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Nimipäivät  

Sunnuntai  
4.3.2007

Kalenteri

Lukijan ajatuksia  

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Tuo on suora lainaus ilmoituk-

sesta, minkä Piipon Eemeli joka 

kevät naulasi Osulan makasiinin 

seinään.

Häkki Niku oli vahvasti lii-

oitellut, kun oli murjaissut, ettei 

Eemelillä talossa muuta hom-

maa olekaan, kun laittaa tuo il-

moitus käpyjen keruun ja oston 

alkamisesta.

Meille kosseille tuo ilmoitus 

kevättalvisin oli loppu pikkura-

han puutteelle. Repullinen käpyjä 

oli rahaa. 

Kirkonkylän aavoilta pelto-

lakeuksilta oli vain lähdettävä 

hiihtämään outoihin metsiin.

muutamien kilometrien, tai jopa 

peninkulman päähän. Puuttomi-

en peltojen keskellä kasvanutta 

vähän pelottikin olla yksin ou-

dossa metsässä. Omia latuja pit-

kin osasi kyllä takaisin. Käpyisän 

männynlatvan kuin löysi jonkun 

hakkuun jälestä, kiskottiin oksat 

ylös jäätyneestä hangesta.

Pellonreunassa kasvaneet pys-

tymännyt joutuivat joskus luvat-

tomien pystykarsinta metsän-

hoito(-hävitys) toimenpiteiden 

kohteeksi. Käpyinen oksa, tai lat-

va roikuttiin poikki, että saatiin 

kävyt reppuun. Eihän noista käk-

kyrä männyistä olisi enää lippu-

tankoja muutenkaan kehittynyt. 

Olisihan niissäkin puissa samat 

geenit sisältävät siemenet olleet, 

mitä tukkipuissakin, mutta kas-

vaa nyt pellonreunassa tuulessa 

taivasta kohti, kun tilaa ja valoa 

on ympärillä!     

Pienikokoisia olivat noissa 

Kiekon aavan laiteilla kasva-

neissa männyissä kävyt. Sinne 

ne kuitenkin kelpasivat isompi-

en jokkoon, kun Osulan vaakalla 

Vaaran Martti, tai Junttilan Urho 

ne punnitsi. Punnituslapulla sai 

konttorilta hakea käpytilin sa-

man tien.

Missähänpäin Suomea käpy-

karistamon kautta pääsivät nuo 

männynsiemenet tukiksi, tai sel-

lupuuksi kasvamaan. Onko jo 

lankkuna jonkun talon rungossa, 

vai menikö vessapaperina saman 

tien luonnon pitkään kiertoon?

Kyllä vähän pahalta tuntuu, 

kun ei kosseilla ole muuta vi-

rikettä, kuin tietokonepelit ja 

telkkari. Kouluunkaan ei anneta 

hiihtää, tai mennä jalan. Pikku-

lapsen koulutie on todella pe-

lottava vilkkaasti liikennöidyllä 

maantiellä.

Suksia ei koulun seinän vie-

ruksella taida olla.

Nyt, kun on hyvät mootto-

rikelkat ja latuhöylät, eikö voisi 

kouluille ja kylälle johtavia latu-

pohjia ajaa?

Silläkin bensalla,mikä ajetaan 

hupiajoa (ei ole tarkoitus harras-

tusta vastustaa!), voisi polkea la-

tupohjia koulujen ja kotien vä-

lille. Ei tähän tarvita Kaupungin 

ja veronmaksajien rahoja, jos 

talkoomieltä löytyy. Reitit tieten-

kin löytyvät laduille tienvarsista 

parhaiten,  jokamiehen oikeudet 

ovat rajalliset.

Mukava noilla hiihtoreiteillä 

olisi suksia keskustaan saakka, 

Uikkoon asti.

Hiihtotaito lienee Suomessa 

loppumassa joka pojan ja tytön 

harrastuksena. Latureitin talkoo-

voimin ylläpitämisellä kehittyisi 

kuitenkin jollekin kouluun meni-

jälle hiihtotaito ja -halut.

Eskonen

"Käpyjä ostetaan"

Metallityöväenliiton, Joki-

laaksojen Seuturyhmä edustaa 

n. 4000:tta liiton jäsentä alueel-

la. Seuturyhmän mielestä alu-

eella oleva vuokratyönkäyttö on 

lisääntynyt huolestuttavasti.

Elektroniikka- ja metallialan 

töitä teetetään alueella runsaasti. 

Varsinkin yritykset joissa tuotan-

tokapasiteetit vaihtelevat suures-

ti, vuokratyön käyttö on yleisem-

pää ja työntekijöiden pompottelu 

jokapäiväistä. Seuturyhmän mie-

lestä vuokratyön teettämisessä on 

selvästi kyse työehtojen heiken-

tämisestä normaaliin työsuhtee-

seen verrattuna.

Vuokratyöntekijät alueella 

ovat pääsääntöisesti nuoria in-

nokkaita työntekijöitä, jotka ha-

keutuvat vuokrafi rman kirjoille. 

Työvoimatoimistolla ei ole tar-

jota työtä, mutta vuokrafi rmasta 

luvataan ”jotain”, näin useimmi-

ten nuoret kaverit ottavat vastaan 

työn, jonka ehtoihin ei sillä het-

kellä osata varautua. Työnantajat 

käyttävät sumeilematta vuokra-

työ- voimaa, koska yrityksen ei 

tarvitse sitoutua työvoimaan. 

Pikkuisenkin ”notkahduksen” 

tullessa voidaan potkaista pihal-

le jos naama ei miellytä. Irtisa-

nomisaikoja ei käytännössä ole 

ollenkaan, samoin  pekkaspäivi-

en pitämisestä ei tarvitse mureh-

tia kun ei niitä yleensä voi pitää. 

Luettelo ei  jää siihen vaan vuo-

silomatkin jää pitämättä  kun ne 

maksetaan yleensä joka tiliin ja 

työsuhteet katkaistaan ”tarpeen 

tullen.” 

Monet vuokratyöntekijät kun 

ovat nuoria ja perheenperusta-

misikäisiä naisia, jäävät he myös 

paitsi normaaleista perhevapaa-

eduista. Vuokratyöntekijät elävät 

jatkuvassa epävarmuudessa päivä 

kerrallaan ja työyhteisö jää vie-

raaksi, puhumattakaan tasa-ar-

vosta vakinaisten työntekijöiden 

rinnalla.

Seuturyhmä suosittelee työn-

tekijöitä ottamaan selvää työso-

pimusten sisällöstä solmiessaan 

työsuhdetta vuokrafi rmojen 

kanssa. Ennen työsuhteen alkua 

tulee tehdä  kirjallinen työsopi-

mus, josta tulee käydä ilmi ai-

nakin seuraavat asiat:  Työsuh-

teen kesto onko se toistaiseksi 

vai määräaikainen ja jos se on 

määräaikainen niin sen kesto 

ja peruste määräaikaisuudelle, 

sovellettava työehtosopimus ja 

sen mukaiset irtisanomisajat, 

säännöllinen työaika 40 h / vko, 

palkkaus alan työehtosopimuk-

sen mukaan.

Pätkä- ja osa-aikatöiden sijaan 

jokaiselle on taattava 40 tuntinen 

työviikko.Toteutuvatko vuosilo-

man pituus ja muut vuosilomaan 

liittyvät ehdot vuosilomalain ja 

työehtosopimuksen mukaan. 

Tietoa voi kysyä työpaikan luot-

tamusmiehiltä, ammattiosastois-

ta ja liitosta.

Seuturyhmä vaatiikin, et-

tä vuokratyöntekijöiden työ-

ehtoihin kiinnitetään erityistä 

huomiota seuraavalla sopimus-

kierroksella.Vuokratyövoimaa 

käyttävien yritysten luottamus-

miehille annetaan valtuudet 

huolehtia vuokratyöntekijöiden 

työehdoista, koska heillä yleensä 

ei ole työntekijöiden valitsemaa 

luottamusmiestä.

Seuturyhmä kehottaa suorit-

tamaan kansalaisvelvollisuutensa 

äänestämällä tulevissa eduskun-

tavaaleissa maaliskuussa 2007. 
Jokilaaksojen

Seuturyhmä

Jokilaaksojen Seuturyhmän julkilausuma Sievi 17.2.2007

Vuokratyöntekijän ehdot muita huonompia

 Tulevalla vaalikaudella valtion 

taloudessa olevan jakovaran ja-

koperusteet olevat ratkaisevassa 

asemassa siinä, miten maakun-

nat ja erityisesti maaseutukunnat 

saavat elin- ja ostovoiman lisäys-

tä alueilleen.

Jos mennään suurten puo-

lueiden haluamalla entisel-

lä mallilla, eivät Oulun läänin 

harvaanasutut maaseutukunnat 

hyödy valtiolta tulevista varois-

ta juuri lainkaan syystä, että 

niissä on vähän sen tason tu-

lonsaajia jotka todella hyötyvät 

ansiotuloveronkevennyksistä.

Edellä olevasta johtuen eh-

dotan ja vaadin uudenlaista hy-

vinvointipakettia ja sen kohden-

tamismallia vanhojen käytössä 

huonoiksi havaittujen ansiotu-

loveronkevennysmallien sijaan. 

Mallia joka kohtelisi maaseutu-

alueita vähintään samanarvoi-

sesti hyvinvoivien isojen kau-

punkien ja Etelä-Suomen taajaan 

asuttujen alueiden kanssa.

Edellytän uudelta Eduskunnal-

ta heti sen kokoonnuttua, eli en-

nen kesälomia valtion budjettiin 

tehtävää lisätalousarviota, joka 

sisältää 3 miljardin hyvinvointi-

paketin kansalaisten tasapuoli-

sen hyvinvoinnin turvaamiskesi 

ja vaikeuksissa olevien kuntien ja 

ihmisten auttamiseksi.

