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Kansalaistilaisuus
Nivalan kaupungintalon valtuustosalissa

tiistaina 27.2.2007 klo 19:00-21:00

Tervetuloa!
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Ajassa  

Nimipäivät  

Sunnuntai  
25.2.2007

KalenteriLukijan ajatuksia  

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Kyllä sen jo tästä huomaa, kun 

hallituspuolueet käyvät jo tätä 

kolmimaaottelua ja kiistelevät 

vero- ja hyvinvointipalveluista 

toisiaan vastaan näin vaalien lä-

hestyessä. Kaikilla ei enää jalka 

passaa lankulle, kun yhteinen as-

kelmerkki ja vauhdinotto ei enää 

yhteisten asioiden hoidossa kiin-

nosta. Vaan otetaan hajurakoa 

yhdessä olosta, erottua kump-

panuudesta. Ja muuttua uudeksi 

puhtaaksi pulmuseksi, tulevaan 

vaalitaistoon puhtaalta pöydältä, 

jokainen omilla vaaliteemoilla. 

On selvää että kova taisto sii-

tä tulee, siinä pannaan kaikki 

marjat ja mansikat jakoon, kun 

puolueet taistelevat suurimman 

puolueen paikasta. Mikä puolue 

on sitten se suurin vaalivoittaja 

ja paalupaikka?

Hyvinhän tällä punamullalla 

hallitusvastuussa on pyyhkinyt, 

talous on kasvanut ja pullistellut 

kuin pullataikina, hallituksen lu-

paama 100 000 uutta työpaikkaa 

on toteutumassa, mutta kaikki ei 

ole hallituksen saavutusta, vaan 

maailmantalouden kasvu on ol-

lut avittamassa tähän nousuun, 

vaikka kaikki eivät ole päässeet 

tästä noususta kakkua leikkaa-

maan, vaan eriarvoisuus, köy-

hyys on lisääntynyt.

Näissäkin vaaleissa on hyviä 

ja monenlaisia vaaliteemoja, lu-

pauksia ehdokkailla, puolueil-

la jopa niin hyviä että on alettu 

käymään huutokauppaa, kaikilla 

kun on katto korkealla ja seinät 

leveällä, toinen toistaan suu-

rempia eurosummia kaikkeen 

luvaten, asioiden hoitoon ja 

niiden parantamiseen tulevalla 

hallituskaudella. Nämä ehdok-

kaitten kaikki lupaukset kun on 

pelkkää eldankaa, äänestäjien su-

mutusta. Kun mikään puolue ei 

yksin pysty toteuttamaan olkoot 

ne lupaukset olleet kuinka hyviä 

tahansa.

Vain yhteistyöllä yhteiset asiat 

hoituu. Ensin on käytävä vaalit, 

vasta sitten vaalien jälkeen vaa-

litulos näyttää numeroin mikä 

puolue on voittaja, ja se paalu-

paikka. Näin vaalien voittaja läh-

tee käymään hallitusneuvotteluja 

ja tunnusteluja puolueiden kes-

ken sen ohjelmasta, uudesta hal-

lituspohjasta, koostumuksesta.

Vai jatkaako punamulta, aina-

kin se on saanut kansalta luotta-

muksen, saako se siihen äänestä-

jiltä vielä siihen kannatuksen.

Sinä siellä vaalikopissa yk-

sin päätät kenelle äänesi annat. 

Kun valtiovalta kuuluu kansal-

le jota valituksi tulleet edustajat 

yhteistyössä hallituksen kans-

sa toteuttavat. Niinpä tulevan 

hallituksen olisi yksissä tuumin 

otettava käsittelyyn tämä ruuan 

arvonlisäveron alentaminen sille 

tasolle mikä se on muillakin EU:

n jäsenmailla 8-12 %. Ihmetellä 

pitää miksi se meillä pitää sitten 

olla kaikista EU:n jäsenmaista 

korkein 17 %. 

Keskustalla kyllä on valmius 

sen alentamiseen. Demarit ja ko-

koomus ovat jo kantansa sano-

neet, että se menee kaupan edun 

piikkiin, se on pelkkää puppua, ei 

se sinne mene, vaan pienituloisen 

kukkaroon, elämisen kohentami-

seen ja sen parantamiseen, kun 

ois sitten vara ostaa enemmän.

Niinpä vain sitten kaikki jou-

kolla äänestämään, muistakaa 

nuoret teidän on tulevaisuus, val-

taa käyttää se joka äänestää, muu-

toin ei ääni kuulu, eikä toiveet to-

teudu, kaikille meille on tarjolla 

hyviä ehdokkaita, kelle äänensä 

antaa, sillä kaikki me samassa ve-

neessä soudetaan, mikä meidän 

veneen alla on tässä maailman 

tuulien kovissa mylleryksissä, 

muuttuvassa maailmassa joskus 

siinä laineitten vaahtopäätkin 

vastaan lyö kun virta venhettä 

eteenpäin laineilla lastuna vie, 

mutta hyvin menee kuitenkin, 

myrskyn ja sateen jälkeen tulee 

aina pouta ja kaikille aurinko 

paistaa.

Ei muuta kun mieli ylhääl-

le ja motivaatio korkealle vaik-

ka ladan hinnalla ei rols roisia 

saakkaan!

Martti Junttila

Vaalien huumaa

Hesarin kuvassa on julman suu-

ria koivutukkeja. Ovat yhtä suu-

ria kuin pöllit, joita lähti Pöhö-

lölästä Ruotsiin -66 keväällä. Ei 

ostanut muut kuin Metsäliitto 

koivupölliä Suomessa tuohon 

aikaan. Koivu ei kelvannut mi-

hinkään, piti viedä nekin Ruot-

siin, mitä vähän ostivat.

Lehtikuvan koivutukit on ku-

vattu Venäjällä, junavaunuun, 

joka on lähdössä Suomeen, Kär-

kölään, Koskisen sahalle. Suo-

malaisille tukin ostajille on tullut 

hätä käteen Venäjällä. Putini on 

päättänyt nostaa puutullia oikein 

reilusti. “Halvalla olette vieneet 

Venäjän puita Suomeen!” Puti-

nin hallinto rikastuu nyt öljyllä. 

Puita ei kannata ilmanedestä ul-

komaille antaa. Kasvakoot rau-

hassa noilla loppumattomilla sa-

loilla, joihin ei ole joka paikkaan 

tietäkään tehty. Halpaa on Kos-

kisen veljeksille koivupölli ollut, 

kun sitä on kannattanut Järvelään 

asti sahalle ajaa, paikasta, jonka 

nimeäkään ei Suomessa ole kovin 

moni tiennyt.

Kuten moni hyvin muistaa, ei 

Nivalassakaan saanut koivua jät-

tää pystyyn. Vesurilla risusavot-

taporukat kaatoivat kaikki alas. 

Näyttää, että Suomeen on tehty 

sellutehtaita Venäjältä tulevan 

koivun ja haapapuun varaan. Pu-

tinin mielestä ne tehtaat pitää olla 

Venäjällä, eikä Suomessa, mitkä 

venäläistä puuta kerran käyt-

tävät. Venäjällä ei ole haapaa ja 

koivua käyttävää puuteollisuutta. 

Polttaa puuta myös venäläisetkin 

osaavat.

Stora Enson puupäällikkö ih-

mettelee, miten Venäjä nyt tulli-

maksujen korotuksella lopettaa 

oman metsätaloutensa. Metsistä 

katoavat koneet, miehet ja koko-

naiset organisaaatiot, kuten hän 

asian ilmaisee. Maalta jäävät saa-

matta vientitulot, 500 miljoonaa 

euroa vuodessa. Työpoaikkoja 

katoaa 2500-4000 kappaletta. 

Kuljetussektorin työpaikat tule-

vat katoamaan lisäksi.

Puupäällikkö, jonka nimikin 

on lehdessä, murehtii Suomen 

oloissa merkittävää asiaa. Mutta 

kun kysymyksessä olikin Venä-

jän metsätalous, eikä Suomen! 

Turhaa on kenenkään täällä va-

littaa, että Venäjä tekee huonoja 

päätöksiä. Suomen puunostolla 

ei ole öljyvaltiolle mitään mer-

kitystä. Antaa luonnonvarojen 

vain säästyä.

