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Sunnuntai  
7.6.2009

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 7.6.: Karjalanpais-

ti, perunat, perunasalaatti, 

luumukiisseli.

Maanantai: Nakkikastike, pe-

runat, jäävuori-tomaatti-ana-

nassalaatti, marjakiisseli.

Tiistai: Kalakeitto, juusto, 

ruispuolukkapuuro.

Keskiviikko: Italialainen jau-

helihalaatikko, kiinankaa-

li-mandariinisalaatti, vadel-

makiisseli.

Torstai: Kirjolohipihvit, pe-

runat, tillikastike, porkka-

na-ananasraaste, mustahe-

rukkakiisseli.

Perjantai: Kinkkukiusaus, kii-

nankaali-tilli-kurkkusalaatti, 

vaniljavanukas.

Lauantai: Lindströminpih-

vit, perunat, kastike, kurpit-

sasalaatti, porkkana-ananas-

kiisseli.

Sunnuntai: Lihahöystö, pe-

runat, italiansalaatti, marja-

vaahto.

Nyt iloiten laulakaa Herral-

le, kohottakaa hänelle riemu-

huuto, hän on meidän turva-

kalliomme.

Tulkaa hänen kasvojensa 

eteen ja kiittäkää, virittäkää 

hänelle riemuvirsi!

Tulkaa, kumartukaa maa-

han, polvistukaamme Her-

ran, Luojamme, eteen.

Hän on meidän Jumalamme

ja me hänen laitumensa lam-

paat, joita hänen kätensä kait-

see. 

Ps. 95: 1-2, 6-7

Sunnuntai 7.6: Suvi, Roope, 

Robert. 

Maanantai 8.6: Salomon, Sa-

lomo. 

Tiistai 9.6: Ensio. 

Keskiviikko 10.6: Seppo. 

Torstai 11.6: Impi, Immi. 

Perjantai 12.6: Esko. 

Lauantai 13.6: Raili, Raila. 

Keskiviikko 8.6.

Kansainvälinen mertensuo-

jelupäivä.

Lauantai 13.6.

Suomalaisen saunan päivä.

Onnen salaisuus ja hyvin-

vointi tässä maailmassa, ku-

ten seuraavassakin, on siinä, 

että ajattelee ensin toisten hy-

vinvointia, eikä ota itseään 

liian vakavasti.

J. Kindleberger 

1. Millä ammattiryhmällä on 

pohjoismaisen tutkimuksen 

mukaan suurin syöpävaara?

2. Mikä on uusimman rekis-

teröintiä hakevan puolueen 

nimi?

3. Kuka tunnettu valtiomies 

kävi päivän vierailulla Suo-

messa viime viikolla?

4. Kuka taidemaalari kehitti 

ns. paranoiakriittisen mene-

telmän?

5. Mitä gatofobiasta kärsivä 

henkilö pelkää?

Vastaukset sivulla 11

Ruokalista

Vauvauutisia

Työpaikat
Autoalan tuntiopettaja, hiu-

salan opettaja, pianonsoiton 

opettaja, kehittämiskoordi-

naattori, lähihoitaja, marjo-

jen myyjä, tuotantotyönte-

kijä.

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.

Tälle palstalle toivomme lu-

kijoilta vanhoja valokuvia, 

mielellään  50-luvulta uu-

dempaan päin. Kuvat voi 

tuoda Nivalan Viikon toi-

mistoon os. Kalliontie 25 tai 

lähettää sähköpostilla osoit-

teeseen toimitus@nivalan-

viikko.fi . Palkitsemme jul-

kaistut kuvat kahvipaketilla.

Oikaisu
Metsävisassa kertovan jutun 

kuvatekstissä oli virhe. Niva-

Kaijan koulun parhaat metsä-

tietäjät ja visaa tukeneet oli-

vat yhteiskuvassa, jossa Stora 

Enson edustajaksi mainittiin 

Matti Knuutila. Oikea nimi 

on Erkki Knuutila.

Helmi Värn oli monta vuotta palvelijana Joose Vilkunan isän, Aukustin aikana. Tämä 

kuva on Kustaa Vilkunan ottama. Tuvassa on luotu kangasta ja nyt aletaan leipomaan, 

mitä varten käännetään pöydän kantta. Helmi vasemmalla, oikealla oleva on muistin 

mukaan Vieno Mäntylä.

Toukokuu 2005 2006 2007 2008 2009

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

sademäärä/kk mm 28 54 68 5 16

sademäärä/v mm 51 58 83 31 30

ylin lämpötila Cº 25,7 24 16:14 23,9 7 16:14 19,9 7 16:42 22,7 3 17:32 27,2 31 18:08

alin lämpötila Cº -3,9 2 7:17 -2,5 1 5:59 -6,7 1 5:34 -4,0 17 5:03 -1,1 1 5:21

keskilämpötila C° 8,4 9,6 8,5 7,9 10,1

jääpäivät 0 0 0 0 0

pakkaspäivät 6 6 6 10 3

ylin ilmanpaine mb 1018 21 10:37 1036 6 12:43 1025 31 23:59 1024 23 18:35 1027 31 8:16

alin ilmanpaine mb 990 27 14:37 989 24 15:58 987 8 14:01 999 18 20:19 987 27 19:46

ylin tuulenpuuska m/s 15,4 17 15:54 10,8 12 14:52 15,4 16 12:20 11,8 12 17:08 13,4 28 2:05

lämpösumma/kk 89 218 102 119 164

lämpösumma/v 89 269 124 129 171

Vesisadepäivät:4. (6mm); 5. (1mm); 6. (1mm); 8. (1mm); 9. (3mm); 20. (1mm); 21.(1mm); 22. (2mm);

www.kotinet.com/jamsat © Jouko Jämsä

Toukokuun säätilastoja

Ate Eskola 
menestyi 

matematiikka-
kilpailussa

Ate Eskola voitti ylivoimaisin 

pistein kansallisen matemate-

matiikkakilpailun paikallisen 

eli Niva-Kaijan koulun osa-

kilpailun. Tehtävät testaavat 

ennen kaikkea matemaattista 

lahjakkuutta koulussa opetet-

tujen asioiden rinnalla. 

Jaetulle toiselle tilalle si-

joittuivat Niko Lappalainen, 

Minna Leskelä ja Senni Suho-

nen. Osakilpailua sponsoroi 

Nivalan Osuuspankki.

Kaupungin
kesätyöpaikat

Koululaisten kesätyöpaikat 

on arvottu. Nivalan kaupun-

gin kesätyöpaikkoihin ovat 

päässeet seuraavat henkilöt:

Puistojen kunnossapito: 

Haavisto Hannu, Puro Ka-

roliina.

Maanrakennusapulainen: 

Sarjanoja Iiro, Korri Taija, 

Eskola Saija, Kantola Laura, 

Vehkalahti Joni.

Irina Säily ja Arto Esko-

la ovat saaneet tyttövauvan 

22.5.2009 Oulaisissa. Pikku-

neidin pituus 47 cm ja paino 

2740 g.

Hyvää syntymäpäivää per-

heemme vauvalle toivotta-

vat Mika, Eija-Liisa ja Patrik 

Moilanen.



3Sunnuntaina 7. kesäkuuta 2009

Kuten tavanomaista, viime kerralla-

kin valtuuston kokouksessa päädyt-

tiin hetkeksi keskustelemaan Perus-

palvelukuntayhtymä Kalliosta. On 

mainiota, että valtuustossa on hen-

kilöitä, jotka itse ovat yhtymän pal-

veluksessa ja tietävät näin käytännön 

tasolla, mitä siellä tapahtuu.

Keskustan Hilkka Suni työskente-

lee Nivalan terveyskeskuksen puolel-

la. Hän selvensi muutamia kysymyk-

siä ja kertoi muun muassa että monet, 

aluksi erittäin suurta vastustusta saa-

neet toiminnot on saatu hyvällä yh-

teistyöllä toimimaan aivan moitteetta 

eri kuntien kesken. 

Sdp:n Sirpa Heiska työskentelee 

vanhusten parissa ja tuntee sen puo-

len hyvin. Hän kertoi pakollisen kil-

pailutuksen aiheuttamista epäkohdis-

ta. Nythän Kallion alueella laitosten 

ja asukkaiden pyykkien pesettäminen 

on kilpailutettu ja halvin toimija va-

littu tehtävä hoitamaan. Vuosikausia 

Nivalan terveyskeskuksen ja vanhain-

kodin pyykit pesetettiin Nivalan Pe-

sulassa. Kilpailutuksen jälkeen kaik-

kien Kallion laitosten pyykki pestään 

Pulkkilassa suuressa laitospesulassa.

Nyt on käynyt niin, että kun kaik-

kien Kallio-kuntien pyykit ovat sa-

massa pesulassa, pyykit sekoittuvat 

keskenään. Sirpa Heiska arveli, että 

kilpailutuksella saavutettu säästö on 

jo menetetty siinä, että Nivalan laitos-

pyykkiä katoaa toisiin kuntiin, joista 

se ei aina palaudu tänne. Tilalle täy-

tyy ostaa uusia. Nivalasta tänne ek-

synyt toisen pitäjän pyykki sen sijaan 

palautetaan uskollisesti oikeille omis-

tajilleen.

Vaatteiden pesettäminen Pulkki-

lan laitospesulassa koskee myös van-

hainkodin asukkaita ja heidän omai-

siaan. Kun kaikki henkilökohtainen 

pyykki pestään 70 asteessa ja kuiva-

taan kuumassa tuulitunnelissa, voi ar-

vata, minkälaista jälkeä sieltä joskus 

palautuu. Omakohtaisesti voin ker-

toa, että tavallisessa pesussa lähes lo-

puttoman lujaksi todettu kallis pusero 

palautui laitospesulasta ensimmäisen 

pesun jälkeen kutistuneena ja käyttö-

kelvottomana.