Edellyttämäni 3 miljardin 

hyvinvointipaketti tulisi jakaa 

siten, että miljardi siitä osoi-

tettaisiin ruuan arvonlisäveron 

alentamiseen. Tuolloin ko. vero-

taso putoaisi EU-maiden n. 7 %:

n keskitasolle.

Noin miljardin tulisi suunnata 

valtion kuntaosuuksiin kuntien 

lakisääteisten hyvinvointipalve-

lujen, terveyden, sairaanhoidon 

vanhustenhoidon ym. turvaa-

miseen ja kehittämiseen. Kun-

taosuudet kun ovat reaalitasol-

taan jääneet 1990 luvun alun 

tasosta jälkeen n. 1,5 miljardia € 

ja aiheuttavat sekä palvelutason, 

että saatavuuden heikkenemis-

tä erityisesti maaseutualueilla. 

Niitä eivät tule juurikaan aut-

tamaan ns. PARAS –hankkeen 

toteuttaminen.

Kolmas miljardi tulisi suunna-

ta opiskelijoiden opintorahan ja 

asumislisän, pienten eläkkeiden, 

sekä peruspäivä/työmarkkinatu-

kien korottamiseen n. 100 €/kk. 

Tuolloin ne lähestyisivät 1990 

alun reaalitasoa.

Lisäksi tulisi korjata lapsi-

perheiden asemaa 20 %:n ta-

sotarkistuksella ja eläkeläisten, 

opiskelijoiden ja työttömien ve-

rotusta palkansaajien verotasoa 

vastaavaksi.

On varsin helposti laskettavis-

sa, että edellä esitetyn hyvinvoin-

tipaketin toteuttaminen toisi ta-

sa-arvon ja turvallisuuden ohella 

sekä työpaikkoja ja esim. Nivalan 

kunta/kotitalouksiin n. 7 miljoo-

nan euron ostovoiman lisäyksen. 

Samaan suhteessa pääsisivät 

myös Nivalan naapurikunnat, 

kuten esim. Ylivieska n. 9 milj. 

€, Haapajärvi n. 4,5 milj. €. Ja 

Haapavesi n. 4.5 milj. On selvää, 

että jos SDP:n, Kokoomuksen ja 

Keskustan esittämät veronalen-

nusvaihtoehdot ja muut toimet 

toteutuvat vaikka esittämääni 

em. 3 miljardia suurempina-

kin, niin maaseutukaupungit ja 

kunnat eivät niitä paljoa pääse 

hyödyntämään.

Heikki Häyrynen
Kristillisdemokraattien 
kansanedustajaehdokas

Nivalasta

Oikein suunnatulla hyvinvointipaketilla
elinvoimaa maakuntiin

Sunnuntai: Ari, Arsi, Atro

Maanantaina: Leila, Laila

Tiistai: Tarmo

Keskiviikko: Tarja, Taru

Torstai: Vilppu

Perjantai: Auvo

Lauantai: Aurora, Aura, Auri

Sinun puoleesi, Herra, minä 

käännyn.

Jumalani, sinun apuusi minä 

luotan. Enhän luota turhaan, 

ethän anna vihollisilleni sitä 

riemua, että he voittavat minut!

Ei kukaan, joka luottaa sinuun,

jää vaille apuasi.

Vain luopiot joutuvat häpeään.

Herra, osoita minulle tiesi, 

opeta minua kulkemaan

polkujasi. Ohjaa minut totuu-

teesi ja opeta minua,

sinä Jumalani, auttajani!

Sinuun minä luotan aina.

Herra, sinä olet laupias, muista 

minua, osoita ikiaikaista hy-

vyyttäsi. Älä muista nuoruuteni 

syntejä, älä pahoja tekojani!

Sinä, joka olet uskollinen ja 

hyvä, älä unohda minua!

Hyvä ja oikeamielinen on 

Herra, hän neuvoo syntisille 

tien. Hän hankkii sorretuille 

oikeuden,

hän opettaa köyhille tiensä. 

Herran tie on hyvä, hän on 

uskollinen niille, jotkapitävät 

hänen liittonsa ja lakinsa.

Ps. 25:1-10

Onhan selvää se vaan 

että me vanhetaan. 

Sepä hilpeää on 

eikä suru suunnaton, 

iloiten laulellaan. 

J. L. Runeberg 

1. Ketkä voittivat kultaa paris-

printissä Sapporossa?

2. Montako prosenttia Suomen 

väestöstä kuuluu evankelis-lute-

rilaiseen kirkkoon?

3. Mikä on vanhin yhä ilmestyvä 

sanomalehtisarjakuva?

4. Mikä joki kulkee Rautaportin 

kautta?

5. Mikä on hypofyysi?

Vastaukset sivulla 4.
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"Savenmaa on aarreaittani", näin 

voisi luonnehtia motocrossin 

Suomen mestarin tuntemuksia 

Savenmaan keskuspaikassa Ni-

valassa. Heikki Komppa (Hes-

su) on kotoisin Mäntyharjulta 

Etelä-Savosta, mutta viimeiset 

vajaat 10 vuotta hän on asunut 

Lapissa Enontekiöllä. Lomamat-

kat Savoon eivät ole menneet 

ilman yöpymistä Nivalassa ja 

samalla monen hankinnan te-

kemistä Savenmaalta. Ystävien 

luona yöpyminen ja samalla Sa-

venmaalla käynti ovatkin matkan 

kohokohtia.

"Lapissa Savenmaan autot ovat 

odotettuja liikkuvia tavarataloja", 

toteaa Hessu pyörä- ja mönki-

jäosastolla. "On tämä mahtava 

osasto. Vanha kilparatsu suoras-

taan lämpenee pyörä- ja mön-

kijämeren keskellä. Muistoihin 

palaa mennyt yli 30 vuoden ta-

kainen aika, jolloin moottoriur-

heilu oli jokapäiväistä elämääni, 

jopa leivän antajakin." 

Lapin mies huomaa vanhan 

moottoripyörän, joka on erillään 

uusista pyöristä. Pyörää aletaan 

tutkailla yhdessä, ja malli onkin 

entiselle kilpa-ajajalle tuttu. Ja 

kuinka ollakaan, Hannu Pihla-

janmaalla onkin tallessa Suomen 

moottoripyöräurheilun esite, jo-

ka on painettu Hessun synty-

mävuonna 1949. Kaukainen Sa-

venmaan vierailija saa muistoksi 

esitteestä kopiot, ja samalla napa-

taan kuva entisestä kilpa-ajajasta 

ja pyörästä vuosimallia 1972.

1970-luvulla SM- 
sekä talliajajaksi 
Ranskaan

Heikki Komppa ylsi 1970-lu-

vun puolivälissä motocrossin 

Suomen mestariksi. Välittömäs-

ti hänet palkattiin talliajajaksi 

ranskalaiseen talliin. Hessu kiersi 

monet ajot Keski- ja Etelä-Euroo-

passa ja oli mukana myös MM-

osakilpailussa. Vakavampi louk-

kaantuminen Ranskassa päätti 

kuitenkin hänen kilpailu-uran-

sa. Kilpaurheilun jälkeenkin on 

Hessu hoitanut fyysistä kunto-

aan. Kotimetsätilan hoito aikoi-

naan Mäntyharjulla on vaihtunut 

vastaavaan puuhaan Enontekiöl-

lä. Talvisin hän pörhältää moot-

torikelkallaan metsätöihin, kesäi-

sin on mönkijä verraton työ-ja 

liikkumisväline. 

Entinen huippumotoristi ke-

hoittaakin nuoria hoitamaan 

kuntoaan. "Vaikka et kilpaur-

heilisikaan, niin monipuolinen 

liikunta ja omasta kunnostaan 

huolehtiminen on silti tärkeää. 

Esimerkiksi moottoripyöräily 

ja mönkijällä liikkuminen vaa-

tivat myös hyvää peruskuntoa. 

Ei Luoja ole luonut meitä lö-

höilemään", painottaa Hessu 

elämänmyönteisesti. 

Kaverin nuorekas olemus 

57-vuotiaana onkin tässä oiva 

esimerkki.

Enontekiöläinen toivottaa 

Savenmaalle ja sen vetäjälle 

Hannu Pihlajanmaalle onnea ja 

menestystä. Heikki Komppa to-

teaa yrityksen palvelujen olevan 

kanssakulkua arjessa mitä par-

haimillaan. Hessusta ja hänen 

Savenmaan hankinnoistaan li-

sää juttua keväämmällä. Kaveri 

osti nimittäin joku vuosi sitten 

Nivalasta ruotsalaiset kumitela-

ketjut, joista hän rakensi puun-

keruuvempeleen poromiesten 

ihmeteltäväksi. Samalla saamme 

kuulla kaverin löytämän karhun-

pesän asukkaan kevätkuulumi-

sia. Höyry nousee suuaukosta 

parhaillaankin. Pesän paikka on 

salaisuus. Pesän löytäminen, jos-

sa karhu viettää talviunta on La-

pissakin harvinaisuus, siksi sen 

paikkaa ei paljasteta.

Eero Kettunen

Entinen SM-mies ja talliajaja: 

"Nykyisenä Lapinasujana
Savenmaa on aarreaittani!"

Kolme suomalaista motoristia kiersi 1970-luvun puolivälissä MM- osakilpailuja 125 kuutioisissa. 

Kuva Hessusta Italiassa Venetsian lähellä, kaupunkia hän ei enää muista. Kuvan oton jälkeen 

Hessun pyörien pinnoitus petti, johtaen motoristin loukkaantumiseen ja sairaalareissuun. 

Loukkaantumiset olivat tällöin arkipäivää.

Moottoriurheilulehti v. 1949 (Hessun syntymävuosi) on löytynyt 

Nivalasta vanhan Tuomelan liikerakennuksen sahanpuruista. 

Lehden mainoksen mukaan IC-kaksitahtinen 350 kuutioinen 

pyörä maksoi vuonna 1949 107.750 markkaa.

Oik: Kuvia kilpailumatkoilta 

ja varikoilta eri puolilta 

maailmaa.
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Kivaa kotiruokaa  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

1. Virpi Kuitunen ja 

Riitta-Liisa Roponen.

