
�������	
�	�����������
����������	
������������������

��	������������������	������������������� !�
�����	���
�����
����������������������

 
��		���	�
	�!�����
��"�

"""�#�	������������$�#

%��������������&���#�������

Sunnuntai 11.2. 2007 - Nro 6 - 3. vsk. Kaupunkilehti jokaiseen kotiin Nivalassa

www.nivalanviikko.fi 

Nivalan Viikon voi 
lukea kokonaan 

internetissä

www.nivalanviikko.fi 

TosiPitkä asuntolaina on myös TosiVakaa

laina-aika jopa 60 vuotta
kiinteä korko jopa 20 vuotta

Handelsbanken
KOKKOLA - Mannerheiminaukio 2

Puh. 010 444 5330
kokkola@handelsbanken.fi 

KASTELLI-TALOT OY
Pajalankatu 3, Ylivieska
Pekka Palokangas p. (08) 420 865
pekka.palokangas@kastelli.fi

TaloSuosikkiTarjous
vakiotoimitus

66 370 
+ toimituskulut

€

www.kastelli.fi

Hoviherra 146 K
5 H, K, RUOK, KHH, 
SAUNA, TEKN.TILA
Huoneistoala  146 m2

Kerrosala        166 m2

Se. Ostetuin.

Komea sisäänkäynti, persoonal-
linen sauna ja olohuoneen valo-
kaari ovat tämän suosioon 
nousseen uutuuskodin erityis-
piirteet. Soita ja kysy lisää tai 
pyydä Kastellin Suosikit 2007 
-mallistoesite!
Myös muutosten teko onnistuu
loistavasti Kastelli-talossa. 
Kysy tarjous myös omiin 
suunnitelmiisi!

Lisätietoja toimistoiltamme:
Kokkola, Pietarsaari, Ylivieska, Nivala,
Haapajärvi, Oulainen, Kannus, Haapavesi,
Kalajoki, Kaustinen, Toholampi
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MYYDÄÄN
VOLVO 460 GL 1,7

• Vuosimalli 1990

• Punainen

• Katsastettu 10/2006

• Ajettu 264 tkm

• Vetokoukku

• Moot. lämm+sisäpistoke

• Kahdet renkaat

• CD-soitin, radio

• Uusi tuulilasi ym.

EDULLISESTI

Puh. 040-841 9213

Runo- ja
kanteletuokio

Su 11.2. klo 14.00
Peurakivessä, Järvikyläntie 1643

Tuotto erityistä tukea tarvitsevien 
lasten hyväksi

Pelastakaa Lapset Nivalan paikallisosasto
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Nimipäivät  

Sunnuntai  
11.2.2007

Kalenteri

Lukijan ajatuksia  

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Katselin tässä entistä kotikirkon 

kuvaa lapsuudestani. Kaipaus 

täytti sydämeni. Olisi mukavaa 

palata entisille juurilleen. Muis-

toissani tulee mieleeni ne ihanat 

joulukirkkomatkat, monet juhlat, 

rippikoulu, kun äitini ojensi pu-

naiset neilikat ripille pääsyn kun-

niaksi. Tiesin äidin rukoilevan 

aina puolestani. En kuitenkaan 

ymmärtänyt, kuinka syvä usko 

äidilläni oli Jumalaan. Kaikkien 

kunnioittamat vanhan ajan papit, 

niin kuin olisivat olleet entisajan 

profeetat.

Pappilassa kävimme sulhase-

ni kanssa ottamassa kuulutukset 

ja kirkossa vihittiin. Pappi piti 

hyvin lämpimän ja opettavaisen 

puheen. En kylläkään muistanut 

puheesta mitään, mutta miehe-

ni täti kertoi. Sen vain muistan, 

kun hän onnitteli ja sanoi, että 

Jumalan siunausta ja miehelle-

ni, silmät kyynelissä, siunausta 

sinulle Ahti. Tuli ilmi, että hän 

oli mieheni uskonnon opettaja 

oppikoulussa. 

Aikoinaan Aabraham läksi 

Kaldean Uurista, isiensä maasta 

ja suvusta siihen maahan, jonka 

Jumala hänelle osoitti eli nykyi-

seen Israeliin. Siitä alkoi kah-

den kansan Arabien ja Juutalai-

sen kansan taival. Aabrahamin 

poikia oli Ismael, jonka Saaran 

Egyptiläinen orjatar Haagar syn-

nytti Aabrahamille ja Iisak, lupa-

uksen lapsi, jonka Saara synnytti 

90 vuotiaana. Aabraham raken-

si alttarin Herralle ja Jumala teki 

liiton Aabrahamin kanssa, josta 

olemme mekin saaneet siunauk-

sen. Kuningas Salomo rakensi 

ensimmäisen temppelin Jerusa-

lemiin, jonka Baabelin Kuningas 

Nebugatnesar tuhosi ja vei juu-

talaiset pakkosiirtolaiseksi Baa-

beliin 70- vuodeksi. Jumala salli 

sen, koska he luopuivat Herrasta. 

Baabelissa he itkivät ja muisteli-

vat Salomon temppeliä. Kun he 

tulivat takaisin Baabelista, ra-

kensivat he jälleen temppelin. 

Temppeli oli juutalaisille tärkeä 

paikka. Nykyisin on synagooga, 

jossa Mooseksen lakia eli Tooraa 

tutkitaan ja vanhaa testamenttia 

luetaan sapattina.

Jeesus aloitti julkisen toi-

mintansa kotikaupunkinsa Sy-

nagoogassa lukemalla Profeetta 

Jesajan kirjaa. Luuk. 4:16-21. 

”Ja hän saapui Nasarettiin, jos-

sa hänet oli kasvatettu, ja meni 

tapansa mukaan sapatinpäivänä 

synagoogaan ja nousi lukemaan. 

Niin hänelle annettiin profeetta 

Esaiaan kirja, ja kun avasi kir-

jan, löysi hän sen paikan, jossa 

oli kirjoitettuna: Herran Henki 

on minun päälläni, sillä hän on 

voidellut minut saarnaamaan 

vangituille vapautusta ja sokeil-

le näkönsä saamista, päästämään 

sorretut vapauteen, saarnaamaan 

Herran otollista vuotta”. Ja kää-

rittyään kirjan kokoon hän an-

toi sen palvelijalle ja istuutui: ja 

kaikkien synakoogassa olevien 

silmät olivat häneen kiinnitetyt. 

Niin hän rupesi puhumaan heille: 

Tänä päivänä tämä kirjoitus on 

käynyt toteen teidän korvainne 

kuullen”. Jeesuksen syntymä on 

ennustettu profeettojen kirjoissa, 

että Jeesus syntyy Beetlehemis-

sä, esim. Miika 5. luku 1. ”Mutta 

sinä, Beetlehem Efrata, joka olet 

vähäinen olemaan Juudan su-

kujen joukossa, sinusta minulle 

tulee se, joka on oleva hallitsi-

ja Israelissa, jonka alkuperä on 

muinaisuudessa, iankaikkisista 

ajoista.” Hän on Jeesus. Juutalai-

set odottavat vieläkin messiasta, 

eivätkä käsitä, että Jeesus Messias 

on tullut jo yli 2000 v. sitten. Yli 

2000 v. on mennyt. Tämä on pi-

tempi reissu juurilleen kuin erä-

maassa 40v, kun he Egyptistä pa-

lasivat takaisin isiensä maahan, 

oltuaan Egyptissä n. 450 v.

Vielä rakennetaan Jerusale-

miin kaksi kertaa temppeli. Seu-

raava on pysyvä vain lyhyen ajan 

ja sen jälkeen viimeinen, jonne 

kaikki kansat kokoontuvat ylis-

tämään Herraa. Saamme kiittää 

Jeesusta suuresta pelastuksesta.

Uudessa testamentissa on 

sanottu ruumista Pyhän Hen-

gen temppeliksi. Luulen, että 

omatunto on Jumalan ääni si-

simmässämme. Siksi ei pidä 

turmella temppeliä. ”Yli kaiken 

varjele sydämesi, sillä sieltä elä-

mä lähtee.”

      Helga Oxman-Näsälä

Juuret

Vaikka päätös Nivalan kaupun-

ginvaltuustossa oli tehty viikko-

ja aikaisemmin Vilkunan koulun 

lakkauttamisesta säästöihin ve-

doten, sivistyslautakunta päätti 

valtuustoaloitteen pohjalta ha-

kea Vilkunan koulun sulkemi-

sesta kertyneet säästöt vuosilta 

2007 ja 2008 tilinpäätöksistä. Jo-

ten aikaisemmin ei ollut mitään 

säästölaskelmia tehtykään, joten 

puhe säästöistä oli kuntalaisten ja 

veronmaksajien hämäämistä.

Kaarlelan mukaan on säästöä 

se, että vuonna 2007 saadaan vii-

den kuukauden säästö ja 2008 

koko vuoden säästö.

Elon laskuopin mukaan aikai-

semmin laskettiin säästöksi se 

jäännös, mikä jäi viivan alle kun 

tuloista oli laskettu menot pois, 

kuten tässä tapauksessa kuljetuk-

set, uusien tilojen saneeraukset ja 

henkiset paineet. Näitä paineita 

ei sivistystoimessa ymmärretä 

näkemykseni mukaan lainkaan. 

Sama koskee kaikkia Nivalassa 

olevia kouluja ja opiskelumah-

dollisuuksia, jotka on lopetet-

tu. Esimerkiksi kansalaisopisto, 

jossa ei osattu laskea säästöjä 

etukäteen. 

Säästöt saatiin vasta, kun 

Nivalasta vähennettiin tuhat 

opetustuntia Haapajärven kau-

pungin hyväksi. Tuntuu, kuin 

Nivalan päättäjiltä ja vastuulli-

silta virkamiehiltä olisi karannut 

mopo käsistä, jos se on koskaan 

ollutkaan hallinnassa. Faktaa on 

se, että kuluvan vuoden lopussa 

kaupungilla on jo velkaa 4800 

euroa asukasta kohti, joka lienee 

Suomen korkeimpia. Uusien pää-

tösten johdosta mm. suunniteltu 

jäte-investointi Kalajokilaakson 

runkoviemäriin, jonka todel-

lisista kustannuksista ei liene 

kenelläkään vielä tietoa, toinen 

kallis investointi on meneillään 

Ylivieskassa Jokilaakson Jäte 

Oy:n kaatopaikkarakentamisessa, 

joka varmasti tulee maksamaan 

paljon ennakoitua enemmän. 

Onkohan meidän virkamiehillä 

ja päättäjillä todellista tietoa siitä, 

mihin ollaan menossa kunnallis-

talouden osalta. Olisikohan nyt 

aika pysähtyä kaikkien Nivala-

laisten miettimään, minne ollaan 

menossa. 

Nimim. Kuntalainen

Se koulusäästöistä

Miten voi olla mahdollista, että 

hukkaputkitutkimusta muoka-

taan palvelemaan tiettyä suun-

nitelmaa. Tavoitteena on tehdä 

jokilaakson mittainen jätevesi-

viemäri. Miksi ei selvitetä muita 

vaitoehtoja. Onko tarkoitus tehdä 

uusi Revon sähkö, mikä voidaan 

myydä ulkolaisille sijoittajille?

