 

Ainakin edellisissä eurovaa-

leissa ei kaikkia ole kiinnos-

tanut. Mistä se sitten johtuu? 

Kenpä tietäis sen... Varmaan 

moni ajattelee ja tuntee EU:

n niin kaukaiseksi heille ole-

vaksi, byrokraattiseksi ylikan-

salliseksi kultapossukerhoksi 

ja näin kritisoivat, protestoi-

vat ja jättävät äänestämättä. 

Vaikka silti moni suomalai-

nen myöntää, että EU:sta on 

ollut Suomelle hyötyäkin ai-

nakin jollain tasolla.

Niinpä nyt kannattaa kes-

kittää voimat EU:n hyödyn-

tämiseen, miten Suomen asi-

at hoituu, kohdentuu jatkos-

sa. Toivoa vain voi, että in-

toa äänestäjillä riittää, ovat-

han nämä vaalit tärkeät kun 

Suomen ja meidän kaikkien 

yhteisistä asioista siellä pää-

tetään. Kaikki on nyt äänes-

täjien, sinunkin äänestäjän, 

käsissä. Äänestämällä mon-

ta keskustalaista meppiä läpi 

viime vaalien ääniharava voi-

manainen Anneli Jäätteen-

mäen lisäksi. Puolustamaan 

Suomen asemaa ja maatalo-

utta, kaikkia muitakin asioi-

ta yhdessä kaikkien valituksi 

tulevien kanssa, sillä niin se 

metsä nyt vastaa kuin sinne 

huudetaan. siinäpä sitä sitten 

13 mepille töitä touhua riit-

tää. Mutta EU:n ja Naton yh-

teistyötä ei tarvitse tiivistää, 

Natoa emme tarvitse.

Martti Junttila
Nivala

Riittääkö Timo Soinin 
voimat EU:ssa Merkitykselliset EU-vaalit

EU:sta ja lähestyvistä eurovaaleista

Nyt vihdoin näyttää siltä, et-

tä hallitukselta tulee esitys 

kauppojen sunnuntaiauki-

olo ajoista, joka sallii kaup-

pojen olla auki, joka päivä, 

läpi vuoden.

Eikö vieläkään ala kellot 

soimaan. Eikö ahneudella ole 

mitään rajaa. Aukioloaikoja 

ajavat suuret liikkeet, joista 

osa on pörssiyhtiöitä. Tässä 

asiassa on media ollut muka-

na tarkoituksella alusta alka-

en, lähinnä lehdistö. Heillä on 

oma lehmä ojassa.

En ole havainnut yhden-

kään lehden ottavan tähän 

asiaan kielteistä kantaa. Täs-

tä eivät tee tämänkään alu-

een valtalehdet poikkeusta. 

Jo 7.8.2008 Keskipohjanmaa 

lehti puolusti tätä kantaa ja 

perustelut olivat kyllä nau-

rettavia. Samoin on tehnyt 

Kaleva.

Eikö todellakaan voida yh-

tä päivää viikossa rauhoittaa. 

Tämä ainainen kiire tuo rau-

hattomuutta. Perheissä on pa-

hoinvointia. Nyt aiotaan vie-

dä tämä yksikin päivä pois. 

Ei ole hyväksi, että kaikki 

päivät ovat arkipäiviä. Ei ole 

pakko käydä joka sunnuntai 

soppailemassa. On perheel-

lä muutakin tekemistä ja yh-

dessäoloa. Perheiden pahoin-

vointia osoittaa sekin, miten 

paljon ihmiset käyvät mie-

lenterveyshoidossa ja monet 

ovat lääkkeiden varassa, jopa 

armeijaa eivät jaksa käydä, jo-

tain on pahasti vialla.

Kauppojen työntekijöi-

den perheissä yhteisesti vie-

tetty aika vähenee. Tulee on-

gelmia päivähoidossa. Tämä 

uudistus toisi sunnuntaitöitä 

muillekin, kuin vain kaupan 

työntekijöille.

Tämä lain muutos on uhka 

pienkaupoille ja pienille eri-

koisliikkeille. Hekin tarvit-

sevat vapaa-aikaa. Eläkeikää 

tullaan varmasti tulevaisuu-

dessa nostamaan, mutta ei 

vielä, koska tässä hullunmyl-

lyssä ja kovien työpaineiden 

alla eivät nytkään jaksa kuin 

noin 59 vuotiaiksi, tosin poik-

keuksiakin on. Eräänkin leh-

den arvostettu toimittaja sa-

noi, voi kuluttajaparkaa, kun 

hän ei saa käydä sunnuntaina 

kaupassa.