2. 85 % väestöstä.

3. Kissalan pojat.

4. Tonavan.

5. Aivolisäke.

Pikainen ruokaohje 
hiihtolomalaisille
Nauhapastaa

suolaa

kanan rintafi lettä

maustettua ruokakermaa 

(sweet & sour) 2.5 dl

Kiehauta vesi kattilassa ja lisää 

nauhapasta kiehuvaan veteen, 

johon on lisätty ripaus suolaa. 

Käristä pannulla pieniksi paloiksi 

leikattua rintafi lettä ja paista ne 

mielesi mukaan.

Lisää kanapalasten sekaan maus-

tettu ruokakerma ja sekoita ja 

kiehauta. 

Lisää valmis kanakastike valu-

tetun nauhapastan sekaan ja se-

koittele. Ripottele päälle hieman 

Parmesan- juustoa ja nauti.

SUNNUNTAI 4.3.: Palapais-

ti, peruna, perunasalaatti, 

puolukkavaahto.

MAANANTAI: Makkarakastike, 

perunat, kiinankaali-porkkana-

salaatti, raparperikiisseli.

TIISTAI: Kalapihvi, peru-

na, lemonkastike, punajuuri, 

punaherukkakiisseli.

KESKIVIIKKO: Kinkkuperuna-

vuoka, kaali-tomaatti-ananassa-

laatti, mansikkakiisseli.

TORSTAI: Jauhelihapihvi, peru-

nat, kastike, hedelmäinen kiinan-

kaalisalaatti, ananaskiisseli.

PERJANTAI: Kirjolohikiusaus, 

punajuuri, kesämarjahyytelö.

LAUANTAI: Kaalipata, puoluk-

ka, mandariinikiisseli.

SUNNUNTAI 11.3.: Chigetti, 

perunat, kastike, perunasalaatti, 

boysenmarjakiisseli.

Ukko-Paavo,
Lestadius ja
Malmberg

Pahoittelemme Steve Hillin jut-

tusarjan viimeisessä osassa 25.2. 

toisen ja kolmannen kappaleen 

sekoittumista toisiinsa väliotsak-

keessa ”Ukko-Paavo, Lestadius 

ja Malmberg”. Jutussa kerrottiin 

virheellisesti Lestadiuksen muis-

tomerkistä Nivalassa, kun sen 

olisi pitänyt olla Malmbergin. 

Kerroimme myös, että muisto-

merkki muistuttaa julistajasta, 

jolla oli huoli ja hätä kansan hen-

gellisestä tilasta. Tämä toteamus 

sopinee kyllä Lestadiukseenkin.

Edellä mainitut henkilöt eivät 

ole vain jääneet historiaan, vaan 

vaikuttavat yhä tänäänkin Ju-

malan sanan eteenpäin menossa 

niin vahvasti, että ansaitsevat vir-

heen oikaisun tässä lehdessäm-

me. Tässä alkuperäinen teksti, 

joka toivottavasti selventää jut-

tumme sanomaa.

”Lestadius Suomen kansan 

herättäjänä on luku sinänsä. Hän 

oli palava Jumalan mies, jonka 

vaikutus tämänkin päivän Suo-

messa ja varsinkin Pohjanmaal-

la on edelleenkin vahva. Tällä 

pohjoisen miehellä oli syvä huoli 

erityisesti Lapin kansan sielunti-

lasta. Hänen kauttansa edennyt 

herätyksen tuli jatkuu yhä.

Malmbergia ei liene myöskään 

syytä unohtaa, kun puhutaan 

Pohjanmaan herättäjistä. Niva-

lassa on hänen muistomerkkinsä, 

joka muistuttaa tänäänkin julis-

tajasta, jolla oli huoli ja hätä ym-

päristönsä hengellisestä tilasta."

Nivala

Keittäjä/keittiöapulainen, projek-

tityöntekijä, perhepäivähoitajia, 

myymäläpäällikkö, osa-aikainen 

myyntineuvottelija, myyjä kesä-

töihin, kaivosmiehiä, särmääjä, 

konepuuseppiä, kokki, ravinto-

latyöntekijä, kauneuskonsultti, 

hitsaaja, siivoustyönjohtaja.

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.

Lähetä kannanottosi, mieli-

piteesi ja havaintosi kätevästi 

tekstiviestillä. Numero toimii 

vain tekstareille, muut yhteys-

tiedot löytyvät toisaalta tästä 

lehdestä.

Puhelinnumero on

044-9181363
Nivalan kaupungin nettisivuilla 

on esitelty työntekijät, niin Kau-

punginjohtaja ja Hallintojohtaja 

on kirjoitettu isoilla alkukirjai-

milla, muiden tittelit pienillä tai 

ei titteliä ollenkaan. Teollisuus-

kylän kohdalla jopa yhden etu-

nimikin oli kirjoitettu pienellä! 

Nimimerkki tarkkatäti.

Niitä ”kiljuvia koiria” ei taida 

muualta löytyäkkään kuin Ni-

valasta! …nim. –sivustaseuran-

nut lukia.

Miten on mahollista, että 70-luv. 

rakennettuja ja 90-luv. korjattu-

ja kaupunkin tiilitaloja puretaan. 

Meillä asutaan 40-luv. rak. puuta-

lossa ja on hyvä kuntonen. Minä-

kin maksan veroina eläkkeestä… 

Kuka hoiti, kuka rakensi, kuka 

päätti vuosikymmeniä sitten. kys. 

nim. Tekijät esiin.

Miten maidon hinta on noussut 

0.10 centtiä litra, ennen 0,69 nyt 

0,79! Siitä ei ole puhuttu eikä kir-

joitettu missään?

Tilitoimistoja lisää Nivalaan, ei 

ole kilpailua, joillakin paikka-

kunnilla yrittäjäjärjestöt perustaa 

omia tilitoimistoja, hinnat pysyy 

kurissa ja asiat hoituu. Suosituin 

yritysosto koko maassa on nyt 

tulitoimisto. Perustakaa, jotka 

osaatte tilinpidon koukerot, töi-

tä riittää varmasti. Nim. Entinen 

yrittäjä

Vanhasen ehdotus 600-700 euron 

perustulosta olis hyvä, ei tarttis 

lippusia lappusia leivänpaloja 

anella.

Hei, miksi tänne ei ole tehty ret-

kiluistelurataa, esimerkiksi pidis-

järven jäälle saisi oivan paikan. T. 

Nimimerkki Idea.

Toistenne kunnioittamisessa kil-

pailkaa keskenänne. Liika pian se 

unohtuu, satuttavat ei rakkautta 

lisää, sanottua ei saa koskaan 

takaisin.

Miks ihmiset nyk. osallistuu niin 

vähä mihinkään, ministeriäkin 

katsomassa ehkä parikymmentä. 

Ennen sivukylän tupailloissakin 

kymmeniä tai satoja. Etsikää vi-

rettä hyvät ihmiset.

Tekstiviestipalstalla ei jul-

kaista yksityisyyden suojan 

piiriin kuuluvien, tunnistet-

tavien ihmisten haukkumisia, 

laittomuuksiin yllyttämisiä, 

laittomia uhkauksia, mies- ja 

naispappien arvosteluja (tilan-

ne tasan toim.huom.), kirkon, 

terveyskeskuksen, kauppojen 

tai muidenkaan paikkojen yk-

sittäisten työntekijöiden moit-

teita. Ko. paikkoihin palautteen 

voi jättää suoraan.

Helmikuun 
säätietoja

Kirkolliset tapahtumat
Su 4.3. 2. paastonajan sunnuntai 

klo 10  sanajumalanpalvelus kir-

kossa, saarna ja lit. Junttila, kant-

tori Katajala, avustaa Nivalan Vir-

sikuoro joht. J Latvala. Kolehti. 

Israelissa ja palestiinalaisalueilla 

tehtävään työhön, Suomen Lähe-

tysseura ry. Jumalanpalveluksen 

jälkeen kirkkokahvit seurakun-

takodissa. Klo 13.30 Korpiran-

nan ry:n Kotikeskusvierailu (O 

Hosionaho).

Klo 18.30 seurat Nivalan ry:llä (J 

Piilola,  K Tölli).

Ma 5.3. klo 11 näkövammais-

ten kerho seurakuntakodissa. 

Klo 18.30 raamattu- ja keskus-

telupiiri seurakuntakodissa, järj. 

Kansanlähetys.

Ti 6.3. klo 13 päiväveisuut seu-

ratuvalla, uudet  Siionin virret 

tutuiksi.

Ke 7.3. klo 11 päiväpakanat Au-

ne Niskasella, Lupsunmutka 2 

(Olli). Klo 11 hopeaiän kerho 

seurakuntakodissa. Klo 11 vart-

tuneiden kerho  Nivalan ry:llä  (J 

Poikkimäki).

Pe 9.3. klo 18 raamattupiiri seu-

rakuntakodissa, vieraita Alavies-

kasta (Olli). 

La 10.3. klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä (OTölli).

Su 11.3. 3. paastonajan sunnun-

tai klo 10  messu kirkossa, Aho-

lansaari ja lähetysviikko alkaa, 

saarna S Korkalainen, lit. Jukko-

la, kanttori Rautio, avustaa J Kan-

gas, laulu. Kolehti: Aholansaaren 

hyväksi. Klo 12 kirkkokahvit ja 

seurat seuratuvalla (M Jyrkkä, 

S Korkalainen, P Pihlajaniemi). 

Klo 14 Jaakko Malkamäen  synty-

mäpäiväseurat seurakuntakodis-

sa, ruokailu alkaa klo 13 (Jukkola, 

Viljanen, Hurskainen), ei kukkia 

eikä lahjoja, kolehti oman seura-

kunnan diakoniatyölle.

Klo 13 seurat Nivalan ry:llä (E 

Isopahkala). Klo 18.30 seurat 

Nivalan ry:llä (E Isopahkala, R 

Österberg).

