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Nimipäivät  

Sunnuntai  
18.2.2007

Kalenteri

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Sunnuntai: Eetu, Edvard.

Maanantai: Juuso, Jooseppi, 

Josefi ina.

Tiistai: Aki, Kim, Joakim.

Keskiviikko: Pentti.

Torstai: Vihtori.

Perjantai: Akseli.

Lauantai: Gapriel, Kaapo, 

Kaapro.

Ennakkaluulo voi yhtä hy-

vin sisältää totuuden kuin 

erehdyksen. 

Duclos

Onnellisia ne, jotka saavat voi-

mansa sinusta, ne, jotka kaipaa-

vat pyhälle matkalle.

Kun he kulkevat vedettömässä 

laaksossa, sinne puhkeaa vir-

voittava lähde, ja sade antaa heille 

siunauksensa.

Askel askeleelta heidän voiman-

sa kasvaa, ja he saapuvat Siioniin 

Jumalan eteen.

Jumala, Herra Sebaot, kuule ru-

koukseni, älä ummista korviasi, 

Jaakobin Jumala!

Jumala, meidän kilpemme, katso 

voideltusi puoleen!

Autuas se, joka turvaa sinuun, 

Herra Sebaot!

Ps. 84: 6-10, 13.

1. Minkä maan virallinen kieli 

on urdu?

2. Minkälaisia olioita ovat 

kääriäiset? 

3. Millä saarella Cagliarin kau-

punki sijaitsee?

4. Minkälaisia eläimiä ovat see-

pia, kalmari ja meritursas?

5. Mitä daktyloskopia tutkii? 

Vastaukset sivulla 11.

AITO TYÖMIES
- aidosti työväen asialla -

VELI PAASIMAA
Kirvesmies, Rakennusliiton
Muhoksen os, 167 puheenjohtaja

Ota yhteyttä:
gsm 041-445 0744
velipaasimaa@netti.fi
www.velipaasimaa.fi

NYT ON JO VIIMEIN AIKA ÄÄNESTÄÄ
RAKENTAJA EDUSKUNTAAN

Oikeasti vasemmalla
72
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Jätä aineisto seuraavaan lehteen
viimeistään torstaina klo 16:00

Jokilaaksojen pelastuslaitos siir-

tyi viime perjantaina langat-

tomaan puhelinjärjestelmään. 

Siitä alkaen pelastuslaitoksen 

kaikki puhelinliikenne hoide-

taan matkapuhelimilla. Uuden 

järjestelyn perusteena on puhe-

linjärjestelmän uudistamisesta 

saatavat kustannussäästöt sekä 

henkilöstön tavoitettavuuden 

parantaminen. Erityisesti yhden 

– kahden päätoimisen työnteki-

jän paloasemilla tämä parantaa 

tavoitettavuutta.

Paloasemilta poistuu kaikki 

viranhaltijakohtaiset 08-alkuiset 

lankaliittymät. Käyttöön jää vain 

yksi paloasemakohtainen lanka-

liittymä faksi-liittymän lisäksi. 

Asiakkaan soittaessa paloaseman 

lankanumeroon virka-aikana, 

puhelu siirtyy automaattisesti 

ennalta määritellyn viranhalti-

jan matkapuhelimeen. Hän voi 

sitten tarvittaessa kääntää puhe-

lun matkapuhelimestaan sellai-

selle henkilölle, joka parhaiten 

pystyy auttamaan asiakasta. 

Virka-ajan ulkopuolella palo-

aseman numeroon soitettu puhe-

lu siirtyy aina kyseisen paloase-

man päivystävän yksikönjohtajan 

puhelimeen.

Uudessa järjestelmässä asiak-

kaan tavoitellessa ennalta tiedossa 

olevaa henkilöä pelastuslaitoksel-

ta, on nopein tapa tavoittaa hä-

net soittamalla suoraan kyseisen 

viranhaltijan matkapuhelimeen. 

Pelastuslaitoksen matkapuhelin-

numerot löytyvät www-sivuilta 

(www.jokipelastus.fi ) ja lisäksi 

asiasta jaetaan paloasemittain 

sidosryhmille tiedotteita. 

Järjestelmän uudistuksessa ei 

pääsääntöisesti kenenkään viran-

haltijan matkapuhelinnumeroon 

ole tulossa muutosta, vain 08-al-

kuiset lankaliittymät poistuvat.

Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen 
puhelinjärjestelmä
muuttuu 16.3.2007
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Maritta Raudaskoski <maritta.raudaskoski@omanetti.fi >

Toimittajan tarinoita
Hiihtolomat on sitten pidetty. Pikkuisen piipahdin 

ulkomailla, mutta enimmäkseen makasin taudin 

kourissa kotona. Kovasti kuuluu kaikenlaista ro-

muskaa olevan liikkeellä.

* * *

Joku viikko sitten olin muutamien nivalalaisten 

yrittäjien kanssa kuuntelemassa isä Mitron luen-

toa. Tilaisuuden järjestäjinä olivat Keski-Pohjan-

maan Yrittäjät sekä Tapiola. Kokkolan Terveyden-

huolto-oppilaitoksen suuri auditorio oli ääriään 

myöten täynnä, osa istui portaillakin tai ylimää-

räisillä tuoleilla aivan liki puhujaa. Siitä minäkin 

näin, että vaikka esitys oli erinomaisen luonteva, 

niin kyllä siellä puhujapöntön reunojen takana 

paperi oli.

Isä Mitro jos kuka on hyvä luennoitsija. Syväl-

listen aiheiden lisäksi hän käyttää runsaasti hyvää 

huumoria. Erikoisesti hän osaa nauraa itselleen. 

Aiheiden vaihtelu ja valtavat naurunpuuskat te-

kevät luennosta mielenkiintoisen. Isä Mitro sanoi, 

että ”ei tämän ole tarkoitus mitään nauruterapiaa 

olla”, mutta kyllä luento terapiasta kävi.

Isä Mitro kertoi olevansa 13-lapsisesta perhees-

tä, jonka isä kuoli sydänkohtaukseen nuorena. 

Mitro on julkkis, presidenttien ja kuuluisuuksien 

– kuten edesmenneen Kirkan – henkilökohtai-

nen ystävä. Televisiossa hän on esillä tämän tästä 

– viimeksi viime viikolla Kirpputori –ohjelmassa. 

Isä Mitroa oli pyydetty muun muassa Tanssii täh-

tien kanssa –ohjelmaan, mutta hän oli vastannut 

kysyjille, että ”nyt kyllä ylititte itsenne”.  Isä Mit-

ron esitystä kannattaa käydä kuuntelemassa, jos 

siihen tarjoutuu tilaisuus. Hän ei saarnaa vaan 

fi losofoi elämää.

Parisen viikkoa sitten fi losofi  Esa Saarinen 

luennoi Haapajärvellä. Siellä oli nivalalaisiakin 

kuuntelemassa. Eräs mukana ollut oli pettynyt 

antiin: lähinnä Saarinen oli kertoillut perheestään. 

Saarinen on tulossa Nivalaankin luennoimaan. 

Yleensä hän kerää paljon kuuntelijoita etenkin 

naisväestä. Luentopalkkiot ja liput ovat kalliita, 

mutta tämä on vapaa maa yrittää ja onhan se pu-

huminenkin yksi tapa elättää itsensä.

Tuosta tulikin mieleeni eräs tv- ja –radiotoi-

mittajaystäväni. Hänen lapsensa luokkalaisilta 

oli koulussa kysytty, mitä heidän vanhempansa 

tekevät ammatikseen. Jokainen lapsi oli kertonut 

vuorollaan vanhempiensa "oikeasta" työstä. Ys-

täväni lapsi oli kertonut, että ”meidän äiti ei tee 

mitään, se vaan puhuu.”

Työnkin puolesta näitä luennoitsijoita kuunte-

lee usein. Kaikilla heillä on jo pitkään ollut lähes 

samanlainen mantra annettavanaan: kuuntele it-

seäsi, suunnittele asiat etukäteen ja mieti mitä teet 

ja missä olet esimerkiksi viiden vuoden päässä, hil-

jenny, voimaannu, meditoi, aseta tavoitteita, ajat-

tele positiivisesti ja muita itsestäänselvyyksiä.

Linux –käyttöjärjestelmän kehittänyt Linus 

Torvalds on päässyt siihen elämäntilanteeseen, 

että voi todella ”kuunnella itseään”. Hänellä on 

ainakin sivullisen mielestä lähes kaikkea mitä 

elämältä voi toivoa.