Tarjotkaa Nivalan puhdis-

tamon typpipitoisia laskuvesiä 

Vapolle. Putki on helppo vetää 

Pöhölölän lähellä oleville tur-

vesoille.Vapo on maamme suurin 

Eu-tukien käyttäjä. Tuen turvin 

tuotetaan ruokohelpeä. Mahtava 

energiakasvin lannoite olisi tuo 

puhdistamon ravinnerikas las-

kuvesi.Turvesoilla on jo olemas-

sa laskeutus altaat,joilla estetään 

humusten pääsy vesistöihin.

Nivalan kaupunki on jo teh-

nyt yhden ison virheen jätehuol-

toasiassa: Liian hätäisesti suljet-

tiin oma kaatopaikka.Ylivieskaan 

tehtävä jätti kaatopaikka on vir-

heinvestointi. Kaatopaikkoja ei 

kohta tarvita. Jätteet tullaan polt-

tamaan lämmöksi ja sähköksi.

Tapahtuuko se Ylivieskassa, vai 

jossain muualla,jää nähtäväksi.

Keskellä Tukholmaa poltetaan 

jätteitä em tavalla. Mitä on tämä 

alueemme kuntien ns päätök-

senteko? Onko se tosiaan näin 

hätiköityä,vai ajetaanko asioita 

tarkoitushakuisesti, kuten profes-

sori Lakson ja Vesikolmion väli-

nen ajatusten vaihto osoittaa?

Eskonen

Hätiköityä päätöksentekoa jätevesiasioissa

Keskustan varapuheenjohtaja-

kansanedustaja Antti Rantakan-

gas esittää kotitalousvähennyksen 

laajentamista käsittämään haja-

asutusalueen kiinteistöjen jäteve-

sihankkeet kokonaisuudessaan.

Haja-asutusalueen jätevesi-

asetus edellyttää kiinteistöiltä 

vuoteen 2013 mennessä uutta 

jätevesijärjestelmää.

Maaseudulla on vireillä run-

saasti erilaisia siirtoviemäri-

hankkeita. Nyt  näyttää siltä,että 

kiinteistöjä liittyy yhteiseen jär-

jestelmään liian verkkaisessa 

tahdissa.

Kotitalousvähennyksen laa-

jntaminen käsittämään myös 

konetyön osuuden ja suuniitelu-

kustannukset voisi olla tarvittava 

kannustin uusiin liittymiin.

Rantakankaan mukaan ympä-

ristönäkökohdat puoltavat myös 

tätä.

Pienituloisille kiinteistön-

omistajille jätevesijärjestelmän 

muutos on huomattava kus-

tannus. Olisi kaikkien etujen 

mukaista,että liittyämähankkeet 

jaksottuisivat tasaisesti tuleville 

vuosille.

Muutoin kustannukset nouse-

vat viimeisinä vuosina kysynnän 

kasvun myötä kohtuuttomasti.

Ylivieskassa ja Pyhäjoella pu-

hunut Rantakangas haluaa turva-

ta myös siirtoviemärihankkeiden 

riittävän rahoituksen.Yhtään jär-

kevää hanketta ei saa jättää rahoi-

tuksen ulkopuolelle.

Haja-asutusalueen jätevesihankkeet 
kotitalousvähennyksen piiriin

Sunnuntai 11.02.2007

Talvikki

Maanantai 12.02.2007

Elma, Elmi

Tiistai 13.02.2007

Sulo, Sulho

Keskiviikko 14.02.2007

Voitto, Valentin, Tino

Torstai 15.02.2007

Sipi, Sippo

Perjantai 16.02.2007

Kai

Lauantai 17.02.2007

Väinö, Väinämö

Sunnuntai 11.02.2007

2. sunnuntai ennen 

paastonaikaa.

Keskiviikko 14.02.2007

Ystävänpäivä.

Ajassa  

Onhan selvää se vaan

että me vanhetaan. 

Sepä hilpeää on 

eikä suru suunnaton, 

iloiten laulellaan.

J. L. Runeberg

1. Missä Mikkelinsaaret 

sijaitsevat?

2.Mitkä Suomen rannikkokau-

pungit sijaitsevat Helsingistä 

itään? 

3. Missä kaupungissa on maail-

man suurin stadion

4. Mitä mitataan 

unitas-indeksillä?

5. Mistä saksofoni on saanut 

nimensä?

Vastaukset sivulla 11

Jumala, me olemme omin kor-

vin kuulleet, isämme ovat meille 

kertoneet, minkä teon sinä teit 

heidän päivinään, muinaisina 

aikoina.

      Omalla kädelläsi sinä kukis-

tit vieraat kansat ja istutit isäm-

me tähän maahan, sinä murs-

kasit kansat ja päästit isämme 

vapauteen.

      He eivät vallanneet maata 

omalla miekallaan, ei heidän oma 

voimansa vienyt heitä voittoon,

vaan sinun oikea kätesi, sinun 

voimasi ja kirkkautesi, sillä sinä 

rakastit heitä.

      Sinä olet kuninkaani ja Juma-

lani, sinun vallassasi on Jaakobin 

pelastus.

Ps. 44: 2-5
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Junttilan koulun opettaja Anu 

Virtanen sai idean ruveta kasvat-

tamaan luokkansa oppilaiden 

kanssa harvinaisia triopseja. 

Triopsit ovat lammikkoäyriäi-

siä, jotka eivät elä kuin maksi-

missaan 2-3 kuukautta. Triopsit 

ovat sopeutuneet elinympäris-

töönsä tilapäisiin akvaarioihin. 

Niiden kasvuvauhti alussa on 

huikea, ne kasvavat viikossa usei-

ta senttejä. 

Lammikkoäyriäiset käyttävät 

koko aikansa ruuan etsimiseen ja 

syömiseen. Triopsit ovat kolmi-

silmäisiä äyriäisiä, jotka elivät jo 

ennen dinosauruksia. Näin ollen 

se on vanhin yhtäjaksoisesti elä-

nyt eliö maapallolla. 

Munia voi ostaa postimyyn-

tiliikkeistä. Hinta on noin 12 

euroa parille kymmenelle mu-

nalle, joista yleensä kuoriutuu 

kymmenkunta.  Triopseiile tar-

koitetun veden pitää olla noin 22 

asteista ja puhdasta pullovettä tai 

sadevettä.  Hanavedessä triopsit 

eivät kuoriudu jos vesi ei ole erit-

täin puhdasta. Triopsien muna-

vaihe on siitä erityinen, että jo  

kahden viikon iässä ne munivat 

munansa. Munat eivät myöskään 

kehity ennen kuin ne ovat kuivu-

neet pari viikkoa. 

Porkkana ja kukkakaali ovat 

triopsien herkkua. Ruokaa ei saa 

antaa triopseille enempää, kuin 

ne syövät, sillä ylijäänyt ruoka 

pilaa niiden veden. Alkupakka-

uksessa tulee mukana triopseille  

tarkoitettua alkuruokaa ja sen 

jälkeen voi antaa akvaarioonkin 

kaloille tarkoitettua kalanruokaa. 

Junttilan koulun 3-4 luokkalaiset 

oppilaat ovat olleet hyvin kiin-

nostuneita triopsien kasvatuk-

sesta ja niiden hoidosta. 

Lammikkoäyriäiset valloittivat
Junttilan koulun

Miikka Palola ja Jaana Palola tutkiskelevat suurennuslasin kanssa triopsien liikkumista.

Opettaja Anu Virtanen hommasi koululle triopsit oppilaiden iloksi.

(Oik) Kuivunut triopsi. 

(Oik. reunassa) Triopsit 

nimeltään Rohmu, Kiki, Nipsu 

ja Tutteri ovat väriltään 

harmaan oransseja.

 Seurakunnan 4.2 järjestämässä 

aikuisväen kirkkopyhän energia-

paneelista jäi varsin hyvä maku, 

vaikka poliittisten tilaisuuksien 

järjestäminen ei seurakunnalle 

varsinaisesti kuulukaan. Poliit-

tinen siksi, että käytännössä ti-

laisuuden keskeisiksi esiintyjiksi 

oli kutsuttu SDP:n, keskustan ja 

kokoomuksen edustajat. Kun 

politisoitiin, niin olisi ollut hyvä 

kutsua kaikkien puolueiden edus-

tajat. On kysyttävä, politisoituu-

ko seurakunta puoluepoliittisesti 

ja edistetäänkö sitä seurakunnan 

viranhaltijain taholta?

 Mielihyvällä tilaisuuden an-

tina voi panna merkille sen, että 

puheenvuorojen käyttäjät olivat 

jokseenkin kaikki huolissaan 

energian käytöstä ja tuotannos-

ta tulevista ilmastoamme rasitta-

vaista ns. kasvihuonekaasuista ja 

ilmaston lämpenemisestä.

Ongelman korjaamiseksi tun-

tuikin sitten olevan eri tahoilla 

varsin kirjavat keinot. Kuka puo-

lusti ydinvoiman lisärakentamis-

ta kuten kokoomuksen edustaja, 

kuka vesivoiman kuten yleisöpu-

heenvuoron saanut henkilö, ku-

ka biovoiman ja energiaa säästä-

vän teknologian kehittämistä ja 

energian säästöä kuten Kristillis-

demokraattien yleisön joukossa 

ollut kansaedustajaehdokas. Hä-

nen mukaansa kun puu-, turve 

ja muiden bioenergialähteiden 

hyödyntämisellä voitaisiin tuot-

taa jo tuotannossa olevan ydin-

voimalakapasiteetin verran säh-

kö- ja lämpöenergiaa.

 Tilaisuuden ensimmäisen 

alustuksen pitänyt TVO:n edus-

taja lobbasi erittäin vahvasti ydin-

voiman lisärakentamisen ja sen 

puhtauden puolesta. Puhtaus tyr-

mättiin yleisöpuheenvuorossa.

 P-P:n Liiton edustaja toisena 

alustajana toi esille maakunnan 

bioenergiaohjelman mahdolli-

suuksia. Ohjelma tuntui saavan 

tukea monelta taholta.

 Keskusteluun alustajiksi kut-

sutuilla tuntui olevan niin paljon 

sanottavaa, että varsinaiseen kes-

kusteluun energiakysymyksistä ei 

jäänyt paljoakaan aikaa. Paikalla 

olleella yleisöllä tuntui kyllä kes-

kusteluun halua olevan.

 Kun ko. paneelien kaltaisia 

tilaisuuksia järjestetään, niin 

monet paikalle tulijat haluaisi-

vat ottaa kantaa paneelissa esillä 

oleviin kysymyksiin. Paneeli- ja 

vastaavissa muissakin tilaisuuk-

sissa tulisi keskustelulle varata 

nykyistä käytäntöä enemmän 

aikaa.

Seurailija

Lukijan ajatuksia

Politisoituuko seurakunta? 