Diakonia

Kuulopäivä to 15.3 klo 10.00-

12.00 seurakuntakodissa. Tietoa 

ikäkuulosta. Kuulokojeen käyt-

täjät, huonokuuloiset, heidän 

läheiset  sekä kaikki asiasta kiin-

nostuneet, tervetuloa! Mukana 

Tiina- Maija Leinonen, Kuulon-

huoltoliiton kuntoutussihteeri.

Pyhäkoulutyö

Su 11.3 klo 12 Vilkunan pyhä-

koulu Inkeri Stenrothilla, Nis-

kakankaantie 49

Perhekerhot          

Perhekerhot kokoontuvat tiistai-

na, torstaina ja perjantaina seu-

rakuntakodilla klo 10-12.

Varhaisnuorisotyö

To 1.3. klo 17 Kokkikerho yli 10 

vuotiaat seurakuntakoti nuorten 

tilat, klo 18 Varhaisnuorten ker-

ho 1 - 4 luokkalaisille Järvikylän 

koululla.

Pe 2.3. klo 15.30 Sählykerho Tuis-

kulassa, kevään viimeinen säh-

lykerho .Klo 18 Varhaisnuorten 

kerho Haapalan koululla. Klo 17 

Puuhakerho seurakuntakodilla.

Hiihtolomaviikolla kerhot eivät 

toimi.

Nuorisotyö

La. 3.3. Nivalan Paikka-vuoro 

Tuiskulassa. Vapaaehtoiset il-

moittautukaa Reettalle 

p. 040-532 5578. Hyvää hiihtolo-

maa toivottaa nuorisotoimiston 

väki :)

Rippikoulutyö

La-ke 3-7.3 Talvirippikoulua 

Vinnurvassa

Ma. 5.3 klo 18.30 Talvirippikou-

lulaisten perheiden vierailuilta 

Vinnurvassa

Su. 4.3 kirkossa kolehdin kanta-

vat Maria Isoaho, Sanni Koskela,  

Janne Kiviaho, Jouni Kivirinta

Su. 11.3 kirkossa kolehdin kan-

tavat Markus Korri, Taija Korri, 

Lasse Kivioja, Iida Kiviahde

Olkaa paikalla viim. 15 min. en-

nen tilaisuuden alkua!

Ehjä lapsen mieli-Yhteisvas-

tuukeräys on alkanut, voit tu-

kea keräystä lahjoittamalla 

summan pankkitilille, Nordea  

12530-610 0615 tai Nivalan Op 

529108-1254.

Lämpimät kiitokset sukkien 

kutojille (heitä oli runsaasti), 

talkoolaisille, arpavoittojen lah-

joittajille sekä Halpa-Hallille, 

Laurilan Kukka- ja hautaus-

toimistolle, K Supermarketille, 

S-Marketille, Pikku-Akalle, Pi-

marille ja Kahvila-konditorio 

Häggmannille ja kaikille tapah-

tumaan osallistuneille.

Päivä tuotti Yhteisvastuulle 

1506,40 €.

Tulossa:

Su 25.3.2007 Naisten päivän tilai-

suus, alustajana kasvatuspsyko-

logian 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.

Kanttori päivystävät kes-

kiviikkoisin klo 12-13.30 

kännykkänumerossa:  

p. 044 344 2174/Katajala, vapaa-

päivät 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.

Ma 5.3. raahelainen pastori Harri  

Joensuu kertoo tuoreita terveisiä 

Kamerunista. Ohjelman toimit-

taa  Risto Parttimaa. Ohjelma 

uusitaan su 11.3. n. klo 11.15 jp:

n jälkeen. 

Lähetyksen kirpputori Kantto-

rilassa, Kalliontie 5, avoinna ke 

ja la 9-13. 

Perheasiain neuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pihan 

puolelta) 84100 Ylivieska.

Lomalla:  Martti Viljanen 

1-10.3.2007, Valtteri Olli 

26.2.-6.3.2007, Liisa Katajala 

5-13.3.2007.

Kastettu

Juho Samuel Tikanmäki

Pihla Helmiina Kukkonen

Tiia Sylvia Hyvönen

Kuollut

Iida Johanna Kaarlela s Hauta-

lahti  89 v.

Asko Untamo Aho  74 v.
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Kävimme haastattelemassa ihmisiä 
heidän hiihtolomasuunnitelmistaan

Kysymykset:
1. Mitä aiot tehdä hiihtolomalla?
2. Aiotko hiihtää?

Tiistai-iltana kaupungintalon 

valtuustosalissa pidettyyn kan-

salaisfoorumiin oli saapunut 

viitisenkymmentä aktiivista 

kaupunkilaista keskustelemaan 

yhteisistä asioista kaupungin joh-

don kanssa. Keskustelu jäi kansa-

laisfoorumin keskinäiseksi, sillä 

kaupungin johto oli poissa eikä 

vuoropuhelua siihen suuntaan 

syntynyt. Tilaisuudesta pidettiin 

pöytäkirjaa ja puheenvuorot ja 

keskustelut nauhoitettiin. Ne 

annetaan päättäjille kuultaviksi 

ja luettaviksi. 

Kansalaistoimikunta oli kir-

jeellä pyytänyt kaupunginjoh-

tajaa ja hänen tilaisuuteen tar-

peellisiksi katsomiansa johtavia 

luottamushenkilöitä, viranhal-

tijoita ja tytäryhtiöiden johtajia 

saapumaan tiistai-illan tilaisuu-

teen. Tiedon heidän poissaolos-

taan toimikunta oli saanut sama-

na päivänä.

Kaupunginjohtaja Pasi Mar-

jakangas ilmoitti jo aiemmin 

lehdistölle, että kyseessä on yk-

sipuolisesti järjestetty tilaisuus, 

josta mukaan pyydetyt ovat 

saaneet tiedon sunnuntain Ni-

valan Viikosta, eikä heillä ole 

näin ollut mahdollisuutta pa-

rin päivän varoitusajalla saapua 

altavastaajiksi. 

- Kansalaisille on järjestetty 

kuulemistilaisuuksia ja järjeste-

tään vastaisuudessakin, kunhan 

aikatauluista saadaan sovittua, 

kaupunginjohtaja kertoi.

Järjestäjät olivat tosin tehneet 

jo useita viikkoja aiemmin kau-

punginhallitukselle esityksen 

keskustelutilaisuuden järjestä-

miseksi kaupunkilaisille, mut-

ta esitykseen ei vielä oltu saatu 

vastausta. 

Keskustelutilaisuuden pu-

heenjohtajana toimi Tuomo Ta-

kalo. Hän korosti, että tilaisuus ei 

ole kokous eikä siinä voida teh-

dä päätöksiä, vaan ainoastaan 

pohtia kaupunkilaisia koskevia 

asioita.

Toimikunta aikoo 
jatkaa keskustelu-
tilaisuuksia

Alkupuheenvuoron pitänyt Jaak-

ko Salmela kiitti mukaan tulijoita 

aktiivisuudesta ja kertoi tilaisuu-

den taustoista:

- Nivala merkitsee meille juu-

ria ja olemme ylpeitä nivalalai-

suudesta. Siksi olemme huolis-

samme kunnan tulevaisuudesta 

ja erikoisesti taloudesta. Ei kaikki 

aivot voi olla kunnantalolla, kyllä 

niitä löytyy muualtakin. Olem-

me umpivelassa emmekä tällä 

menolla pysty tulevaisuudessa 

pitämään yllä peruspalveluita. 

Emme missään nimessä ole tul-

leet hyökkäämään ketään vas-

taan, vaan haluamme avointa 

keskustelua.

Salmela muistutti kunnallis-

laista, joka velvoittaa kuntaa tie-

dottamaan valmisteilla olevista 

asioista. Myös Nivalan kaupun-

gin strategiassa avoimuus on 

mainittu yhtenä kohtana. Tilai-

suudessa esitettiin ja kannatet-

tiin kansanäänestyksen pitämistä 

tärkeitä asioista ja erikoisesti kun 

kyseessä on kunnan omaisuuden 

myyminen. 

Jaakko Salmela totesi, että jos 

Revon Sähkön myymisestä olisi 

ollut kansanäänestys, myyntiä 

vastustava kanta olisi voittanut. 

Tilaisuudessa olivat mukana 

varavaltuutetut Heikki Häyrynen 

ja Irja Junttila. Junttila muistut-

ti, että valtuuston kokoukset ovat 

yleisölle avoimia tilaisuuksia.

- Monta asiaa valaistuu, kun 

tulee tänne kuuntelemaan, hän 

sanoi.

Heikki Häyrynen oli varaval-

tuutettuna havainnut, että avoi-

muus päätöksenteossa ja asi-

oiden parempi valmistelu ovat 

kaksi asiaa, jotka tarvitsisivat 

kohennusta.

Kansalaisten keskustelutilai-

suudet katsottiin tarpeellisiksi 

ja niitä aiotaan jatkaa seuraaval-

la tapahtumalla noin kuukauden 

kuluttua. Mukana olivat jatkon 

tarpeellisuudesta yksimielisiä. 

Ensi kerralla pohdittavana on 

erikoisesti ooppera-asia ja silloin 

odotetaan päättäjien taholta tu-

levan vastauksia kaupunkilaisille 

epäselviksi jääneisiin kysymyk-

siin.  Tilaisuudessa sai runsaas-

ti kannatusta ajatus, että mikäli 

selvyyttä asioihin ei saada, niin 

asiaa viedään eteenpäin muilla 

keinoin, esimerkiksi jättämällä 

tutkintapyyntö.

- Tanssia saa ja laulaa saa ja 

liikkua saa. Päätökset on tehty, 

ei niistä päästä mihinkään. Nyt 

on kuitenkin pakko ruveta ajat-

telemaan taloudellisesti, muuten 

ei selvitä, sanoi Jaakko Salmela 

ja lisäsi, että hän ei missään ni-

messä ole periaatteessa ooppe-

raa vastaan vaan salakähmäistä 

asioidenhoitoa, kun kyseessä on 

kuitenkin kaikkia kaupunkilaisia 

koskevia asioita.