Ihminen on käynyt kuus-

sa. On se kumma, jos hän ei 

pysty kuutena päivänä viikos-

sa ostamaan esimerkiksi ruo-

kaa, kun kaikilla on jääkaapit 

ja pakastimet. 

Nyt nämä ahnehtijat aja-

vat, että viikottainen työaika 

voitaisiin nostaa 60 tuntiin 

viikossa. Ihmiskunnan van-

hin työaikalaki on kolmas 

käsky: Muista pyhittää lepo-

päivä.

Untamo Hissa

Kauppojen aukioloajat
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Kommentoi netissä
Lukijan kirjoituksia löydät nyt myös internetistä osoitteesta

www.nivala.org. Sivuilla voit myös kommentoida viestejä.

Vanha kansanviisaus toteaa, 

etteivät vuodet ole veljeksiä. 

Se pitää paikkansa. Sen on 

jokainen useamman kevään 

elänyt nähnyt omin silmin. 

Ensin kaikki alkaa lupaa-

vasti. Sitten luonto lyö ikään 

kuin jarrut päälle. Tuuli kään-

tyy pohjoiseen. Se puhaltaa 

kolkosti ja tunkeutuu luihin 

ja ytimiin. Yötaivas on kuu-

lakkaan kirkas. Pakkanen 

paukkuu nurkissa. Pelko hii-

pii ihmisten mieliin. - Eikö 

kesää tule ollenkaan, ihmi-

set alakuloisina kyselevät.

Mieleeni muistui eräs tou-

kokuun aamu, joka yllätti 

kaikki uuteen päivään he-

ränneet. Kesän tulo oli jo 

lupaavalla mallilla, kuten se 

yleensä Nivalassa on touko-

kuun lopulla. Eräänä aamu-

na heräsin seitsemän kiep-

peillä. Kevätlukukauden vii-

meiset päivät olivat meneil-

lään, sillä olihan toukokuun 

23 päivän aamu. Ulos vilkais-

tessani oli pakko hieraista sil-

miään, koska maa oli paksun 

lumikerroksen peitossa! Se 

oli uskomaton näky. Mutta 

totta se oli. Lumet olivat su-

laneet jo useita viikkoja aikai-

semmin. Ja nyt - aivan arvaa-

matta takatalvi yllätti kesälo-

maa odottavat koululaiset ka-

ruun todellisuuteen. Nietok-

set peittivät paksulla vaipal-

laan tutut tanhuat.

Maanteitä ei siihen aikaan 

aurattu. Se johtui siitä, että oli 

sota. Ei ollut miehiä eikä au-

toja, jotka olisivat avanneet 

tiet. Kouluun oli kuitenkin 

päästävä. Ja kuinkas muu-

ten kuin rämpimällä 10 - 20 

senttiä paksussa kinokses-

sa! Muistan harvinaisen hy-

vin, kun kossiporukalla kah-

lasimme koulua kohti.On-

neksi takatalvi ei muodos-

tunut pitkäksi. Ellen väärin 

muista iltapäivällä kotiin pa-

luu oli jo huomattavasti hel-

pompaa. Sillä tuore lumi oli 

sulanut tieltä. Lopulta kesä 

tuli sinäkin vuonna. Millai-

nen se oli? Sitä en kerro,sillä 

se onkin jo toinen juttu!

Toukokuista takatalvea 
muisteli Paimenpoika 

Luminen toukokuun aamu

Nivalan kuntatalouden paik-

kaamiseksi lienee valmisteil-

la henkilökunnan lomautus. 

Jos lomautukseen on pakko 

mennä, jota en toivo, niin lo-

mautusten kohdentamisessa 

tulee noudattaa periaatet-

ta, jossa vähäväkisimpiä, eli 

pienituloisimpia kohdellaan 

hellemmin kuin kovaa palk-

kaa saavia.

Ehdotankin, että asiaa 

valmisteleva toimielin pitää 

mahdollisen lomautuksen 

periaatteena sitä, että lomau-

tuspäivät määräytyvät kunkin 

viran ja toimenhaltijan ansio-

tason mukaan. 

Eli esim. siten, että jos 

kuukausipalkka on tuhat €, 

lomautuspäiviä tulee 2 päi-

vää. Jos taas kuukausipalkka 

on viisituhatta €, lomautus-

päiviä on 10 työpäivää.

Perusteluna näkemykselle 

on se, että monelle pienitu-

loiselle pienikin tulonmene-

tys on suuri asia ja vaikuttaa 

merkittävästi hänen toimeen-

tuloedellytyksiinsä. Hyvätu-

loisille taas vähän suurem-

pikin tulonmenetys on mer-

kitykseltään varsin vähäinen 

eikä vaikuta juurikaan hänen 

toimeentuloedellytyksiinsä.