Viidesosa on Suomen teol-

lisuuden puunkäytöstä otettu 

Venäjän metsistä. Suomalaista 

puuta on käytetty 60 milj. kuu-

tiota vuodessa. Omia metsiämme 

olisi vara hakata vielä 10-15 milj. 

mottia enemmän.

Sanoisivat nyt puupäälliköt 

reilusti, missä on menty vikaan 

ja katsoisivat vähän peiliinkin. 

Putini tekee vain tullipäätökset 

Venäjän eikä Suomen etujen ta-

kia. EU:ta ja muita maailmanjär-

jestöjä on turha huutaa avuksi. 

Öljyvaltion ei ole pakko myydä 

puitansa halvalla ulkomaille. Pu-

tin onkin sanonut, että siirtäkää 

ne tehtaat Venäjälle, niin puuta 

on.

Kotimaan uutisiin on kuulu-

nut myös puunostajien kartelli, 

jolla hinnat on metsämarkkinoil-

la sovittu ostajien kesken. Paperi-

liiton ahneet palkat ja devalvoi-

malla hoidettu kilpailukyky on jo 

unohdettuja asioita. Lopputulos 

on vain tässä, tehtaita kiinni Suo-

messa. Se on sitä ihtiään, mitä ah-

neudesta on sanottu.

Stora-Enson mies tosiaan 

murehtii, miten Venäjän metsi-

en hyväksikäyttö nyt loppuu, kun 

Suomeen ei enää kannata puuta 

tuoda?

Eihän noita liikoja miehiä ole 

meidän omissakaan metsiköissä 

liikkeellä. Ei ainakaan työkalu-

jen kanssa. Oravien, lintujen ja 

perhosten kiikaroijia kyllä. Ovat 

myös tulleet aivan liki, ellei suo-

rastaan eteen, kun metsurit ovat 

koettaneet panna puuta nurin. 

Kannattaisi harventaa noita pu-

sikoitumaan päästettyjä nuoria 

metsiä. Auton ikkunasta näkee 

noita pilalle meneviä puureser-

vaatteja pitkin Suomenmaata.

Hakkuuaukeilla on tosin koh-

ta hyvät marjasadot, hirvet saavat 

lehdeksiä, monenlaiset perhoset 

ja pikkulinnut pesivät pensaissa 

ja pusikoissa. Ongelma on vain 

hirvilaumojen talviruokinta, kun 

siihen ei tahdo männyntaimikot 

riittää.

Metsäteollisuus pelkää jo nyt 

puun loppumista, kun siitä aio-

taan tehdä energiaa ja lämpöä. 

Kun nyt ensin saataisiin Suo-

men metsiin niin paljon väkeä, 

että harvennuspuut kerättäisiin 

talteen.

Lehtikuvassa sotaveteraanit 

ovat jo hauraita miehiä. Aikoi-

naan joutuivat menemään met-

siin, vaikka työmaata oli miinoi-

tettu ja vastaan tuli ampumaan 

valmiita panssarivaunuja pyssy-

miehistä nyt puhumattakaan. Nyt 

ei kohta uskalleta metsiin mar-

jaämpärinkään kanssa mennä, 

kun vastaan voi tulla susi, taik-

ka karhu. Susia on nähty monta 

kerralla. Venäjältä tulleet ovat jo 

asettuneet Suomen puolelle asu-

maan. Täällähän niiden on hyvä 

olla. Eu on taanut noille suloisille 

eläimille koskemattomuuden.

Kansakoulussa opetettiin, 

että “elä huuda, elä pauhaa, elä 

riko luonnon rauhaa”. Nyt su-

si- ja petoeläin asiantuntijat ke-

hoittavatkin metsään menijöitä 

pitämään kovempaa ääntä, että 

susiset ja karhuset ymmärtävät 

väistää ihmistä.

J.K. Metsäpäällikkö valitti 

myös, että metsänomistajilla on 

jo ennestään niin paljon ennes-

tään rahaa, etteivät ne halua myy-

dä metsiään.

Eskonen

Metsämietteitä

Nyt kun on selvinnyt, että val-

tuustolla ei ole ollut käytössään 

mitään todellisia säästöperusteita 

päätöksiä tehdessään, tulisi Vil-

kunan koulun lakkauttamispää-

tös ottaa uudelleen käsittelyyn. 

Ensi tiistai-iltana pidettävässä 

kansalaispalaverissa tähän on 

mahdollisuus. 

Pyydän kaikkia muitakin 

Vilkunan koulupiirin lasten 

vanhempia ja kyläläisiä saapu-

maan tähän tilaisuuteen ja puo-

lustamaan koulumme säilymistä, 

mihin on kaikki ja myös talou-

delliset perustelut.

Yksi toiveikas vilikuperänen

Vilkunan koulun 
lakkauttamispäätös

uudelleen käsittelyyn!

Nivalan ammattiopiston (NAO) 

opiskelijat menestyivät K-P:n 

ammattikorkeakoulun päättely-

kisan fi naalissa.

Keskipohjanmaan Ammatti-

korkeakoulu järjesti 19.2 mate-

maattista ja loogista päättelyky-

kyä mittaavan päättelykisan. 

Päättelykisa oli kaksiosainen, 

syksyllä oli kisan ensimmäinen 

osa jossa karsittiin fi naaliin kut-

sutut. Kilpailijoita oli kutsuttu 

Keski-Pohjanmaan ammatillisis-

ta oppilaitoksista ja lukioista. 

Tulokset:

1. Mervi Peltomäki NAO/VA 06

2.Jukka Ylitalo NAO/SÄVO 05

3. Maria Löytynoja NAO/PA-

KA 05

4. Petri Kettunen Kokkolan 

lukio 

5. Perttu Pisilä NAO/SÄVO 06 

ja Teemu Joenväärä NAO/SÄ-

TI 05

Nivalan päättelijät
menestyivät

Kuvassa vas. Jutta Urpilainen, Mervi Peltokorpi, Jukka Ylitalo, 

Maria Löytynoja ja Petri Kettunen.

Puhu joskus totta, jotta sinua 

uskottaisiin kun valehtelet.

Renard

Sunnuntai: Tuija, Tuire.

Maanantai: Nestori.

Tiistai: Torsti.

Keskiviikko: Onni.

Torstai: Alpo, Alvi, Alpi.

Perjantai: Virve, Virva.

Lauantai: Kauko.

1. Mitä ovat Kurosivo ja 

Ojasivo?

2. Missä läänissä Suomennie-

men kunta sijaitsee?

3. Mitä ovat khamsin, samum ja 

harmattan?

4. Mistä maasta squash-peli pn 

alunperin lähtöisin?

5. Mikä kalalajimme synnyttää 

eläviä poikasia?

Vastaukset sivulla 4

Hiihtolomat viikolla 10.

Se, joka asuu Korkeimman suo-

jassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan var-

jossa, sanoo näin:

“Sinä, Herra, olet linnani ja 

turvapaikkani.

Jumalani, sinuun minä 

turvaan.”

Herra pelastaa sinut linnustajan 

ansasta ja pahan sanan vallasta.

Hän levittää siipensä yllesi, ja si-

nä olet turvassa niiden alla.

Hänen uskollisuutensa on sinulle 

muuri ja kilpi.

Hän antaa enkeleilleen käskyn 

varjella sinua, missä ikinä kuljet, 

ja he kantavat sinua käsillään, ett-

et loukkaa jalkaasi kiveen.

Ps. 91: 1-4, 11-12 
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Pieneläinklinikka Pipetissä käy 

päivisin kova tohina. Pipetis-

sä autetaan loukkaantuneita ja 

sairastuneita eläimiä. Eläimiä 

myös leikataan tarvittaessa, ku-

ten kastraatio, sterilisaatio, koh-

tutulehdus ja suolitukokset leika-

taan. Myös röntgen, akupunktio, 

kliiniset tutkimukset ja hammas-

huolto, akupunktio ja perinteinen 

kiinalainen lääketiede kuuluvat 

Pipetin palveluihin. 