On jo oma vaivansa löytää kaupas-

ta esimerkiksi pyörätuolissa istuvalle 

henkilölle kauniita vaatteita, jotka saa 

kohtuudella käsiä vääntelemättä puet-

tua päälle, jonka materiaali on jous-

tavaa ja vaate muutenkin käyttäjälle 

miellyttävä. Lisäksi vaatteet täytyy 

merkata. Enää ei riitä pelkkä nimi ja 

hoito-osasto, vaan kannattaa merkitä 

paikkakuntakin, mikäli mielii vaatteet 

pesun jälkeen takaisin saada.

★ ★ ★

Viime kerralla kerroin kaikista tyh-

mistä valinnoista, mitä tulee hankin-

noissaan tehtyä. Tekevät niitä näkö-

jään muutkin runsaasta ja mukavas-

ta palautteesta päätellen. Yksi omasta 

luettelostani puuttui! Minulla on ni-

mittäin uusi kahvinkeitin, jossa pan-

nun ripa ei ole alaosastaan kiinni pan-

nussa, vaan käteen sopivan tuntuinen 

otin sojottaa pannun kyljestä ulospäin 

kuin sanonkomikä. Siitä se on tarttu-

nut aamutakin hihaan lukuisia kerto-

ja, pudonnut lattialle puolenkymmen-

tä kertaa ja särkynyt kahdesti. Mutta 

hyvät kahvit se keittelee.

★ ★ ★

Nivalan Viikon toimistossa odottelee 

vielä kaksi ristikon arvonnassa voitet-

tua Ässä-arpaa. Voittajat olivat Katja 

Kujala ja Rauni Rajaniemi. Hakekaa-

pa pois omanne - ties vaikka miten 

isoja voittoja sisältävät!

Maritta Raudaskoski
maritta.raudaskoski@omanetti.fi 

School's out!

Koulujen päättäjäisiä edeltävänä per-

jantai-iltana järjestettiin torilla pirte-

ät School's Out -Bileet. Kaunista iltaa 

vietettiin leppoisasti hyvän musiikin 

ja tarjoilujen merkeissä. Tilaisuus oli 

kaikin puolin onnistunut ja nuoriso 

noudatti myös päihteettömyyttä, sil-

lä yhtenä teemana olikin "Selvin päin 

kesään".

Toimittajan tarinoita

Maritta Raudaskoski
maritta.raudaskoski@omanetti.fi 

������
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Nivalan Seurakunta
Yhteystiedot Seurakunnan 

kotisivujen osoite: www.ni-

valansrk.fi .

Kirkkoherranvirasto p. (08) 

440 025.

Jumalanpalvelus Su 7.6.  Py-

hän kolminaisuuden päivä  

klo 10  juhlamessu kirkossa, 

Oopperatapahtuma alkaa, 

saarna Junttila, lit. E Ruut-

tunen, avust. laulajia oop-

perakuorosta joht A Rautio, 

kanttori Rautio. Kirkkokahvit  

seurakuntakodissa.

Su 7.6. klo 12.30 seurat Niva-

lan ry:llä (T Poikkimäki).  Klo 

13.30 Ojalan ja Junttilan

diakoniatoimikuntien ja ky-

läläisten vierailu Kotikeskuk-

seen (Junttila). Klo 18 seurat 

Nivalan ry:llä. Kolehti kiin-

teistömenoihin.

Diakoniatyö: Lämmin kii-

tos  ehtoollispalvelupäivän 

toteuttajille; henkilökunnil-

le, vapaaehtoisille ja Nivalan 

Rotareille!

Perhekerhotyö: Avoin per-

hekerho 4.6. sekä  9.6. ja 11.6. 

klo 10-15  välisenä aikana. 

Tervetuloa! 

Päiväkerhotyö: Lasten ke-

säkerhoihin voi vielä ilmoit-

tautua p. (08) 440 328. Syksyn 

päiväkerhoihin voi ilmoittau-

tua p. (08) 440 328.

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. 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.

Muut

Yhteisvastuukeräys 2009: 

Vuoden 2009  keräys tuotti 

9048,04 euroa, vuonna 2008 

keräys tuotti 13.849,34 euroa. 

Lämmin kiitos tuestanne!

Tiekirkkokausi alkaa! Niva-

lan kirkko on avoinna  10.6.-

15.8.2009 välisen ajan joka 

päivä klo 11-16. Esittelystä 

vastaavat arkisin kesätyön-

tekijät, viikonloppuisin Vir-

sikuorolaiset.

”Nivalan vanhat urut” – ää-

nite  sisältää urkumusiikin 

helmiä, soitettuna Nivalan 

kirkon uruilla, urkutaiteili-

ja Ismo Hintsala, levyn hinta 

20 euroa.

Kirkon ulko- ja sisäkuvalla  

olevia adresseja on myytä-

vänä kirkkoherranvirastos-

sa, hinta 8,5 euroa.

Lisäksi myynnissä  on Niva-

lan historiakirja ”Nivalas-

ta ollaan ja toimeen tullaan”, 

hinta 65 euroa.

Kastettu

Roope Johannes Niemelä, 

Aatu Matias Pelo, Niklas To-

pias Kukkonen, Olga-Alii-

na Mikontyttö Ainasoja, So-

fi a Karoliina Virtanen, Veik-

ka-Viljami Hosionaho, Len-

ni Ilari Malinen, Elma Kaisa 

Kaarina Korkiakoski

Avioliittoon 
kuulutettu
Markus Valtteri Halonen ja 

Elsa-Maria Vihtari

Kuollut

Rauha Johanna Konttila       83 

v.

Nivalan ammattiopistosta 

valmistui eri ammatillisiin 

perustutkintoihin yhteensä 

216 nuorta. Heistä kahdek-

san opiskelijaa suoritti lisäk-

si samanaikaisesti ylioppilas-

tutkinnon. Ammattistartista, 

mikä on ammatilliseen kou-

lutukseen ohjaava ja valmis-

tava koulutus, sai todistuksen 

10 nuorta.

Nivalalaiset 
valmistuneet
Catering-alan perustutkin-

to, palveluvastaava: Niemi 

Annika.

Catering-alan perustutkin-

to, suurtalouskokki: Iso-

la Marika, Mikkola Hanna, 

Rahkonen Susanna.

Hiusalan perustutkinto, 

parturi-kampaaja:Kumpu-

mäki Jenna.

Kauneudenhoitoalan pe-

rustutkinto, kosmetologi: 

Haapamäki Mari, Hautakos-

ki Carita, Myllylä Suvi, Mäki-

nen Marika, Nuolioja Maija, 

Pehkonen Marika, Poikkimä-

ki Mira, Vähäaho Jemina.

Käsi- ja taideteollisuusalan 

perustutkinto, artesaani, 

kädentaitojen ohjaaja: Au-

tio Henna, Lahtela Anniina.

Käsi- ja taideteollisuusalan 

perustutkinto, artesaani: 

Marjakangas Jaana.

Käsi- ja taideteollisuusalan 

perustutkinto, artesaani, 

vaatetus + ylioppilastutkin-

to: Eskola Kirsi.

Käsi- ja taideteollisuusalan 

perustutkinto, artesaani, 

vaatetus: Kuki Suvi.

Rakennusalan perustutkin-

to, talonrakentaja: Aitto-oja 

Juha, Aksila Esa-Pekka, Aksi-

la Petri, Kiviniemi Anssi, Pa-

lola Marko, Puurula Vesa, 

Päivärinta Tomi, Rättyä Ju-

ho, Saukonoja Markus, Tep-

po Ville, Tölli Aleksi, Ypyä 

Jukka.

Puualan perustutkinto, 

puuseppä: Paananen Miik-

ka, Uusivirta Jarno.

Talotekniikan perustutkin-

to, LVI-asentaja + ylioppi-

lastutkinto: Ojalehto Kyös-

ti, Romppainen Niko.

Talotekniikan perustutkin-

to, LVI-asentaja: Hosionaho 

Jaakko.

Sähköalan perustutkinto, 

elektroniikka-asentaja: Alila 

Markku, Röytiö Jani.

Sähköalan perustutkinto, 

sähköasentaja: Anttila Axel, 

Jylhä-Ollila Markku, Kouto-

nen Pasi, Oja Taneli, Paju-

koski Joonas, Päivärinta Ju-

homatti, Taipale Samuli, Toi-

vanen Juha-Matti, Viljamaa 

Teemu, Ylitalo Antti.

Kone- ja metallialan perus-

tutkinto, levyseppähitsaaja:

Kamunen Sami, Korri Petri, 

Tölli Tapio.

Kone- ja metallialan perus-

tutkinto, levyseppähitsaaja, 

ohutlevytekniikka: Hakola 

Sami, Seppälä Jenni.

Kone- ja metallialan perus-

tutkinto, koneistaja: Hauta-

koski Janne, Nuutinen Toni, 

Sailas Joona, Sikala Marko, 

Tirkkonen Maria.

Autoalan perustutkinto, 

ajoneuvoasentaja: Arvola 

Tatu, Hernetkoski Juha, Ku-

mara Kari, Vähäaho Pekka, 

Ylikotila Jouko.

Logistiikan perustutkinto, 

autonkuljettaja: Juvonen 

Santeri, Linna Janne, Paka-

nen Jani, Palosaari Pauli, Sa-

viluoto Jukka, Ylikoski Art-

tu.

Ammatilliseen koulutuk-

seen ohjaava ja valmistava 

koulutus: Myllylä Sarianna, 

Teräs Antti.

Nivalan 
ammattiopistosta 

valmistui 216

Kokkolan, Kalajoen ja Raa-

hen rovastikunnan seurakun-

nat Siikalatvaa lukuun otta-

matta perustivat yhteisen IT-

aluekeskuksen huolehtimaan 

seurakuntien tietotekniikka-

palveluista.