Hän kertoi Ruotsin television ohjelmassa, että 

ei koskaan suunnittele tekemisiään pitkälle eteen-

päin. Hän tekee vain kulloinkin elettävän päivän 

työt ja hoitaa muut eteen tulevat asiat. Hän oli 

lopettanut myös maailmalla konferensseissa pu-

humisen, koska huomasi että ei pidä puhumises-

ta. Konferensseissa käynnin hän lopetti kovasta 

kysynnästä piittaamatta muutenkin, koska ne 

eivät häntä huvita. Parissa konferenssissa hän 

saattaa vuoden aikana käydä ja niissäkin vain sen 

vuoksi, että on mukava käydä kavereiden kanssa 

bissellä.

Kokousten ja palaverien pitämisen hän on lo-

pettanut tyystin. Hän sanoi, että niissä ei viiden-

toista minuutin jälkeen ole mitään asiaa – niissä 

vain kirjoitetaan ylös mitä aiotaan tehdä, kun sen-

kin ajan voisi jo tehdä. Tuotapa kannattaa jokaisen 

palaveria suunnittelevan miettiä.

* * *

Isä Mitro edustaa ortodoksista seurakuntaa. Or-

todokseihin liittyminen on lisääntynyt etenkin 

ruuhka-Suomessa, liekö se muoti-ilmiö vai mistä 

on kysymys. Ortodoksit eivät hyväksy naispappe-

utta lainkaan, mutta siitäpä ei paljon ole haloota 

noussut.

Nivalan ev.lut. seurakunnan naispappeusnäkö-

kantoja sen sijaan on valotettu viime aikoina jul-

kisuudessa paljon. Asia kiinnostaa kaupunkilaisia 

ja siitä tulee lehteemmekin paljon palautetta. Us-

kontoasioista ei kuitenkaan kannata ruveta kiis-

telemään, kun näkökantoja on yhtä paljon kuin 

ihmisiäkin. Siitä kiistasta ei tule loppua. Televi-

siossakin oli eräänä aamuna pitkä tovi Nivalan 

asiasta. Nivala lieneekin viimeisiä linnakkeita ko-

ko maassa, missä kiistaa naispappeudesta vielä 

syntyy - eikä sitäkään kestä enää kauan.

Vammalan seurakunnassa tosin kiistalle ei ole 

vielä loppua näkyvissäkään.  Jo kaksi naispappia 

on eronnut työstään, koska he ovat sanomansa 

mukaan kokeneet halveksuntaa kutsumustaan ja 

sukupuoltaan kohtaan. 

Nivala oli viimeisiä linnakkeita myös keski-

oluen vapauttamisen suhteen. Paine oluen saami-

seksi kauppoihin, kioskeihin ja huoltoasemille oli 

päättäjiä kohtaan suuri, ja viimein hanke onnistui. 

Kuvastaneeko tällainen yhteiskunnan vääjäämät-

tömien muutosten jälkijunassa kulkeminen niva-

lalaista mentaliteettia laajemminkin?

Omalta osaltani olen sitä mieltä, että vaikka 

olutta ei olisi Nivalaan saatukaan, ei siitä aina-

kaan mitään haittaa olisi ollut. Mitä jos Niva-

lassa olisi päätetty, että keskiolutta ei päästetä 

vähittäismyyntiin lainkaan? Tiedä minkälainen 

muuttoryntäys Nivalaan olisi syntynyt, kun olisi 

julistauduttu olutvapaaksi vyöhykkeeksi. Täysrait-

tiita eli absolutisteja on Suomen väestöstä toista-

kymmentä prosenttia. Lisäksi on paljon ihmisiä, 

jotka perhe- tai muista syistä toivovat, että koko 

alkoholia ei olisi maailmassa olemassakaan.

* * *

Tämän julkaisumme suosio ilmoituslehtenä kas-

vaa kaiken aikaa. Varsinkin kun lehti on nyt ko-

konaan luettavissa ilmaiseksi internetissä, ilmoit-

tajat sanovat siitä selvästi hyötyvänsä. Saavathan 

ne lehti-ilmoituksen lisäksi näkyvyyttä samaan 

hintaan kaksi viikkoa lisää periaatteessa kaikkial-

la maailmassa. Yhteydenottoja tulee kuulemma 

kaukaisistakin paikoista.

Lehteenkin tulee terveisiä yllättävistä suun-

nista, viimeksi Espanjasta ja Boliviasta. Sekin on 

tärkeä huomata, että nettisivuille mennään ihan 

tarkoituksella. Ja ketkä siellä käyvät: pois muutta-

neet entiset nivalalaiset, opiskelijat, paluumuuttoa 

suunnittelevat, pitkään matkatöissä olevat ja muut, 

jotka ovat kiinnostuneita Nivalan asioista. 