-Luukirurgia on sellanen mitä 

emme tee eläimille, kertoi eläin-

lääkäri Pirkko Lahtinen. 

Mitä varhaisemmin 

huomaa eläimen sai-

rastuneen sitä parem-

mat mahdollisuudet 

on selvityä. Pipetissä 

eläimet saavat hyvää ja 

asiantuntevaa hoitoa.

Veltsu parani
Viikonlopun aikana 

oksentamaan alkanut 

Veltsu kissa tuotiin 

Pipettiin maanantaina 

ja tutkittiin,  mikä kis-

saa vaivaa. 

- Kissa ei ole suostu-

nut laittamaan mitään 

suuhunsa vähään aikaa, 

joten luonnollisesti asia 

huolestuttaa mikä sillä 

on, kertoi kissan omistaja. 

Kissalle annettiin ensim-

mäiseksi rauhoittavaa lääkettä, 

jotta tutkimus ja hoito sujuisi 

helpommasti. Seuraavaksi kissa 

nesteytettiin.

-Kissa on yleensäkin “vähä-

vetinen” eläin, joka ei paljoa juo, 

niin tipan kautta Veltsu sai netey-

tystasapainon kuntoon. 

Nukutuksessa oleva kissa 

käytettiin vielä röntgenissä jos-

sa katsottiin löytyykö vatsaonte-

losta mitään tukkeutumia.  Veri-

näytteestä, jossa tutkittiin kissan 

puna-ja valkosolut saatiin var-

muutta kissan tilaan tulehduk-

sen osalta. Veltsu- kissalta löytyi 

pieni tulehdus, joka korjaantuu 

antibioottikuurilla. 

Kotiohoitona suositeltiin kis-

salle jogurttia, piimää ja ker-

maviiliä, mistä saa maitohap-

pobakteereja vatsaan ja näin 

suolisto pääsee helpommin 

paranemaan.

- KK - 

Punaisen Ristin ystävätoiminta 

järjesti ensimmäistä kertaa ystä-

vänpäiväjuhlat Kotikeskuksella 

vanhusten iloksi.  

Ystävätoiminta on aloittanut 

Nivalassa tämän vuoden alussa, 

ja tällä hetkellä siinä on mukana 

neljä ystävää. 

Kotikeskuksessa järjestettyi-

hin ystävänpäiväjuhliin saapui 

reilut 50 vanhusta. He tulivat 

Suvantokodista, Koivukodista, 

Päiväkeskuksesta, Rantakodis-

ta ja Hopeakodista. Vanhuksia 

viihdytti Nivalan pelimannit 

(Jaakko Taskinen, Markus Sika-

la, Sulevi Ojalehto, Reijo Vuolle), 

jotka saivatkin erityiskiitokset 

Kotikeskuksen väeltä nopeasta 

kokoonpanosta. Vanhukset pitä-

vät kovasti musiikista ja erikoi-

sesti vanhoista, tutuista lauluis-

ta. Ohjelmassa oli myös runon 

lausuntaa ja pieni puhe ystävien 

toiminnasta. 

Kauniista pöytäkoristeista oli-

vat vastanneet Vilkunan koulun 

oppilaat. He olivat myös tehneet 

vanhuksille upeat huovutetut sy-

dämmet rintapieltä koristamaan. 

Silminnähden vanhukset olivat 

tapahtumasta hyvillä mielin.

Kurssi tulossa 
syksyllä
Punaisen Ristin ystävätoiminta 

on käynnistynyt Nivalassa tämän 

vuoden alussa. Toiminnan tar-

koituksena on tukea ja virkistää 

yksinäistä tai sairasta lähimmäis-

tä kotona tai laitoksessa. Ystävät 

voivat vierailla säännöllisesti 

esim. kerran viikossa yksinäisen 

vanhuksen tai sairaan luona hä-

nen kodissaan tai he voivat toi-

mia kertaluontoisissa tehtävissä 

esim. saattajana lääkärikäynneil-

lä tai heitä voi pyytää kaveriksi 

esim. konserttiin. Ystävät jär-

jestävät myös virkistystilaisuuk-

sia tai –toimintaa sairaaloissa ja 

vanhainkodeissa yhdessä henki-

lökunnan kanssa

Viimesyksynä SPR:n Nivalan 

ja Ylivieskan osastot järjestivät 

Ylivieskassa ystävätoiminta-

kurssi, minne osallistui Nivalas-

ta neljä asiasta kiinnostunut ja 

näin saimme toiminnan käyntiin. 

Joukkoomme on tullut mukaan 

jo muutamia uusia ystäviä, mutta 

lisää tarvitaan, myös miehet ovat 

tervetulleita. Suunnitelmissa on 

järjestää ensi syksynä koulutus 

täällä Nivalassa, mutta mukaan 

voi tulla vaikka ei kurssia vielä 

ole käynytkään.

Kurssi antaa perustiedot Pu-

naisen Ristin työstä ja ystävänä 

toimimisesta. Sieltä saa valmiuk-

sia vuorovaikutukseen, apua tar-

vitsevan kohtaamiseen, tietoa ih-

misen perustarpeista ja elämän 

kriisitilanteista sekä eväitä käy-

tännön ystävätoimintaan.

Vanhukset olivat tyytyväisiä 

ohjelmaan.

Ystävänpäivää vietettiin Kotikeskuksessa

Pari ystävänpäiväaiheista 

runoa lausui Riitta 

Ahlholm-Ainassaari.

Juhlan järjestivät SPR:n  

ystäväntoiminnat naiset Maire 

Meriläinen, Elina Myllyoja ja 

Riitta Kiviniemi.

Verinäytteet saa kätevästi tällä 

koneella.

Veltsu nesteytyksessä.

Eläinlääkäri PIrkko Lahtinen laittamassa Veltsulle silmätippoja. 

Veltsu lääkärissä
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

1. Merivirtoja.

2. Itä-Suomen läänissä.

3. Tuulia.

4. Irlannista.

5. Kivinilkka.

Vastataan pois  
SUNNUNTAI 25.2.: Strogan-

off , perunat, perunasalaatti, 

luumukiisseli.

MAANANTAI: Jauhelihakas-

tike, peruna, porkkanaraaste, 

mustikkakiisseli.

TIISTAI: Uunikala, peruna-

muusi, punajuuri-raejuustosa-

laatti, vadelmakiisseli.

KESKIVIIKKO: Broilerkeitto, 

juusto, marjapuuro.

TORSTAI: Lihapullat, pe-

runat, kastike, kiinankaa-

li-persikka-tomaattisalaatti, 

appelsiinikiisseli.

PERJANTAI: Sianlihaperu-

naviipalelaatikko, punajuuri, 

huituvelli.

LAUANTAI: Kirjolohikeitto, 

juusto, mansikkakiisseli.

SUNNUNTAI 4.3.: Palapais-

ti, peruna, perunasalaatti, 

puolukkavaahto.

Perhepäivähoitajia, myyntie-

dustaja, osa-aikainen myynti-

neuvottelija, myyjä kesätöihin, 

kaivosmiehiä, särmääjä, kone-

puuseppä, kokki, ravintolatyön-

tekijä, kauneuskonsultti.

Työvoimakoulutus
Yrittäjän ammattitutkinto, hit-

saajan pätevöitymiskoulutus, ko-

ne- ja metallialan perustutkinto 

- koneistus, kone- ja metallialan 

perustutkinto - levyseppä-hitsaa-

ja, koneistajan ammattitutkinto 

- cnc-koneistus, levytekniikan 

ammattitutkinto, hitsaajan am-

mattitutkinto, puualan perustut-

kinto, puusepänalan ammattitut-

kinto / puutuotteiden valmistus, 

teollisen pintakäsittelijän ammat-

titutkinto / puutuotteiden pinta-

käsittely, metallialan valmentava 

jakso - metallin perustiedot ja 

taidot, metalli- ja rakennusalan 

ammattitaitokartoitus, työtur-

vallisuuskorttikoulutus, tulityö-

korttikoulutus, laitoshuoltajan 

ammattitutkinto.

MAANANTAI: Uuni-

makkara, perunamuusi, 

porkkana-pikkelsisalaatti.