 

Ake Pelo luki jouluevankeliumin, Laina Pelo lausui joulurunon.Musiikista vastasivat:

Helvi Katajamemi, Eeva Kukkola, Hilja Hyvärinen ja Arja Huippula laulu, Toivo Kivi-

oja kantele, Lasse Harjula viulu ja Vilho Palola trumpetti.

Kuvan lähetti Oulussa asuva Vilho Palola.

Osuuskaupan joulujuhla vuodelta 1955
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Su 11.2.  2. sunnuntai ennen 

paastonaikaa klo 10 sanajuma-

lanpalvelus kirkossa, saarna ja 

lit. Viljanen, kanttori Katajala. 

Kolehti Unkarin ystävyysseu-

rakuntatoiminnan hyväksi. Klo 

13 seurat Nivalan ry:llä (M Jo-

kitalo). Klo 13.30 Ojala-Junttilan 

diakoniatoimikuntien ja kyläläis-

ten vierailu Kotikeskukseen (Vil-

janen). Klo 14 seurat Korpiran-

nan ry:llä (E Hosionaho).

Klo 18.30 seurat Nivalan ry:llä  

(M Jokitalo, P Mehtälä).

Ma 12.2. klo 18.30 raamattu- ja 

keskustelupiiri seurakuntakodis-

sa, järj. Kansanlähetys.

Ti 13.2. klo 18 naisten piiri seu-

rakuntakodissa. Klo  18.30 Joki-

saaren kinkerit Liisa Kankaalla 

Maliskylällä, Maliskyläntie 1201 

(Viljanen, Ylikoski). Klo 19 Ilta 

ystävyydelle seurakuntakodissa, 

gospelkuoro joht. A Rautio, S Jär-

vi, kahvitarjoilu klo 18.30, vapaa-

ehtoinen kolehti urkurahastoon. 

Klo 19 Siionin virsiseurat Rau-

daskylän kristillisellä Opistolla 

(Hautala, Nuorva, Isokääntä).

Ke 14.2. klo 9-14.30 Kalajoen ro-

vastikunnan lähetyskoulutuspäi-

vä Nivalan  seurakuntakodissa, 

aiheina Pakanalähetystä vai yh-

teistyötä paikallisten kirkkojen 

kanssa, lähetystyön kasvot 2000- 

luvulla, I Repo, Suomen Lähetys-

seurasta, Näköaloja ja valon ka-

joa, hiippakunnan lähetyssihteeri 

M Laurila, ja Hiippakunnan lähe-

tysjuhlat Nivalassa 24-26.8.2007, 

M Viljanen, keskustelua Ilmoit-

tautumiset ke 7.2.2007 mennessä 

kirkkoherranvirastoon puh. (08) 

440 025. Klo 18 virsipiiri seura-

kuntakodissa (Katajala).

To 15.2. klo 10 kehitysvam-

maisten kirkkohartaus (Juntti-

la, Katajala). Klo 17 lapsikuoron 

harjoitukset seurakuntakodissa 

(Katajala). Klo 18 ystäväpalvelu-

ryhmä seurakuntakodissa.  Klo 

18.30 Sarjankylän kinkerit  Soin-

tu ja Olli Känsälällä,  Korvenperä 

57 (Olli, Katajala). Klo 19 Haika-

ran ry:n vuosikokous Sikosessa (J 

Poikkimäki).

Pe 16.2. klo 18 raamattupiiri seu-

rakuntakodissa (Olli). Klo 18.30 

Haapala-Kotilan kinkerit  Leila 

ja Eino Rautiolla, Kotilantie 84 

(Junttila, Katajala). Klo 18.30 

Ypyän ry:n vuosikokous Sari ja 

Antti Aitto-ojalla. Klo 18.30 raa-

mattuluokka Nivalan ry:llä.

La 17.2. klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä (H Ohtamaa).

Su 18.2. Laskiaissunnuntai klo 

10  perhemessu kirkossa, Yhteis-

vastuutempaus Päivämät, saarna 

ja lit. Junttila, kanttori Katajala, 

avustaa seurakunnan lapsikuo-

ro joht. Katajala. Kolehti:  Naiset 

sodan ja konfl iktien jälkimai-

ningeissa-hankkeelle Afrikassa, 

Kirkon Ulkomaanavun kautta. 

Messun jälkeen Päivämät- ta-

pahtuma Yhteisvastuulle seura-

kuntakodissa. Ohjelmassa mm. 

hernekeittoa ja laskiaispullia, 

perheiden lauluvisa, kasvomaa-

lausta, piirustuspiste, tuohityö-

näytös, askartelua, myyntipöytä, 

villasukan tarina, Kaunein villa-

sukka- kilpailu, kilpailutöitä voi 

toimittaa kirkkoherranvirastoon 

12.2.2007 mennessä, osallistu kil-

pailuun ja lahjoita sukat Yhteis-

vastuukeräykselle. Klo 13 Niva-

lan ry:n vuosikokous. Klo 18.30 

seurat Nivalan ry:llä (S Joentaka-

nen,  J Poikkimäki).

Lapsityö

To 8.2 klo 9.30 Kynttiläkirkko 

kirkossa päivä- ja kotihoidossa 

oleville lapsille, heidän 

vanhemmilleen ja hoitajilleen.

Perhekerhot kokoontuvat tiistai-

na, torstaina ja perjantaina klo 10 

seurakuntakodilla.

Su 11.2 klo 12 pyhäkoulu seura-

kuntakodin päiväkerhotiloissa ja 

klo 12 Vilkunan pyhä-

koulu Irja Visurilla, Pajulantie 

132.

To 15.2 klo 18.30 pyhä-

koulunopettajien kokous 

seurakuntakodilla

Su 18.2 klo 10 perhemessu kir-

kossa, jonka jälkeen koko perheen 

"Päivämät" Yhteisvastuukeräyk-

sen hyväksi seurakuntakodilla.           

Varhaisnuorisotyö

To 8.2. klo 17 Kokkikerho yli 10 

vuotiaat seurakuntakoti nuorten 

tilat, klo 18 Varhaisnuorten ker-

ho 1 - 4 luokkalaisille Järvikylän 

koululla.

Pe 9.2. klo 15.30 Sählykerho 

Tuiskulassa. Oma maila ja sisä-

pelikengät mukaan, klo 17 Puu-

hakerho seurakuntakodilla (kok-

kausilta).Klo 18 Varhaisnuorten 

kerho Haapalan koululla.

Ma 12.2.Klo 16 kerhonohjaajien 

kokous seurakuntakodilla nuor-

ten tilat,  klo 17 Kokkikerho 1 - 

4 luokkalaisille seurakuntakodin 

nuorten tilat, klo 16.40 

Tyttökerho Erkkilän koululla, klo 

17 Varhaisnuorten kerho Malilan 

koululla.

Su 18.2. klo 10 perhemessu 

ja sen jälkeen päivämät  koko 

perheen laskiaispäivän tapah-

tuma yhteisvastuun hyväksi 

seurakuntakodilla.

Rippikoulutyö

To. 8.2 klo 18.30 Talvirip-

pikoulun vanhempainilta 

seurakuntakodilla

Su. 11.2 klo 10.00 3-rippikoulun 

kirkkopyhä

Su 11.2 kolehdin kirkossa kerää-

vät Niko Aitto-oja, Minna Aitto-

oja, Tanja Aitto-oja, Ville-Matti 

Linna. Olkaa paikalla viim. klo 

9.45.

Nuorisotyö

Pe. 9.2 klo 19-22 Avoimet Ovet 

Nuorisotiloissa

Ti. 13.2 klo 18-19.30 Isoskoulu-

tus Nuorisotiloissa

Ti. 20.2 klo 18-19 Raamis 

Nuorisotiloissa

Ti. 20.2 klo 19-20.30 Teema -ilta 

Nuorisotiloissa 

Tulossa:

La 24.2.2007 klo 12 Oulun ete-

läisen sotaorpojen vuosikoko-

us Nivalan seurakuntakodin 

monitoimisalissa.

Päivämät-toiminnallinen päivä 

koko perheelle 18.2.2007 Yh-

teisvastuun hyväksi. Päivämien 

ohjelmassa mm. messu kirkossa, 

perheiden lauluvisa, kasvomaa-

lausta, askartelua, piirustuspiste, 

villasukan tarina, kaunein villa-

sukka-kilpailu, tuohityönäytös, 

yhdessäoloa, arvontaa, ongin-

taa, hernekeittoa, laskiaispullia 

jne. Haastamme seurakuntalai-

set kutomaan ja lahjoittamaan 

villasukkia ja osallistumaan 

Kaunein villasukka-kilpailuun. 

Kilpailutöitä voi tuoda kirkko-

herranvirastoon 12.2.2007 men-

nessä! Tule mukaan tukemaan 

Yhteisvastuukeräystä!

Alueellinen Siionin virsien juh-

lasunnuntai Kalajoen kirkossa 

18.2.2007

Klo 10 messu,  saarna J Riipinen, 

lit. R Junttila, klo 13 kansanvei-

suut, juontaa Kaisa ja Juhani 

Kajava, kuorojen juhlakonsert-

ti, mukana paikallisia ja Kala-

jokilaakson kuoroja. Väliajoil-

la saatavana ruokaa ja kahvia 

seurakuntakodissa.

Kanttori päivystävät keskiviik-

koisin klo 12-13.30 kännykkänu-

merossa:  p. 044 344 2174/Kataja-

la, vapaapäivät ma ja ti tai p. 040 

532 9051/Rautio, vapaapäivät to 

ja pe. 

Radio Pookin Etappi-ohjel-

massa (100,5 mHz)  maanantai-

sin klo 17.05 käsitellään erilaisia 

teemoja henkilökuvien kautta ja 

pohditaan ajankohtaisia asioita 

ja arvoja.

Lähetyksen kirpputori Kantto-

rilassa, Kalliontie 5, avoinna ke 

ja la 9-13. 

Perheasiain neuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pihan 

puolelta) 84100 Ylivieska. 

Kirkolliset on luettavissa myös 

Nivalan seurakunnan kotisivuil-

ta, www.nivalansrk.fi /kirkolliset 

ilmoitukset.

Seurakunnan kotisivujen osoite: 

www.nivalansrk.fi 

Sähköpostiosoite: nivalan.seura-

kunta@evl.fi   

Kastettu:

Sara Anniina Toivoniemi, Emilia 

Katriina Ruuska, Samuel Wäinö 

Viljami Sarja,

Saku Arttu Matias Mård

Kuollut: 

Urpo Antero Konttila 58 v.

Kirkolliset tapahtumat

MAANANTAI: Kalakeitto, 

maksamakkara, ruisleipä

TIISTAI: Lihapyöry-

kät, kastike, perunat, 

kaali-sateenkaari-ananassalaatti.

KESKIVIIKKO: Kink-

ku-perunasoselaatikko, 

punakaali-punaherukkasalaatti.

TORSTAI: Broileri-kasviskasti-

ke, riisi, tuoresalaatti.