Kertokaapa tuttavillenne kaikkialla maailmas-

sa, että Nivalan Viikon voi lukea näköislehtenä in-

ternetissä ilmaiseksi. Sieltä sen voi myös tulostaa 

paperille. Osoite on:  www.nivalanviikko.fi . Näin 

saadaan melko vasta perustetuille sivuillemme 

lisää käyttäjiä.

Nivalan Viikossa tehdään paljon muutakin 

kuin tätä lehteä. Nivalan Viikosta voi myös ostaa 

kokonaisia sivuja ja tehdä vaikkapa liitteen lehden 

väliin. Se leviää kuin itse lehtikin, paperilehtenä 

jokaiseen talouteen Nivalassa ja internetissä nä-

köislehtenä kaikkialle maailmaan.

* * *

Erikoisesta talvesta - ja erikoisesti syksystä - joh-

tuen jäät ovat olleet petollisia. Tämän sai kokea 

myös eräs Suojärvellä ongella käynyt, joka puto-

si Selkäsaaren ja ojansuun välissä jään läpi. Pari 

viikkoa aiemmin jää oli ollut paksua, mutta nyt 

se oli yllättäen muuttunut hyvin ohueksi. Onneksi 

hän pääsi omin avuin ylös ja jään reuna oli sen 

verran kestävää ja siinä oli pitoa antavaa lunta, 

että kalamies pääsi pyörimään rantaan. Jäille ei 

ole enää menemistä.

* * *

Nivalan Viikon jakelu ostetaan Nivalan Suoraja-

kelu Korkiakoskelta. Jos lehti ei kolahda posti-

laatikkoon kannattaa soittaa suoraan numeroon 

040-5419767. Lisäämme puhelinnumeron myös 

lehden apinalaatikkoon pysyvästi. Jos joku ei tie-

dä, mikä on apinalaatikko, niin lehtikielessä se on 

jokaisessa lehdessä pakollinen tietopaketti, jossa 

kerrotaan lehden kustantaja, ilmestyminen, puhe-

linnumerot, painopaikat ym. sekä työntekijöiden 

nimet. Siis niiden apinoiden.

Maritta Raudaskoski

Hituran kaivoksen ja Kaavilla 

sijaitsevan Luikonlahden rikas-

tamon työntekijävajeen täyttä-

miseksi on alkamassa kaivos- ja 

prosessityöntekijöiden koulu-

tusohjelma. Hakemusten vii-

meinen jättöaika on ensi kes-

kiviikkona ja lisätietoja löytyy 

Työvoimatoimistosta. 

Koulutuksen eteenpäin vienti 

lähtee alkuhaastatteluilla ja ter-

veystarkastuksilla ja valinta teh-

dään 5.4. mennessä. Kurssi alkaa 

kaikille yhteisellä teoriajaksolla. 

Kaikkiaan ammattitutkinnon 

saaminen kestää kaksi vuotta.

Outokumpu Mining Oy ja ka-

nadalainen Belvedere Resources 

Ltd saanevat lopullisen kaupan 

valmiiksi kuluvan kuun aikana. 

Hituran kaivoksen uusi johtaja 

Markus Ekberg kertoi, että ennen 

kauppaa Hitura oli tarkoitus pan-

na kiinni tulevana kesänä. 

- Malmivaroja on useiksi vuo-

siksi ja meillä on hyvä usko, et-

tä niitä löytyy lisää. Tätä varten 

olemme aloittelemassa tutkimus-

toimintaa. Tarkoitus on mennä 

ensin 600-700 metriä syvälle ja 

sen jälkeen siirrymme uusiin 

kohteisiin lähemmäksi pintaa, 

hän kertoi.

Hän kertoi myös koulutustar-

peen taustoista. 

- Hituran ikäjakauma on sel-

lainen, että meillä on eniten 56- 

ja yli 60-vuotiaita. Kaivos on 

toiminut vuodesta 1970 alkaen 

ja täällä on esimerkiksi 21 hen-

kilöä jotka ovat olleet yli 30 vuot-

ta töissä. Tämä väki vääjäämättä 

eläköityy, ja tarvitsemme heidän 

tilalleen uusia.

Hiturassa työskentelee ura-

koitsijat mukaan lukien tällä het-

kellä noin 140 henkilöä. Heistä 

puolet tekee työtä maan alla ja 

puolet maanpäällä. Ekberg ker-

toi myös, että vastoin uskomuk-

sia kaivostyö on turvallista. Tilas-

tojen mukaan se on noin puolet 

turvallisempaa kuin työ maan-

päällisellä rakennustyömaalla.