TIISTAI: Kanakeitto, tuore-/

herkkukurkku, rouheleipä.

KESKIVIIKKO: Capellijauheli-

hapasta, tomaattisalaatti.

TORSTAI: Stroganoff , perunat, 

tuoresalaatti.

PERJANTAI: Hernekeitto, juus-

to, rieska.

Kirkolliset tapahtumat

Lähetä kannanottosi, mielipiteesi 

ja havaintosi kätevästi tekstivies-

tillä. Numero toimii vain teksta-

reille, muut yhteystiedot löytyvät 

toisaalta tästä lehdestä.

Puhelinnumero on

044-9181363
Tulin vierailulle Nivalaan ja poik-

kesin uimaan uuteen uimahalliin. 

Oli positiivinen yllätys, miten ta-

sokas halli pienellä kylällä on. T. 

Ulkopaikkakuntalainen.

”Vanha viisaus” on sekin, että 

se koira älähtää johon kalikka 

kalahtaa.

Olen asunut Nivalassa ikäni ja 

olen siitä kiitollinen! – En tie-

dä Hesan ”heposta” – en Ams-

terdamin LSD:stä enkä ”Nykin” 

GHB:stä. Niitä löytynee jo tieten 

Nivalastakin.

Hei miksi? Sunnuntaihiihtä-

jä, kaupungin suksiladut ovat 

yleensä sunnuntaina tukossa, 

ja laittakaa myös valot ja Pyssy-

mäen ladulla on risuja, huom. 

mehän maksetaan verot. Eräs 

sunnuntaihiihtäjä.

Onko Nivalan Viikon toimituk-

sessa väärä kuukausi kalenteris-

sa auki kun nimipäivinä lueteltiin 

huhtikuun nimipäiviä.

Nivalan ev.lut. seurakunnalla vii-

me aikoina mukavia tilaisuuksia 

– viimeksi Päivämät. Kiittäen 

Seurakuntalainen.

Kyllä minusta on syntiä käyttää 

kauraa polttoaineena, kun ni-

valassakin meidän kanssa jopa 

sodan nähneitä ihmisiä jonotti 

Vapaaseurakunnan jakamia EU-

ruoka-avustuksia, joissa pussis-

sa on kauraryynejä, jauhoja jne. 

Köyhyyttä ja nälkää nivalassakin 

jonoksi asti, mutta eihän maha 

täynnä jaksa asialle perehtyä.

Eduskunnassa tarvitaan ei tu-

levaisuus vaan menneisyys-

valiokunta. Ennen oli kaikki 

paremmin.

Olet kiertänyt maailman!? – USA, 

Saksa, Australia, Kiina, jne? -80 

luvun mainoksen sanoin: ”Mene-

vä mies – Menevä nainen – missä 

menee lapsesi?” –tiedätkö sen?... 

Alko:ssa?

Kiitos sinulle mieshenkilö, joka 

autoit eksynyttä tyttöämme Hii-

tolassa 16.2. ”On elämä meri ja 

suuret sen aavat, toisiltaan tukea 

ystävät saavat.”

Hyvä kun kaupunki sulkee ho-

meiset, haisevat, kylmät, vetoi-

set, epäterveelliset koulut, jos ei 

ole rahaa korjaamiseen. Puhdas 

sisäilma ja sopiva lämpötila nä-

kyvät niin oppilaiden kuin henk.

kunnan vähempinä sairastamisi-

na nyt ja tulevaisuudessa.

Onko mahollista saaha nivalan 

teille ”peltipoliiseja” kun jatku-

vasti ajetaan ylinopeutta?

Su 25.2. 1. paastonajan sunnun-

tai  klo 10 sanajumalanpalvelus 

kirkossa, saarna J Niinikoski, 

lit. Olli, kanttori Rautio, H Hal-

metoja, laulu. Kolehti: Nivalan 

rauhanyhdistyksen hyväksi. Ju-

malanpalveluksen jälkeen kirk-

kokahvit seurakuntakodissa. Klo 

12.30 Karvos-Ojakylän kinkerit 

Tuula ja Asko Junttilalla, Mak-

karatie 102 (Olli, Katajala).  Klo 

12.30 seurat jatkuvat ry:llä, (A 

Kemppainen, A Ojala, J Niinikos-

ki). Klo 14 kotiseurat Peräahossa, 

Peräahontie 160 (K Silvola, J Pe-

räaho). Klo 18 ehtoollispalvelus 

kirkossa (J Niinikoski, S Kautto, 

R Österberg).  Klo 19 Herättäjän 

perinteiset seurat seuratuvalla. 

Klo 20 seurat jatkuvat ry:llä ( T 

Poikkimäki).

Ma 26.2.   klo 18.30 raamattu- 

ja keskustelupiiri seurakuntako-

dissa, järj. Kansanlähetys.

Ti 27.2. klo 18 naisten piiri 

seurakuntakodissa. Klo 18.30 

gospelkuoron harjoitukset seu-

rakuntakodissa (Rautio).

Ke 28.2. klo 18 virsipiiri seu-

rakuntakodissa (Katajala).

To 1.3.  klo 17 Seuratupayhdis-

tyksen vuosikokous seuratuvalla. 

Klo 17 lapsikuoron harjoitukset 

seurakuntakodissa (Katajala). 

Klo 19 opistomyyjäiset Marja ja 

Veikko Sikalalla (J Hintikka.)

Pe 2.3. klo 19 seurat ja kodin 

siunaaminen Sanna Jylhä-Olli-

lalla ja Mika Jyrkällä. Elomäen-

tie 56 (Hurskainen). Klo 18.30 

raamattuluokka Nivalan ry:llä. 

Klo 19 Yhteisvastuukonsertti 

seurakuntakodissa, ohjelma 5 €, 

(P Aho, laulu, H Halmetoja lau-

lu, J Kangas, laulu, A Päivärinta, 

viulu, L Kangas, huilu,  Katajala, 

Rautio).

La 3.3. klo 19.30 seurat Niva-

lan ry:llä (J Tölli).

Su 4.3. 2. paastonajan sun-

nuntai klo 10  sanajumalanpalve-

lus kirkossa, saarna ja lit. Junttila, 

kanttori Katajala, avustaa Nivalan 

Virsikuoro joht. J Latvala. Koleh-

ti. Israelissa ja palestiinalaisalu-

eilla tehtävään työhön, Suomen 

Lähetysseura ry. Jumalanpalve-

luksen jälkeen kirkkokahvit seu-

rakuntakodissa. Klo 13.30 Kor-

pirannan ry:n Kotikeskusvierailu 

(O Hosionaho).

Klo 18.30 seurat Nivalan ry:

llä (J Piilola,  K Tölli).

Pyhäkoulutyö

Su 25.2 klo 12 Vilkunan py-

häkoulu Marja Alatalolla, Nis-

kakankaantie 96, klo 12 Ka-

tajasaaren pyhäkoulu Jenni 

Muilulla, Pirttimaantie 17, klo 

12 pyhäkoulu seurakuntakodin 

päiväkerhotiloissa.

Su 25.2 klo 13 lasten ja van-

husten yhteinen pyhäkoulu Mat-

tilan palvelukodissa. Tulkaa viet-

tämään yhteinen pyhäkouluhetki 

yhdessä mummojen ja pappojen 

kanssa!

Perhekerhot          

Perhekerhot kokoontuvat tiis-

taina, torstaina ja perjantaina klo 

10-12 seurakuntakodilla

Varhaisnuorisotyö

To 22.2. klo 17 Kokkikerho yli 

10 vuotiaat seurakuntakoti nuor-

ten tilat, klo 18 Varhaisnuorten 

kerho 1 - 4 luokkalaisille Järvi-

kylän koululla.

Pe 23.2.2. klo 15.30 Sählyker-

ho Tuiskulassa. Oma maila ja 

sisäpelikengät mukaan, .Klo 18 

Varhaisnuorten kerho Haapalan 

koululla.

Ma 26.2. klo 17 Kokkikerho 1 - 

4 luokkalaisille seurakuntakodil-

la. Klo 16.40 Tyttökerho Erkkilän 

koululla. Hiihtolomaviikolla ker-

hot eivät toimi.