Perustamispäätöksen Kes-

ki-Pohjanmaan seurakuntien 

IT-aluekeskuksesta nuiji pöy-

tään Kalajoen rovastikunnan 

lääninrovasti Rauli Junttila 1. 

kesäkuuta pidetyssä perus-

tamisseurakuntien kirkko-

herrojen ja talouspäälliköi-

den kokouksessa. Kaikki-

aan seurakuntia kuuluu pe-

rustettavaan aluekeskukseen 

yhteensä 20. IT-aluekeskuk-

sen käytännön toiminta alkaa 

ensi viikolla aluksi projektina 

ensi vuoden tammikuun lop-

puun saakka. Projektin ajaksi 

aluekeskukselle valittiin ohja-

us- ja työryhmä. Aluekeskuk-

sen keskuspaikkoina toimivat 

Ylivieska ja Kokkola. Keskuk-

sen hallinnoinnista vastaava-

na isäntäseurakuntana toimii 

Ylivieska.

Oman IT-aluekeskuksen 

perustamisidea lähti liik-

keelle hiippakunnallisesta yli 

kymmenen vuotta kestänees-

tä IT-yhteistyöstä. Sen poh-

jalta oman aluekeskuksen säi-

lyttäminen nähtiin luonnolli-

sena vaihtoehtona myös tule-

vaisuudessa. Aluekeskuksen 

perustaminen liittyy kirkon 

valtakunnalliseen IT-alue-

keskushankkeeseen.

Oulun hiippakunnan alu-

eelle tulee kaikkiaan kolme 

aluekeskusta, joista kaksi 

muuta Ouluun ja Rovanie-

melle. Tavoitteena on luoda 

koko kirkkoon yhteinen toi-

mialue ensi vuoden loppuun 

mennessä, jonka jälkeen seu-

rakunnissa otetaan käyttöön 

kirkon oma Kirjuri-jäsentie-

tojärjestelmä.

Hiippakunnan eteläiset 
seurakunnat perustivat 

yhteisen IT-aluekeskuksen

Perustamisseurakuntien edustajat kokoontuivat yhteispotrettiin kokouksen päätteeksi.



Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Ferrarinpunainen mustaso-

misteinen skootteri  kaartaa 

torille, ja ajokki niiaa vauhdin 

nollaan hallitussa jarrutuk-

sessa. Skootteri jalalle, ja ky-

pärä päästä vapauttaa skoot-

teristin tukan hulmuamaan. 

Miia Vähäaho on vaihtanut 

Aittoperän maisemat kes-

kustan kesään.

- Kaverit ovat pääosin tääl-

tä kylältä, ja skootteroimalla 

tänne heitä näkee useammin. 

On mukavaa kun saa viet-

tää aikaa kavereiden kans-

sa. Enimmäkseen me hen-

gaillaan yhdessä, jutellaan ja 

ajellaan mopolla, Vähäaho 

kertoo.

Mopoilussa pojille bensa 

on parasta dödöä, ja heille 

riittää kun jalkojen välissä on 

jotakin mikä pörisee, ja mitä 

korjatessa sormet saa mustik-

si. Tytöille ajokki on esteet-

tinen ihme, joka joko toimii 

tai sitten ei.

- Skootterin pitää olla 

trendikäs, ja myös asusteiden 

kanssa sävy-sävyyn sopiva. 

Netistä löytyi minulle sopiva 

käytetty skootteri, jonka sain 

synttärilähjaksi huhtikuussa, 

Vähäaho sanoo.

Nuoret ovat ottaneet mo-

poskootterit omakseen, ja 

niistä on tullut tasa-arvois-

tava tekijä tyttöjen ja poiki-

en välillä, ja toisaalta taaja-

manuorten ja sivukylien tei-

nien välillä. 

- Ostin tämän käytettynä 

ja maksoin tästä niin vähän, 

että katsoin sen sopivaksi si-

joitukseksi. Noin puolella ka-

vereistani on mopo tai skoot-

teri. Minulle tämä on liikku-

maväline ennen autokortin 

saamista. Moottoripyörää en 

hanki, vaan sitten kun saan 

ajokortin siirryn autoiluun, 

Aki Ahola toteaa.

Ryhmään kuulumisen tar-

peen lisäksi mopoilu voi it-

senäistääkin nuorta liikku-

mavapauden kasvaessa, ja 

samalla laajentaa sosiaalista 

verkostoa.

- Minä voisin ostaa moot-

toripyöränkin kun tämä mo-

poilukin on jo niin ihanaa. 

Kesän aikana aion käydä ai-

nakin Oulaisissa. Täällä lä-

hempänä ajelen enemmän ja 

usein tulee kyydittyä kaverei-

takin, Vähäaho hymyilee.  

Mopoilun vaaroja

Mopo on vaarallisin mootto-

riajoneuvo, koska se on kul-

jettajaansa kohtaan suojaton, 

ja kuitenkin sillä on riittävästi 

nopeutta ja massaa vahinko-

jen aikaansaamiseksi.

- Mopojen määrän lisään-

tyessä onnettomuudet lisään-

tyvät samassa tahdissa. Pa-

himpia vaaranpaikkoja mo-

poille ovat risteykset ja suo-

jatiet, ja pyöräteillä ne voivat 

aiheuttaa onnettomuuksia. 

Mopoilija pääsee tavallaan  

ilman minkäänlaista käsitte-

lytaitoa tai etukäteen harjoit-

telua liikenteeseen. Liiken-

nesäännöt ovat periaatteessa 

mopoilijan hallussa hänen 

suoritettuaan teoriakokeen, 

mutta niiden soveltaminen 

käytäntöön ei ole vielä sel-

vää, liikenneopettaja Jorma 

Repo tietää.

- Käsitykseni mukaan uu-

teen mopokorttitutkintoon 

tulisi opetusta, jonkin verran 

teoriaa, ajo-opetusta ja ajo-

harjoittelua liikenteessä sekä 

käsittelykoe, Repo visioi.

Nuorten onnistuneista 

ajosuoritteista harvemmin 

lyödään rumpua. Kauhuker-

tomuksia jokaisella on vaik-

ka kymmentuntiseen ompe-

luseuraan virkistäväksi ajan-

kuluksi.      

- Vuosi sitten sain kortin, 

ja tällä ajokokemuksella en 

koe itseäni enkä muita vaa-

ralliseksi liikenteessä. Vain 

yksi pieni haaveri on sattu-

nut tänä aikana, Jere Hout-

sonen summaa.

- Huhtikuussa kävin tent-

timässä kortin, ja skootte-

rin käsittelyssä ei sinänsä ole 

mitään ihmeellistä. Ajelen 

nätisti eikä minulle ole sat-

tunut mitään häikkää. Pää-

teillä pelkään rekkoja, kun 

ne ohittavat tosi läheltä, Vä-

häaho tilittää. 

Juttelu torilla - yllättävää 

kyllä - kääntyy omiin ajok-

keihin, ja tekstiä lennähtelee 

ilmoille:

- Pappa betalar, mulla on 

neljän litran tankki ja sillä 

käy useita kertoja sivukyläl-

tä täällä.

- Vakio sen olla pitää, ei-

kä viritetty, kestääkin parem-

min. Onko sullakin Motor 

Bike-tarra?

- Nämä vanhemmat vuosi-

mallit ovat niin loson näköi-

siä, ettei poliisikaan ole näistä 

kiinnostunut!   

- Huomenna alkaa sitten 

rippikoulu! 

Pian on päällimmäiset asi-

at juteltu, peukalo hakeutuu 

starttinapille ja Ferrarinpu-

nainen hyrähtää kuiskaavaan 

käyntiin ja kuljettaja häipyy 

kohti uusia kesäelämyksiä…   

Mopoilu on ihanaa

Jere Houtsonen, Miia Vähäaho ja Aki Ahola ajelivat torille bongaamaan tuttuja. Mo-

poilu kuuluu olennaisena osana heidän kesäänsä.

Opetusalan Ammattijärjes-

tö ja OAJ:n Nivalan opetta-

jien paikallisyhdistys ovat 

huolissaan Nivalan kaupun-

gin mahdollisista opetus- ja 

kasvatushenkilöstön lomau-

tusaikeista. OAJ huomauttaa, 

että lomautukset ovat sään-

nönmukaisesti johtaneet op-

pilaiden oikeuksia turvaavi-

en lakien ja säädösten rikko-

muksiin.

Lomauttaminen opetus-

toimessa ja varhaiskasvatuk-

sessa johtaa lähes aina kun-

nissa laittomaan tilanteeseen. 

Opetusta ja koulutusta koske-

va lainsäädäntö velvoittaa ta-

kaamaan oppilaille oikeuden 

opetussuunnitelman mukai-

seen opetukseen ja turvalli-

seen opiskeluympäristöön 

jokaisena koulun työpäivä-

nä, myös lomautuksen ai-

kana. Opetusryhmien koon 

tulee olla sellainen, että ope-

tussuunnitelman tavoitteet 

voidaan toteuttaa. Sekä lää-

ninhallitukset että eduskun-

nan oikeusasiamies ovat otta-

neet tämän kannan kantelu-

päätöksissään. Lomautukset 

uhkaavat näitä oikeuksia ja 

pilaavat koulutyön pitkäk-

si aikaa, OAJ:n työmarkki-

na-asiamies Jarmo Niskanen 

varoittaa.

Varhaiskasvatuksessa las-

ten ja koulutetun henkilöstön 

suhdeluvut on tarkoin sää-

detty. Henkilökunnan mää-

rän supistaminen rikkoo lä-

hes aina asetusta, jolla lapsi-

ryhmään turvataan riittävä 

määrä koulutettua henkilös-

töä. Lomautusten seuraukse-

na päiväkodista tulee lasten 

säilytyspaikka. Lomauttaes-

saan päivähoidon henkilös-

töä, kunta ottaa tietoisesti ris-

kin ja vaarantaa lasten turval-

lisuutta.