Oppisopimus on 
oiva tapa
ammattiin

Koulutukseen otetaan 30 henki-

löä. Työpaikkoja Hituraan tulee 

15 ja toinen puoli sijoittuu Lui-

konlahden rikastamoon. Koulu-

tus toteutetaan oppisopimuskou-

lutuksena. Se tarkoittaa sitä, että 

opiskelija ja työnantaja solmivat 

opiskelun ajaksi työsopimuksen 

ja oppilas saa työehtosopimuk-

sen mukaista palkkaa. Jos työn-

antaja ei maksa teoriajaksolta 

palkkaa, opiskelija saa päivä-

rahaa sekä matka- ja majoitus-

korvauksia kauempana oleville 

kurssijaksoille.

Oppisopimuksessa oppimi-

nen tapahtuu käytännön työ-

tehtävien yhteydessä erityisessä 

ohjauksessa ja opintoja täyden-

netään teoriajaksoilla. Opetus 

on maksutonta. Nykyisin oppi-

sopimuskoulutus on tutkintota-

voitteista, kaivosalan ammatti-

tutkintotodistukseen tarvitaan 

kuusi hyväksyttyä näyttökoetta.

Alkupalkka tunnilta vuoro- 

ym. lisineen vaihtelee opiskeli-

jalla kymmenen euron molem-

min puolin.

Hituraan koulutetaan lisää työntekijöitä

Hituran kaivoksen ruokalassa pidettiin informaatiotilaisuus alkavasta kaivosalan koulutuksesta.
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

MAANANTAI: Perunasose-

jauhelihapata, tuoresalaatti.

TIISTAI: Possukastike, perunat, 

kaali-kurkkusalaatti+salaatink

astike.

KESKIVIIKKO: Sitruunanma-

kuinen turskaleike/ Haus-

kat kalapihvit, perunamuusi, 

punajuuri-omenasalaatti.

TORSTAI: Italianpata, 

kiinankaali-persikkasalaatti.

PERJANTAI: Keltainen broile-

rikeitto, hiivaleipä.

SUNNUNTAI 18.3. Karjalan-

paisti, perunat, porkkana, itali-

ansalaatti, luumukiisseli.

MAANANTAI: Nakkikastike, 

peruna, kiinankaali-ananassa-

laatti, marjakiisseli.

TIISTAI: Kalakeitto, juusto, 

ruispuolukkapuuro.

KESKIVIIKKO: Italialai-

nen jauhelihalaatikko, jää-

vuori-mandariinisalaatti, 

vadelmakiisseli.

TORSTAI: Kirjolohipihvi, pe-

runat, kastike, porkkanapersik-

karaaste, mustaherukkakiisseli.

PERJANTAI: Kinkkukiusaus, 

kiinankaali/tilli-kurkkusalaatti, 

vaniljavanukas.

LAUANTAI: Lindströminpih-

vi, perunat, kastike,  kaa-

li-tomaattivihannessalaatti, 

porkkana-ananaskiisseli.

SUNNUNTAI: Lihahöys-

tö, perunat, perunasalaatti, 

marjavaahto.

Kirkolliset tapahtumat

Tekstarit  

Lähetä kannanottosi, mieli-

piteesi ja havaintosi kätevästi 

tekstiviestillä. Numero toimii 

vain tekstareille, muut yhteys-

tiedot löytyvät toisaalta tästä 

lehdestä.

Puhelinnumero on

044-9181363
Missä toista alistetaan ja 

nöyryytetään!

Maidon hinnasta: Nivala 0,79, 

Ylivieska 0,62. Valion Lakton Nla 

1,59, Yka 1,39. Tankkaus myös 

Ylivieskassa. Ostan Nivalasta jos 

hinnat samat täälläkin!

Anna-Mari – olet upea ope mei-

dän lapsille, puutut oikeaan ai-

kaan ja oikeisiin asioihin… ja 

aina positiivisesti ja mukavan 

vaativasti. Kyllä sinun työsi nä-

kyy lasten kotona asti. Ruusuja 

sinulle ja menestystä. Uskom-

me muiden yhtyvän edelliseen. 

Terveisin Adalmiinan ja Nellin 

äidit.

Vaalit saa ihmiset hassuiksi! 

On ihmisiä, joitten on pakko 

verrata ruuan hinnassa joka 

senttiä.