Siis sosiaalinen näkökul-

ma lomautuksiin mukaan. 

Lisäksi näkemyksen peruste 

on se, että mitä isompi palk-

ka, sen suurempi vastuu kun-

tatalouden kunnosta. Päävas-

tuun kuntatalouden kunnos-

ta kantavat kunnan ylin johto, 

kaupunginhallitus ja valtuus-

to. Miten se on toinen kysy-

mys.

Heikki Häyrynen

Ehdotus lomautusten 
toteutusmalliksi
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Kuntoutuskeskus Karvosho-

vi toimii Karvoskylällä kau-

niissa, vanhassa rakennuk-

sessa Yliniemenä tunnetun 

entisen vanhainkodin tilois-

sa. Kiinteistön omistaa kau-

punki, joten yritys on siinä 

vuokralaisena. Viihtyisä, van-

ha pihapiiri tarjoaa rauhalli-

set olosuhteet päihteistä irti ja 

parempaan elämään pyrkivil-

le. Rannassa on käytettävissä 

rantasauna ja -mökki, venei-

lyyn ja kalastamiseen on hy-

vät mahdollisuudet. 

Vanhainkodin siirrettyä 

toimintansa Nivalan keskus-

taan, Karvoshovi toimi kun-

tayhtymän omistamana päih-

dekuntoutuslaitoksena. Pik-

kuhiljaa kunta toisensa jäl-

keen irtosi yhtymästä sääs-

töjen toivossa. Vuonna 2000 

Karvoshovissa aloittivat yksi-

tyisinä yrittäjinä Ari Rapo ja 

Juha Tuominen. 

Helmikuun alussa 2007 

yrittäjänä aloittivat Olivia-

Hovi Oy:n omistajat Päi-

vi Kaarto-Heikkilä ja Juha 

Heikkilä. Päivi on psykiatri-

an sairaanhoitaja, lisäksi hän 

on hankkinut runsaasti työn-

kuvaan sopivaa lisäkoulutus-

ta. Juha on ensihoitoon suun-

tautunut lähihoitaja. Vakitui-

sina työntekijöinä on kaksi 

sairaanhoitajaa ja kolme lä-

hihoitajaa, sekä paikan pit-

käaikaisin työntekijä emäntä 

Ritva Jämsä. Lisätyövoimana 

on tarvittaessa lähihoitajia tai 

päihdetyöntekijöitä ja lääkäri 

käy talossa kerran viikossa.

- Olemme viihtyneet täällä 

erittäin hyvin. Tähän ryhty-

mistä ei ole tarvinnut katua, 

päinvastoin on laajentamis-

tarpeita. Esimerkiksi päih-

deongelmaisten asumispal-

veluista on huutava pula, kun 

vain saisi kunnat ostamaan 

paikkoja. Sitäkin on kysytty, 

voisiko päihdekuntoutusta 

tarjota kotihoitona, mitä on 

jo kokeiltu ainakin Kuopios-

sa, yrittäjät miettivät. 

- Tätä työtä ei pysty teke-

mään, jos ei halua työsken-

nellä päihdeongelmaisten 

kanssa. Me viihdymme hy-

vin, vaikka välillä on rank-

kojakin hetkiä, Päivi sanoo.

- Tällä työllä on merkitys-

tä, tämä ei ole toivotonta, ku-

ten usein luullaan. Onnistu-

misiakin on, kertoo Ritva.

Omistajien varsinainen 

koti on Haapajärvellä. He 

viettävät kuitenkin aikaa Kar-

voshovissa siten, että yöpyvät 

siellä vähintään neljänä yönä 

viikossa ja tekevät aamuvuo-

rot siihen päälle.

Kaikesta näkee, että talos-

sa on viihtyisät olosuhteet ja 

hyvä henki työyhteisössä.

- Kyllä voisitte joskus pitää 

välillä vähän lomaakin, Ritva 

kannustaa yrittäjiä yhteisessä 

jutteluhetkessä.

Monenlaista apua 
tarjolla
Henkilöt tulevat päihdekun-

toutukseen usein A-klinikan 

kautta. Hoitoon tarvitaan 

kunnalta maksusitoumus, 

minkä lisäksi asiakkaan mak-

settavaksi tulee pieni omavas-

tuuosuus. Kuntien niukan ta-

louden aikana tarpeellisetkin 

maksusitoumukset ovat joil-

takin kunnilta lujassa. Hoi-

toon voi tulla myös itsemak-

savana.