Keskustelua riitti 
loppuun asti
Keskustelu jatkui tasan yhdek-

sään asti, johon aikaa oli varattu. 

Enemmänkin kansalaisilla olisi 

ollut sydämellään. Jätevesi- ja jä-

teasiat, talousasiat, koulujen lak-

kauttamiset ja peruspalveluiden 

järjestelyt puhuttivat erityisesti.

Terveyskeskuslääkäri Kaarina 

Pyykkönen kertoi tutustuneensa 

lomansa aikana Kainuun malliin, 

missä kuntien asioita on kokeilu-

luontoisesti ryhdytty hoitamaan 

yhteistyössä useiden kuntien 

alueella.

- Kainuun malli on jo tap-

piollinen. Lääkärit kaikkoaa. 

Siellä kärrätään vanhuksia pit-

kin Kainuuta, kun etsitään heil-

le paikkaa. Olen kriittinen, kun 

peruspalveluissa ryhdytään ra-

kentamaan yhteistyötä muiden 

kuntien kanssa. Se täytyy raken-

taa harkiten, ei Kainuun mallin 

mukaan samanlaiseksi, vaan siitä 

oppia ottaen.

Terveyskeskuksen asioita oli 

enemmänkin esillä. Sinne saat-

taa tulla yllättäen työntekijöitä 

ja potilaita koskevia päätöksiä, 

joista työntekijät eivät tiedä mi-

tään. Yllätykset vaikuttavat huo-

nontavasti toimintaan ja asioiden 

sujuvuuteen.  Parempaa keskus-

teluyhteyttä päätösten tekijöihin 

ja hyvää tiedonkulkua sielläkin 

kaivattiin.

Pyykkönen kertoi myös on-

gelmista, mitä Oulaskankaalle 

siirretty viikonloppupäivystys 

aiheuttaa. Hän mainitsi kaksi 

anonyymiä esimerkkitapaus-

ta sieltä kotiutetuista potilaista, 

jotka olisivat välttämättä tarvin-

neet hoitoa.

- Jos meillä Nivalassa olisi 

viikonloppupäivystys, se toisi 

helpotusta myös lääkäripulaan. 

Nuoret lääkärit voisivat viikon-

loppupäivystyksissä tutustua 

paikkakuntaan ja terveyskeskuk-

seen ja heitä saataisiin myöhem-

min ehkä vakituisestikin tänne 

töihin, Pyykkönen mietti.

Koulujen lakkauttamispäätök-

set ja tonttiasiat nousivat myös 

esille. Vilkunan koulun lakkau-

tuspäätöksen kohdalla ihme-

teltiin erikoisesti sitä, että kou-

luverkkotyöryhmään valittiin 

henkilöitä, jotka jo valmiiksi oli-

vat tämän koulun lakkauttamisen 

kannalla. Ennen lakkautuspää-

töstä valtuutettuihin oltiin oltu 

myös henkilökohtaisesti yhtey-

dessä ja tilannetta kokonaisuu-

tena sanottiin farssiksi.

- Ei meillä täällä oopperaa 

tarvita, onhan meillä täällä kun-

nantalolla jo teatteri, totesi eräs 

osanottaja.

Kaupungin johto ei saapunut tilaisuuteen

Kansalaiskeskustelua jatketaan 
kuukauden päästä

Kansalaistoimikunnan kutsua noudatti noin 50 henkilöä. Asiat 

käytiin läpi, mutta kaupungin johtoa ei ollut paikalla.

Inka Paavola 16 v.

1. Aikoo viettää lomansa koto-

na ja hoitaa hevosia.

2. Ei aio hiihtää ollenkaan 

lomalla.

Heli Siltala 17 v.

1. Menee käymään poikaystä-

vän luona Sotkamossa ja tehä 

rästitehtäviä.

2. Ei aio hiihtää.

Joonas Nivala 17 v.

1. Aikoo käydä Helsingissä 

isoveljen luona kylässä ja olla 

kotona.

2. Ei vielä tiennyt aikooko 

hiihtää.

Ville Riuttanen 18 v.

1. Menee bändin kanssa studi-

oon tekemään uutta demoa.

2. Ei aikonut hiihtää.

Saara Haavisto 12 v. 

(vasemmalla)

1. Käy ehkä Rukalla laskettele-

massa ja viettää aikaa kaverei-

den kanssa.

2. Ei aio hiihtää.

Hiihtolomagallup
Marianne Saarilampi 12 v. 

(oikealla)

1. Olla kavereiden kanssa

2. Aikoo hiihtää lomalla

Julia Viio 12 v. (keskellä)

1. Aikoo viettää aikaa kaverei-

den kanssa ja käydä Pulkkilassa 

mummolassa.

2. Ei aio hiihtää.

Kuvat ja tekstit: Katja Kukkurainen, Mari Laukka.
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Maliskyläntien varteen vanhan 

kaatopaikan paikkeille raken-

nettu suursikala oli suuren ylei-

sön kiinnostuksen kohteena, kun 

siellä vietettiin toissa keskiviikko-

na avointen ovien päivää. Yleisö 

sai nauttia grillatuista makkarois-

ta ja tuoreesta  kahvista silmäillen 

samalla uutta sikalaa.

Sikalasta oli valmiina avointen 

ovien päivänä noin 90%. Sikarin-

gin osakkaina ovat Jouni Vaitin-

niemi, Veikko Isoherranen, Tapio 

Kontio, Rs-Turve Oy ja Mauno 

Rahkola.  Sikalahanke aloitettiin 

vuonna 2002 ja yhtiö perustet-

tiin vuonna 2005. Sikalan raken-

tamistyöt aloitettiin huhtikuussa 

2006. Sikalassa on kaksi erillistä 

suurta rakennusta. Karsinoita si-

oille on joka huoneessa 16. Myös 

uusi lämmitys ja ilmastointijär-

jestelmä saivat yleisön huomion 

sikalassa. Suuressa lihasikalassa 

on eläinpaikkoja jopa 3000 eläi-

melle. Tuotostavoite on 10.000 

myytyä lihasikaa vuodessa. Työn-

tekijöitä tulee olemaan 1-1.5.

Sikaringin rakentamiseen on 

osallistunut useampi urakoitsija. 

Maanrakennusurakoitsija Nis-

kanen Ky, Rakennusurakoitsija 

Aittolan koulun upeissa maisemissa vietettiin liukasta laskiaista oppilaiden ja vanhempien toimesta. Mahdollisuus oli laskea mäkeä, 

luistella ja paistaa makkaraa. Sää oli upea ja kylän väkeä oli mukavasti paikalla.

Liukasta laskiaista Aittolassa

Omistajista yhteiskuvaan ehtivät Veikko Isoherranen, Jouni 

Vaitiniemi, Tapio Kontio ja Kari Saalasti.

Näihin tiloihin mahtuu 3000 lihasikaa.

Lämpimät ja valoisat tilat 

luovat eläimille mukavat 

olosuhteet.

Yleisö kävi runsain joukoin tutustumassa suursikalaan avointen 

ovien päivänä.

Sikaringissä vietettiin avoimia ovia

Tuomo Poukkula Oy,  sähkö-

töistä Päivärinnan sähköliike ja 

putkiurakoisija Hapu Oy. Pää-

suunnittelijana ja rakennuspii-

rustusten takana ovat Suunnitte-

lu Laukka  Oy ja Jouko Suutari. 

Kelan puhelinnumerot muuttu-

vat Jokilaaksojen vakuutuspiiris-

sä 1.3.2007 alkaen. Uusiin 020 6 

–alkuisiin numeroihin soitta-

minen on asiakkaalle nykyistä 

edullisempaa 

Kelan Jokilaaksojen vakuu-
tuspiirin alueella on tällä het-
kellä käytössä 020 4 –alkuiset 

yritysnumerot. 1.3.2007 al-
kaen kaikki Kelan puhelin- ja 
faksinumerot muutetaan 020 
6 -alkuisiksi. Vain puhelinnu-
meroiden alkuosa muuttuu: 
muilta osin toimipisteiden ja 
henkilöiden puhelinnumerot 
säilyvät entisellään. 

Entiset 020 4 -alkuiset nu-

merot ovat myös käytössä 
tämän vuoden loppupuolel-
le saakka, mutta niihin soi-
tetut puhelut ovat soittajalle 
kalliimpia operaattorin pe-
rimän korkeamman maksun 
takia. Uusien 020 6 –alkuis-
ten numeroiden käyttäminen 
on asiakkaalle huomattavasti 

edullisempaa kuin nykyisiin 
numeroihin soittaminen. 

Toimistojen uudet puhe-
linnumerot löytyvät myös 
Kelan verkkosivuilta www.
kela.fi  kohdasta Yhteystiedot. 
Kelan kirjeissä ja päätöksissä 
uudet numerot muuttuvat 
vähitellen. 

Lisätietoja: Kelan Jokilaaksojen 

vakuutuspiiri

Vakuutuspiirin johtaja Leena 

Harju, p. 020 43 55101, 1.3.2007 

alkaen 020 63 55101.

Asiakaspalvelun puhelinnu-
merot Kelan Jokilaaksojen 
vakuutuspiirissä 1.3.2007 
alkaen

Haapavesi  02063 55140

Haapajärvi 02063 55120

Kalajoki  02063 55072

Nivala    02063 55100

Oulainen   02063 55090

Pyhäjärvi   02063 55160

Ylivieska   02063 55050

Kelan puhelinnumerot muuttuvat ja soitot halpenee
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Perussuomalainen

Erkki AhoErkki Aho
Kansanedustajaehdokas 2007

www.erkkiaho.comwww.erkkiaho.com
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Ajoneuvojen 

rekisteröinti-

käytäntö 

helpottuu

Ajoneuvojen rekisteröintisään-

nökset yksinkertaistuvat. Ajo-

neuvo pysyy rekisterissä yhtä-

jaksoisesti ensirekisteröinnistä 

lopulliseen rekisteristä poista-

miseen saakka.