Eivätkö esiintyvät vanhuksia 

viihdyttävät ryhmät tiedä Mat-

tilan palvelutalon olemassa-

olosta, sielläkin asuu 40 nivala-

laista vanhusta, hekin kaipaavat 

vaihtelua.

Ojat täynnä vettä lumen alla, jäät 

sulat, kahtokaahan pientenne pe-

rään. Nimimerkki Säikähtänyt.

Ei kaikki halapa oo hyvvää. Esi-

merkiksi huussipaperi jos on 

halapaa niin mennee sormi läpi. 

Terv. Yks asian havainnu.

Tiukkapipon osoite: Siellähän se 

päässäsi!

Ei kukaan terve nuori kieltäydy 

työstä laiskuuttaan jos vain töi-

tä on. Mistä näin huono käsitys 

nuorista? Ei sillä meidän ”kansa-

laispalkalla” kukaan elä normaa-

lia elämää. Se on köyhyysloukus-

sa olemista. Nivalan liikkeissä ja 

yrityksissä näkee reippaita nuoria 

työssään.

Se on tuo kateuden pirulainen 

asuu meissä ihmispoloisissa, äl-

kää olko murheissanne kaikilla 

on risti kannettavanaan.

Mix te eläkeläispariskunta seura-

sitta pitkän matkan mun rinnalla 

nyrkki heiluen? Ku sit hiljensin 

ja ajoin Teidän perässä ni mix 

ihme äkkijarrutuxia?! Kamoon-

nau, mä ajan vaan mopolla ra-

jotusten mukaan. On se tämä 

nykyMuoriso…

Nivala

Fysioterapeutti, perhepäivähoita-

ja, hyvinvointiohjaaja, liikunnan-

ohjaaja, myytineuvottelija, myyjä, 

kaivosmiehiä, kaivostyöntekijä, 

särmääjä, teollisuusputkiasenta-

ja, hitsaaja, kokooja, konepuu-

seppä, keittäjä/keittiöapulainen, 

kokki, ravintolatyöntekijä, laitos-

siivooja, kauneuskonsultti.

Ylivieska

Mekaniikkasuunnittelija, lehto-

reita, opettajia, terveyskeskuslää-

käri, sosiaalityöntekijä, fi nanssi-

asiantuntijoiksi koulutettavia 

myyjiä, kirjanpitäjä, telemark-

kinoija, myyjä, varaosamyyjä / 

työnvastaanottaja, kesätyönteki-

jöitä, puistotyöntekijä, taksinkul-

jettaja, maalari, hitsaaja, vartija, 

kokki, parturi-kampaaja.

Haapajärvi

Konesuunnittelija, mekaniikka-

suunnittelija, englanninopettaja, 

liikenneopettaja, fysioterapeutti, 

kirppisyrittäjä, asentaja, hyd-

rauliikka-pneumatiikka-asen-

taja, hitsaaja, metallityöntekijä, 

palveluvastaava/siivooja.

Lähde: Työvoimaministeriö

Su 18.3. 4. paastonajan sunnun-

tai  klo 10 perhemessu kirkossa, 

saarna ja lit. Viljanen, avustaa 

seurakunnan lapsikuoro joht. 

Katajala. Kolehti: Intiassa tehtä-

välle radiolähetystyölle. Messun 

jälkeen kirkkokahvit seurakun-

takodissa. Klo 13 ulkoilupäivä 

Ahteen koululla, järj. Ahteen dia-

koniatoimikunta. Klo 14.00 seu-

rat Korpirannan ry:llä (A Hämä-

läinen). Klo 18.30 seurat Nivalan 

ry:llä (T Kamula, E Hosionaho). 

Klo 18.30 kauneimmat hengel-

liset laulut  Karvoskylän kylä-

talossa, kolehti ja arpajaistuotto 

Yhteisvastuulle, järj. Ojakylän 

diakoniatoimikunta (Katajala).

Ma 19.3  Klo 18.30 raamattu- ja 

keskustelupiiri seurakuntakodis-

sa (Järj. Kansanlähetys).

Ti 20.3  näkövammaisten kerhon 

retki Haapavedelle, lähtö seura-

kuntakodin pihalta klo 10.45.

Klo 13 päiväveisuut seuratuvalla, 

uudet Siionin virret tutuiksi. Klo 

18.30 gospelkuoron harjoitukset 

seurakuntakodissa (Rautio).

Ke 21.3   klo 11 hopeaiän kerho 

seurakuntakodissa, vieraita Reis-

järveltä, ruoan hinta 5 €. 