PERJANTAI: Siskonmakkara-

keitto, sämpylä.

SUNNUNTAI: Lihahöys-

tö, perunat, perunasalaatti, 

metsämarjamousse

MAANANTAI: Makkarakeitto, 

juusto, puolukkapuuro

TIISTAI: Kalapullat, muusi, 

rosolli, vadelmakiisseli

KESKIVIIKKO: Broi-

ler-kasviskastike, riisi, 

mustaherukkahillo

TORSTAI: Jauhelihaperunavii-

palelaatikko, kiinankaalikurpit-

sasalaatti, sitruunahyytelö

PERJANTAI: Kinkku-

vihanneskeitto, juusto, 

hedelmäinenpuuro

LAUANTAI: Nakkipata, kiinan-

kaalisalaatti, mustikkakiisseli

SUNNUNTAI: Naudanliha-

kastike, perunat, Italiansalaatti, 

sekahedelmäkiisseli 

Lähetä kannanottosi, mielipiteesi 

ja havaintosi kätevästi tekstivies-

tillä. Numero toimii vain teksta-

reille, muut yhteystiedot löytyvät 

toisaalta tästä lehdestä.

Puhelinnumero on

044-9181363
Uudessa pohjanmaan puh.lu-

ettelossa on vain Nivalan kau-

pungin keskuksen nro! entä ku 

se on kiinni mistä löydät esim. 

tk:n nron ku ei oo sitä nettiä? 

järkevää?

Kiitos sinulle nuori mies joka 

koukkasit autollasi jalkakäytä-

välle ja suljit autoni takaoven!

Minusta poroelinkeino on rääk-

käystä. Hättyytetään erotuksissa, 

leikellään puuduttamatta korvat 

ja urokset puremalla kuohitaan. 

Enpä moista rääkättyä lihaa tar-

vitse. Oulun torillakin oikein hu-

pimielellä yleisölle hättyytetään 

ja lassolla pyydetään pelokkaita 

eläimiä, yks vettää narulla jalas-

ta, toinen kaulasta hirttää, kol-

mas yrittää sarvista vääntämällä 

saaha niskat nurin... 

Eikös vanha viisaus sano, että 

ihminen jolla on itsellään jotain 

salattavaa puhuu toisista pahaa 

ettei kukaan huomaisi...

No nyt se jätevesijuttu todella 

haiskahtaakin. Nivalan Viikon 

mukaan ensimmäinen tutkimus 

ei miellyttänyt Vesikolmiota jo-

ka tilasi tutkimuksen. Kun se ei 

ollutkaan mieluinen on konsult-

ti Laksoa pyydetty kumoamaan 

tämä tutkimus ja tekemään sel-

lainen, joka sopisi Vesikolmion 

hallituksen tulevaisuuden suun-

nitelmiin. Kyllä tämä menee jo 

härskiksi.

Kurvailijat kuriin ammattiopis-

ton ja kaupungin alueella, rek-

karit muistiin ja poliisille tieto, 

ajellaan pitkin penkkoja.

Nivalaiset ei näytä ottavan tojesta 

jätevesilain muutosta. Kohta ei ta-

valliset sakokaivot ole ollenkaan 

luvallisia, jotain päättäjienkin on 

keksittävä kun puhtausvaatimuk-

set nousee huimasti mutta se on 

tosi, että meille, jotka jokainen 

maksetaan puhtaasta ja likaisesta 

veestä, on tiedotettava ja annetta-

va puolueetonta todenmukaista 

tietoa.

Salkkareitten nico on niin hy-

vä näyttelijä että ois oskarin 

ansainnu.

Huumeitten ja alkon käyttäjiä ni-

valan katukuvassa. Seurattu on. 

Onko poliisi välinpitämätön? Ei-

hän köyhiltä mitään saa vaikka 

sakottais.

Nivalassa lapsille ihania päivä-

hoitopaikkoja. Kiitos tukityöl-

listetyltä, sillä rahalla ei maksa 

päivähoitomaksuja. Lapsi saa 

myös hyvän ruuan hoitopaikas-

sa, säästyy kotona nekin sentit. 

Siistiä.

Kyllä utopia paskaputki tällaisil-

lakin pakkasilla lämmitysvettä 

ja sähköpumppausta huutaisi! 

Katastrofi  olisi täydellinen! Ym-

märrystä ja laskupäätä päättäjil-

le. Voi kauhistus! "Nim. Harkita 

aina perille asti".

Kiitos kaikille myyjille ja kas-

soille - pokkailittepa tai ette. 

On tosi raskasta hommaa, tietää 

ken tekee. Nim. Entinen kassa 

eikä koskaan enää. Amerikasta 

on tulossa robottikassat, jotka 

hinnoittelevat ostoskärryn, kun 

työntää läpi, ehkäpä se vielä hy-

myilee ja pokkaa!

No nyt se paljastui. Kunta on lak-

kauttanut kouluja säästöihin ve-

toamalla. Kuitenkin Riitta Kaar-

lelan toteamana saatiin kuulla, 

että säästöistä ei ole ollutkaan 

mitään laskelmia tähän men-

nessä kuntalaisten ja päättäjien 

saatavissa. Nyt vasta ryhdytään 

tutkimaan vuosien jälkeen, on-

ko säästöjä saavutettu? Viimeisen 

viidentoista vuoden aikana Niva-

lan kunnallisjohto on lakkautta-

nut kuusi koulua, myynyt säh-

köyhtiön, kunnan viljelysmaat 

ja metsät ja siitä huolimatta tänä 

aikana Nivalan kaupungin vel-

kamäärä on kaksinkertaistunut. 

Ompa säästöt tulleet kalliiksi.

Ja laskiaissunnuntaina sitte joka 

iikka kirkkoon. Ja muut myös!

Katoitteko mot:ista koirajalos-

tuksesta. Järkyttävää touhua, 

risteytetään että saahaan sairai-

ta eläimiä, esim. löysänahkaisik-

si, kun se on hauskannäköinen 

(tark. ruma), silmäluomet pitää 

leikata kun nahka peittää ne ja 

sieraimet, eläinlääk.prof. sanoi, 

että joskus kun nahkaa raottaa 

silmän kohdalta niin mätä purs-

kahtaa. Lyhytkalloisilta mop-

seilta tipahtaa silmä helpostakin 

tönäisystä.

Ihana kun oli kunnon pakkaset, 

voi miten mahtavaa lähteä sau-

vakävelylle 30 ast. celsiusta ja au-

rinko paistaa. 

Apteekissa aina ystävällinen 

ja empaattinen palvelu! Mutta 

kaikki ei muista että asiakkaan 

sairaudet/vaivat eivät kuulu ko-

ko Nivalan väelle! Liian isolla ää-

nellä ala/yläpään lääkkeistä! Eikö 

jokaiselle asiakkaalle pitäisi taata 

salassapito suoja! Tv. Punaposki-

nen asiakas!

Haukkuminen kuuluu nivala-

laisiin tapoihin, mutta voi jos-

kus päättäjiä kiitelläkin. Nivala 

ei ole vielä valtion holhouksessa 

niin kuin ylivieska. Siis vielä. Ni-

mimerkki asioista tietävä.

Kumma ku hallituspuolueen 

edustajatkin ovat huomanneet 

köyhät. Vaikka ovat neljä vuotta 

äänestäneet kaikkia parannus-

ehdotuksia vastaan ja suosineet 

suurituloisia suosivaa politiikkaa. 

Suuret puolueet ovat polkeneet 

perusarvot lokaan ja äänestäjänä 

haluaisin äänestää perusarvojen 

puolesta.

Nivala

A-klinikan erikoissairaan-

hoitaja, osastonhoitaja, 

sairaanhoitaja, perushoitaja, 

sosiaalityöntekijä, perhe-

päivähoitajia, myynti-

neuvottelija, osa-aikainen 

myyntineuvottelija, myyjä 

kesätöihin, karjanhoitaja, re-

monttityömies/yrittäjä, tuo-

tantotyöntekijä (metalli), 

konepuuseppä, puualan tuo-

tantotyöntekijä, pakkaaja, kok-

ki, ravintolatyöntekijä, 

kauneuskonsultti.
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Eräät Nivalan kaupungin asukkaat ovat jättäneet 

Nivalan kaupunginhallitukselle esityksen kuntalain 

mukaisen tiedotustilaisuuden järjestämiseksi 

kaupungin viimeaikaisista tapahtumista ja 

kuntalaisia  monella tavoin koskettavista 

päätöksistä. Kirjelmässä muistutetaan uuden 

kuntalain velvoitteista tiedottamisen ja avoimen 

kunnallispolitiikan osalta.

Nuoret kokoontuivat Jokigospeliin

Jokigospel keräsi suuren määrän nuorta ylesisöä.

Nuorisotyöntekijä Reetta 

Nummela oli yksi tapahtuman 

järjestäjistä.

Suuri määrä nuoria kokoontui 

Tuiskulaan perjantai iltana Ni-

valan seurakunnan nuorisotyön 

järjestämään Jokigospel kon-

serttiin. Jokigospel on Kalajoen 

rovastikunnan joka vuotinen 

tapahtuma, joka järjestetään eri 

paikkakunnilla vuosittain. Ta-

pahtumaan odotettiin lähes 350 

nuorta kuuntelemaan bändejä ja 

katsomaan Taika- Petterin show-

ta. Nuorta yleisöä oli monelta 

eri paikkakunnalta muun mu-

assa  Alavieskasta, Ylivieskasta, 

Sievistä, Oulaisista, Pyhäjoelta, 

Haapajärveltä, Reisjärveltä ja 

Nivalasta.  Tasapainoblues sai 

nuoret haukkomaan henkeään 

upealla Petteri Hakasen showlla. 

Taika- Petteri esitteli tasapainoi-

lua erilaisten esineiden kanssa, 

kuten jalkapallomaalin nostelua 

leukaperillä ja tasapainoilua use-

an hatun kanssa. Illan bändeinä 

oli mukana KLS  ja Pater Noster. 

Nuoret saivat myös nauttia ilta-

palan Tuiskulassa ja lopuksi näy-

tös päätettiin iltahartauteen. 

Elisa Rautaoja tuli 

kuuntelemaan osaavatko  

bändit soittaa.

Kansalaisaloite:

Kaupungin johdon järjestettävä 
kuntalain mukainen tiedotustilaisuus

Esitämme ja vaadimme, että Ni-

valan kaupunginhallitus Nivalan 

kaupungin hallintosäännön 4 §:

n mukaisena kaupungin tiedot-

tamista johtavana viranomaise-

na järjestää kaupungin asukkaille 

kuntalain 27 ja 29 §:ssä tarkoite-

tun tiedotustilaisuuden vireillä 

olevista asioista, niitä koskevista 

suunnitelmista, asioiden käsit-

telystä, tehdyistä ratkaisuista ja 

niiden vaikutuksista.