Näiden välillä ajoneuvo voi-

daan poistaa ja ottaa jälleen lii-

kennekäyttöön ilmoittamalla 

siitä ajoneuvoliikennerekisteriin. 

Myöhemmin annettavan ase-

tuksen mukaan kilpiä ei tarvitse 

poistaa autojen osalta eikä ajo-

neuvoa rekisteröidä uudelleen.

Valtioneuvosto esitti ajoneu-

vo- ja ajoneuvoverolain vahvis-

tamista 1. maaliskuuta, mutta se 

siirtyy marraskuulle.

Nykykäytännön mukaan ajo-

neuvo on poistettava rekisteris-

tä, jos sitä ei käytetä liikenteessä. 

Uudelleen käyttöön ottaminen 

vaatii rekisteröintikatsastuksen. 

Muutetussa laissa rekiste-

röintikatsastusta ei vaadita. 

Normaalin määräaikaiskatsas-

tuksen tulee kuitenkin olla voi-

massa, kun ajoneuvo otetaan taas 

liikenteeseen.

Liikennekäytöstä poistaminen 

katkaisee ajoneuvoveron siksi 

ajaksi, jonka ajoneuvo on pois-

tettuna liikenteestä. Ajoneuvon 

käyttäminen on silloin kiellettyä 

ja siitä rangaistaan sakolla. 

EDUSKUNTAVAALIT 18.3.2007 • ENNAKKOÄÄNESTYS 7.-13.3.2007
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Nivalalaisten mahdollisuudet 

toimia vapaaehtoistyössä maa-

ilman lasten hyväksi paranevat 

huomattavasti. Suomen UNI-

CEFin Kala- ja Pyhäjokilaakson 

paikallisryhmän toiminta vahvis-

tuu Nivalassa, sillä Nivalaan on 

valittu toimintaa koordinoimaan 

aluepäällikkö. Elina Myllyoja 

ryhtyy luotsaamaan UNICEFin 

toimintaa Nivalassa ja pitämään 

Nivalaa jatkossakin tiiviimmin 

esillä UNICEFin suunnitellessa 

erilaisia tapahtumia Kala- ja Py-

häjokilaakson alueella. 

- Vapaaehtoistyöstä kiinnos-

tuneita on paljon myös Niva-

lassa. Me vain tarjoamme hyvät 

mahdollisuudet tulla mukaan, 

käyttää omaa luovuuttaan ja 

kekseliäisyyttään sekä mukavan 

ryhmän toimia, toteaa Myllyoja. 

Vapaaehtoistyön suosio on kas-

vanut ja monia innostaa entistä 

enemmän toiminta vapaaehtois-

työn parissa, aluepäällikkö Myl-

lyoja sanoo.

KIPA yhteistyö-
kumppaniksi
Nivalan kirjakauppa, KIPA aloit-

taa yhteistyön UNICEFin kanssa. 

Kirjakaupasta löytyy nyt UNI-

CEFin tuotteiden myyntipiste. 

Tuotteiden myyntituloilla tue-

taan UNICEFin pitkäkestoisia 

ohjelmia esim. pienten lasten 

rokottaminen kuutta yleisintä 

tappavaa tautia vastaan. - On hie-

noa olla mukana auttamassa täl-

lä tavalla maailman lapsia, toteaa 

kirjakauppias, Anu Koskenmaa 

KIPAsta.  - Kirjakaupan mukaan 

lähteminen on hieno esimerkki 

siitä, miten jokainen voi toimia 

omalla tavallaan maailman lasten 

hyväksi, iloitsee Myllyoja. Yrittä-

jänä Anu Koskenmaa täysin kor-

vauksetta antaa UNICEFin tuot-

teille myyntipaikan ja tuo siten 

esille tärkeää asiaa. Tänä keväänä 

UNICEFin tuotteista löytyy mm. 

lahjatavaraa, UNICEFin kortteja 

sekä leluja.  

- Tällainen yhteistyö järjestö-

jen ja yrittäjien kesken on antoi-

saa ja voimme näin olla avuksi 

toinen toisillemme, kiteyttää 

Koskenmaa.

Adoptoitavat nuket 
etsivät uutta kotia
Yksi erikoinen myyntiartikke-

li tulee myöhemmin keväällä 

KIPAn UNICEFin myyntipis-

teeseen, nimittäin adoptoitavat 

nuket. UNICEFin Anna - ja Toi-

vonukkeadoption idea on yk-

sinkertainen. Jokainen nukke 

on ainutlaatuinen, käsintehty 

yksilö, jolla on oma nimikin. 

Adoptoimalla, antamalla nukel-

le uuden kodin, pelastaa samalla 

konkreettisesti yhden lapsen elä-

män! Adoptiokuluilla, 20 eurolla, 

UNICEF pystyy antamaan yhdel-

le maailman lapselle elinikäiset 

rokotukset vaarallisimpia tauteja 

vastaan. 

- Käsintehdyt yksilölliset räsy-

nuket ovat olleet todella suosittu-

ja. Tarvitsemme mukaan käsityön 

harrastajia, jotka olisivat haluk-

kaita tekemään vaikkapa vain 

yhden UNICEF-nuken. Olen 

varma, että nukkejen tekemises-

tä kiinnostuneita löytyy myös 

Nivalasta, uskoo Myllyoja. 

Vilkas vapaaehtois-
kevät Nivalassa
Kirjakaupan lisäksi Nivalassa tu-

lee tapahtumaan muutakin UNI-

CEFin tiimoilta. Janopäiväkeräys 

toteutetaan tänäkin keväänä, Va-

pun aikaan Nivalassa. – Tarvit-

semme Janopäiväkeräykseen li-

paskerääjiä, joten toimintaan voi 

tulla mukaan vaikka vain yhdeksi 

tunniksi keräämään. - Kaikki apu 

on aina eteenpäin ja arvokasta, 

korostaa Myllyoja. Aikaisempina 

vuosina vapaaehtoisten apuna 

ovat olleet mm. partiolaiset ke-

räämässä. Janopäiväkeräyksen 

lisäksi on pohdittu rekrytoin-

titilaisuuden järjestämistä va-

paaehtoistyöstä kiinnostuneille. 

– Vapaaehtoistyö antaa tekijälle 

itselleen todella paljon. Se on 

harrastus muiden joukossa ja 

muiden vapaaehtoisten kanssa 

toimiminen on hauskaa, toteaa 

Myllyoja. Vapaaehtoistyö tarjoaa 

monipuolisia tekemisen mahdol-

lisuuksia. – Nukkejen ompelemi-

sesta lipaskerääjäksi, yksin tai yh-

dessä muiden kanssa, jokainen 

kiinnostustensa mukaan, toteaa 

Myllyoja vapaaehtoistyön ken-

tästä. Nivalan aluepäällikkö Elina 

Myllyojaan saa yhteyttä esimer-

kiksi Kala- ja Pyhäjokilaakson 

paikallisryhmän kautta unicef.

jokilaaksot@gmail.com.

KIPA yhteistyöhön
UNICEFIN kanssa
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Kaukolämmölle
uusi nimi ja ilme

Nivalan Kaukolämpö Oy:n uusi 

nimi on nyt hyvin puhekieleen 

sopivasti KAUKO. Kauko -logon 

on suunnitellut AltAvantin Han-

nu Hartikainen. Entinen nimi on 

mukana logossa pienemmällä 

tekstillä KAUKOn alla.

Uusi logo julkistettiin viime 

maanantaina.

Lakeutemme latomeri, 

koki purkutuomion.

Kuihtunut se vähinerin,

nyt tein tämän huomion.

Ennen silmänkantamalta,

satamäärin latoja.

Nyt ei enää mättään alta,

edes onkimatoja.

Hirsiladon syntyjuuret,

vuosisatain taakse jää.

Pienet poistuu, tehdään suuret,

siinä sukupolvein elämää.

Heinää tehtiin heinäkuussa,

yläkuuhun totta kai.

Käki kun ei kuku puussa,

kalakattaa ramppa sai.

Suurusmoottorien aikaan,

yhteistyö on tärkeä.

Pohjanala ladon paikan,

se vaatii maalaisjärkeä.

Heinälato romantiikkaa,

harrastettiin silloin myös.

Kumppania nuoret tsiikaa,

lempi leimahteli yös.

Heinälato suojan tarjoo,

monenlaiseen hätään.

Puuhastelut nokanvarjoon,

ei pulaan ketään jätä.

Niittyladot, sarkaojat,

historiaan kohta jää.

Niistä vastas talonpojat,

kulttuuri se häviää.

Lapsuuteni heinäladot,

kokeneet jo kovia.

Ajanhammas syönyt katot,

ei lattioita, ovia.

Meidän vanha hirsilato,

tehtävänsä täyttänyt.

Suojakseen sai peltikaton,

puuliiterinä nyt käyttänyt.

        Aatos

Sitä aikaa muist elen
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Vilinää ja vilskettä on luvassa 

ensi kesänä Nivalan katukuvas-

sa, kun Keski-Pohjanmaan Pesik-

sen alueleirin myötä paikkakun-

nalle saapuu arviolta 250 nuorta 

pesäpalloilijaa huoltajineen ja 

tukijoukkoineen. 

Alueleirihän on tarkoitettu f - 

d-ikäisille junioreille, joten nuo-

rimmat pelaajat ovat 5-6-vuotiai-

ta ja vanhimmat 14-vuotiaita.

Leiri järjestetään 16-18.6. eli 

viikkoa ennen juhannusta ja nyt 

ensimäistä kertaa leiri on viikon-

lopun yli kestävä eli alkaa lauan-

taina ja päättyy maanantaina. 

Leirin keskuspaikkana toimii 

Niva-Kaijan koulu, jossa tapah-

tuu majoitus ja ruokailu. Pelejä 

pelataan Niva-Kaijan, lukion, 

Kyösti-Kallion ja Katvalan ken-

tillä, joten yleisölläkin on ainut-

laatuinen mahdollisuus pääs-

tä katsomaan pelejä, vaikkapa 

kauppareissun yhteydessä. 