 Klo 11 varttuneiden kerho Ni-

valan ry:llä (E Hosionaho). Klo 

18 virsipiiri seurakuntakodissa 

(Katajala).

To 22.3 klo 17 lapsikuoron har-

joitukset seurakuntakodissa (Ka-

tajala). Klo 18 ystäväpalveluryh-

mä seurakuntakodissa. Klo 18.30 

kehitysvammaisten ja heidän  

omaisten ja ystävien ilta Nivalan 

ry:llä( I ja M Kinnunen).

Pe 23.3. klo 19 Uusheräyksen lä-

hetysseurat  Esteri Junttilalla Mai-

totie 1 B 9 (K ja V Siljander). 

Klo 18.30 raamattuluokka Niva-

lan ry:llä. 

La 24.3 klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä (O Hosionaho).

Su 25.3 Marian ilmestyspäivä klo 

10 messu kirkossa, saarna ja lit. 

Jukkola, kanttori Rautio, avus-

taa Gospelkuoro joht. Rautio. 

Kolehti Herättäjä-yhdistyksen 

heimorahastolle,  käytettäväksi 

talkootyöhön Viron ja Inkerin 

kirkoissa.  Messun jälkeen ruo-

kailu (7 €) ja Naistenpäivän ti-

laisuus seurakuntakodissa, jossa 

kasvatuspsykologian professori 

Kaarina Määttä luennoi aihees-

ta: Kestävä rakkaus voimavara-

na,  musiikkia Piia Aho ja  pakina 

Varpu Uusitalo. Klo 13 seurat Ni-

valan ry:llä (A Kattilakoski). Klo 

18.30 seurat ja lauluilta Nivalan 

ry:llä  (A Kattilakoski).

Diakoniatyö

Ti 20.3 Näkövammaisten kerhon 

retki Haapavedelle. Lähtö seura-

kuntakodin pihalta klo 10.45

Ke 21.3 klo 11.00 Hopeaiän ker-

ho seurakuntakodissa. Vieraita 

Reisjärveltä. Ruoan hinta 5 €. 

Pyhäkoulutyö

Pyhäkoululaiset, tervetuloa 18.3 

klo 10 perhemessuun kirkkoon

Perhekerhot       

Perhekerhot kokoontuvat tiistai-

na, torstaina ja perjantaina seu-

rakuntakodilla klo 10-12

Varhaisnuorisotyö

To 15.3. klo 17 Kokkikerho yli 10 

vuotiaat seurakuntakodin nuor-

ten tiloissa. 

Klo 18 Varhaisnuorten kerho Jär-

vikylän koululla 

Pe 16.3. Ei ole puuhakerhoa, koska 

ohjaajat ovat isoskoulutuksessa.

Ma 19.3. klo 16 kerhonohjaajien 

kokous seurakuntakodilla, klo 

17 Kokkikerho 1 - 4 luokkalai-

sille seurakuntakodilla. Klo 15.40 

Tyttökerho Erkkilän koululla.

Ti 20.3. klo 17 Liikuntakerho 

Junttilan koululla.

La 17.3. klo 12 Luontoker-

hon hiihtokoulu Pyssymäen 

maastossa.

Nuorisotyö

Pe-su 16-18.3 Isoskoulutus Vin-

nurvan leirikeskuksessa.

Su 18.3 klo 10 perhemessu kir-

kossa, johon kutsutaan erityisesti 

nuoria vanhempineen.

Ti. 20.3 klo 18-19 Raamis 

nuorisotiloissa

Ti. 20.3 klo 19-20.30 Teema-ilta 

nuorisotiloissa

Rippikoulutyö

Ke 21.3 klo 18.00 3-rip-

pikoulun vanhempainilta 

seurakuntakodilla

Su 25.3 kirkossa kolehdin kan-

tavat Ilkka Katajala, Jonne Kuk-

kola, Hanna-Leena Korri, Mirja 

Lehtola. Olkaa paikalla viim. 15 

min. ennen tilaisuuden alkua!

Ehjä lapsen mieli-Yhteisvas-

tuukeräys on alkanut, voit tu-

kea keräystä lahjoittamalla 

summan pankkitilille Nordea  

122530-610 0615 tai Nivalan Op 

529108-1254.

Tulossa:

Su 1.4.2007 klo 14 "Tomu väräh-

tää ja elää"-hetki runolle seura-

kuntakodissa, Maija Ylen-Julin. 

Tilaisuuden tuotto Nivalan seu-

rakunnan diakoniatyölle. Kahvi-

tarjoilu, ohjelma 5 euroa.