Asiakkaita on ympäri Suo-

men. Huumevieroituksessa 

olevat tulevat laajemmalta 

alueelta, mutta alkoholin ja 

lääkkeiden kanssa ongelmis-

sa olevat enimmäkseen lä-

hiseudulta. Asiakaspaikko-

ja on 20, jokaiselle on omat 

huoneet. Tukiasumispaikkoja 

on neljä, mikä tarkoittaa, että 

kuntoutusjakson jälkeen voi 

jäädä pitkäaikaiseksi asuk-

kaaksi. Kuntoutuspaikkoja 

on kymmenen. Kuntoutus 

kestää yleensä neljä viikkoa 

ja huumekuntoutus minimis-

sään puoli vuotta. Katkaisu-

hoidon paikkoja on kuusi ja 

lyhin jakso on viikon mittai-

nen.

- Nykyisin ihmiset tule-

vat hoitoon selvästi aiempaa 

huonommassa kunnossa, jo-

ten katkaisujaksokin kestää 

lähes aina ainakin pari viik-

koa. Yleensäkin, jos henkilö 

on juonut 30-40 vuotta, ter-

vehtyminen ei voi tapahtua 

kovin nopeasti. Ihmeitä tääl-

läkään ei voida tehdä. Jos asi-

akas sitoutuu avohoitoon, eli 

pärjäilee kotona ja käy Kar-

voshovissa sovittuja interval-

lijaksoja, on mahdollisuudet 

tervehtymiseen todella hyvät, 

miettivät Päivi ja Ritva.

Karvoshovissa on mah-

dollisuus myös koko perheen 

kuntoutushoitoon.

Karvoshovissa jokaiselle 

laaditaan oma hoitosuunni-

telma ja viikon aikana jokai-

nen osallistuu yhteisiin töi-

hin. Asukkaat ovat tehneet 

tänä keväänä paljon puu-

tarhatöitä, joka aamu on aa-

mulenkki, arkena hoidollisia 

ryhmiä, yhteisiä keskustelu-

ja ja yksilöllisiä keskustelu-

ja. Käytössä on kuntosali ja 

harrastetilat. Kerran viikos-

sa harrastetaan talon ulko-

puolella joko uimista, keilaa-

mista, ratsastusta tai käydään 

golfaamista opettalemassa.

Maritta Raudaskoski

Karvoshovi tarjoaa monipuolista 
päihdekuntoutusta

Jo kymmenettä kertaa järjes-

tetty Ylivieska cup keräsi au-

rinkoisena lauantaipäivänä 

satoja jalkapalloilijoita kuu-

delle nurmikentällä Keskisen 

raviradalle Ylivieskaan. Myös 

Nivalan F-juniori ikäiset pe-

laajat suuntasivat päiväksi 

viettämään aikaa jalkapal-

lon parissa. Vaikka päivästä 

muodostui pitkä, niin se tus-

kin poikia haittasi, sillä nyt 

oli tilaisuus viettää laatuaikaa 

jalkapallokavereiden kanssa.

F-8 joukkueessa pelasivat 

2001-ja 2002-syntyneet po-

jat. Pelejä päivän aikana ker-

tyi viisi ja yksi voittokin saa-

tiin kotiin tuomiseksi. F-9 

joukkueessa pelasivat 2000-

syntyneet pojat täydennet-

tyä viidellä 2001-syntyneellä 

pojalla. Voittoja ei vielä tällä 

kertaa herunut, vaikka kaik-

ki pelit olivat tiukkoja ja hy-

viä. Päivän päätteeksi kaikki-

en kaulaan ripustettiin mitalit 

ja jokainen sai vielä muistoksi 

kunniakirjan. 

F-junnut jatkavat piiri-

turnaustaan seuraavan ker-

ran Oulaisissa 13.6, sitä en-

nen pelataan harjoitusottelu 

Haapajärvellä ja harjoitellaan 

innokkaasti tulevia koitoksia 

varten.

Jalkapalloilijat Ylivieska Cupissa

F-9 juniorit kuvassa: Ylh.vas. Janne Sammalkangas, Kyös-

ti Kiljala, Tuomas Häkkilä, Niko Korkiakoski, Tuomas 

Ylen-Julin, Sakari Tölli. Alh.vas Henry Aarrevaara, Wil-

jami Myllylä, Jasper Viitala, Matias Nikkola. Maalivah-

tina Kalle Marjoniemi.

F-8 juniorit kuvassa: Ylh.vas. Ville Järvelä, Santtu Kuk-

kola, Riku Vilppola, Joona Pihlajamaa, Joona Laakko-

nen, Anton Aarrevaara. Alh.vas. Jaakko Järvelä, Samu 

Ylikotila ja maalivahtina Joona Peltola. (Kuvasta puuttuu 

Matias Oja ja Miko Hietala).