Partio

Ma 26.2.2007 klo 19-20 par-

tiolaisten vanhempainilta Kolol-

la. Tärkeää asiaa suurjuhlasta ja 

kesäleiristä.

Ma 12.3.2007 klo 19 Nivalan 

Partio ry:n vuosikokous Kololla, 

esillä sääntömääräiset asiat.

Nuorisotyö

Pe 23.2 klo 19-22 Avoimet 

ovet Nuorisotiloissa

Ti 27.2 klo 18-19.30 Isoskou-

lutus Nuorisotiloissa

Rippikoulutyö

Pe-su 23-25.2 ja la-ke 3-7.3 

talvirippikoulua Vinnurvan 

leirikeskuksessa.

Su  25.2 kirkossa kolehdin 

kantavat Minna Eskola, Virpi 

Hosionaho, Emilia Hosionaho, 

Katja Heiska

Su  4.3 kirkossa kolehdin 

kantavat Maria Isoaho, Sanni 

Koskela,  Janne Kiviaho, Jouni 

Kivirinta

Olkaa paikalla viim. 15 min. 

ennen tilaisuuden alkua.

Lämpimät kiitokset sukkien 

kutojille (heitä oli runsaasti), tal-

koolaisille, arpavoittojen lahjoit-

tajille sekä Halpa-Hallille, Lauri-

lan Kukka- ja hautaustoimistolle, 

K Supermarketille, S-Marketille, 

Pikku-Akalle, Pimarille ja Kah-

vila-konditorio Häggmannille 

ja kaikille tapahtumaan osallis-

tuneille. Päivä tuotti Yhteisvas-

tuulle 1506,40 €.

Tulossa:

Su 25.3.2007 Naisten päivän 

tilaisuus, alustajana kasvatuspsy-

kologian professori, "rakkauspro-

fessori" Kaarina Määttä, aiheena 

Kestävä rakkaus voimavarana, 

musiikkia ja pakina.

Kalajoen Kristillisen Opiston 

65-vuotisjuhlat ja toveripäivät 

17.-18.3.2007. Ilmoittautumiset

14.3. mennessä p. (08) 4639 

200.

Kanttorit päivystävät keski-

viikkoisin klo 12-13.30 kännyk-

känumeroissa 044 344 2174/Ka-

tajala, vapaapäivät ma ja ti tai p. 

040 532 9051/Rautio, vapaapäi-

vät 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 Kant-

torilassa, Kalliontie 5, avoinna ke 

ja la 9-13. 

Perheasiain neuvottelukes-

kus Rautatienkatu 6 C 2 (käynti 

pihan puolelta) 84100 Ylivieska. 

Kastettu
Toni Viljami Kivioja

Tuuli Maria-Sofi a Nikkola

Miska Matias Jokitalo

Oliver Matti Olavi Vähäaho

Kuollut
Eila Inkeri Kukkola e Ilola 80 v.

Soini Olavi Viljamaa 80 v.

Matti Jylhä-Ollila 79 v.

Ahti Johannes Häkkilä  72 v.

MTK-Nivala luovutti maata-

lousministeri Juha Korkeaojalle 

muistion hänen vieraillessaan 

Nivalassa viime keskiviikkona. 

Muistiossa esiteltiin nivalalaiselle 

maataloudelle hyvin tärkeitä asi-

oita, jotka koskevat samalla suur-

ta osaa valtakunnasta. 

Asioina muistiossa oli maati-

lojen kustannusten nousu, tuki-

asiat, maidontuotantoon liittyvät 

asiat, satokauden nurmikadon 

korvaus, sekä maatalouden 

kehittämisvarat.

Maatilojen kustannusten nou-

suun vaikuttaa energian hinnan 

hallitsematon nousu, joka vaikut-

taa suoraan tilojen tarvitsemien 

hankintojen hintoihin nostavasti. 

Kustannusten nousua aiheuttaa 

myös se, että Suomessa ylläpi-

detään huomattavasti muuta 

Eurooppaa tiukempia normeja, 

esimerkiksi kotieläinten jaloit-

teluvaatimuksissa. Täydentävien 

ehtojen valvontaindikaattorit ja 

kansallinen vesiensuojeluohjel-

ma kuuluvat samaan skaalaan. 

”Nämä ovat kansallisina sovel-

luksina EU-direktiiveistä huo-

mattavasti tiukemmat ja tuonevat 

kustannuksia sekä paineita jotka 

kolottavat ohimoita”, muistiossa 

sanotaan.

Tukiasioista muistutettiin, että 

toimenpiteet, joilla tuet yritetään 

siirtää peltoon, eivät toimi kar-

jataloussektorilla. Tuotantoon 

sidotut tuet tuovat tervettä yrit-

täjyyttä karjatalouteen.

Maidontuotannossa kiin-

tiöjärjestelmän muutokset tai 

lakkauttaminen vuonna 2015 

aiheuttaa epävarmuutta, erikoi-

sesti investoiville ja laajentaville 

tiloille, mikäli siirtymäkauden 

järjestelyt eivät ole kunnossa.

Satokauden nurmikadon kor-

vauksen osalta muistiossa sanot-

tiin, että viime kasvukauden nur-

misadon menetys antaa perusteet 

yleiskorvaukselle koko valtakun-

nassa. Sato oli määrältään huono 

ja myös laadultaan heikko. Tiken 

tilastojen mukaan katoprosentti 

on noin 30 %. Ministerille luovu-

tetussa muistiossa sanotaan, että 

rahoitus olisi varmasti mahdol-

lista hoitaa lisäbudjetin kautta, 

jos vain tahtoa riittää. Eduskun-

nan lisäbudjetin kautta – ainakin 

osittain - olisi muistion jättäjien 

mielestä myös ensiarvoisen tär-

keää saada hoidetuksi maatalou-

den investointien valtava rahoi-

tusvaje paremmalle tolalle. 

Maataloustuottajilta
muistio ministerille
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Jokilaaksojen Musiikkisäätiön 

toiminta käynnistyi säädekirjan 

allekirjoitustilaisuudella viime 

maanantaina. Säätiö on perus-

tettu tukemaan alueellista mu-

siikkitoimintaa sekä tuottamaan 

konsertti- ja oopperatapahtumia 

toiminta-alueellaan.

Säätiön perustajajäseniä ovat 

Osuuspankit Nivalasta, Ylivies-

kasta, Alavieskasta, Kalajoel-

ta, Haapajärveltä, Pyhäjärveltä, 

Kärsämäeltä ja Haapavedeltä, 

Keskipohjanmaan Kirjapaino 

Oyj, Pohjanmaan Puhelin Oy, 

Kalajokilaakson Ammatillinen 

Koulutuskuntayhtymä, Rättyän 

Sapuska Ky, Keskinäinen Eläke-

vakuutusyhtiö Ilmarinen, Gene-

lec Oy, T:mi Kadir Göy, Jorma 

Takanen säätiö ja Nivala-Seura 

ry.

Säätiön edustajisto koos-

tuu perustajajäsenten nimeä-

mistä edustajista. Edustajisto 

kokoaa säätiön hallituksen ja 

toimielimet.

Säätiön toiminnan tukijoiksi 

kutsutaan myös yksityisiä hen-

kilöitä. Henkilötukijoilla on 

mahdollisuus osallistua säätiön 

toiminnan suunnitteluun.

Yksityisten henkilöiden se-

kä yhteisöjen ja yritysten tu-

ki musiikkisäätiön toiminnal-

le kanavoidaan perustettavan 

oopperaklubin kautta. Oop-

peraklubin jäseneksi voi liittyä 

vuosimaksulla.

Ooppera kesällä 
2008

Säätiön tavoitteena on tuottaa 

alueelle merkittäviä, korkeatasoi-

sia sekä laaja-alaisesti vaikuttavia 

koulutus-, konsertti- sekä ooppe-

ratapahtumia. Vuoden 2007 ai-

kana kootaan organisaatio ja jär-

jestetään rahoitus vuoden 2008 

toimintaa varten. 