Opetustoimessa Nivalas-

sa lomauttaminen tarkoittaa 

käytännössä seuraavaa:

- Alakoulu: Opettaja opet-

taa yhtä aikaa jopa 50-60 op-

pilasta kahdessa eri tilassa.  

Opettaja voi joutua opetta-

maan vuosiluokkia 1- 6 sa-

manaikaisesti. Käytännössä 

opetusta  ei voida toteuttaa 

samassa tilassa, jolloin osa 

oppilaista on yksin ilman 

valvontaa. Kaikkien oppiai-

neiden opettaminen suurissa 

ryhmissä ei ole mahdollista. 

Koulunsa aloittavien lasten 

turvallisuudentunne vaatii 

opettajan läsnäoloa. Tukitoi-

mia vaativat sosiaaliset ongel-

mat (kiusaaminen) sekä op-

pimisvaikeudet lisääntyvät.

- Yläkoulu: Taito- ja tai-

deaineiden luokissa opetusta 

voidaan järjestää vain opetta-

jan läsnä ollessa ja oppilaiden 

määrää rajaavat turvallisuus-

säädökset. Yläkoulussa mää-

rätään viikoittain useita kym-

meniä jälki-istuntoja järjes-

tyssääntöjen rikkomisesta ja 

ne istutaan viikoittain. Miten 

lomautuksen aikana puolittu-

nut opettajamäärä kykenee 

takaamaan oppilaille turval-

lisen kouluympäristön (oppi-

tunnit ja välitunnit)? Lomau-

tukset vaikuttavat mahdolli-

sesti erityistä tukea tarvitse-

vien oppilaiden oppimiseen 

kielteisesti pitkälle lomau-

tusten jälkeen.

- Lukio: Opetus on opetta-

jasta lähtöisin. Puuttuva ope-

tus voi syksyllä vaarantaa val-

mistautumisen syksyn yliop-

pilaskirjoituksiin.

Pahinta kaikesta on se, jos 

kukin opettaja on vuorollaan 

lomautettuna. Kaaos jatkuu 

useita viikkoja.

OAJ ja Nivalan opettaji-

en paikallisyhdistys vetoa-

vat Nivalan kaupungin päät-

täjien vastuuntuntoisuuteen, 

jotta nämä eivät tekisi lailli-

sia oikeuksia vaarantavia pää-

töksiä, joiden maksumiehiksi 

joutuvat oman kunnan lapset 

ja nuoret. Lomautuksella ta-

voiteltu säästö ei ole missään 

suhteessa opetukselle ja op-

pilaille aiheutettuun vahin-

koon. Lomautuksia jo toteut-

taneissa kunnissa lomautus-

ten negatiiviset vaikutukset 

ovat käyneet hyvin ilmi. Lä-

hes aina lomautusten aihe-

uttamat vaikeudet kunnissa 

ovat nousseet valtakunnalli-

seksi uutisaiheeksi.

- Opetushenkilöstön ja 

varhaiskasvatuksen henki-

löstön lomautuksilla ei kan-

nata lähteä pilaamaan kun-

nan hyvää mainetta. Nivala 

- perustaa perheestä

OAJ Nivalan opettajien 
paikallisyhdistys

OAJ on huolissaan Nivalan kaupungin 
mahdollisista lomautuksista
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Lukijoiden Ajatuksia

Kommentoi netissä
Lukijan kirjoituksia löydät nyt myös internetistä osoitteesta

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

Lukijoiden ajatuksia -palstalle tarkoitetut tekstit voi 
lähettää sähköpostilla toimitus@nivalanviikko.fi , 
postittaa osoitteeseen Kalliontie 25, tai vaikka tuo-
da ne suoraan toimitukseen. Pyrimme julkaisemaan 
kaikki asialliset kirjoitukset, jotka mahtuvat lehteen. 
Yli 3000 merkin tekstejä emme valitettavasti julkai-
se ollenkaan.

TV-1 alkukuussa tuli Metsä-

teollisuus r.y:n toimitusjohta-

jan Anne Brunilan haastatte-

lu metsäteollisuuden tilasta ja 

Suomen hallituksen ministe-

rien yhteispalaverista. Yritin 

katsoa (jälkilähetystä) mutta 

tuli sähkökatkos, joka kesti 

koko haastattelun ajan. Sen 

seurauksena otin yhteyttä 

Anne Brunilaan ja hän ker-

toi, että hallitus ei ollut ym-

märtänyt heidän todellisia 

ongelmia paperi- ja massa-

teollisuudessa.

Keskustelin Brunilan 

kanssa Suomen itsenäisyy-

den ajan suurimmista puu-

raaka-ainevarastoista. Raa-

kapuut on varastoitu ympä-

ri Suomen, myös järvien ja 

vesistöjen varteen. Samoin 

pohjavesien vellomiin sora-

monttuihin + teiden leväh-

dyspaikoille ja ratapihoille. 

Tulimme siihen tulokseen, 

jos kesän olosuhteissa puun-

kuoriaiset, mäntypistiäiset ja 

muut tuholaiset saavat vallan, 

niin metsämme ovat muuta-

massa vuodessa kasvullisesti 

menetetty (tuhottu). Myrkyt-

tää niitä ei voi, sillä vesistöt ja 

pohjavedet pilaantuvat, sillä 

soramontut ovat pohjaveden 

tasolla. Ei jää muuta vaihto-

ehtoa kuin laskea puuraaka-

ainevarastot tehtaiden läpi 

(tai polttaa puupinot).

Brunila antoi ymmärtää, 

että hän ei voi tehdä pää-

töksiä, mutta voi esittää asi-

aa eteenpäin. Sanoi, että ot-

takaa yhteys kansanedusta-

jiin ja valtiovarainministeri-

ön kansliapäällikkö (Raimo 

Sailas) on erittäin asiantun-

teva metsäasioissa ja on ollut 

heidän kanssaan metsäasioita 

käsittelemässä. (Ministerit ei-

vät tiedä tai halua asioita ym-

märtää).

Brunila sanoi, että pienellä 

valtion panostuksella saadaan 

prosessi liikkeelle ja käynnis-

tys pelastaa monia metsäko-

neyrittäjiä konkurssilta ja tu-

hannet saavat töitä tehtaissa 

ja kuljetukset lähtee käyn-

tiin. Samoin satamat saavat 

lisää työtä. Lisäksi valtio saa 

isot säästöt työttömyyskorva-

usten maksujen säästönä. ja 

työntekijöiden tulotaso para-

nee ja on isompi ostovoima, 

samoin valtiolle tulee lisää 

verotuloja. Myös metsäyhti-

öt hyötyy, sillä niillä on valta-

vat summat kiinni lepäävissä 

raaka-ainevarastoissa.

Noin Suomen pohjave-

det ja vesistöt eivät pilaannu 

hyönteismyrkyistä. Metsät, 

Suomen tärkein omaisuus, 

pelastuu hyönteistuhoilta.

Samoin yksityinen sahate-

ollisuus saa paremmin puuta. 

Koska tukkileimikkojen yh-

teydessä tulee puolet pino-

tavaraa, joka ei ole mennyt 

kaupaksi ja joka on estänyt 

raaka-aineen saannin sahoil-

le (tilanne korjaantuu). EU:

n säännösten mukaan tämä 

ei vaaranna kilpailua, koska 

kyseessä on kriittinen tilanne 

ollut puuraaka-aineen varas-

toinnissa.

Toivottavasti tämä tieto 

menee perille kansanedusta-

jille puhtaiden pohjavesien, 

luonnon ja metsien pelasta-

miseksi.

Arvo Korkiakoski

Olen sellainen pikkuinen sätkä,

minua himoitsee moni ihminen, pitkä sekä pätkä.

Toiset nimittävät minua kessuksi ja tupakaksi,

toiset taasen paperossiksi.

Rakkaalla lapsellakin on monta nimeä,

toivon että sinäkin haluat savuja minusta imeä.

Kaupan kassan vieressä vahtaan sinua,

ettet ostamasta jättäisi minua.

Varmistan itseni mielipaikalleni

etu- ja keskisormesi väliin

maata lekottelemaan,

kun alat minusta savuja tupruttelemaan.

Näin pääsen reviiriäni merkkaamaan

ja sormeasi kellastuttamaan.

Kerran kun pääset minua maistelemaan,

et pystykään enää laistelemaan.

Koitahan vain yrittää vastaan pyristää.

Aina uudestaan sinut pikkusormen ympärille kierrän

ja hermojasi hierrän.

Olen tehnyt niin heikon ja riippuvaisen sinusta

ettet hevillä irti pääse minusta.

Keuhkoihisi muutan asumaan

ja mustaksi ryhdyn niitä maalaamaan.

Kunnes ne muistuttavat takkaa,

siltikään et tupruttelemasta lakkaa.

Sellaiset ihmispolot joiden keuhkoja

en voi koskaan vallata,

haluavat minut vain maahan tallata.

suunnittelevat tupakkalakkoja,

sitten palkitsevat tällaisia

savuttomia ukkoja ja akkoja.

Eduskuntaa myöten havittelevat sellaisia lakeja,

että aikaan saatais suuri jupakka, ja sitten kiellettäis

monesta paikasta tupakka.

Ravintoloissa ja parvekkeilla polttamista rajoitetaan

ja tupakan haitoista varoitetaan.

Se onkin minun kannaltani kiperä juttu,

olenhan jo niin monen tuttu.

Nuorten sätkät kun käyvät vähiin,

niin minusta tulee jämä

ja se on minun kannaltani

tosi hyvä juttu tämä.

Saan olla kaikkien ystävieni yhteishyvä,

jokainen haluaa minusta edes

yhdet henkoset syvät.

Vaikka olen näin pieni sätkän pätkä,

olen savua ja tulta, ikuisesti sinun kulta.

siksipä varoitankin sinua, mieti tarkkaan

kannattaako alkuunkaan

ruveta vikittelemään minua.