Juha Heikkilä ja Päivi Kaarto-Heikkilä viihtyvät Karvoshovin yrittäjinä. Työ sisältää 

vaikeitakin jaksoja, mutta on myös palkitsevaa. - Lähdemme siitä, että toivottomia tapa-

uksia ei ole, he sanovat.
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Joka viikko. Jokaiseen kotiin.
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Suunnistus on
mukavaa

Koko perheen suunnistus-

tapahtuma Pyssymäellä oli 

saanut väen mukavasti liik-

keelle kauniina kesäisenä il-

tapuhteena. Paikalla oli jär-

jestäjien mukaan satakunta 

suunnistamisesta kiinnostu-

nutta  sekä ensikertalaisia että  

suunnistuskärpäsen puremia 

veteraaneja.

Suunnistusjaostolaiset pu-

heenjohtajansa Unto Virk-

kulan johdolla ovat kevään 

aikana käyneet alakouluilla 

kertomassa suunnistamises-

ta ja näin halunneet tehdä la-

jia tunnetuksi.

- Halusimme tällä koulu-

kierroksella tehdä lajia tun-

netuksi ja madaltaa kynnys-

tä tulla suunnistuksen pariin. 

Suunnistaminen on tärkeä 

perustaito kuten uinti-, pyö-

räily- ja hiihtotaito. Suunnis-

tus on oiva peruskunnon yl-

läpitäjä ja liikkuminen maas-

tossa pitää nivelet kunnossa, 

mainitsee Virkkula.

Tapahtumassa oli leikki-

mielisiä kilpailuja, merkitty 

rastireitti, kartanlukuopas-

tusta ja vaativampi reitti pi-

dempään lajia harrastaneil-

le. 

- Suosituin oli lyhyt lei-

mausreitti, jossa sai testata 

Nivalassa harjoitellaan jo 

täydellä höyryllä Jokilaakso-

jen Musiikkisäätiön tämän 

kesän suurproduktiota, Joo-

nas Kokkosen oopperaa, Vii-

meiset kiusaukset. Oopperan 

ensi-iltaan on aikaa enää alle 

kaksi viikkoa ja harjoitukset 

ovat tiivistyneet viime viikol-

la Nivalassa Kinevan työvä-

entalolla solistien, ohjaajan, 

kapellimestarin ja harjoitus-

pianistin toimesta.

Työväentalon parkkipai-

kalle kuuluu pääsolistien, Esa 

Ruuttusen (Paavo Ruotsalai-

nen) ja Johannan Rusanen-

Kartanon (Riitta) soivat ää-

net. Harjoitussalissa on juu-

ri menossa oopperan neljän-

nen kohtauksen harjoitukset. 

Kohtauksessa Paavon ja Rii-

tan esikoinen on syntynyt ja 

tulevaisuus näyttää valoisal-

ta. Kun aaria on päättynyt, 

ohjaaja Hannu Matti Tyhtilä 

ohjeistaa solisteja, ja kohtaus 

käydään uudestaan läpi. Kok-

kosen kaunis musiikki täyt-

tää koko harjoitussalin, kun 

Ruuttunen ja Rusanen-Karta-

no eläytyvät rooleihinsa. 

Kinevan harjoitustila käy 

kuitenkin jo liian ahtaaksi, 

kun loput 130:sta oopperan 

esiintyjistä saapuivat paikal-

le. Oopperan kuoro (65 lau-

lajaa) on koottu Jokilaakso-

jen omista laulajista ja orkes-

terissa soittaa alan ammatti-

laisia eri puolilta Suomea aina 

Kansallisoopperaa myöten. 

Kesäkuun alussa tämä suu-

ri joukko siirtää harjoituk-

Kohti Viimeiset kiusaukset- oopperaa

Pääsolistit Johanna Rusanen-Kartano ja Esa Ruuttunen 

harjoittelemassa.

sensa täydellisen muutoksen 

kokeneeseen Nivalan jäähal-

liin. Siihen, missä normaalis-

ti on totuttu näkemään jää-

kiekkokaukalo, on nyt nous-

sut oopperan kulissien poh-

jarakenteet ja katsomot. Vie-

lä toistaiseksi halli on tyhjil-

lään, lukuunottamatta Nivala 

cowboysin ahkeroivia talkoo-

laisia, mutta kun ooppera saa 

ensi-iltansa 11.6 klo 19, tilan-

ne on jo täysin toinen. Silloin 

halli täyttyy esiintyjistä, ylei-

söstä ja mikä tärkeintä, Vii-

meisten kiusaukset- ooppe-

ran sävelistä.