Tiedotustilaisuudessa pyy-

dämme kaupunginhallitusta va-

rautumaan vastaamaan mm. seu-

raaviin asiakokonaisuuksiin:

- kunnallistalous

- alueellinen jätevesipuhdista-

mo / Vesikolmio Oy

- Jokilaaksojen Jäte Oy.n toi-

mintatilanne ja lainmukaisuus

- Oopperakeskushankkeen ta-

lous ja epäselvyydet

- Nivalan Liikuntakeskus Oy:n 

tilanne (uimahalli-investointi, 

jäähalli ja kuntosali)

- Nivalan Vuokrakodit Oy:n 

tilanne

- näkymät kuntaliitos- ja 

peruspalvelupiiriasioissa.

Siltä osin kun kaupungin joh-

tavat viranhaltijat ja kaupungin-

hallitus eivät tunne mm. tytäryh-

tiöittensä asioita, esitämme että 

vastaajiksi kutsutaan ko. yhtiöi-

den toimitusjohtajat.

Tekemäämme esitystä infor-

maatiotilaisuuden järjestämi-

sestä mm. em. asioista perus-

telemme kuntalain 27 ja 29 §:n 

lisäksi Nivalan kaupungin stra-

tegiassa määritellyillä kaupungin 

arvoilla.

Strategiassa arvoista ensim-

mäisenä on avoimuus, jolla on 

tarkoitettu avointa ja läpinäkyvää 

päätöksentekoprosessia ja hyvää 

tiedonkulkua ja tiedottamista.

Esitämme, että tiedotustilai-

suus em. asioista järjestetään 

mahdollisimman pian, eli että 

päätös asiasta tehdään heti seu-

raavassa kaupunginhallituksen 

kokouksessa.

Kuntalaki velvoittaa

Uusi kuntalaki velvoittaa varsin 

yksiselitteisesti kunnallisjohtoa 

tiedottamaan valmisteilla olevista 

ja päätettävistä asioista. Tärkeis-

sä asioissa laki velvoittaa järjestä-

mään kansanäänestyksiä.

Kuntalaki 27 §

Osallistumis- ja vaikuttamis-

 mahdollisuudet.

Valtuuston on pidettävä huol-

ta siitä, että kunnan asukkailla ja 

palvelujen käyttäjillä on edelly-

tykset osallistua ja vaikuttaa kun-

nan toimintaan.

Osallistumista ja vaikuttamis-

ta voidaan edistää erityisesti:

1) Valitsemalla palvelujen 

käyttäjien edustajia kunnan 

toimielimiin;

2) järjestämällä kunnan osa-

aluetta koskevaa hallintoa;

3) tiedottamalla kun-

nan asioista ja järjestämällä 

kuulemistilaisuuksia;

4) selvittämällä asuk-

kaiden mielipiteitä ennen 

päätöksentekoa;

5) järjestämällä yhteistyötä 

kunnan tehtävien hoitamisessa;

6) avustamalla asukkaiden 

oma-aloitteista asioiden hoitoa, 

valmistelua ja suunnittelua; 

sekä

7) järjestämällä kunnallisia 

kansanäänestyksiä.

29 § Tiedottaminen

Kunnan on tiedotettava asuk-

kailleen kunnassa vireillä ole-

vista asioista, niitä koskevista 

suunnitelmista, asioiden käsit-

telystä, tehdyistä ratkaisuista ja 

niiden vaikutuksista. Kunnan on 

laadittava tarvittaessa katsauksia 

kunnan palveluja, taloutta, ym-

päristönsuojelua ja maankäyttöä 

koskevista asioista. Asukkaille on 

myös tiedotettava, millä tavoin 

asioista voi esittää kysymyksiä 

ja mielipiteitä valmistelijoille ja 

päättäjille.

Milloin kunnan tehtävä on an-

nettu yhteisön tai säätiön hoidet-

tavaksi, kunnan on sopivin tavoin 

tiedotettava asukkailleen yhtei-

sön tai säätiön toiminnasta.

Hallintosääntöä

4 § Tiedottaminen

Kaupungin tiedottamista joh-

taa kaupunginhallitus, joka hy-

väksyy yleiset ohjeet kaupungin 

tiedottamisen periaatteista ja 

päättää tiedottamisesta vastaavis-

ta kaupungin viranhaltijoista.
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www.kpakk.fi

TIETOTEKNIIKKA

kpakk.fi Täydennyskoulutus

Lisätietoja: Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 
koulutussihteeri Marianne Fraktman p. (06) 825 8126.
Koulutukset toteutetaan iltapäivä sekä ilta- ja viikonloppukoulutuk-
sina. Koulutuksiin voi hakeutua sekä työssä olevat että työttömät. 

                  - OHJELMA
Aikuisten koulutustason kohottamisohjelma, joka on tarkoitettu 
työelämässä oleville 30-59- vuotiaille, joilla ei ole perus- tai kansa-
koulun jälkeistä tutkintoa. Lisätietoja koulutussuunnittelija 
Marjatta Kuutsa p. (06) 825 8262 / 044 725 0879

Projektinhallinnan perusteet   10.5- 31.5. 07 
Tehosta taulukkolaskentaa työssäsi  10.4- 15.5.07
Tietotekniikan peruskurssi   6.3.- 5.6. 07
Tehosta tekstinkäsittelyä työssäsi  6.3.- 4.4. 07
Esitysgrafiikka PowerPoint   7.3.- 4.4. 07

KOKKOLA

VIESTINTÄ

VERKKOKURSSIT

YRITYSPALVELUT

TURVA-ALA

KAUSTINEN

PIETARSAARI

Painotuotteen suunnittelu ja valmistus  23.10-11.12.07
Flash-multimediaohjelmointi   4.9.- 18.10. 07
Markkinointimateriaalin valmistus  12.3.-16.4. 07
Markkinointiviestintä 2 ov aikavälillä 5.3.- 31.5. 07
Verkkojulkaiseminen PHP:llä   5.3.- 14.5. 07
Digikuvaus ja kuvankäsittely   6.3.- 24.4. 07
Digikuvauksen perusteet   3.9.- 3.10. 07
WWW-sivunvalmistus   6.3.- 3.5. 07

Viestintätaito     nonstop
Kotisivut HTML-ohjelmoinnilla   nonstop
C- ohjelmoinnin perusteet/ Internet-opetus nonstop  
C++ ohjelmoinnin perusteet/ Internet-opetus nonstop
Java- ohjelmoinnin perusteet/ Internet-opetus nonstop
SQL- perusteet/ Internet-opetus  nonstop
Symbian OS Overview 2 ov   nonstop
J2SE 5,0 ohjelm.perusteet ja olio -ohjelmointi nonstop   

Yrittäjän ammattitutkintoon valmistava koulutus 13.2.-31.8.2007

Turvallisuusvalvojan erikoisamm.tutkinto 17.8.-17.8.2007
Vartijan työn perusteet  13.-15.4 ja 20.-22.4.2007
Vartjan peruskurssi  27.- 29.4., 11.-13.5 ja 18.-20.5.2007

SolidWorks teknisen piirtäjän ammattitutkinnon
osaan 3D- piirtäminen valmistava koulutus 5.3.- 24.5.2007

Lähiesimieskoulutus    22.2.- 5.7.2007

��������	
����
�	������
��������	
����	������������������
�������������

�
������������
����������������������� !��

���
	����	������
�������������
�"�#$ ��%�������&����� ��'���#�()*+"+������,�'-�..� #

/������������&��
���
�����������0�
�+���)�121�)((�(�
��������������������������
����
������

���&�������������
����������������������������������
���
�������

�������
�
���	���������	
�������
����	�������	�������
��
(��������������
����
���"�#$ ��'���#�()*+"+

(���
�����	
������
������������������	
��
�,# ��
�-�������0�
�������

����������������������

�������
 �	������
��������������,�'-�..� #

3���������4

�������
���������
���
��
��
������

�

�
������������
�
���
����
����
���
�������
���
�������
����������������
���������&����0��

����
������������

��������������  �
��������������! �����"

+�
���������������

5������6����������������

7
����������������
������������������

�������������������

�
�����������������������������

�&����������	���
��������������������
�����������
"
6�������������������

7�����������������

����������������

����������������������

�&��0���������������

1��
��������������������


���
�
�������������������
�����
+%%+11)�1+�11)����
���
�����
	��
����&�&��������������������
�������

����������������������
����

   
        

Eri alat etsivät ammattilaisiaan. 
Meillä on vaihtoehtoja. Mikä niistä sopii sinulle?

SINÄ VALITSET!
   YHTEISHAKU 29.1.-20.2.2007 (yleinen, valintakoealat)

          26.2.-20.3.2007 (peruskoululaiset)

  Koulutusohjelmat ja hakuohjeet: WWW.KAO.FI

TEKIJÄN VALINTA

Kajaani • Kuhmo • Kuusamo • Vuokatti • Suomussalmi 

ajoneuvoasentaja • artesaani • automaatioasentaja • autonkuljettaja 
• datanomi • elektroniikka-asentaja • koneistaja • leipuri-kondiittori 
• levyseppähitsaaja • LVI-asentaja • lähihoitaja • maaseutuyrittäjä • 
matkailupalvelujen tuottaja • matkailuvirkailija • media-assistentti • 
merkonomi • metsäkoneenkuljettaja • parturi-kampaaja • pop/jazz-
muusikko • puuseppä • puutarhuri • ravintolakokki • suurtalouskokki • 
sähköasentaja • talonrakentaja • talouskoulu • turvallisuusvalvoja  
AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO + YO-TUTKINTO: kulttuuriala • 
matkailuala • tekniikan- ja liikenteen ala • IT-lukio • medialukio 
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“Elä tämän jälkeen enää 

missään mene sanomaan, että 

meillä Suomessa on 500 tuhatta 

hehtaaria liikaa peltoa, kun olet 

maatalousministeri!”

On aika suoraa puhetta Pekal-

ta maatalousministerille. Pystyi 

kyllä Vilkuna perustelemaan 

sanomansa; peltoa ei ole yh-

tään liikaa, se on vain väärässä 

käytössä!

Vuonna 1950 Suomen pelloil-

la ja metsissä ahersi yli 400 tu-

hatta hevosta! Noiden hevosten 

rehut tuotettiin tuolla peltopinta-

alalla, joka nyt on jossain muussa, 

Pekan mielestä ja yhteiskunnan 

kannalta väärässä käytössä.

50-luvulla, kun me kossit 

lähdettiin aamulla kansakoulua 

kohti, lusikoitiin pari lautasel-

lista  kaurapuuroa.Oli se kerran 

viikossa koulullakin ainoa ruo-

kalaji. Hevosille oli aamutallis-

sa tehty survovakallinen apetta 

kauran olkisilpusta ja -jauhois-

ta. Kauran voimalla hevoset ve-

ti metästä tukkia ja kossit kävi 

kansakoulua.

Nyt, kun kauhistellaan, mi-

ten viljaa aletaan polttamaan ja 

rypsiöljyllä tankkaamaan trakto-

reita, ollaankin  palaamassa sii-

hen oikeaan pellon ja auringon 

voimalla saatuun energiaoma-

varaisuuteen, ennen tuontiöl-

jyn varaan jättäytymistä. Monta 

kymmentä vuotta on syöty surut-

ta öljyn avulla tuotettua ruokaa, 

eikä ole surtu huomista päivää. 