Inkku

Sivistyslautakunta myönsi 

avustuksia kulttuuri-, nuo-

riso- ja liikuntatoimintaan 

yhteensä 49.200 euroa. Saa-

puneiden hakemuksien yh-

teissumma oli 124.422.92 

euroa.

Kulttuuritoiminta

Sivistyslautakuntaan saapui 

kulttuuritoiminnan yleisa-

vustuksien ja kohdeavustuk-

sien hakemuksia 21.750 eu-

ron edestä. Talousarviossa 

avustuksiin on varattu 12.500 

euroa, josta yleisavustuksina 

jaettiin 8500 euroa ja kohde-

apurahoina 4000 euroa. 

Kulttuuritoiminnan yleis-

avustuksia saivat: (€) Kyösti ja 

Kalervo Kallion museosäätiö 

3000, Jokilaaksojen musiikki-

säätiö 2000, Nivala Seura ry. 

1000, Hilippa ry. 200, Nivalan 

Puhallinorkesteri ry. 500, Ni-

valan Pelimannit ry. 400, Ni-

valan Virsikuoro 200, Malis-

kylän Sekakuoro ry 300, Ni-

valan Mieslaulajat ry. 300, 

Jokilaaksojen Oratoriokuo-

ro 500, Ylivieskan alueen ku-

vantekijät ry. 100.

Kulttuuritoiminnan koh-

deavustukset: Nivalan Kar-

jalaiset valokuvien kokoa-

miseen ja näyttelyn toteutta-

miseen 300, Nivalan Puhal-

linorkesteri ry. koulutusmat-

kaan 300, Nivalan Sekakuo-

ro ry. 80-v. konserttiin 200, 

Gospel-kuoro äänityksen te-

kemiseen 500, Eläkeläisten 

kuoro 30-v. konserttiin 200, 

Jokilaaksojen Oratoriokuoro 

konsertin toteutus 500, Laak-

sojen Soittajat ry. konsertit ja 

harjoitusleirit 1000, Sos.dem. 

työväenyhd. ry. elokuvateatt.

museoon 700, Mielenterveys-

yhdistys Lyhty ry. kulttuuri-

toimintaan 300.

Nuorisotoiminta

Nuorisoyhdistyksille ja nuor-

ten vapaille toimintaryhmil-

le talousarviossa oli varattu 

avustusrahaa 17.000 euroa. 

Määrärahasta 8000 on va-

rattu 4H-neuvojan palkka-

usavustukseen ja nuorisoti-

etokeskus Settinetin maksu-

osuuteen 700 euroa. Paikal-

listen nuorisoyhdistyksen 

avustuksiin kohdennettiin 

8300 euroa.

Yleisavustus: (€) Malisky-

län Nuorisoseura ry. 1000, 

Nivalan 4H-yhdistys ry. 

1500, Nivalan Nuorisoseura 

ry. 1000, Nivalan Vesaiset ry. 

400, Nivalan Partio ry. 2300.

Kohdeavustukset: Laakso-

jen Radioamatöörit ry 200, 

Nivalan Helluntailähetys ry 

200, Nivalan Sos.Dem. Ty. 

ry. 1000, Th omas Whiskey 

300, For the Apocalypse 200, 

Rocktribus 200.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden avustuk-

siin talousarviossa oli varat-

tuna 19.700 euroa. Hakemuk-

sia erityis-, kohde- ja yleisa-

vustuksille saapui 77.596,50 

euron edestä.

Yleisavustukset: Niva-

lan Urheilijat ry 3700, Niva-

lan Cowboys ry 2300, Niva-

lan Saukot ry 1200, Nivalan 

Seudun Golf ry 400, FC-Ysi-

kaks ry 1100, Nivalan Pyörä 

Rinki ry 200, Eläkeliiton Ni-

valan yhdistys 200, Dynamo 

Team 95 100, Nivalan Kun-

torimpi ry 400, Nivalan Voi-

mistelijat ry 500, Nivala-Pesis 

ry 1000, Nivalan Han Moo do 

ry 200, Nivalan Sydänyhdis-

tys ry 200, Nivalan Eränkävi-

jät 300, Nivalan Diabetesyh-

distys ry 200, Nivalan Moot-

torikelkkailijat ry 200, Lake-

uden Kipinä ry 200, Nivalan 

Lentopalloilijat ry. 100, Niva-

lan Ratsastajat ry 400.

Kohdeavustukset: Nivalan 

Urheilijat 1700, Nivala Cow-

boys ry 1200, Nivalan saukot 

ry 800, Nivalan Seudun Golf 

ry 300, Nivalan Lentopalloi-

lijat Ry 100, Nivalan seudun 

invalidit ry 300, FC-Ysikaks 

ry 500, Nivalan Pyörä Rin-

ki ry 200, Nivalan Moottori-

kelkkailijat ry 200, Dynamo 

Team 95 200, Haapalan ky-

läseura ry 200, Nivala-Pesis 

ry 300, Nivalan Han Moo Do 

ry 100, Nivalan Diabetesyh-

distys ry 200, Lakeuden Kipi-

nä ry 200, Padingin alaosas-

to 300.

Kansanedustajat,
pelastakaa Suomi

Sätkän pätkä

Sivistyslautakunta jakoi avustuksia
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Nivalan Ahteella sijaitsevan 

Kuusiniemen tilalla on satsat-

tu lypsykarjan  jalostukseen ja 

hyvinvointiin aktiivisesti jo yli 

kymmenen vuoden ajan.

- Jalostuksen ansiosta eläin-

ten rakenne on parantunut, 

utareet ovat terveempiä, uta-

retulehdukset ja poikimahalva-

ukset ovat olleet erittäin harvi-

naisia, poikimiset sujuvat hel-

pommin, hyvinvoiva eläin 

myös tuottaa parhaiten, kertoo 

emäntä Eliisa Kumpula.

Eläinsuojelulainsäädäntö 

edellyttää, että lypsylehmien ja 

hiehojen on päästävä kesälaitu-

melle tai järjestettävä muu ja-

loittelumahdollisuus vähintään 

kuusikymmentä päivää vuo-

dessa. Tämä säädös on tullut 

pakolliseksi vuoden 2006 hei-

näkuussa.

- Laiduntaminen on terve-

yttä edistävää kaikille lypsyti-

lan eläimille, Kumpula mai-

nitsee.

Kuusiniemen tilan karja 

pääsee myös talvisaikaan ulos 

jaloittelemaan.

- Kolmesta neljään kertaa 

viikossa eläimet pääsevät muu-

tamaksi tunniksi ulos, mikä on 

selvästi lisännyt eläinten yleistä 

hyvinvointia ja jalkojen lihak-

siston vahvistumista.

Ayrshire-rodun ominaispii-

teitä ovat hyvä lisääntymisky-

ky, pitkäikäisyys ja hyväluon-

toisuus. Rotu on menestynyt 

Suomen karuissa olosuhteissa 

jo yli puolitoista sataa vuotta. 

Karjankasvattajien innostus 

rodun jalostamiseen ja eläin-

ten hyvinvoinnin edistämi-

seen turvaa rodun säilymisen 

kilpailukykyisenä myös tulevil-

le sukupolville.

Junior handler 
-kisa
Tänä viikonloppuna on Haapa-

järvellä kaksipäiväinen Tyyli-

käs 2009 -karjanäyttely. Tapah-

tuman yhteydessä järjestetään 

nuorille eli tuleville karja-am-

mattilaisille Junior handler -

kisa. Kuusiniemen tilan nuo-

ret Elias, Mikael ja Minna ovat 

harjoitelleet ahkerasti vasikan 

talutusta ja esittelyä jo useam-

man viikon ajan kisaa varten.  

- Kisassa kaikki sarjansa 

osallistujat ovat yhtä aikaa aree-

nalla kehässä. Tuomari näyttää 

merkin milloin pitää pysähtyä 

ja lähteä liikkeelle. Tuomari ar-

vioi nuoren ja eläimen välistä 

yhteistyötä eli eläimen käsitte-

lytaitoja ja kuinka hyvin nuori 

osaa lukea tuomarin merkkejä, 

kertoo Minna.

Tuomari arvioi lisäksi eläi-

men puhtauden ja tottelevai-

suuden sekä esittelijän asun ja 

tarkkaavaisuuden.

Yhä useammat nuoret ovat 

kiinnostuneita handler-toi-

minnasta. Tänä vuonnakin on 

ennätysmäärä nuoria ilmoit-

tautunut kisaamaan parem-

muudesta. 

Sarjan kolme parasta saa 

pokaalin. Jokainen osallistu-

ja palkitaan ruusukkeella. Ki-

soja on järjestetty vuodesta 

1996 lähtien valtakunnallis-

ten näyttelyiden yhteydessä.  

Minna Kumpula kertoo osal-

listuneensa kisoihin vuodesta 

2003 lähtien. Pojillakin on jo 

muutama kisa takana. Nuoret 

kertovat myös menestyneensä 

handler-kisoissa.

Handler-toiminnan tavoit-

teena on innostaa nuoria koti-

eläinharrastuksen pariin ja voi 

parhaimmillaan sytyttää elin-

ikäisen kiinnostuksen karjan 

parissa työskentelyyn.

Ritva Oja

Kuusiniemen ayrshiret voivat hyvin

KESÄELÄMÄÄ- Maatalous -- Maatalous -

Etu, jota ei voi mitata rahassa
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Teemme sen mahdolliseksi

Kalliontie 27
Nivala
nordea.fi

Eveliina ohjailee rauhallisesti käyttäytyviä lehmiä kesälai-

tumelle.

Mikaelin ja Elizza-vasikan yhteistyö sujui hienosti.

Minna ja Adalmine-hieho 

harjoittelevat yhteistyötä. 

Minna kertoo, että Adal-

mine oli aluksi arka ja säik-

ky, mutta nyt on luonne ta-

saantunut.