Ooppera on jatkoa Niva-

lan monivuotiselle kesäoop-

peraperinteelle. Toisin kuin 

viime kesän Joutilas mies, ja 

sitä edeltänyt Pula!- ooppe-

ra, Viimeiset kiusaukset ei ole 

tehty mittatilaustyönä.  Vii-

meiset kiusaukset on valmis-

tunut jo 1970-luvulla ja sitä 

on esitetty menestyksekkäästi 

vuodesta 1975, aina New Yor-

kin Metropolitan-oopperaa 

myöten.  Nyt Viimeiset kiu-

saukset nähdään ensimmäis-

tä kertaa pohjanmaalaisver-

siona. 

Jokilaaksojen Musiikki-

säätiö on myynyt tällä het-

kellä noin 5300 lippua. Hal-

lituksen asettamaan tavoit-

teeseen on vielä matkaa 600 

lipun verran. Kokonaisuu-

dessaan lippuja on myynnis-

sä 7800 kappaletta.

Ekaluokkalaiset kaksostytöt Salla ja Anna Nukarinen ker-

toivat tutustuneensa suunnistukseen partiossa. Työt kier-

sivät kahden kilometrin ja viiden rastin rastireitin yhdessä 

äitinsä kanssa. Tässä tytöt ensimmäisellä rastilla.

Aleksi ja Jussi Kaarlela onnistuivat parantamaan omia ai-

kojaan kierros kierroksella ja oppivat käyttämään leimaus-

laitetta. Taustalla tukenaan isä-Janne.

Ville ja Matti Tölli kiersivät viiden rastin peikkoreitin, jos-

sa oli erilaisia tehtäviä muun muassa piirustus- ja kartta-

merkkien tunnistustehtäviä. Tässä pojat ovat viimeisellä 

rastilla, jossa piti vihjeiden perusteella muodostaa kirjai-

mista EMIT (elektroninen leimausjärjestelmä eli leimaus-

laite). Hyvin pojat onnistuivat enonsa Antti Ypyän hie-

man opastaessa.

Roosa ja Jere Virta opettelevat kartan lukua.

Peikko opastaa äitejä ja lapsia. 

nopeutta ja leimauslaitteen 

käyttöä. Saimme tapahtu-

masta paljon myönteistä pa-

lautetta ja toivomusta järjes-

tää esimerkiksi suunnistus-

koulu, Virkkula kertoi.

Ritva Oja
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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
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Lukijat voivat lähettää mielipiteitään ja havaintojaan tekstiviestil-

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

Viestit edustavat lähettäjän näkemyksiä - eivät lehdenTekstarit

Kommentoi netissä
Tekstarit löydät  myös internetistä 

osoitteesta www.nivala.org. Sivuilla 

voit myös kommentoida viestejä.

Nämä kuvat on otettu helatorstaina lentokentän tien varressa olevalta uimamontulta ja 

sinne johtavan tien varrelta. Uimamonttu vastaa takaosasta Golf-kenttään. Yhdessä ku-

vassa on rikottu WC-pönttö tien ravissa ja toisessa kuvassa on kunnan tuomia rantaka-

lusteita tärvelty mm. ottamalla kansilautoja nuotioon tai muuten polttamalla niitä. No 

hyvinvoitiyhteiskunnassa on pahoinvointia, kun pitää särkeä yhteisiä paikkoja.

Tihutyön tekijöitä 
uimamontulla

Joo oon senverran pitkän-

matkan kulkija, että silloin 

kun saan kyytin täältä kau-

empaa keskustaan ja kun 

hyörin kiireissäni eri pai-

koissa asioillani, kun ja jos, 

jää aikaa, niin virkistää se tuo 

olutpullo. Seisten tai ikkuna-

laudalla istuen kun oottelen 

kyytiä, en suosittele muille. 

Olempahan samalla mielen-

kiintoinen katseltava. Hyvää 

arvokasta kesää kaikille. An-

na A.

Tiilimaa on kylvetty! Jänni-

tyksellä odotamme mitä sii-

hen nousee.

Mun mielestä jokasen oma 

asia miltä oma piha näyttää. 

Jos viihtyy käytetyn näkösesä 

talossa mieluummin ku yli-

modernissa, nii viihy pois. Ei 

se muille pitäs kuulua.(:

Lehen paras palsta. Kiitos 

tästä.

4-h:n kautta saat koirasi lo-

man ajaksi hoitoon... T. dog-

sitter

On se kumma kun kissat va-

paana keskustassa vaikka lail-

la kielletty. Varsinkin se mus-

ta jolla valkoista kaulassa. 

Kissaloukku tilauksessa.