Kesällä 2008 esitetään Jorma 

Panulan säveltämä sekä Juha 

Hurmeen kirjoittama ja ohjaama 

Joutilas mies –ooppera, joka ker-

too Pentti Haanpään elämästä. 

Esityspaikkana on Nivalan jää-

halli ja yleisötavoite 7000 myytyä 

lippua. Oopperasta esitetään seit-

semän näytöstä kesäkuun aikana. 

Joutilas mies –oopperan budjetti 

on 300.000 euroa.

Jo kuluvana vuonna järjeste-

tään musiikkisäätiön toiminnan 

tukemiseksi konsertteja.

Jokilaaksojen Musiikkisäätiön toiminta käynnistyi

Jokilaaksojen Musiikkisäätiön säädekirjan allekirjoittajat yhteiskuvassa.

Peruspalvelukuntayhtymä Kalli-

osta on tehty perussopimus. Mu-

kana olevien kuntien tavoitteena 

on järjestää kuntayhtymän avulla 

kuntalaisille laadukkaat sosiaa-

li- ja terveydenhuollon palvelut 

edullisin kustannuksin. Kun-

tayhtymän toimintaa kehitetään 

tilaaja-tuottaja –mallin suuntaan. 

Kunnat hankkivat palveluja kun-

tayhtymältä palvelusopimuksin.

Kuntayhtymän nimi on Pe-

ruspalvelukuntayhtymä Kallio 

ja sen kotipaikka on Ylivieska. 

Jäsenkunnat ovat Alavieska, Ni-

vala, Sievi ja Ylivieska.

Kuntayhtymän toimialaan 

kuuluvat valtion kunnille lailla 

säätämät sosiaali- ja terveyden-

huollon palvelut mukaan luettu-

na ympäristöterveydenhuolto.

Ylintä päätösvaltaa käyttävät 

jäsenkunnat yhtymäkokoukses-

sa, johon kunkin jäsenkunnan 

hallitus nimeää yhden edustajan 

kutakin alkavaa 2500 asukasta 

kohden.

Kuntayhtymällä on hallitus, 

johon kuuluu kolmetoista jäsen-

tä. Ylivieskalla edustajia on viisi, 

Nivalalla neljä, Sievillä kaksi ja 

Alavieskalla kaksi jäsentä.

Osapuolten vastuut ja vel-

voitteet alkavat kuntayhtymässä 

1.1.2008. 

Peruspalveluille Kallio-kuntayhtymä
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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!
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 Hyvän näön ilta järjestettiin Ni-

valan Optiikka Ky:n 25-vuotisen 

toiminnan kunniaksi Kyösti Kal-

lion koululla keskiviikko iltana. 

Kahvitarjoilun ja kehysesittelyn 

lisäksi iltaan mahtui kaunista 

klassista musiikkia. Esiintyjinä 

olivat Jokilaaksojen jouset jota 

johti Ewa Tracz-Lejman. Illassa 

luennoi glaukomasta ja diabe-

teksen silmäpohjanmuutoksis-

ta silmätautien erikoislääkäri 

Taavi Vähäsöyrinki ja silmälasi-

linssien hoidosta luennoi Petrus 

Ahonen. 

Illan aikana saattoi tutustua 

upeisiin kehysuutuuksiin ja sai 

vinkkiä siitä, mihin suuntaan 

silmälasimuoti on menossa.

 - Tällä hetkellä värit näky-

vät kehyksissä ja muodot ovat 

pyöristettyyn suuntaan menos-

sa. Aurinkolasit ovat massiivisia 

ja niissä on runsaasti koristeita. 

Erityisesti naisten kehyksiä va-

littaessa katsotaan kasvojen ko-

konaisuutta ja lasien valintaan 

vaikuttaa esimerkiksi hiusten ja 

ihon väri, opasti Kari Hukkila.

Nivalan Optiikka Ky on aiem-

minkin järjestänyt vastaavia tilai-

suuksia. Näkö- ja silmälasiasiat 

ovat niin tärkeitä, että tapahtu-

mat ovat aina saaneet runsaan 

väkimäärän liikkeelle.

Hyvän näön ilta toi esille 
värikkään muodin

Silmälasimuoti on menossa 

näyttävämpään suuntaan. 

Kehyksissä on värejä, 

paksuutta ja aiempaa 

pyöreämpiä muotoja.

Hyvän näön illassa oli runsaasti osanottajia.

Kehysuutuudet kiinnostivat kovasti. Esittelijänä Kari Hukkila.

Oikaisu
Kansalaistilaisuus Nivalan kau-

pungintalon valtuustosalissa al-

kaa tiistaina kello 19.00.

Lehtemme etusivu ehti men-

nä jo painoon, ja siinä alkamis-

ajankohdaksi oli merkitty kello 

18.00.

Voit toki tulla jo hyvissä ajoin 

pohtimaan ja keskustelemaan 

asioista.
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KEVÄÄN 2007 KURSSIT
KITINKANNUKSESSA

Virkistysviikko senioreille 05.-09.3.2007
Suolaviikko 12.-16.3.2007
Omaishoitajien lomaviikko 19.-23.3.2007
Suolaviikko 26.-30.3.2007
+65-vuotiaiden kuntoviikko 16.-20.4.2007
Suolaviikko 23.-27.4.2007
Kuntokurssi ylipainoisille 07.-11.5.2007
Suolaviikko 21.-25.5.2007
Sotilaspoikien- ja puolisoiden kuntoviikko 28.5.-01.6.2007

Kaikki kurssit sisältävät täysihoidon, majoittumisen hotellihuonetasoisessa
Kitinrivissä ja kurssikohtaisen ohjelman.

Soita ja pyydä tarkempi kurssiohjelma numerosta 06-874 4500
arkisin 9.00-15.00.

71,70€/pv/hlö
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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.

HP 800,-
Puh. 040-841 9213
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Jatkojuttumme Steve Hillistä ja 

hänen suomalaisjuuristaan Ka-

lajokilaaksossa päättyy tähän 

juttuun. Steve osti New Yor-

kin lentokentältä pienen lahjan 

suomalaislapselle.  Ostohetkellä 

hän ei itsekään tiennyt, kenelle 

ja minne lahja olisi tarkoitettu. 

Sisällä oli vain vahva tunne, että 

näin hänen tulisi toimia. Lahjan 

osoite selvisi evankelistan viimei-

senä olopäivänään Seinäjoella, 

jolloin nivalalainen isä toi tyt-

tärensä terveiset Stevelle. Steven 

ostos ei sinällään ollut rahallisesti 

arvokas, ihan vain jonkun euron 

arvoinen. Mutta tuon lahjan sa-

noma oli sitäkin arvokkaampi. 

Aivan kuin Jumala jälleen ker-

ran haluaisi muistuttaa meitä, et-

tä Hän puhuu tavalla tai toisella. 

Nivalalaistyttö oli lukenut joulun 

seutuun kirjahyllystä löytämänsä 

Steven kirjoittaman evankelioin-

tivihkosen, jonka takasivulla ker-

rottiin vihkosta painetun yli 300 

000 kappaletta seitsemällä  eri 

kielellä. Vihkonen  oli tiivistelmä 

Steve Hillin  elämästä. Hanna-

tyttö kysyi äidiltään, voisiko hän 

lukea Steven elämästä, mistä hän 

ei ollut aiemmin kuullut. “Lue to-

ki”, sanoi äiti kannustaen.

Tammikuussa Hanna kuuli 

vanhempiensa Veikko ja Päivi 

Harjulan menevän helluntaiseu-

rakuntien työntekijöiden talvipäi-

ville Seinäjoelle, missä helluntai-

herätyksen noin tuhathenkinen 

vastuujoukko kokoontuisi. Sinne 

oli tulossa puhujavieraaksi Dalla-

sista Steve Hill. Vihkonen oli to-

della puhutellut Hannaa. Niinpä 

hän pyysi isäänsä viemään hänel-

tä terveiset Stevelle. Veikko-isä 

kyllä hiukan hämmästyi tyttä-

rensä terveisiä, mutta lupasi toi-

mittaa ne perille, jos siihen vain 

tulisi mahdollisuus.