Elias ja Anette-vasikka. Eli-

as kertoo, että Anette kul-

kee välillä kuin ajatus ja vä-

lillä se  puree jalkaan.
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Aaron Heel spurttasi ylivoi-

maiseen voittoon viikko sit-

ten ajetuissa Vaasan raveis-

sa. Ravikone pysäytti kellot 

14.8a lukemiin kovimmassa 

V4- kohteessa. Lähtökiihdy-

tyksessä Akseli Lahtinen si-

joitti oriin kolmanteen ul-

kopariin iskuasemiin, josta 

valjakko pian siirtyi hiillosta-

maan johtavaa hevosta. Kiri-

merkin saatuaan Aaron Heel 

lähti kuin nappi housuista, 

ja kaviot iskivät tulta kun ori 

vaihtoi rytmin menovaihteel-

le. Loppusuoraa tultiin lentä-

mällä, ja muut kisailivat kes-

kenään kaukana takana kun 

Aaron Heel hulmutteli har-

jaansa maalikuvassa. 

- Hevosella on se hyvä 

ominaisuus, että se pääsee 

lujaa. Helpossa juoksussa 

sillä riittää paukkuja viimei-

selle 500- 700 metrille, joten 

se ehtii kärkeen viimeisiltä 

riveiltäkin. Uskoisin, että se 

juoksee vielä haamumailerik-

si kun ajasta tipahtaa pois pa-

ri kymmenystä hyvissä olo-

suhteissa, sanoo omistaja Jo-

hanna Huotari Stable Amu-

sersista.  

- Hevonen heräsi henkiin 

kun se on saanut kovempaa 

treeniä, ja sitä on laitettu eri 

tavalla kuin viime vuonna. 

Nyt se on nopea ja jaksava, 

eikä se stressaa kilpailutilan-

teessa, vakuuttaa valmentaja 

Minna Kumpulainen.

Kumpulaisen valmennet-

tavat veivät tuhkatkin pesäs-

tä Vaasan raveissa sillä hänen 

laittelemansa Unafaria voitti 

toisen V4- lähdön vieläpä sa-

malla ajalla kuin Aaron Heel, 

joka vaihtoi ravien jälkeen 

omistajaa.

Johanna Huotarin koh-

dalla raviurheilu jatkuu uu-

sin toivein sillä radalle on tu-

lossa 3- vuotias omakasvatti 

Almighty Amuser.

- ”Olli” on syntynyt meil-

lä, ja olen sitä opettanut, kou-

luttanut ja treenannut ja nyt 

se on valmennettavana Lep-

päharjun Eskolla Halsualla. 

Huotari kertoo.

EH

Aaron Heel ennätykseen

KESÄELÄMÄÄ- Maatalous - KESÄELÄMÄÄ- Maatalous -- Maatalous -

Kysy lisää! Nopeat toimitukset ympäri Suomea!

V. Lipponen Ky
Karvoskylä NIVALA • p. 08 447 015 •• www.vaneria.fi

Avoinna: ma-pe 8-17, la SULJETTU

FILMIVANERIA SOPIVASTI

••  9 mm kakkoslaadun filmivaneria eri kokoja
••  30 mm viira/filmipintaista, esim. lattiat, siilot, palkit ym.
••  12-27 mm maxilevyä. Suurimmat jopa 15 m2

••  18mm filmiä runsaasti eri kokoja esim. muottiin, seiniin, lattioihin ym. ym.
••  Varastossa myös valkoista, harmaata, maalikalvo ja lakattua vaneria

RRunnnsaasstti
SSuoommalaaiistaa filmmivaanneriiaa

www.vaneria.fi

Nyt suoraan varastosta, toimi nopeasti, tavaraa vain RAJOITETTU ERÄ!6.5 mm ja 9 mm valkeaa vaneria. Esim navetat, hevostallit, ym. ym.

••  9 mm kakkoslaadun filmivaneria eri kokoja
••  30 mm viira/filmipintaista, esim. lattiat, siilot, palkit ym.
••  12-27 mm maxilevyä. Suurimmat jopa 15 m2

••  18mm filmiä runsaasti eri kokoja esim. muottiin, seiniin, lattioihin ym. ym.
••  Varastossa myös valkoista, harmaata, maalikalvo ja lakattua vaneria

RRunnnsaasstti
SSuoommalaaiistaa filmmivaanneriiaa

a vaneria. Esim navetat, hevostallit, ym. ym.

Lakattua vaneria NYT hävitysmyynnissä
6,5 mm ja 9 mm valkea/harmaa, sisä- ja ulkokäyttöön

Nyt 

R

ISO ERÄ HAVU-VANERIA 9-21 mm.Pidä kiirettä!

  
••  
•• V

Kunta Lypsy-

karja-

talous

Nauta-

karja-

talous

Sika-

talous

Siipi-

karja-

talous

Lammas-

ja vuohi-

talous

Hevos-

talous

Viljan-

viljely

Erikois-

kasvin-

tuotanto

Puutarha-

kasvien

viljely

Muu

kasvin-

tuotanto

Muu

tuotanto

Yhteensä

NIVALA

%

162 36 10 .. .. 4 172 .. 4 25 .. 419

38,66% 8,59% 2,39% .. .. 0,95% 41,05% .. 0,95% 5,97% ..

ALAVIESKA

%

60 15 .. 0 .. .. 62 0 .. 14 .. 158

37,97% 9,49% .. 0,00% .. .. 39,24% 0,00% .. 8,86% ..

HAAPAJÄRVI

%

93 13 4 0 .. 6 74 .. 0 50 .. 244

38,11% 5,33% 1,64% 0,00% .. 2,46% 30,33% .. 0,00% 20,49% ..

HAAPAVESI

%

118 29 .. 0 .. 8 34 .. 7 43 .. 244

48,36% 11,89% .. 0,00% .. 3,28% 13,93% .. 2,87% 17,62% ..

REISJÄRVI

%

87 13 .. 0 0 .. 49 .. 3 5 .. 161

54,04% 8,07% .. 0,00% 0,00% .. 30,43% .. 1,86% 3,11% ..

SIEVI

%

76 21 .. .. 4 7 75 .. 4 24 5 220

34,55% 9,55% .. .. 1,82% 3,18% 34,09% .. 1,82% 10,91% 2,27%

YLIVIESKA

%

47 11 .. 0 .. 7 96 0 3 21 0 188

25,00% 5,85% .. 0,00% .. 3,72% 51,06% 0,00% 1,60% 11,17% 0,00%

Maatilojen lukumäärä tuotantosuunnan mukaan kunnittain 2008 (Lähde Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeino-

keskus www.matilda.fi )

Maatilojen lukumäärä tuotantosuunnan mukaan
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Sirkkuset ja eskarilaiset
esiintyivät isovanhemmille

Nivalassa on käynnistynyt 

kesäkuun alusta kylien väli-

nen liikuntakampanja, joka 

päättyy elokuun lopussa. 

Eri puolille pitäjää on 

asennettu postilaatikot, jois-

sa on kynä ja vihko, mihin 

kuntoilijat voivat merkitä 

nimensä ja liikuntasuorituk-

sensa. Laatikoita on 16, ja ne 

on sijoitettu pääsääntöises-

ti koulujen pihoille tai linja-

autopysäkeille. Keskustassa 

laatikko löytyy Uikon luota. 

Osallistua voi haluamallaan 

tavalla,  pyöräilemällä, rulla-

luistelemalla, hölkäten jne.

Suoritukseksi ei lasketa 

omalla kylällä tehtyjä lenk-

kejä, vaan täytyy pistäytyä 

naapurikylän laatikolla mer-

kintä tekemässä. Kampanjan 

päätyttyä lasketaan suorituk-

set ja eniten suorituksia ke-

rännyt kylä palkitaan kunnia-

kirjalla ja kymmenen eniten 

suorituksia kerännyttä henki-

löä erikoispalkinnoilla Pyssy-

mäellä pidettävässä Terveyt-

tä tolpalta toiselle -tilaisuu-

dessa.

Kampanjan on työstänyt 

kaupunginhallituksen val-

tuustokaudeksi asettama Ter-

veyden ja hyvinvoinnin edis-

tämisen työryhmä.

Koko pitäjä haastettu liikkumaan
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Peltopuiston päiväkodin vie-

raiksi oli kutsuttu mummut 

ja vaarit viettämään mukavaa 

keväistä   aamupäivää yhdessä 

lastenlastensa kanssa. Lasten 

esittämä ohjelma koostui vei-

keistä laululeikeistä, joita he 

olivat talven mittaan harjoi-

telleet. Yleisölle varatut tuo-

lit täyttyivät isovanhemmis-

ta, joiden syli kelpasi lapsille. 

Kaukaisimmat vieraat olivat 

tulleet Kemijärveltä ja Jyväs-

kylän seudulta saakka.

On hienoa, että Peltopuis-

ton päiväkoti haluaa järjes-

tää tällaisia tapahtumia. Las-

ten aitoa esiintymiseniloa on 

mukava katsella. Tilaisuudes-

sa oli leppoisa tunnelma.

Esityksen jälkeen oli pul-

lakahvi- ja mehutarjoilu. 

 

Ritva Oja

Ensi viikolla 14.6. 

juhannuksen 

kaksoisnumero

SUURJAKELU
Juhannusviikonloppuna 

21.6. lehti ei ilmesty
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Antinkankaantie 30, 92130 Raahe, 
p. 08 220 032, 0400-587 219

Meillä myös ompelupalvelu

www.isokaanta.com  •  ompelukonemyynti@kotinet.com

Uusi Select-mallisto

Tuo koneesi ilmaiseen
huoltotarkastukseen!

Ensi viikolla 14.6. juhannuksen kaksoisnumero

SUURJAKELU
Juhannusviikonloppuna 21.6. lehti ei ilmesty

Ilmoitusasioissa
ota yhteys

Helinä Ängeslevä
044 544 0276

Mika Moilanen
040 416 8958
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KKK:n kevätjuhla karmeaa rum-

mutusta. Pienimmät pelkäsi.