Olipa mukava meloa malisjo-

kivartta pidisjärvelle kun oli 

ranta perkattu risuista. Sii-

näpä mallia muillekin ranta-

maita omistaville.

Sinä varas, joka veit katiskan 

venevalkaman läheltä kivilai-

turin päästä, käy heti viemäs-

sä takaisin. Taivaan Isä näki 

sinut!

Onko vikaa kasvatuksessa 

vai lääkityksessä, kun pitää 

toisten haudoilta ruusut va-

rastaa? Viimeksi 7 valk. ruu-

sua!!

Ei maksa maalipurkki paljon. 

Ja kaupungin ympäristövas-

taavat tarkastavat, että paikat 

on kunnossa!
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

SPR NivalaKeskusta

Viherpeukalot

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.

Paintball-kausi alkanut, katso nettisivut.

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

Kyöstinpäiväkahvit Nivalan torilla la 6.6. klo 10-14. Terve-

tuloa!

 

Vaalipäivänä 7.6. vaalikyytiä äänestyspaikoille voi pyytää:

Aimo Kaikkonen p. 044 5220 650, Hannu Keskisarja p. 044 

3514 255, Jarmo Raudaskoski p. 044 2681 110.

PUUTARHAMATKA

Helsinkiin 31.7.-2.8. (pe-su) -09. Kohteena Kumpulan 

ja Viikin kasvitieteelliset puutarhat, Sofi anlehto, Annalan 

puutarha, Hietaniemen hautausmaa, Marketanpuisto ym. 

Molemmat yöt Helsingissä. 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:

Elisa 040-8413102 (iltaisin)

Paula 050-9190520

SYDÄMELLISET KIITOKSET

kaikille verenluovuttajille. Saimme 120 pussia verta.

Kiitokset myös Terttu Heikkiselle, Jätehuolto K. Mehtälälle, 

Leena Suvannolle sekä muille vapaaehtoistyöntekijöille sekä 

Nivalan Nuorisoseuralle.

SPR:n Nivalan osasto
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EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ
TÄLLÄ SIVULLA

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

Parhaat palvelut  

Vastataan pois

1. 65000.

2. Ilmavoimien.

3. Tiistaina 2. kesäkuuta.

4. Epilepsiasta.

5. Marseljeesi.
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Myydään  

AITATOLPIKSI sopivaa 
lankkua 80x50x1400 mm 
1 e/kpl. Yht.otot klo 21. 
jälk. puh. 0400 178724.

MOPO vm-08, merkki 
Regal Raptor 50. Ajettu 
33 km. Takuu voimassa, 
kuin uusi. Sivulaukut. Puh. 
044-5338203.

HUNAJALINKO, ruostu-
matonta terästä, jämäk-
kä, käsikäyttöinen 150 
euroa, pelastusliivi 20-30 
kg, vähän käyt. TV-taso 10 
euroa. 046 8929077.

VESIVARAAJA 2000 L 
lämminvesikierukalla 2:
lla sähkövastuksella. Teh-
dasvalmisteinen, uretaa-
ni-eristeinen. P. 440 587.

P U U L I I T E R I K E H I K K O 
210x240, 350 euroa. Har-
maata LAUTAA 50 senttiä 
metri. Hormista purettua 
40 luvun tiiltä 50 sent. kpl. 
040 563 0321.

Remonttireiskalle oiva 
kohde Nivalassa, Järviky-
lällä Suutarinkujalla LÄ-
HEKANGAS 1800 neliöi-
nen paikka. Hp.15000, 
tiedustelut 
0405064088.

Ylä-Viska 800 KESKIPAKO-
LEVITIN p. 400 € alv. 0 %. 
Uusi metallinen KOIRAN-
KULJETUSHÄKKI hp. 50 €. 
Puh. 040 531 1704.

Mieskuoron mus-
ta FRAKKIPUKU. Puh. 
0400-602498.

2 istuttava VUODESOHVA 
mekanismilla. Koko leve-
ys 150 cm. Uusi irtopääl-
linen. Vaikka mökille. Hp. 
60 €. P. 044-262 8555.

HONDA Civic 1.4, pun., 
2-ov. vm-95. Aj. n. 
200 tkm., 2-renk. Puh. 
0400-602498.

TOYOTA Camry vm. 1987 
ajettu 217 000 km. Hieno 
yksilö, ruosteeton! Hinta 
800 €! Puh. 044 2955017.

Goretex MP-AJOPUKU, 
Rukka, sini/punainen, 
koko 46, Hinta: 70 €. Puh. 
044 2955017.