Terveisiin Steveltä 
voimakas reaktio
Veikko Harjulaa hämmästytti 

Steven voimakas reaktio Han-

na-tyttärensä terveisiin. Kuinka 

pienen tytön viesti saattoikaan 

näin sytyttää evankelistan. Pi-

an syy selvisi, kun Steve kertoi 

lahjaostoksestaan lentokentältä. 

Stevellä ei yleensä ole ollut tapa-

na ostella lentokentiltä lahjoja, 

sillä keskeisemmäksi tehtäväk-

seen hän oli kokenut “maailman 

suurimman lahjan” eli Jeesuksen 

sovitustyön viemisen ihmisil-

le. Mutta nyt tuo pieni lahja oli 

pyörinyt Steven laukussa ja mie-

lessä. Ja tuon lahjan tarkoitus sel-

visi viimeinkin Stevelle yhdessä 

väläyksessä, se kuuluisi Nivalaan 

hänen sukujuurilleen. 

Vanhempien ollessa Seinäjo-

ella oli Hanna kotonaan toivonut, 

että pyytäisivätpä isä ja äiti Steven 

nimikirjoituksen. Ja kuinka olla-

kaan, Steve oli liittänyt pieneen 

lahjaansa lämpöisen tervehdyk-

sen nimikirjoituksensa kera!

Rohkaisuko lapsi- ja 
nuorisotyöhön?
Steve oli siis kokenut sisäisesti 

voimakkaan tunteen, että hänen 

tulisi ostaa pieni lahja suoma-

laislapselle. Kun lahja oli vielä 

osoitettu Steven suvun juurille 

eli Nivalaan, niin ei voi välttyä 

kysymykseltä, haluaako nyt Ju-

mala tämän kautta rohkaista seu-

rakuntia lapsi ja nuorisotyössä? 

Rohkaisua tällä tärkeällä työsa-

ralla varmaan tarvitaankin.

Nivalassakin rukoilee tänään 

moni isä ja äiti sekä isovan-

hemmat lastensa ja nuortensa 

puolesta, ehkä enemmän kuin 

arvaammekaan. Tästä vain ei 

useinkaan juuri puhuta. Kuka-

pa tietää huokausten määrää 

- ja onko edes tarviskaan tietää 

- keskeisintä lienee sittenkin, että 

Jumala tietää. Raamatussa meitä 

kehotetaan rukoilemaan kaikissa 

elämäntilanteissamme. Teemme 

hyvin, jos muistamme jatkossa-

kin Nivalan lapsi- ja nuorisotyötä 

rukouksin.

Eero Kettunen

Tässä sovittu viimeinen osa Ste-

ve Hillin suomalaisjuurista, jois-

ta hän korostetusti kertoi TV 7 

- ohjelmassa viime viikon  lo-

pulla. Steven Suomi-taustasta 

tuli ohjelmassa uutta tietoa, joten 

siitäkin  hieman tässä jutussa. Li-

säksi ajatuksia herätyshistoriasta 

Kalajokilaaksossa, ja luonnolli-

sesti kerromme lähemmin myös 

nivalalaistytöstä, jolle evankelis-

ta oli ostanut pienen lahjan New 

Yorkin lentokentältä. 

Dallasilainen evankelista on 

tämän päivän “herättäjä”. Hänen 

työalueenaan on koko maailma, 

mutta erityisesti hänen sydän-

tään lähellä ovat Nivala ja Yli-

vieska. Näillä paikkakunnilla hän 

kokee voimakkaimmin juuriensa 

olevan. Allekirjoittanut vänkäsi 

viime jutussa Steven juuria Yli-

vieskan suuntaan, mutta hän 

itse sanoikin TV-ohjelmassa 

juuriensa olevan Nivalassa. Oli 

miten oli, niin ainakin ne ovat 

Kalajokilaaksossa. Varmaan Ni-

vala tuntuu Stevelle kaikista  lä-

heisimmältä, kun paikkakunnal-

la on hänen sukulaisiaan, joista 

muutamat ovat vierailleet hänen 

lapsuuskodissaan Alabamassa.

Isoisän rukoukset 
kantaneet Steveä
Suomen ja suomalaiset juurensa 

Steve totesi läheisiksi TV-ohjel-

massa. Kyynelsilmin hän kertoi 

olevansa rukousten lapsi. Erityi-

sesti hän kokee, että hänen iso-

isänsä, Iisakki Nevasaaren, ruko-

ukset on Jumala kuullut. “Isoisä 

otti Raamatun eli Jumalan Sanan 

todesta ja pyrki arjessa suuntaa-

maan elämänsä Sanan mukaan. 

Hän ei ollut vain Sanan kuulija 

vaan myös sen tekijä. Hän oli 

herätyksen mies”, painotti Steve 

isoisänsä elämää.

Vaikka Steve Hillin puhe ei 

ollut TV:ssä eleetöntä jutuste-

lua, hänen tulkkinsa Juha Keto-

la pysyi kuitenkin hyvin puhujan 

vauhdissa mukana. Kaikki vies-

titti, että Stevellä on hätä suoma-

laisista. “Ilman Jumalan läsnäoloa 

ja Hänen voimaansa emme jaksa 

yhä pimenevän ajan keskellä”, to-

tesi puhuja. Sana “totesi” on kyl-

lä sanana liian lievä ilmaus, sillä 

koko evankelistan olemus huokui 

hätää ja tuskaa kadotetuista sie-

luista niin Suomessa kuin kautta 

maailman.

Ukko-Paavo, 
Lestadius ja 
Malmberg
Herätyksen tuli ei toki ole suoma-

laistenkaan julistajien keskuudes-

sa tuntematon. Sitä on tänäänkin 

ja varsinkin aiemmin ovat useat 

henkilöt jääneet tästä historiaan. 

Esimerkiksi Ukko-Paavo, Lesta-

dius ja Malmberg ovat tuttuja 

mm.  pohjanmaalaisille.

Paavo Ruotsalainen eli Uk-

ko-Paavo oli yksi Kalajokilaak-

son herättäjä. Hänen matkansa 

Savosta suuntautui usein näille 

lakeuksille. Hän oli eläessään ja 

jälkeenpäinkin puhuttu tai jopa 

kiistelty henkilö. Löyhkä-Paa-

vonakin hänet tunnettiin. Ukko-

Paavo asui aikoinaan kauan ny-

kyisen Varpaisjärven keskustan 

tuntumassa useassa eri paikassa. 

Sieltä käsin hän teki kuuluisan 

matkansa Keski-Suomeen sep-

pä Högmanin luo. Seppä lausui 

Paavolle historiaan jääneet sanat: 

“Yksi sinulta puuttuu ja sen mu-

kana kaikki, Kristuksen sisäinen 

tunteminen”. Paavonkin sisällä 

paloi huoli kanssakulkijoiden 

sieluista eivätkä hänen herätys-

puheensa suinkaan kansaa aina 

miellyttäneet.

Lestadius Suomen kansan he-

rättäjänä on luku sinänsä. Hän 

oli palava Jumalan mies, jonka 

vaikutus tämänkin päivän Suo-

messa ja varsinkin Pohjanmaan 

herättäjistä. Nivalassa on hänen 

muistomerkkinsä, joka muistut-

taa tänäänkin julistajasta, jolla oli 

huoli ja hätä ympäristönsä hen-

gellisestä tilasta.

Tässä yhteydessä  voisi mai-

nita vielä yhden tämän päivän 

nuoremmalle polvelle ehkä tun-

temattomamman saarnamiehen 

eli kiuruvetisen Aku Rädyn. 

Akuun sain poikasena henkilö-

kohtaisesti tutustua hänen vie-

raillessaan lapsuudenkodissa-

ni Savossa. Akusta jäi tällöin ja 

myöhemminkin lämmin muis-

to.  Tämä tuohikontistaankin 

tunnettu saarnamies oli myös 

oman aikansa herättäjä. Jumala 

käytti häntä vahvasti.

Edellä muutamia suomalaisia 

herättäjiä. Ehkä joku ajattelee 

nyt, että onko sopivaa yleensä-

kään tuoda kyseessä olevat hen-

kilöt Steve Hillin juttuun. Niinpä! 