Pelaaminenhan se tietenkin 

on leirillä pääasia, mutta vapaa-

ajan toimintaankin täytyy pa-

nostaa ja Nivalan Liikuntakeskus 

Oy:n kanssa tehdään yhteistyö-

tä niin, että leiriläiset pääsevät 

testaamaan Nivalan hienoa ui-

mahallia Uikkoa heti leirin aloi-

tuspäivän iltana  lauantaina ja 

sunnuntai-iltana on sitten koko 

leirin odotetuin tapahtuma eli 

leiridisco, jonka pitopaikaksi on 

suunniteltu jäähallia. 

Myös ne nuoret, jotka eivät 

halua syystä tai toisesta pelata 

pesäpalloa, tai ovat jo väh. c-

ikäisiä, voivat ilmoittautua lei-

rille tuomaritehtäviin, ja näin 

voivat osallistua täysipainoisesti 

leirielämään. Samoin, jos jokin 

seura ei saa kokoon leirille omaa 

joukkuetta, se ei muodostu on-

gelmaksi leirille osallistumiseen, 

sillä siinä tapauksessa pelaaja voi 

pelata jonkun toisen seuran jouk-

kueessa. Tai tällaisista pelaajista 

muodostetaan ihan oma jouk-

kue, ns sekajoukkue. 

Toki Ni-Pe tarvitsee paljon 

talkootyöläisiä, jotta leiri saa-

taisiin onnistumaan mahdolli-

simman hyvin. joten, jos jolla-

kulla on kiinnostusta osallistua 

leirin järjestelytehtäviin, niin 

ottakaa yhteyttä, apu on aina 

tervetullutta. 

Leirin johtajana toimii Anne 

Tölli, tuomarivastaavana Heik-

ki Sarja, ja Satu Kontiola, Leena 

Tammela ja Kaisa Uusitalo kuu-

luvat myös leiritoimikuntaan, 

joten jos jollakulla on kysyttävää 

leirin tiimoilta, näihin henkilöi-

hin voi ottaa yhteyttä. 

Yllä Arttu Kauhanen, Arttu 

Sarja ja Teemu Uusitalo 

edustavat myös sekajoukkuetta.

Alla Toholammin leiriltä 2005, 

Ni-Peläiset avajaisissa hyvin 

edustettuina.

Pesis-junioreiden alueleiri
Nivalassa ensi kesänä! 

Nivala mukana 
lasten liikunta-
tutkimuksessa

Nivalan Kyösti Kallion koulun 

1-6 lk oppilaat on valittu mu-

kaan Keski-Pohjanmaan Lii-

kunnan tutkimukseen, missä 

selvitetään oppilaiden liikun-

nan harrastamisaktiivisuutta 

ja mahdollisia lisätoiveita heil-

le tarjottavista liikunnan har-

rastamismahdollisuuksista 

kotipaikkakunnallaan.

Tutkimus toteutetaan yhteis-

työssä koulun ja Nivalan kaupun-

gin liikuntatoimen kanssa.

Tuloksia käytetään apuna 

paikkakunnan ala-asteikäisten 

liikuntamahdollisuuksien suun-

nittelussa yhteistyössä Nivalan 

liikunta- ja koulutoimen, urhei-

luseurojen  ja Keski-Pohjanmaan 

Liikunnan kanssa.



10

Parhaat palvelut  

EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ TÄLLÄ SIVULLA
Ilmoitus Nivalan Viikon Parhaat palvelut -palstalla maksaa vain 5,50 €/viikko + alv!
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Nivalan Eränkävijät järjesti kah-

den viikon ajokokeen johon osal-

listui yhteensä kymmenen koi-

raa (9 suomenajokoiraa ja yksi 

venäjänajokoira).

Tulostaso nousi erittäin hy-

väksi, kahdeksan ykköstä, kol-

monen ja yksi hakupistein.

Kokeen ylituomarina toimi 

Arvo Kumpumäki ja koetoimit-

sijana Veikko Korkiakoski mo-

lemmat Nivalasta.

*Puskajussin Rasmus om. 

Pentti Alhosaari Kärsämä-

ki 98,00 pist. (tulos oikeuttaa 

KVA-arvoon)

*x Reunan Ji Otto om. Erkki 

Männikkö Raahe 95,25 pist. (tu-

los oikeuttaa KVA-arvoon)

*Venäjänajokoira Matverin 

Ajokokeiden tulostaso erittäin hyvä

Rosa om. Matti Jaakola Ylivies-

ka 91,50 pist. (tulos oikeuttaa 

MVA-arvoon)

*Tarukuja Ella om. Tapani 

Kujala Halsua 90,79 pist. (tulos 

oikeuttaa MVA-arvoon)

*xxx Mannikarin Pimu om. 

Kari ja Juha Manninen Kalajoki 

90,71 pist.

*Metsonperän Sepe om. Tapa-

ni Laitila Haapavesi 89,83 pist.

*Jäneskallion Veeruska 

om. Eero Ala-Anttila Alavies-

ka 86,54 pist. (tulos oikeuttaa 

KVA-arvoon)

*Loikkakoiven Arttu om. Arto 

Niskala Haapavesi 81,33 pist. (tu-

los oikeuttaa MVA-arvoon)

*Joutsenrinteen Matami om. 

Pentti Isokoski Ylivieska 52,33 

pist.

*Aku om. Tomi Nurminen 

Haapajärvi 6,00 pist.

Päätöskoe

Nivalan Eränkävijöiden jär-

jestämän metsästyskauden pää-

töskokeen tuloksia 28.2.2007.

Ylituomarina toimi Lauri 

Mustaparta.

1. Puron Hilma, om. Anu Kar-

hu, Kajaani: 88,63p.

2. Zina, om. Pia Sorvala, Ka-

lajoki: 84,25p. (Venäjän ajokoira, 

tulos oikeuttaa MVA-arvoon).

3. Sisuajon Pekka, om.Patrik 

Kjellman, Esse: 40,67p.

4. Molotov, om. Marko Kaura-

nen, Pyhäjärvi: Suljettu. (Venäjän 

ajokoira).
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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  

Bosch-merkkinen ASTIANPE-
SUKONE, pöytämalli, vähän 
käytetty. Toimiva. Hp.180 
euroa. Puh. 044 521 4419.

Vanha RUOKAKAAPPI. Puh. 
0400 736 078.

FORD Escort Fun, vm-90, 
hyväkuntoinen ja liikkuva. 
Hp. 800 euroa. Puh.  040 528 
9177.

Jämeriä METALLIRUNKO-
PÖYTIÄ, säädettävillä jaloilla 
autotalliin tai verstaalle. 60-
80 cm x 100-300 cm. Ruotsa-
laisia. Puh. 044 942 9839.

HEINÄNSIEMENTÄ, sertifi oi-
tua. Itävyys 96 %, puhtaus 
100 %. Puh. 050 5055 834.

MOOTTORIPYÖRÄ Suzuki 
VX800, 25syl, vm-94. Ajettu 
35 000 km, takaboksi ja ky-
pärä. Puh. 050 366 0766.

Vanhat LATTIALANKUT 20 m2. 
SIIVOUSKOMERO (k.180+140 
cm, lev. 50 cm, syv. 57 cm.) 
Puh. 040 8498436.

HYLLYKOMERO ( k. 180+45 
cm, lev. 60 cm syv. 50 cm) 
PUUHELLAN KANSI (100 cm 
x 65 cm + suuluukut). Uunin 
SUULUUKKU. Vanhat PUU-
OVET 2kpl. (Lev. 80,5 cm, 
k. 178,5 cm). Puh. 040 849 
8436.

WV Caddy, vm-83. Todella 
halpa diesel. Ei kats. Puh. 044 
0656 592.

MB 200 D-90, aluvant. Soitin, 
vetokoukku, keskuslukitus. 
Hyväkuntoinen. Hinta 3000 
euroa. 15" ALUVANTEET 4x 
108. Hinta. 150 euroa. Puh. 
044 5965 340.

Halutaan vuokrata  

Pikkuinen MUMMONMÖK-
KI, mieluiten Maliskylältä tai 
Ruuskankylältä. Puh. 040 528 
9177.

KAKSIO, KOLMIO tai pieni 
OMAKOTITALO. Puh. 044 012 
7127.

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

YKSIÖ tai KAKSIO. Puh. 046 
848 9048.

Kolmihenkinen perhe haluaa 
vuokrata tilavan KAKSION tai 
KOLMION Nivalasta. Puh. 044 
333 4202.

Työssäkäyvä nuori mies ha-
luaa vuokr. asunnon Nivalas-
ta YKSIÖ tai PIENI KAKSIO p. 
044-933 0796.

Vuokralle tarjotaan  

Saunallinen YKSIÖ Kirkko-
puistoa vastapäätä. Vapaa 
heti. Puh. 050 400 7741.

RIVITALOYKSIÖ Nivalan kes-
kustassa, uutta vastaava. 
Vapaa maaliskuun alusta. 
Kylpyamme. Puh. 040 561 
5797.

Kadonnut  

Kultainen RANNEKETJU. Löy-
töpalkkio maksetaan! Ota 
yhteys 08-440647.

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:

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

METALLI
Nivalan Metallityöväen Ammattiosasto 353

Järjestää kuljetuksen Metallin Talvipäiville Vuokattiin la 31. 3. 

2007.

Lähtö: Haapajärven Matkahuolto klo 6:30

  Nivalan Matkahuolto  klo 7:00

Paluumatkalle lähdetään noin klo 15:30

Ohjelma: pilkkikisa, hiihtokilpailu, karaoke, seinäkiipeily, härvelilas-

kettelu, tikasnousu/lasku 20 m korkeudesta laturetki, makkaranpaisto, 

lapsille moottorikelkka-ajelu, lounas ja tulokahvit, tarkempia tietoja 

saa työpaikan luottamusmieheltä tai ammattiosastosta

Uintiliput: urheiluopiston uimahalli 3 e/aik. ja 2 e/alle 16 v, koulu-

ikäiset ilmaiseksi vanhempien seurassa. 