Keskuudessamme elävät jo ne 

ihmiset, jotka kokevat ja näke-

vät edellisten sukupolvien luon-

nonvarojen ryöstön seuraukset. 

Mutta heidän ei toivottavasti tar-

vitse kokea, miten ankara on työ, 

jota ihmiset ovat ruokansa eteen 

käsivoimin tehneet, hevosten 

avulla. Traktorit ja koneet voi-

daan saada kulkemaan biopolt-

toaineilla, jotka kasvavat Suomen 

maaperällä, auringon voimalla. 

Hyötysuhdekin on aivan toista 

luokkaa, kuin että hevosparin 

perässä on yksisiipinen aura, tai 

metrin levyinen rullakarhi, jonka 

jäljessä kävelee mies suihtinarut 

kourissaan.

Kesäkuumalla hevoset vetivät 

niittokonetta.Vaahto valui selästä 

ja paarmat rääkkäsivät. Sääliksi 

kävi nuo hevoset, uskolliset ih-

misen palvelijat.

Pekka Vilkuna on usein sa-

nonut, ettäSuomen maatalous 

voidaan tehdä kokonaan ener-

giaomavaraiseksi, jos siihen löy-

tyy tahtoa.

Kyllä olen Pekan kanssa samaa 

mieltä. Näissä läntisissä maissa, 

missä on kehittynyt teknologia, 

pitäisi ruoka tuottaa omasta maa-

perästä tuotetulla, joka kesä au-

ringon antamalla energialla, eikä 

fossiilisilla polttoaineilla. Sen li-

säksi, että tuhlataan uusiutumat-

tomat energialähteet, kuskataan 

ruokaa älyttömien matkojen ta-

kaa maanosasta toiseen, sieltä, 

mistä se on saatu halvimmalla or-

jatyövoimalla tuotettua, haaska-

ten kallisarvoista puhdasta vettä 

kuivien autiomaitten kasteluun.

Tätä hullua ruljanssia on myös 

Suomen keskusliikkeet pyörittä-

mässä: ruokabisneksestä käyvät 

SOK ja Kesko kovaa kisaa: kumpi 

ehtii kiskoa kovemmat katteet ul-

kolaisen ruon myynnillä.

Tyhjät  rekat ajavat Suomesta 

Eurooppaan ruuan hakuun.Rah-

dit ovat vielä liian halpoja, eikä 

suomalaiselle ruualle siinä pelis-

sä anneta mitään arvoa, puhetta 

kyllä piisaa.

On muuten huvittavaa seurata 

tuota ilmaston muutoskeskuste-

lua: Eu ja Jorma Ollila yhdessä 

vaativat päästöjen rajoittamis-

ta. Maapallon lämpeneminen 

jatkuu.Tehtaat, Nokia muiden 

joukossa,on viety Kiinaan. Koh-

ta koko maailman tavarantuo-

tanto on siellä. Onkohan Suo-

men päästörajoituksilla paljon 

merkitystä?

Kiinalaiset tuottavat lähes 

kaiken teollisuutensa tarvitse-

man sähkön kivihiilivoimalois-

sa. Päästöjä piisaa! Ennen muuta 

juuri Jorma Ollilan aikana Noki-

an tuotantoa on siirretty kivihii-

livoimaloiden viereen, Kiinaan, 

missä kivihiiltä ja lähes ilmaista 

työvoimaa riittää rajattomasti. 

Nyt Ollila vaatii  suomalaisilta 

hiilidioksiidipäästöjen rajoitta-

mista ilman saastumisen vuoksi. 

Mitähän rataa ajatuksensa mah-

tavat kulkea? Miestä  on kuiten-

kin sanottu yhdeksi maailman 

viisaimmaksi johtajaksi.

Syyttääkö Jorma Ollila nyt 

muita kehityksestä, mitä on ol-

lut itse tuohon huonoon suun-

taan viemässä?

Laita Sinä, Pekka Ollilalle tästä 

sähköpostia. Neuvo aivan reilusti 

tätä paljon ylistettyä pääjohtajaa 

myöskin tuosta ruuan kuskaami-

sesta niin, että varmasti käsittää. 

Sanoit sen asian aivan oikein siel-

lä Haaperän  koulun  tupaillassa: 

Kyllä Suomen ruoka on tuotet-

tava meidän omalla maaperällä, 

auringon avulla. Suomi on rikas 

maa, koska se  pystyy olemaan 

omavarainen energian suhteen. 

Suuret haasteet ovat edessä mei-

dän poliittisilla päättäjillä. Kyllä 

oot, Pekka, viemässä isoa asiaa 

eteenpäin! Jorma Ollila pystyy 

puhumaan puhtain paperein vain 

Nokian ja Shellin osakkeen omis-

tajien etujen nimissä. Kaikki muu 

puhe on häneltä näissä asioissa 

jälkiviisasta hurskastelua, juuri 

sitä, mitä saimme lukea Helsin-

gin  Sanomien tekemästä Jorma 

Ollilan haastattelusta. Media on 

nielaissut ison miehen puheet sil-

miään räpäyttämättä.

Ei SOK:n  ja Keskon johtajilla-

kaan ole muu niin tärkeää, kuin 

saada isoimmat voitot, rahtaa-

malla ulkolaista ruokaa kaup-

pojensa tiskeille.

Suomalainen viljelijä on Eu:

n aikana vedetty tiukkojen ehto-

jen köysiin. Löysät on otettu pois. 

Mutta mikään ei näytä estävän 

kauppojen hääräämistä tuon-

tiruualla. On muka kuluttajan 

etu, jota heidän pitää puolustaa? 

Omaa etuansa keskusliikkeet 

ajavat; Tanskan ja Puolan juus-

tosta saa myös kauppa isommat 

voitot. Ensin on oman maan teu-

rastamot ja meijerit kilpailutet-

tu henkihieveriin. Käsittämätön 

asia oli se, että suomalaisesta ka-

nanmunasta puolestaan olisi saa-

nut paremman hinnan, viemällä 

munakuormat Keski-Euroopan 

markkinoille. Suomalainen ruo-

kakauppa rahasti sekä kuluttajaa, 

että munantuottajaa samanaikai-

sesti. Kauppa kertoo vihannesten 

ja salaattikeränkin hinnan kol-

mella, ennen kuin päästää ku-

luttajan sitä käpälöimään. Suo-

malainen veronmaksaja suorittaa 

Eu:lle nettomaksun, josta esim 

Ranskan tuottajille maksetaan 

puolta paremmat maataloustuet 

(lue: kuluttajien hinnanalennus-

korvaukset!), kuin mitä suoma-

lainen ruuan tuottaja Eu:lta saa. 

Ehdot olivat tiedossa, siitä huo-

limatta Mauno Koivisto ajoi Suo-

mea väkisin Eu:hun.

Miksi kotimaiselta elintarvi-

ketuotannolta ei voi poistaa ar-

vonlisäveroa? Tuontiruoka, mikä 

on tuotettu suuuremmilla Eu:n 

tuilla, voisi edelleen olla arvon-

lisäverottua. Kyllä Jorma Ollilan 

kannattaisi miettiä kotimaisen 

ruuan tuotannon turvaamista, 

eikä näitä meidän hiilidioksidi-

päästöjä. Kiinasta ne savut nou-

see, eikä Suomesta.

Viljan ja rypsin poltto ener-

giaksi ei ole ruuan häpäisemis-

tä. Sitävastoin se on kestävää 

kehitystä, uusiutuvien luonnon 

varojen hyväksikäyttöä. Kau-

rapuuron voimalla olen itsekin 

kävellyt kansakouluun. Kauran 

olkisilppuappeella ja -jauholla 

olen ruokkinut hevosia, joilla 

olen tuonut tukkia metästä. Kun 

otettiin hevosesta kaikki tehot 

käyttöön, annettiin ruisleipää 

kauran lisäksi.

Sen haluan nähdä, miten 

autot maanteillämme ja  tois-

ta satahevosvoimaiset trakto-

rit kulkevat Suomen pelloilla ja 

metsissä rypsiöljyn ja biopoltto-

aineen voimalla.

Siinä saa Suomen hevonenkin 

pellon laidalla ilosta hirnua! Tuo-

ta sankarintarujen eläintä, Suo-

men hevosta, on maassamme 

enää 19000 kpl. Kanta on nou-

sussa. Siitä on annettava tunnus-

tus tuhansille nuorille, etupäässä 

tytöille, jotka ovat innostuneet 

hyvästä harrastuksesta Suomen 

hevosen parissa.

Eskonen

Mietiskelyjä vaalien alla
Lukijan ajatuksia
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Floridasta lähtöisin olevan kan-

sainvälisen julistajan Steve Hil-

lin juuret ovat Raudaskylällä ja 

sukulaisia Nivalassa. Aikoinaan 

luterilaisen kirkon papin kautta 

uskoontullutta evankelistaa kuu-

li tammikussa Seinäjoella hellun-

taiherätyksen talvipäivien osallis-

tujajoukko. Tänään evankelistan 

työkenttänä on koko maailma. 

Steve ei jätä kuulijaansa kyl-

mäksi, hän on kiistelty puhuja 

niin kotimaassaan kuin maail-

malla. Uskoontulon myötä huu-

mehelvetistä vuonna 1975 pelas-

tunut evankelista vie kuulijansa 

perimmäisten kysymysten äärel-

le, jossa sana helvettikään ei ole 

vieras. Ei siis ihme, että hän jakaa 

mielipiteitä.

Pohjolaisilta juurilta 
selvää sanomaa
Steve Hilliä ei todellakaan voi 

syyttää siloittelevasta puhetyy-

listä, hän sanoo sanottavansa 

selvästi ja ytimekkäästi pidättäy-

tyen puhtaasti Raamattuun. Jos 

on saanut monivuotisen koulu-

tuksen “Juokse poika juokse”- se-

kä “Näky”- kirjojen kirjoittajan 

David Wilkersonin ohjauksessa, 

niin ymmärtää paremmin pu-

hujaa. Nicky Cruz, entinen jen-

gijohtaja New Yorkin kaduilta on 

ollut myös Steve Hillin yksi evan-

kelioinnin opastajista. Edellä vain 

pari evankelistoista, joiden ohja-

uksessa Steve on ollut arvostetus-

sa Twin Oaks- akatemiassa. 

Pensascolassa 
miljoonia kävijöitä
Steve Hillin entisessä kotiseura-

kunnassa Pensacolassa on ollut 

miljoonia kävijöitä. Jos Steve on 

kiertänyt pitkin ja poikin maail-

maa, niin ympäri maailmaa on 

myös ollut tulijoita Bronsvillen 

helluntaiseurakutaan Pensaco-

laan Floridassa. Seurakunta on 

hengellisellä kentällä jo käsite. 

Moni suomalainenkin on hen-

gellisesti uudistuneena palan-

nut kotiinsa vierailultaan tuossa 

seurakunnassa. 