Vai olisiko kuitenkin paikallaan 

miettiä, mitä Jumala teki luteri-

laisen kirkon papin kautta Ste-

ve Hillin kohdalla Alabamassa? 

Jumalahan paransi Steven het-

kessä hänen vastaanottaessaan 

Jeesuksen elämäänsä - tämä on 

evankelistan itsensä kertomaa. 

Tekikö Jumala Steven uskoontu-

lossa erehdyksen? Tuskinpa. Me 

ihmiset teemme ehkä erehdyksiä 

päivittäinkin, muttei Jumala. Se 

onkin suuri kiitoksen aihe niin 

meille nivalalaisille, kuin koko 

ihmiskunnalle.

 Eero Kettunen

Steve Hill TV-ohjelmassa 

Kalajokilaakson rukoukset kantaneet Steveä

Yhden Steven 

evankeliointivihkosen nimi 

on “Kokonaan Jumalalle”. 

Vihkosen takakannessa 

todetaan ihmisen elävän 

tänään hengellisen nälän 

aikaa.

Steven pieni lahja nivalalaistytölle 

Jumalan rohkaisuko kalajokilaaksolaisille?

Tätä Kivisydän-kirjasta on painettu seitsemällä kielellä yli 

300 000 kpl. Yksi vihkosista oli kulkeutunut Harjuloiden 

kirjahyllyyn. Sieltä sen luettavakseen nappasi Hanna (10 v.), yksi 

mielenkiintoinen lenkki juttumme tapahtumaketjussa.

Hanna ja Steven antama 

lahja: koristeomena täynnä 

suklaasydämiä. (kuvat: Nina 

Rajasuo)

Juttumme tapahtumaketjussa oli yhtenä lenkkinä myös Hannan isä, Veikko Harjula. “Tuntuu 

ihmeelliseltä, kuinka Jumala voi huomioida pienen ihmisen täällä alhaalla. Kyllä tämä on minua 

puhutellut ja rohkaissut”, toteaa Veikko-isä. “Ja oli tämä kyllä Stevellekin ihmetyksen aihe”. Kuvassa 

myös Hannan äiti, Päivi Harjula. (Kuvat Nina Rajasuo)
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Kryptoniitin avainsana oli nau-

lain. Vaikka kuva monelle olikin 

oudonlainen, oikeita vastauksia 

saapui taas runsaasti.

Vastaajien kesken suoritetussa 

arvonnassa onnetar suosi Sirkka 

Holappaa. Hän saa palkinnoksi 

20 euron lahjakortin, joka käy 

useimpiin nivalalaisiin liikkei-

siin. Onnittelut voittajalle!

www.nivalanviikko.fi 

Krypton vastaus ja voittaja
Öljy on peräisin viime kesänä 

jäihin pudonneesta traktorista.

Keskisuomalainen

Myydään 2 langatonta 

lankapuhelinta.

Helsingin Sanomat

Nyt meiltä tuoreet kastemadot 

onkimiehille! Kysy lihatiskiltä!

Kuhmoisten Sanomat

Sairaankuljettajan arkeen kuu-

luu väkivallalla uhkaaminen eri 

muodoissaan.

Pohjolan Sanoamat

Kielikukkasia  
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Parhaat palvelut  

Kansalaistilaisuus

Nivalan kaupungintalon 

valtuustosalissa

tiistaina 27.2.2007 klo 19:00-21:00

Keskustellaan alueellisesta jätevesipuhdistamos-
ta,  kunnan taloudellisesta tilasta, oopperakes-
kushankkeesta, Jokilaaksojen Jäte Oy:stä ja Niva-
lan Vuokrakotiyhtiöstä.

Altavastaajiksi on kutsuttu kaupunginjohtaja ja 
johtavat luottamushenkilöt ja tytäryhtiöiden joh-
tajat.

Kaikki tervetuloa keskustelemaan!

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

Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

Hyväkuntoiset KANGAS-
PUUT, leveys 120 cm. Kaikki 
tarvikkeet mukana. Kysy li-
sää. Puh. 040 596 7112.

Uusi POLKUPYÖRÄ naisten, 
vanhan ajan keinutuoli ja 2-
istuttava sohva. Puh. 0400 
150 435.

VW Caddy-83, diesel, ei kats. 
Edullinen. Puh 044 0656 
592.

Harjoitus PISTOOLI 22 kal. 
Rullalla oleva (8patr.)  Luvalli-
nen ase. Puh. 050 4121 070.

Järvikyläntie 1404 Perkkiö -
nim. AUTIOTALO 0,4 ha ton-
tilla, jossa myös ulkoraken-
nuksia + sähköliittymä. Tied. 
puh. 044-528 9413.

Fordin 14 tuuman ALUVAN-
TEET Alumiset 25 euroa kap-
pale. Renkaat päällä, käy Es-
corttiin ym. Foorteihin. Puh. 
050-378 7888.

Ostetaan  

Valmet tai Leijona HAULIK-
KO, kaikki huomioidaan. Puh. 
0400 150 435.

Sekalaista  

KOLHAISITKO vetokoukulla 
mustan urheiluauton keu-
laan tai satuitko näkemään 
tapauksen lukion pihalla 16.2 
(vanhaintanssit) 18-19.30 vä-
lillä. Soita 040 7283 781.

Halutaan vuokrata  

Kolmihenkinen perhe etsii 
OMAKOTITALOA Nivalan lä-
hiympäristöstä. Puh. 044-915 
1081.

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:
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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 T-93 ke 18.30-20.00

 

YSIKAKS' NIVALA RY

Metallin Ammattiosastot 353 ja 332

ELÄKETIEDOTUS

Paikka: Ravintola Puustelli, Nivala

Aika: Perjantai 16.3. klo 17 alkaen, tilaisuuden jälkeen 353:n 

kevätkokous.

Kustannukset: Tilaisuus on Metallin jäsenille ilmainen. Tilaisuudessa 

tarjotaan kahvit ja ruoka.

Tiedottaja: TELA Pertti Kadenius

- Työeläketurva

- Työttömyysturva

- Työeläkeuudistus

- Työeläketurvan rahoitus

Ilmoittautuminen su 4.3. mennessä työpaikan luottamusmiehelle tai 

Jari Mehtälä, puh. 050-326 5678 taloudenhoitaja.ao353@omanetti.fi  

tai Ari Kukkurainen, 040-582 7751.

Toimikunnat

METALLI
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Ylivieska
Asemakatu 2
puh. (08) 420 500
ma-pe: 10-17.30

Samsung SGH-E380
Pieni, kätevä, taittuvakuorinen kolmitaa-
juuspuhelin, joka on todellinen taskukokoi-
nen viestintäkeskus. Siinä on 1,3 megapik-
selin kamera, Bluetooth, mp3-soitin ja 40 
Mt:n muisti.

222929€€

Samsung SGH-X160
on pelkistetty, ainutlaatuisesti muotoiltu 
puhelin. Se on luotettava ja tyylikäs ja 
sen ominaisuudet ovat käytännölliset. 
Siinä on myös iso näyttö, kaiutintoiminto, 
moniääniset soittoäänet sekä WAP.

7799€€
Samsung SGH-Z500
262 000 värin näyttö, Bluetooth, megapikselikamera, VGA-kamera
videopuheluita varten, sähköposti, Sync ML ja ulkoinen muisti. 

9999€€
  Elisa Oiva 12kk liittymän avaajalle.

Simpukoita helmihinnoin!

Elisa Etuilta on 12 kuukauden määräaikainen sopimus.  Normaalihintaiset kotimaanpuhelut -30% joka ilta klo 18-24. Esimerkiksi Elisa Oivan normaalihintaiset puhelut 0,079euroa/minuutti. Puhelut Elisa Etuilta palvelun kanssa 18-24 on 0,055 euroa/minuutti. Elisa Oiva 12kk kuukausimaksu on 1,99€/kk.
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POLAR SPEED RETKET

 (016) 653 447 tai  040 570 6572
 www.levi.fi/polarspeed

Suden arvoitus -elokuvan
eläintähdet löydät

Huskypuistosta
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www.nivalanviikko.fi 

www.nivalanviikko.fi 

www.nivalanviikko.fi 

www.nivalanviikko.fi 