Katinkullan kylpylä: 5 e/aik. ja 5 e/lapsi, alle 4 v ilmaiseksi.

Lasketteluliput: 22 e/päivä, 16 e/3h, alle 6v ilmaiseksi. Vuokravä-

lineet, paketti 18 e/pv tai 14 e/3h. Lumilauta ja kengät 27 e/pv tai 

23 e/3h

Omavastuu: jäsen 0 euroa, puoliso ja yli 4 v lapset 7 euroa. 

Sitovat ilmoittautumiset 12.3.mennessä työpaikan luottamusmiehelle 

tai Pertti 044-5241919 / Jari 050-3265678

KEVÄTKOKOUS Nivalan Puustelli pe 16.3. klo 19

Esillä sääntöjen määräämät asiat, Tervetuloa!

Toimikunta
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Naistohtorien osuus kaksinker-

taistui Tampereella, enemmistö 

professorinpalleista pysyy silti 

miehillä vielä kauan.

Aamulehti

Hammashoidossa vielä 

paikattavaa

Kalevan otsikko

Aivoleikkausten päänavaajalle 

tunnustuspalkinto.

Savon Sanomat

Mika Lahti kaatoi keilat naisia 

paremmin.

Helsingin Sanomat

Ikaalisten Ampujat panostaa 

nuoriin.

Pohjois-Satakunta

Kymmenen hevosen emäntä 

myös ravaa itse, ja onpa voitta-

nut Suomen mestaruudenkin.

Itä-Häme

Humalainen nainen ajoi 

taksilla.

Iltalehti

Kokenut metsästäjä ei huo-

mannut vaimoaan ampuessaan 

tiheässä taimikossa riekkoa. 

Ilta-Sanomat

Kauppiaan sydän on lihatiskillä.

Kauppalehti

Miehet ovat tavallisen näköisiä 

nuoria miehiä. Havainnois-

ta voi ilmoittaa lähimmälle 

poliisille. 

Helsingin Sanomat 
vankikarkureista

Kielikukkasia  
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Ukkohalla Info&mökkivaraus, avoinna joka päivä, Puh. (08) 748 500, info@ukkohalla.fi www.ukkohalla.fi

Ukkohalla on mahdollisuuksia täynnä, tule idylliselle ja erilaiselle lomalle!

11 rinnettä ja 5 hissiä, mökki- ja hotellilomat, Hallan Saaga kylpylä- ja saunamaailma,

Kotipizza, Saaga Safarit, Umpihankifutis, Hallan Akan hiihto, Ukkohalla Underground,

Ylämäkihiihdon MM-kisat, Suopotkupallon MM-kisat...

TUULIKKI UKKOLA

145

Ihmisen puolesta byrokratiaa vastaan.
Ahkeruuden pitää aina kannattaa.

Seniorirahasto vanhusten hoivaa varten.

Perintövero pois leskiltä ja lapsilta.

Eläkeläisten verotus tasa-arvoiseksi
palkansaajien kanssa.

www.ukkola.net Kokoomus

Nainen joka uskaltaa

toimittaja,
yht. maisteri
Kansanedustaja 1991-95 (LKP)
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Runebergin kirjallisuuspalkinto 

meni tällä kertaa ohi, mutta Riik-

ka Pelon esikoisteos Taivaankan-

taja on lupauksia antava. Se on 

lapsipsykologinen teos, jossa ha-

vahduttavalla tavalla aukeaa lap-

sen sisäinen maailma. Lisää tee-

moja löytyy riippuen lukijasta.

Päähenkilö, kuusivuoti-

as Vendla on jäänyt isoäitinsä, 

Maammon hoiviin, kun hänen 

äitinsä on joutunut lähtemään 

kylästä. Hänellä ei ole ikäisiään 

leikkitovereita, Uuna-lehmä on 

hänen ystävänsä ja uskottunsa. 

Vendla kehittää mielikuvissaan 

kokonaan uuden maailman. 

Hän liittoutuu luonnonvoimien 

kanssa, puhuu ja tanssii kuollei-

den lehmien sielujen kanssa ja te-

kee taikoja ajatuksensa voimalla. 

Tarvittaessa hän uskoo voivansa 

kasvattaa itselleen vaikka puun-

juuret lattian lävitse.

Äidinkaipuu on polttava. 

Ikävissään hän tarrautuu äi-

dinkenkiin ja äidinhameeseen, 

joka pahaksi onneksi on synti-

sen punainen, ja suuntaa kohti 

Ameriikkaa. ”Ja Vendla tietää 

tien, jota sinne on kuljettava. Se 

kulkee kaislikosta yli Maitojoen 

ja Sudenkosken ja Isontien, se 

vie läpi riukuaitojen, vesimylly-

jen hirttomäkien ja karsikkojen. 

Pitää mennä Härkätietä, kiivetä 

yli rautaporttien, 

karhuntaljojen ja 

paanukattojen. 

On kuljettava lin-

nanmäet ja vilja-

siilot, ohitettava 

hiidenkirnut, kuninkaankartanot 

ja meteorijärvet, mentävä läpi ju-

natunnelien, tukinuittamoiden, 

läpi paperitehtaiden ja paranto-

loiden. Pitää kävellä vuorien yli 

sieltä missä vuoria on, pitää kul-

kea tasaista maata 

ja harjuja, met-

sää ja tietyömai-

ta, vettä jääteitä ja 

soita. Niin tullaan 

Ameriikkaan.”

Ta p a h t u m a -

paikkana on les-

tadiolaisten usko-

vaisten kyläyhteisö. 

Siihen henkeen 

Vendlaakin on kas-

vatettu väkivaltaa-

kaan kaihtamatta. 

Mutta Vendlalla on myös oma 

tahto. Tosin hän pelkää omia 

ajatuksiaan ja käyttäessään omaa 

tahtoaan tuntee itsensä pahaksi.

Maammon lisäksi merkittävä 

henkilö on Ihmisenpoika. Nimi 

on Vendlan antama siinä kuin 

Kalanainen ja Tyhjänaamakin. 

Vendla pelkää vieraiden ihmis-

ten kosketusta. Suoranaista kau-

hua hänessä herättää Maammon 

aikomus antaa hänet kasvatiksi 

puhujan perheeseen. Se olisi kuo-

lemaakin pahempi kohtalo. Mut-

ta Ihmisenpoikaan, alkoholin ja 

huumeiden pauloihin joutunee-

seen nuoreen mieheen luottamus 

syntyy heti. Ihmisenpoika nou-

seekin teoksen sankariksi.

Johdantotekstistä voi arvata, 

että kirjassa tulee tapahtumaan 

jotakin traagista. Ensimmäisellä 

kerralla lukija etsii juonta eikä 

malta keskittyä muuhun antiin. 

Kirja pitääkin lukea ainakin kaksi 

kertaa.

Pelon teksti on yksityiskohtai-

sen tarkkaa, aistillista kuvausta. 

Luonto on muka-

na kaikessa. Hän 

on myös hyvin 

uskottava kuva-

tessaan vaikkapa 

seuroja: ”- Vapah-

tajamme sanoo: 

taivaanvaltakun-

ta on sisällisesti 

teissä, Haikara 

aloittaa saarnan-

sa. – Kun meillä 

on evankeliumi 

uskottuna sydä-

messä niin se on saatavilla aina. 

Mitä hän sanoo, se sana on sinun 

tykönäsi, sinun suussasi ja sydä-

messäsi. Mirjami tuntee jälleen 

syreenin tuoksun. Tuoksu virtaa 

hänen lävitseen lämpiminä aal-

toina ja hän tuntee itsensä nuo-

reksi ja voimakkaaksi. Rakkaus 

täyttää hänen sydämensä ja hän 

tuntee, kuinka Jeesuksen henki 

liekehtii rinnassa tulenpalavana. 

Ruumis jaksaa nousta kuin tai-

vaallinen henki vetäisi sitä, ko-

hottaisi, nostaisi kädet taivasta 

kohti, avaisi suun sanojen tulla. Ja 

Haikara vastaa hänelle sanoilla, 

joita hän on kaivannut kauan.

Teksti etenee vuorottaisina 

näkyminä. Siinä onkin kaikki 

draaman ainekset. Vuoropuhe-

lua on sopivasti, välillä sen mää-

rä kasvaa kiihdyttäen ja tihen-

täen juonta. Huomattavimman 

osan tekstiä muodostaa kertojan 

ääni, joka käsittämättömän tar-

kasti toistaa Vendlan ajatukset ja 

näyt. Tapahtumia ei kuitenkaan 

selitetä puhki, vaan lukijalle jää 

täydennettävää.

Vuorosanoissa esiintyy Karja-

lan ja Etelä-Pohjanmaan murret-

ta, mutta sitten on vielä jotakin 

vaikeasti tunnistettavaa seka-

murretta, väliin hyvää yleiskieltä. 

Saattaisi olla tarpeen tarkistaa tä-

mä puoli. Kirjan lopussa on läh-

deluettelo tekstissä esiintyneistä 

virsistä ja Siionin lauluista. Se ei 

mielestäni olisi ollut aivan vält-

tämätöntä, sillä ne ovat pääosin 

tuttua ”yhteistä omaisuutta”. Var-

sinkin usein toistuva ”Avignonin 

sillalla” olisi voinut jäädä salape-

räiseksi ”voimalauluksi”.

Riikka Pelo, s. 1972 on helsin-

kiläinen taiteen maisteri, kahden 

lapsen äiti. Hän on työskennel-

lyt kustannustoimittajana ja 

käsikirjoittajana.

”Taivaankantaja” on lukuelä-

mys, kirja kannattaa lukea. Luki-

ja joutuu tarkistamaan moraali-

käsityksiään, asiat eivät olekaan 

mustavalkoisia. Vastausta vaille 

voi jäädä kysymys, tehosivatko 

Vendlan taiat.

Raija Raudaskoski

Taivaankantaja, romaani

Riikka Pelo

Kustannusoy. Teos 2006, 193 s.

Tanssi hämärän rajamailla

Lukemista