Ennen Pensacolaan tuloaan 

oli Steve vieraillut lähetystyön-

tekijänä monessa maassa, mm. 

Meksikossa ja Costa Ricassa. 

Myöhemmin Steve oli myös Ar-

gentiinassa lähetystyössä seitse-

män vuotta. Siellä hän tutustui 

mm. tunnettuun evankelistaan 

Carlos Annacondiaan, joka myös 

on luonnollisesti ollut innosta-

massa häntä evankeliointityössä. 

Pari viimeista vuotta Stevellä on-

kin mennyt valtaosiin Texasissa 

Dallasissa uuden seurakunnan 

käyntiin panossa.

1995 alkanut 
herätys jatkuu 
edelleen

Kesällä 1995 alkoi Pensacolas-

sa herätys, joka ei ole vieläkään 

laantunut, päinvastoin. Kuten jo 

aiemmin mainittiin, kristittyjä 

eri puolilta maailmaa on palan-

nut kotiinsa Pensacolasta hen-

gellisesti uudistuneena ja heidän 

saamansa hengentuli on levinnyt 

kaikkialla maailmaan. 

Steve Hillin kirja “Herätyksen 

Palo” kertoon monista ihmeelli-

sistä elämäntarinoista,  joita he-

rätys on synnyttänyt. TV:stä tu-

tun Dr.Philin vieraat saavat usein 

jonkun kirjan lahjaksi, ja näin 

tapahtui nyt tammikuussa myös 

Seinäjoella, jossa noin tuhat osal-

listujaa sai edellä mainitun Ste-

ve Hillin kirjan kotiinviemiseksi.  

Seinäjoen helluntaiseurakunta 

lahjoitti puhujavieraansa kirjan 

osanottajille. 

Evankelioinnissa  
selkeä päämäärä
Steven evankelioinnissa on sel-

keä päämäärä. Hän toteaa kan-

sojen löytävän totuuden ja rau-

han vain Jeesuksen kautta, sillä 

Raamattu ei neuvo muuta tietä. 

Hän painottaa, että Vapahta-

jamme on rauhantekijä niin yk-

silöihmisten kuin kansojenkin 

välillä.  Vain Jeesus voi muuttaa 

vallankumouksellisesti jokaisen 

ihmisen elämän, jonka hän on 

myös henkilökohtaisesti koke-

nut. Tätä sanomaa hän haluaa 

viedä kaikkialle maailmaan aina 

Pohjanmaata myöten, josta ju-

listajan äidinäiti eli mummo on 

lähtöisin. 

Aviopuolisonkin 
juuret 
Raudaskylällä

Steve Hillin kohdalla on toinen-

kin mielenkiintoinen asia, nimit-

täin hänen Jeri-puolisonsa juuret 

ovat äidin puolelta myös Rau-

daskylällä. “Hän on Vähäkan-

kaan sukua”, juttelivat tätä juttua 

tehdessä nivalalaiset sisarukset, 

jotka ovat vierailleet Alabamas-

sa Steven äidin kotona.

Jatkojutussamme seuraavas-

sa Nivalan Viikossa kerromme 

Steven äidin sukulaisista Niva-

lassa. Jutussa saame nähdä myös 

100-vuotiaan valokuvan, jossa 

ovat sisarusten äiti sekä Steven 

mummo.

Otos on todella histori-

allinen.

Eero Kettunen

Kuva on Steven äidin 75-vuotispäiviltä vuonna 1996. Kaikilla on enemmän tai vähemmän juuret Kalajokilaaksossa. Steve on ylärivissä 

keskellä (lapsi sylissä) ja hänen vieressään oikealla Jeri- puoliso. Jerinkin juuret ovat äidin puolelta Ylivieskassa, Vähäkankaan suvussa.

Kansainvälisen evankelistan Steve Hillin 
juuret ovat Raudaskylällä, sukulaisia Nivalassa

Tämä kuva vie meidät jo tähän päivään eli Seinäjoelle, jossa tuhatpäinen talvipäivien osallistujajoukko kuunteli Steve Hillin sanomaa 

Vapahtajasta, joka on tie, totuus ja Elämä. Maaliskuussa matkaa Suomesta 15- henkinen pastorijoukko Dallasiin kolmeksi viikoksi 

tutustumaan Steven seurakuntaan. Tulkkina hiljattain Nivalan Viikossa julkaistussa nunna ja munkki -jutussa ollut Juha Ketola.

Seinäjoen helluntaiseurakunta 

lahjoitti jokaiselle päivien 

osallistujalle puhujan kirjan 

“Herätyksen Palo”.  Palo 

evankeliointityöhön ei kirjan 

kirjoittajalla ole laantunut, 

sillä nythän on sytyttämässä 

uutta tulta Dallasissa.
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Palauta vastauksesi Nivalan Viikkoon 20.2. mennessä, niin olet mukana 20 euron arvoisen lahja-

kortin arvonnassa. Lahjakortti käy useimpiin nivalalaisiin liikkeisiin.

Nimi:

Osoite:          Puh.
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Viljellään huumoria  

Kohtaaminen
Taivaan sinisistä orvokinsilmistä, 
rakkauteni on luotu.
Muttei siltikään orvokkia minulle suotu.
Kuka onkaan tyttö joka ompi minulle luotu.

Kauniin tytön kahvilassa näin,
hänen kaunis hymynsä
sydämeni sai väreilemään.
Hän sanoi: Mitä tuttua sinussa on,
voi poikarukka, en vastannut kuka minä oon.
En vastannut, koska vaimon
suvun piirteitä näin.
Muutaman sanan vaihdoimme siinä.
Hän läksi pois, minä hämmentyneenä
jäljelle jäin.
Nyt sydämeni häntä kohtaan roihuaa.
Mä poika olen nyt täysin sanaton,
sydämen rakkaus häntä kohtaan kun on.
Rakkauden liekki syttynyt kun on,
x-vaimolleni uskollinen oltava mun on,
rakkaat yhteiset lapset,
uutehen rakkautehen este on,
niin rakkahia yhdistäviä lapset.

Haaveilija

Maanviljelijäpariskunta päätti 

pitää hieman lomaa, matkusti 

pääkaupunkiin ja päätyi ruokai-

lemaan hienoon ravintolaan. He 

tilasivat kunnon pihvit.

- Minkähänlaisilla perunoilla 

pihvit tulevat, kysyi tarjoilija?

- Saa olla vaikka Siikliä…

- Joitko sinä tästä pullosta, tuli ky-

seeksi miesten illanistujaisissa.

- Join minä, sori vain.

- Ei se mitään, mutta siinä oli 

hiusvettä.

- Jaa, minä ihmettelinkin, kun se 

kihahti heti tukkaan.

Varuskunnassa oli tiukka mää-

räys, että upseerikerhon seinän 

vieressä olevat kukat on kastel-

tava huolella joka päivä. Eräänä 

päivänä tehtävävuorossa ollut 

alokas ei kuitenkaan kasteluhom-

miin ryhtynyt:

- Siellähän on satanut kaatamalla 

koko päivän, hän perusteli.

- Senkin vätys! Tietenkin puette 

päällenne sadetakin!

Pekka istui ystävänsä Jukan kans-

sa lähiöbaarissa. Pekka ihmette-

li Jukan korvassa olevaa kaunista 

korvakorua:

- Mistä lähtien sinä olet alka-

nut pitää korvarengasta? hän 

ihmetteli.

- Maanantaiaamusta. Pakko! Lis-

su löysi sen minun sängystä.

Tuossa Herbertissä
on ilmeistä

valtiomiesainesta

Niin, onhan hänellä 
vaikuttava hymy

Ja tykkää
silakoista!



10

Parhaat palvelut  

Uusi vuosi 2007 on lähtenyt 

reippaasti käyntiin Jamin Kurejo-

en yksikössä.

Pääosa uusista opiskelijoista 

aloittaa opiskelun syksyllä, mutta 

myös vuoden vaihteessa taloon on 

tullut uusia opiskelijoita luonnon-

vara-alalle sekä maatalous-, puu-

tarha- että ympäristölinjoille.

Keväällä peruskoulun päättävil-

le nuorille ajankohtainen asia on 

yhteishaku helmi- maaliskuussa.  

Alan ja opiskelupaikan valintaa 

helpottaakseen Jamikin on koko 

lukuvuoden tehnyt markkinoin-

tityötä yläasteiden suuntaan. Lä-

hiseudun yläasteet ovat käyneet 

vierailemassa Kurejoella ja lisäksi 

koko Jamin yhteisessä Joulujamit- 

tapahtumassa Alajärven toimi-

pisteessä. Keväällä 2007 olemme 

näkyvillä useammassakin mes-

sutapahtumassa, yläasteikäisille 

suunnatuilla Senuko-messuilla 

Seinäjoella, sekä keväisillä puu-

tarhamessuilla sekä Seinäjoella, 

että Vaasassa.

Kansainvälisyys on opiskelussa 

esillä monella tavalla. Jamissa kuu-

lee suomen kielen lisäksi päivittäin 

viroa, venäjää ja  englantia. Opin-

not suoritetaan tietysti periaattees-

sa suomen kielellä, mutta varsinkin 

uusien opiskelijoiden kanssa täytyy 

joskus ottaa käyttöön kaikki mah-

dolliset yhteiset kielet.

Opiskelijat ovat myös päässeet 

vierailemaan Italiassa ja Virossa 

viime vuoden aikana. Sisiliassa si-

jaitsevan vastaavan oppilaitoksen 

kanssa ollaan virittelemässä yh-

teistyötä, joten jatkossa tällä mä-

ellä saatamme kuulla myös italian 

kieltä. Virosta, Hiidenmaalta taas 

on tulossa viisi vaihto-oppilasta 

Kurejoelle maaliskuussa. Projek-

titoiminnan puitteissa yhteistyö-

kuvioita rakennellaan Espanjan 

suuntaan. 

Kevään mittaan Jamin puutar-

ha täyttyy kukkaloistosta, puis-

tonhoitotyöt ulkona käynnistyvät 

jo maalis-huhtikuussa, luonto-

ja ympäristöalan opiskelijoiden 

opiskelu siirtyy yhä enemmän 

luontoon ja pian maatilankin tou-

hut alkavat painottua ulkotöihin.  

Puuosastolla sahataan, höylätään, 

sorvataan, maalataan ja työstetään 

puuta. Jamin puutarhamyymälä on 

avoinna päivittäin. Sieltä voi käydä 

ostamassa leikko- ja ruukkukuk-

kia, sekä myöhemmin keväällä 

myös tomaatteja. Syksyllä on tar-

jolla itsepoimintana tai valmiiksi 

poimittuna marjatarhan satoa; eni-

ten tyrniä ja mustaherukkaa. 

Välillä opiskellaan ihan perin-

teisesti luokissakin. Jamissa on 

kaikissa opiskelutiloissa ja myös 

vapaa-ajan tiloissa melko hyvät 

tietotekniset valmiudet ja niitä 

kehitetään jatkuvasti.  Luokka- ja 

työtiloja on lähiaikoina remontoi-

tu, joten ne ovat käytännöllisiä, 

siistejä ja viihtyisiä. 