KKK:n kevätjuhlissa desibeliraja 

varmasti ylittyi! Lapsiraukat...

Vuokratalot purettiin, kaikki jäi 

levälleen vai tehtiinkö keskus-

taan rakennusjätteiden kaato-

paikka???

"Ihmiskunnan arvo näkyy siinä, 

miten se kohtelee eläimiä" sanoo 

kuuluisa intialainen vapaustais-

telija ja kasvissyöjä Mahatma 

Gandhi. Terveisiä kaikille kis-

santappajille!

Vangeillakin on laissa säädetyt 

ulkoiluajat, mutta vanhuksilla 

ei ole, he viruvat ikävissä huo-

neissaan yksin päivästä toiseen, 

kauniina kesänä. Ruoka tuodaan 

hätäisesti, ja vanhus on taas yk-

sin. Näin Nivalankin vanhusten 

hoidossa.

Minua sapettaa väkivalta- ja 

porno-perverssi TV-ohjelmissa 

mainittu fraasi: ohjelmassa on 

kohtauksia, jotka saattavat ol-

la haitallisia lapsille? Ne OVAT 

HAITALLISIA! Miksi yritetään 

vähätellä tosi asioita???

Olen allerginen ja varsinkin tu-

pakansavu ottaa keuhkoihin, 

siitä huolimatta rivitalo jossa 

asun, naapurin savut tulee mei-

dän kylppäriin ilmastointikana-

van kautta ja vuokranantaja tie-

tää tämän, mut ei usko.

Suokaa peruskoulun päättäville 

tytöille ja pojille mahdollisuus 

tulla viimeisenä koulupäivänä 

traktorilla kouluun. Edellytyk-

senä tietysti t-kortti ja traktori 

kunnossa. Hienoa paikalliskult-

tuuria, joka kumpuaa nuorista 

itsestään. Nämä nuoret tuovat 

myönteisellä tavalla esille maa-

seutua, josta he ovat ylpeitä. T. 

T-fani.

Missä on musta kissa keskustas-

sa jossa valkoista kaulassa, meiltä 

hukassa, ilmoita toimitukseen.

Kiitos s-market omenoiden pa-

lauttamisesta, piristää muuten 

harmaata rakennusta.: )

Nyt kun keskustaan on saatu jo-

ka kulumalle uudet hienot leik-

kipuistot, olisiko sivukylien vuo-

ro. Kun koulujen pihojen viimei-

setkin välineet hajoavat, ei uusia 

näy. Kyllä sivukylilläkin on lapsia 

jotka kaipaavat edes yhtä kun-

nostettua leikkipuistoa omalle 

kylälle.

Oiskohan aika jo "loukottaa" nuo 

ainaiset kissoista valittajat kun 

näyttävät olevan vielä vapaana?

Voikukat kukkii kaupungin 

"penkeissä" kauniisti. T. Äänes-

tämässä käynyt.

Yli kuusikymppisellä on jo reak-

tio kyky hidastunut sen verran 

että turvallisin ajoneuvo voisi ol-

la hevonen.

Nivalan yrittäjät, ei kannata lan-

nistua lamasta. Markkinointia 

vain lisää tehokkaassa medias-

sa. Ja kiitos tekijöille, ooppera-

kin taas piristää kotikuntaamme. 

T. Entinen yrittäjä.

Kissat kuuluu olla vapaana, ei 

niitä piä pitää narussa. Ja se mus-

ta kissa on meijän kissa!

Huomautus Malisjoen eduspuis-

ton tekijät!! Lintujen jalat vois 

vaihtaa keskenään.

Miksi Nivalan liikuntakeskus 

palvelee asiakkaita vain netissä? 

Paikkakunnalla ilmestyy sentään 

kaksi paikallislehteä.

Wattenfallin asiakkaiden kohtelu 

todella härskiä. Saapi tuntikau-

sia kuunnella kamallaa rämpy-

tystä. Kuka oli mestari myymään 

kotimaisen yhtiön ruotsalaisille. 

Taas nostivat hintaa.

Kissojen sekä tavaroiden ka-

toamis- ja löytymisilmoituk-

sia voi ilmoittaa tehokkaim-

min ilmaisella Kodin kirppu-

tori -palstalla puhelinnume-

ron kera. Näin asiat hoituvat 

nopeasti ilman välikäsiä. 

Toimitus.

Lukijat voivat lähettää mielipiteitään ja havaintojaan tekstiviestillä. 

Puhelinnumero on 044 945 3763 (normaali tekstiviestin hinta). 

Viestit edustavat lähettäjän näkemyksiä - eivät lehdenTekstarit

1. osa

Olen syntynyt viidentenä lap-

sena maanviljelijä perheeseen 

Nivalassa 30.11.1931. Isäni ja 

äitini lisäksi kuului perhee-

seemme myös pappa ja mum-

mo. Syntymäni aikaan olivat 

he vielä pirteitä vanhuksia, 

vaikka olivat jo ikäihmisiä.

- Olen kuullut, että alle 

yhdeksän kuukauden ikäise-

nä opin jo kävelemään. Muis-

tikuviahan tuolta iältä ei voi 

olla. Varhaisinta mitä muis-

tan, on äitini kaunis lauluää-

ni, sillä hän lauloi paljon. Eh-

kä olin kolmevuotias, kun it-

sekin jo lauloin. Koska äiti-

ni lauloi Siionin lauluja, niin 

opin niitä häneltä. Vieläkin 

mielelläni soitan noita äidil-

tä oppimiani lauluja.

Kun meille tuli vieraita, niin 

nämä pyysivät minua laula-

maan, mutta minä ujostelin. 

Sitten kun äiti käski, niin me-

nin tuvassa olevan ruokapöy-

dän alle ja siellä piilossa seis-

ten annoin tulla.

Minun jälkeeni syntyi per-

heeseemme vielä kaksi lasta, 

näin ollen meitä oli seitse-

män. Heistä vanhemmilla oli 

ikävuosia jo enemmän.

Kouluajasta on jäänyt vä-

hemmän muistoja, koska oli 

sota-aika ja poikastenkin 

mielet täynnä ryssävihaa: oli-

si pitänyt päästä miesten mu-

kaan tappamaan ryssiä. Muis-

tan erään laulukokeen, kun 

pystyssä olevan kartan taka-

na seisten sai laulaa, niin mi-

nä poikahan kajautin radiosta 

oppimani pilkkalaulun:

Opettaja purskahti nau-

ruun kuultuaan sen ja sanoi, 

kun näki miten poljin tahtia 

jalallani: Siihenhän tuli mars-

sin rytmikin mukaan. Todis-

tukseen tuli laulusta yhdek-

sän.

Ei kymmenen ensimmäis-

tä vuotta voi sopia näin pie-

neen tilaan. Mutta jos kehräi-

len vielä muistiköyttäni, niin 

voihan sieltä löytyä vähän 

muutakin kerrottavaa.

Muistuu tässä vielä mie-

leen noita ennen talviso-

taa tapahtunei-

ta asioita. Niitä 

olivat tukinuitot 

keväisin, jotka 

toivat Sarjanojaa 

pitkin Jyrkän sa-

han ostamat sa-

hatukit Malisjokeen ja sitä 

pitkin sahalle. Me pojan kos-

sit kävimme tulvaveden täyt-

tämän Vähänjärven rannalla 

aina katsomassa, kun miehet 

rakensivat tukeista ohjaavaa 

patoa, etteivät tukit päässeet 

leviämään ympäri järven sel-

kää. Se oli meistä mielenkiin-

toista nähtävää. Kuultiinhan 

sitä miesten kiroiluakin, ve-

neistä järvenselältä.

Kulkumiehiä liikkui tuo-

na aikana paljon. Niitä ni-

mitettiin silloin jätkiksi, joka 

oli tuolloin halventava nimi. 

Vasta Reino Helismaa lauluil-

laan teki jätkän nimestä kun-

nianimen, se on tapahtunut 

näinä meidän päivinämme. 

Usein jätkiä tuli meidänkin 

kotiimme ja ne kerjäsivät 

ruokaa. He lupasivat työl-

lään maksaa ruoan. Mutta 

kun isämme osoitti liiterissä 

työpaikan, ei moni siellä kau-

an viipynyt.

Jatkuu seuraavissa nume-

roissa.

Sero

Tapahtumia elämäntiellä

Valvo vielä kristitty valvo

yksi hetki.

Ehkä jo kohta on päätetty,

tämä ristin retki.

Ryssän maalla Moskovassa paarlevuu.

Punaisessa pusakassa eikö juu.

Istui muuvan politrukki

niin kuin kaalimaassa pukki.

Inkke pinkke paarlevuu...

Kari K. A. Tyyri

Kommentoi netissä

www.nivala.org
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Haapajärven Käsityökeskus

Viherpeukalot

Liittola / Maliskylän Ns.

Jalkapalloseura FC - YSIKAKS'

Kesä 2009 Nurmikenttien harjoitusvuorot vk 24 alkaen:

P-98-99 Tuiskula Ti 18.00 - 19.30 Iso kenttä

P-00-02 Tuiskula Ma 17.30 - 19.00 Iso kenttä

P-95 Tuiskula Ke 18.30 - 20.00 Iso kenttä

  Pe 17.00 - 18.30 Harj.kenttä

Miehet, edustus Tuiskula La 16.00 - 18.00 Iso kenttä

  Ti 20.00 - 21.30 Iso kenttä

Miehet, harraste Tuiskula La 18.00 - 20.00 Iso kenttä

T- 99-00 Tuiskula La 10.30 – 12.00 Iso kenttä

Jalkapalloleikkik. Tuiskula La 11.00 – 12.00 Harj.kenttä

T- 93-94 Tuiskula Ma 19.00 - 20.30 Iso kenttä

  Ti 18.30 - 20.00 Harj.kenttä

  Pe 18.30 - 20.00 Iso kenttä

T- 96-98 Tuiskula To 17.30 - 19.00 Harj.kenttä

Naiset, edustus Tuiskula Su 15.00 - 16.30 Iso kenttä

  To 20.00 - 21.30 Iso kenttä

Harjoituskenttää käytetään ensisijaisesti

kesäkauden jalkapalloharjoituksiin.