VOLVO S80 2,4 pensa, vm-
02. Aj. 189 tkm, aluvan-
teet, stereot, vetokoukku 
ym. Hp. 10.900. Vaihdos-
sa käy halpa pensa-auto. 
Käteishinta 9.500 euroa. P. 
0400-285215.

Pieni METSÄPALSTA Perä-
ahon metsäautotien var-
ressa. Puh. 044 375 2050.

Tarjousten perusteel-
la iso lämpöeristet-
ty KOIRANKOPPI. Puh 
040-5250185.

Hyvää kesän 2008 KUIVA-
HEINÄÄ 23 EUR/paali + 
ALV 17%. Paalin halk. n. 
1,4 m. P. 044 2568671.

ASUNTOVAUNU Solifer S7 
-98/97, varusteet etutelt-
ta, kahdet renkaat. Myös 
vaihto edull. autoon. Puh. 
0400-890381.

Tytöllä käytössä ollut 
siisti Keeway Focus MO-
PO-SKOOTTERI -06. Ajet-
tu 2900 km. Täyshuol-
lettu. Hp. 700 €. Puh. 
040-5857894.

VW Vento 2.0i vm. 96. Juu-
ri kats. 2 x alut. Hp. 1550 €. 
Puh. 040-7233492.

Kaksi marsun HÄKKIÄ: 88 
cm x 50 cm x 48 cm 20 
€. 116 cm x 56 cm x 51 
cm 45 €. Ota yhteyttä p. 
0400-753575.

Metsästäjän Anar KAL-
VOPUKU, koko 50. Vih-
reä, kerran käytetty. 40 €. 
P. 0405442880.

Saab 900i   vm -85; -86 ja 
-89 varaosia purettavista 
autoista edullisesti. Puh. 
044-994 3804

Ostetaan  

HENKILÖAUTO, ajokun-
nossa oleva, hinta max 
350 euroa. Tarjoa 046 
6332424.

Käytetty 1000-1500 lit-
ran muovinen ÖLJY-
SÄILIÖPAKETTI. Puh. 
040-5042675.

Lasten pihakeinun VAS-
TAKKAIN ISTUTTAVA OSA. 
P. 040-7542858.

TOYOTA Corollat vm. -86-
92. Edulliset, kaikenkun-
toiset. Tarjoa. Puh. 040-
324 7430.

Halutaan vuokrata  

YKSIÖ/KAKSIO. Soit-
taa voi numeroon: 
046-6578410.

RIVITALOKAKSIO läheltä 
nivalan keskustaa Puh: 
0449939524.

2 tai 3 H+K+S. P. 
040-4170803.

Vuokralle tarjotaan  

OMAKOTITALO edullisesti 
Nivalan keskustasta (oop-
peraviikoksi) ajalle 8.6.-
14.6. Puh. 040-5874103.

Katinkullan vko 29, 4 
hlö, 52,5 m2 + parvi, 2 
golf-pelioik. ja 4 kylpylä-
ranneketta, vuokra yht. 
1100 e. Vaihtopv. la. p. 
0400-923687.

Annetaan  

3-osainen lasten PIHAKIIK-
KU. Puh. 0400-602498.

Löydetty  

Pienikokoinen harmaarai-
dallinen KISSA ja kolme 
PENTUA Mesimarjantiel-
tä. Voi kysellä numerosta 
442167. 

Sekalaista  

Tarvitsetko koirallesi 
hoitajaa? Olen 20-vuoti-
as DOGSITTERIKSI kou-
luttautunut tyttö. Työs-
kentelen vuoden ajan 
Nivalan alueella. Puh. 
044-3465409.

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

Nivalan hyötyjäteasema palvelee kotitalouksia aina 
keskiviikkoisin ja nyt myös la 6.6. klo 9-12!
Hyötyjäteasemalle voit tuoda pahvia, muovia, metalliro-
mua, betoni- ja tiilijätettä, puujätettä, kestopuuta, kaatopai-
kalle menevää sekajätettä, kodinkoneita sekä ongelmajät-
teitä. Osa jätteistä on maksullisia. Tervetuloa! 
Katso lisää www.vestia.fi.

 
Nivalan hyötyjäteasema, Kokkolantie 200

ke klo 14-17 ja LA 6.6. klo 9-12

asiakaspalvelu ma-pe klo 8-16  p. (08) 410 8700, www.vestia.fi

Hyötyjäteasema auki lauantaina 6.6.

 
 

Ilmoitukset kätevimmin 
soittamalla!

060 030 9900 (1,95€/min)
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Joka viikko. Jokaiseen kotiin.

ONNITTELUT KAIKILLE

OPINTONSA PÄÄTTÄNEILLE

JA VALMISTUNEILLE