Luonnonvara-alalla opiske-

lu on opiskelijalle halpaa. Opis-

kelukustannuksia tulee lähinnä 

kirjallisesta opiskelumateriaalista 

sekä muista opiskelutarvikkeista. 

Hankittavan opiskelumateriaalin 

määrä vaihtelee opintolinjoittain, 

mutta on kohtuullisen pieni kai-

killa linjoilla.

Kurejoen Jamista valmistuu 

puutarhureita, maaseutuyrittäjiä, 

ympäristönhoitajia, luontoyrittäjiä 

ja puuseppiä. Puutarhurit voivat ol-

la suuntautuneita joko viheralalle, 

joka tarkoittaa pihojen ja puistojen 

ym. viheralueiden rakentamista 

ja hoitoa, tai kukka- ja puutarha-

kauppaan.  Maaseutuyrittäjät voi-

vat painottaa opinnoissaan joko 

hevostalouden opintoja tai metal-

li- ja konetöitä. Muidenkin linjojen 

opiskelijat voivat valita hevostalo-

utta osaksi opintojaan. Luonto- ja 

ympäristöalan opiskelijat suuntau-

tuvat siis joko ympäristönhoitajiksi 

tai luontoyrittäjiksi. 

Kaikki Jamin Kurejoen toimipis-

teen koulutusammatit sopivat yhtä 

hyvin pojille kuin tytöillekin. 

Luonnonläheistä ja kansainvälistä opiskelua Jamin Kurejoen yksikössä

EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ TÄLLÄ SIVULLA
Ilmoitus Nivalan Viikon Parhaat palvelut -palstalla maksaa vain 5,50 €/viikko + alv!
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Päätoimittaja
Maritta Raudaskoski
Puh. 040-841 9213

Ilmoitusmyynti
Mika Moilanen
Puh. 040-416 8958

Osoite
Kalliontie 25, 85500 Nivala

Sähköposti
toimitus@nivalanviikko.fi 
ilmoitukset@nivalanviikko.fi 

Internet
www.nivalanviikko.fi 

Ilmoitushinnat
Etusivu 1,00 €/pmm

Takasivu 0,95 €/pmm

Sisäsivut 0,85 €/pmm

Nivala toimii
-yhdistyspalsta 85 €/vuosi

Kodin kirpputori
yksityishenkilöille ilmainen

Kustantaja
Camlind Oy

Sivunvalmistus ja taitto
Nivalan Viikko

Painopaikka
Pyhäjokiseudun Kirjapaino

Jaetaan lauantaisin jokaiseen kotiin Nivalassa Hinnat ilman arvonlisäveroa

Myydään  

RUNKOPATJA-PARISÄNKY, 
paksu sijauspatja, 140 cm le-
veä, siisti. Hp. 50 euroa. Puh. 
044 7063505.

VOLVO-850 henkilöauto, GLT, 
vm -92, kahdet renkaat, cd-
soitin, 5 syl, 20 vent., musta, 
katsastettu, hieno. Tarpeet-
tomana, tarjousten mukaan. 
0400 418 353.

CITROEN BX pakettiauto 1.6, 
vm-89, bensa. Ajettu 136 000 
km, kats. lokakuussa, kytkin 
vika. Hp. 250 euroa. Soittele. 
Puh. 044 264 5012.

PEUGEOT 405 1.6. Vm-89, 
ajettu 260 tkm, kahdet ren-
kaat, vetokoukku, katsastet-
tu 09/06. Toimii. Hp. 500 eu-
roa. 050 349 3019.

Hyvä KESÄMOPO PV ei rekis-
terissä. Hp. 400€. CROSSIMO-
PO 4-10 vuotiaalle H. 120€. 
Molemmat ajokunnossa. 
Puh. 044-261 119

Halutaan vuokrata  

Pieni TALO tai MUMMON-
MÖKKI Nivalan lähiympä-
ristö. Tarvittaessa tehdään 
pientä remonttia. Aviopari. 
Puh. 044 936 1774.

Ostetaan  

Vanha JÄÄKIEKKOPÖYTÄPE-
LI. Rikkinäisetkin voivat käy-
dä. Puh/tekstari iltaisin. 050 
467 4557.

Vuokrattavana  

RIVITALOYKSIÖ, 1.3. alkaen 
vapaa, Nivalan keskustassa. 
Puh. 040-561 5797.

Kodin kirpputori  

ILMOITA ILMAISEKSI
Nyt yksityishenkilöt voivat ilmoittaa Kodin kirpputorilla aivan ilmaiseksi. 

Ilmoitukset tulee jättää Nivalan Viikon toimistoon tai 
postittaa osoitteella Nivalan Viikko, Kalliontie 25, 85500 Nivala.

Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse.

Tori-, marjanmyynti ym. ammatti-ilmoitukset maksavat 5 euroa.

Tuttu vihreä postilaatikko, johon ilmoituksen voi jättää toimiston
ollessa kiinni, löytyy talon päädystä valkean aidan takaa.

Kodin kirpputori  

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Vastataan pois  

1. Merenkurkussa

2. Porvoo, Loviisa, Kotka, Ha-

mina, Oulu

3. Rio de Janeirossa

4. Pörssikurssien tasoa

5. Keksijänsä Adolphe Saxin 

mukaan.

Harjoitusajat. Tässä ovat kaikkien joukkueiden talvikauden 

harjoitusajat.

AMMATTIKOULULLA

T-96-98 ja 99/00 la 11.30-13.00 T-93 ma 19.00-20.30

B-tytöt su 15.00-16.30 P-95, -96/97 ke 16.30-18.00

Edustus, miehet su 16.30-18.30

TUISKULASSA

P-98/99 ma 18.30-20.00 P-94 la 14.30-16.00

Edustus miehet    ke 18.30-20.00

YSIKAKS' NIVALA RY

METALLI
Nivalan Metallityöväen ammattiosasto 353

Vierailu Ruukin rautatehtaalle Raaheen la 24.2.2007. Reissu on 

jäsenelle ilmainen.

Ohjelma: Ruokailu, ammattiosasto 200:n toiminta. Rautatehtaa-

seen tutustuminen

Lähtö: Haapajärven Matkahuolto klo 9:30, Nivalan Matkahuolto 

klo 10:00. Paluumatkalle lähdetään n. klo 15:00.

Ensimmäiset 50 ilmoittautunutta mukaan. Tervetuloa! Ilmoittau-

tumiset la 17.2. mennessä: Jari 050-326 5678, Pertti 044-524 1919.

Toimikunta

Vanhenpainyhdistys kokoon-

tuu ti  13.2. klo 18:30 koululla. 

Mukaan kaivataan lisää van-

hempia pohtimaan ajankohtai-

sista asioista.

Tervetuloa!

NIVA-KAIJAN
KOULUN 
VANHEMMAT
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Vapon kotimainen sähkö tarjoaa hyvän syyn 
sähkön oston kilpailuttamiseen. Kotimaisuus 
työllistää meitä suomalaisia ja eurosi jäävät 
Suomeen eivätkä mene merten taa.

Kotimaista sähköäKotimaista sähköä
– Vapolta – Vapolta

Sähkön ostaminen suomalaiselta Vapolta on helppoa ja 
turvallista. Vapolta saat kotimaista puu- ja turvesähköä, 
jonka hinta on kohdallaan. Toistaiseksi voimassa oleva 
sopimus on ostajalle joustava ja vaivaton.

Tee tilaus nettisivuillamme www.vapo.fi tai oheisella 
tilauslomakkeella. Tiedot tilauksen tekemistä varten löy-
dät viimeisestä sähkölaskustasi. Sähkön myyjän vaihta-
misesta ei koidu lisäkuluja tai sanktioita.

Asiakashyvitys on ensimmäisen vuoden jälkeen 1,5 % voimassa olevista hinnoista. Toisen vuoden jälkeen ja siitä 
eteenpäin hyvitys on 3 %. Voit tarkastaa oman paikkakuntasi Vapo Kotimainen -hinnat ja sopimusehdot nettisi-
vullamme www.vapo.fi  (sähköiset palvelut). Ei yrityksille. Huom: Energiahintaesimerkki Vattenfallin verkkoalueilla. 
Hinnat sisältävät alv:n 22 %. Paikallinen verkkoyhtiö laskuttaa sähkön siirron erikseen.

Vapo Kotimaisen hinnat 1.10.2006 alkaen
 Perusmaksu  Energiahinnat Tarkoitettu mm. seuraaville kuluttajille
 euroa/kk senttiä/kWh (pääsulake enintään 63 A)

Yksiaikahinta 2,2 5,1 Kauko- ja öljylämmittäjät, maatilat yms,
   kun kulutus on alle 10 000 kWh

Yksiaikahinta 2 6,4 4,6 Kauko- ja öljylämmittäjät, maatilat yms,
   kun kulutus on yli 10 000 kWh

Päivä/yö -hinta 3 4,9/3,8 Sähkölämmittäjät
(päivä klo 7–22, yö klo 22–7)

Kausihinta 3 5,5/4,1 Sähkölämmittäjät
(talviarkipäivä 1.11.–31.3.,
ma–la klo 7–22/muu aika)

Vapon sähkön tilauskuponki

Vapo Oy

INFO: Sähkö
Tunnus 5003664
3003 VASTAUSLÄHETYS

Postimaksu

maksettu

Palauta tilauskuponki täytettynä ja allekirjoitettuna 
tai tee tilaus nettisivuillamme www.vapo.fi , jossa on 
myös lisätietoa Vapon sähköstä. 

Asiakaspalvelumme tavoitat sähköpostitse osoit-
teesta sahkonmyyynti@vapo.fi  ja puhelimella nume-
rosta (03) 4126 200 ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15.

Nimi: ________________________________________________ Puhelin: ___________________________________________

Laskutusosoite: ___________________________________________________________________________________________

Käyttöpaikan osoite: _______________________________________________________________________________________

Sähkön käyttö kWh/vuosi: ______________________________ Käyttöpaikan numero: ______________________________

Nyk. sähkönmyyjä: ____________________________________ Verkkoyhtiö: _______________________________________

Hinnoittelun valinta (katso hintatiedot taulukosta)

 Yksiaikahinta Yksiaikahinta 2 Päivähinta/yöhinta Kausihinta

Haluan sähkölaskun suoraveloitukseen (valtakirja postitetaan erikseen)

Valtuutan Vapo Oy:n

Irtisanomaan nykyisen sähkönmyyjäni kanssa voimassa ollevan sähkönmyyntisopimuksen sekä saamaan uuden 
sähkösopimuksen tekemistä varten tarvittavat tiedot.
Tekemään puolestani sähköni siirrosta uuden verkkopalvelusopimuksen ylläolevaan sähkönkäyttöpaikkaan
(toimitusosoitteeseen.)

Tilaan Vapo Kotimainen sähköä

Päiväys _______ /________ 2007          Asiakkaan allekirjoitus:________________________________________

X

X
X
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