Isolla kentällä pelataan pelit, jos tulee päällekkäisyyksiä 

harjoituksissa ja peleissä, pelit on aina ensisijaisia.

Pelijärjestelyissä vastuu henkilö Ari Korpi, 0405084374

Antti Hautakoski 0451253349 olosuhdevastaava.

HUOM! JALKAPALLOKOULULAISTEN

LINJA-AUTOKYYDITYKSET

Linja-autokyytien aikataulut FC-92:n

JALKAPALLOKOULUUN 2.-10.6.09 (ma-ti-ke)

Auto 1  Auto 2

Haikaran koulu klo 7.30 Malilan koulu klo 7.50

Järvikylän koulu 7.40 Ruuskanp. vanha koulu 8.00

Aittolan koulu 7.50 Kumpuperä runkot.pys. 8.10

Jokikylän koulun th. 8.05 Erkkilän koulu 8.15

Karvoskylän koulu 8.15 Junttilan koulu 8.35

Haapalan koulu 8.25 Tuiskula 8.45

Ahteen koulu 8.35

Tuiskula 8.45

Paluukyyti Tuiskulasta n. klo 14.45

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.

Vuokrataan kesän juhliin kahvi- ja ruokakalustoa,

liinoja ja 10 litran kahvinkeitin.

Yhteyshenkilö Eeva-Liisa Laurila puh. 050 351 4256. 

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 7123Yhteystiedot 

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

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  

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

Tulossa: Tanssit uudistetussa Liittolassa la 27.6.2009, tans-

seja tahdittaa Jorma Ahistus.  Tarkempaa ilmoittelua myö-

hemmin.

PUUTARHAMATKA

Helsinkiin 31.7.-2.8. (pe-su) -09. Kohteena Viikin kas-

vitieteellinen puutarha, Sofi anlehto, Annalan puutarha, 

Hietaniemen hautausmaa, Marketanpuisto, Koiramäen Pa-

jutalli ym. Matkan hinta n. 150 €, sis. matkan, majoituksen 

ja 3 ruokailua. Molemmat yöt Helsingissä. 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:

Elisa 040-8413102 (iltaisin)

Paula 050-9190520

MLL NIVALA jakaa loput EU-ruokatukipussit keskiviikkona 

10.6. kello 10. Tuki on tarkoitettu ensisijaisesti vähävaraisille 

lapsiperheille Nivalassa.

MLL Nivalan yhdistys

Haikaran maa-ja kotitalousseuran
yleinen kokous

tiistaina 9.6 klo 19.00 koululla.

Johtokunta klo 18.30.
Asiana mm toiminnan virittäminen ja kuivaamosta päättäminen.

Maire Järvelin: Luonnon romantiikkaa -tilkkutyönäyttely 

1.- 18.6.

Lahjaksi, onneksi, iloksi -kevätkattaus. Meidän Mari ja Ka-

luste-Iivonen.

Haapajärven käsityökeskus, Isokatu 38, 85800 Haapajärvi, 

p. 08 763182

avoinna ma-pe klo 9-17
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Parhaat palvelut  
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Myydään  

Kevään REHUSATO pys-
tyyn n. 15.5 ha Haikarassa. 
Puh. 044-280 5584.

TOYOTA Carina 2, vuo-
simallia -86. Varaosik-
si. Hinta 100 €. Yht.otot 
0505901469.

ASUNTOVAUNU Sprite 
Musketeer -90, 4:lle. Hp. 
3500 €. P. 040-8206406.

Uutta vastaava Matkuri-
POTKUPYÖRÄ. Hp. 300. 
Puh. 040-5362640.

Volvo 740 vm. -84. Ajo-
kunt. Ei kats. Halpa. Puh. 
0400 495 880.

Jahtijakt Camo KALVO-
PUKU + fl eecetakki + 
alusasu + l.lakki uusi. Ko-
ko M. Hinta 280 €, myy-
dään alehintaan 220 €. P. 
0407193465.

Hyväkuntoinen LASIKUI-
TUVENE pit. 4,7 m. Puh. 
0405707207.

JENKKISÄNKY 160 cm + 
rottinkipääty 150 €. Kul-
mavuodesohva vihreä 50 
€. P. 040 8385077.

MOOTTORIPYÖRÄ Ya-
maha 125 kuin uusi. KA-
NOOTTI Maribell. PERÄ-
MOOTTORI Tohatsu 48, 
vähän ajettu. Puh. 443 
141.

Pieni PUULIITERIKEHIK-
KO pyöreää puuta. Puh. 
0405630321.

PEUGEOT 205 -89 tai vaih-
detaan henkilöauton pe-
räkärryyn ja peltoauto 
Escortti hinta 70 €. Puh. 
0468857115.

NISSAN Primera 2.0 SLX 
-93. Siisti, naisella ollut 
"kauppakassina". Tarpeet-
tomana. Hp. 1200 €/tarjo-
us. P. 041/5042797.

VUODESOHVA mekanis-
milla. Koko leveys 150 
cm, vuodeleveys 120 cm. 
P. 044-2628555.

AUTOTELT TAKEHIKKO 
hp.50 €. Yöpöytä/pie-
ni lipasto, väri kirsikka, 
uusi, paketissa hp.30e. 
KÄNNYKKÄ Nokia 2610 
uudenveroinen hp.30 €. 
Puh. 040-4123551.

MOPOSKOOTTERI Kee-
way vm. -08. Aj. 41 km, 
hälytin, tavaraboksi, suo-
japeitto. Hp. 950 €. Puh. 
0400-486120. 

JF FC 850 TARKKUUSSILP-
PURI. Sähköohjaus torvel-
le, hapotin. Hp. 4300 €, sis. 
alv:n. P. 040-5880155.

PEILIPÄÄTYSÄNKY 180 x 
210 cm, jousipatjat, petari 
sekä päiväpeitto. Puh. 040 
835 3593.

PERENNAT kotipellosta 
ma 8.-9.6. klo 15-18 väli-
senä aikana tai sop. mu-
kaan. Omat pussit mu-
kaan. Puh. 040 835 3593

Ostetaan  

Edullinen, vanha rauta-
runkoinen PUUTARHAKEI-
NU. Puh. 040-5180518.

Nivalasta OMAKOTITALO. 
Mielellään rakennusvuo-
si 1990-2009. Tarjoa!! 040 
5768442.

Hyväkuntoinen naisten 
POLKUPYÖRÄ. Puh. 044-
280 9507.

Löytyykö vielä käyttö-
kuntoinen PUUHELLA? 
040-5691684.

Lasten kolmiosai-
nen PIHAKEINU. P. 
040-7542858.

Lasten KERROSSÄN-
KY. Edullinen. Puh. 
0466332424.

OK-TONTTI tai vanha 
asuinpaikka taajama-alu-
eelta. Puh. 0504139155.

Titania-merkkinen poiki-
en MAASTOPYÖRÄ. Hyvä, 
26" ja 21 vaihdetta. Hp. 70 
€. Puh. 0443280443.

Halutaan vuokrata  

Äiti ja tytär etsivät RI-
VITALOKAKSIOTA. P. 
040-4118521.

Uudehko ASUNTOAUTO 
4 vrk viikolla 34. Tarjoa! 
puh. 050-3265695. 

ASUNTOVAUNU + etutelt-
ta ajalle 22.-30.6.09.  Puh. 
040-7088712.

Pienehkö OMAKOTITALO 
läheltä Nivalan keskustaa. 
P. 040-4170803.

Vuokralle tarjotaan  

Ylivieskan keskussa ker-
rostalo YKSIÖ saunalla, 
parveke ja autopaikka. 
Vapautuu 1.7. Tieduste-
lut 044-7459 302. 

33 m2:n saunallinen YK-
SIÖ vapaana Maitotiellä 
1.7.alkaen. Vuokra 350 
?/kk.

Löydetty  

AVAINNIPPU Pyssymä-
eltä 30.5. Kysy tunto-
merkeillä Nivalan Viikon 
toimistosta.

Sekalaista  

KOTIKIRPPIS Makkaratie 
1262 Maliskylä 8.-14.6.09 
klo 10-18. Lasten vaattei-
ta ja muuta tavaraa, erilai-
sia käsitöitä. Puh. 08-443 
751.

Reipas nuorimies VALMII-
NA KESÄN PIHATÖIHIN. 
Soita 0442594364.

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:

Vastataan pois

1. Miestarjoilijoilla.

2. Piraattipuolue.

3. Venäjän pääministeri Vla-

dimir Putin.

4. Salvador Dali.

5. Kissoja.

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)

rivit@nivalanviikko.fi 



Tutustu kaikkiin Economy-malleihin www.kastelli.fi
ja soita heti Kastelli-kauppiaallesi!

O M A K O T I M A L L I S T O

– muuttovalmiina 
minihintaan

KASTELLI-TALOT Pajalankatu 3 L, Ylivieska
Kastelli-kauppias Jussi Turunen 
puh. 043 824 1378
jussi.turunen@kastelli.fi

+ toimituskulut109.860 €
100 m2:n omakotitalo

muuttovalmiina alkaen

Markkinajohtaja Kastelli 
kehitti pienen budjetin 
Economy-omakoti-
malliston jokaisen laadukasta oma-
kotiasumista haaveilevan perheen ulottuville. 
Nyt saat tutkitusti parasta omakotilaatua muuttovalmiina – 
perustuksista viimeiseen listaan valmiiksi tehtynä –  
ennenkuulumattoman edulliseen hintaan. 
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Ensi viikolla 14.6. juhannuksen kaksoisnumero

SUURJAKELU
Juhannusviikonloppuna 21.6. lehti ei ilmesty