Kanttori päivystää keskiviik-

koisin klo 12-13.30 kännykkä-

numerossa:  044-344 2174 Liisa 

Katajala, vapaapäivät ma ja ti,  

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 Kantto-

rilassa, Kalliontie 5, avoinna ke 

ja la 9-13. 

Perheasiain neuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pihan 

puolelta) 84100 Ylivieska. 

Kirkolliset on luettavissa myös 

Nivalan seurakunnan kotisivuil-

ta, www.nivalansrk.fi /kirkolliset 

ilmoitukset.

Seurakunnan kotisivujen osoite: 

www.nivalansrk.fi 

Sähköpostiosoite: nivalan.seura-

kunta@evl.fi   

Lomalla: Valtteri Olli 

17-30.3.2007  

Avioliittoon 
kuulutettu:
Juha Paavali Niskanen ja Tiina 

Markit Tuomaala

Kastettu: 

Hermanni Pekka Eevertti 

Ylikoski

Roope Lauri Kristian Ypyä

Jenni Jasmin Julianne Jämsä

Kuollut:  

Ilma Kaarina Ranta-Nilkku s. 

Leppänen 82 v.

Eeli Johannes Välimäki 82 v.

Onni Jussi Järvelä 73 v.

Nivalan Viikko järjestää luki-

joilleen kyselyjä, joiden avulla 

lehden sisältöä kehitetään de-

mokraattisesti lukijoiden toivo-

maan suuntaan. 

Viimeksi kysymyksem-

me kuului: Täytyykö Niva-

lan Viikossa olla koko viikon 

televisio-ohjelmat?

Lukijoiden kanta asiaan oli 

hyvin selkeä: Nivalan Viikossa 

ei tarvitse olla televisio-ohjelmia. 

58 vastaajasta Ei-kannalla oli 51 

ja Kyllä-kannalla 7. Prosenteissa 

se tarkoittaa, että televisio-oh-

jelmia toivoi lehteen 12 prosent-

tia ja niitä ei toivo 88 prosenttia 

vastaajista.

Perustelu -kohdassa yleisin 

peruste oli se, että televisio-

ohjelmia löytyy niin monesta 

paikasta.

“Jokainen, joka katsoo televi-

siota, pitää kädessään kaukosää-

dintä, josta nappia painamalla saa 

ruutuun näkymään kaikki ohjel-

mat”, kertoi yksi. Toinen arveli, 

että kun digiaika oikein koittaa, 

ei neljän tai viiden kanavan oh-

jelmatiedoilla ole mitään virkaa, 

kun kanavia on kymmenittäin jo 

nytkin. Oikein innokkaat televi-

sio-ohjelmien seuraajat tilaavat 

nimenomaan ohjelmaesittelyihin 

erikoistuneita aikakauslehtiä.

Kysymyslomakkeessa oli myös 

paikka kommenteille. Toimituk-

selle tulikin kiitettävästi viestejä. 

Tässä muutamia:

- Ei oo pakko. Kaskut on mu-

kavia ja hupasat kirjotukset. Kii-

tos lehestä.

- Kyläkierroksia eri kyliltä, 

Nivalan historiaa, onhan Niva-

lan juhlavuosi meneillään. (Ky-

läkierroksista oli muitakin toivo-

muksia, toim.huom.).

- En suosittele Nivalan Viikos-

sa ohjelmia. Pilaavat lehden sivut. 

Nivalan Viikko on hyvä lehti, lu-

en tarkkaan kaiken. Kiitos.

- Ei tartte. Niitä on joka leh-

dessä. Hyvä lehti!

- Ei mielestäni tarvitse. Lehti 

on selkeä ja mukava, hyvä lehti.

Vastanneiden kesken arvoim-

me 50 euron lahjakortin, jolla voi 

ostaa useimmista nivalalaisista 

liikkeistä. Lohdutuspalkintoina 

arvoimme viisi pakettia kahvia. 

Voitokkaat arvat nostivat Leena 

Susimaa ja Marianne Pirinen.

50 euron lahjakortti: Ilona 

Vuolteenaho. 

5 pakettia kahvia: Kaino Hiek-

ka, Sanna Niskanen, Lea Jyrk-

kä, Sirpa Jylhä-Ollila ja Taimi 

Kallio.

Palkinnot voi noutaa Nivalan 

Viikon toimistosta.

Nivalan Viikon lukijakyselyyn vastanneiden kesken suoritettiin 

arvonta, jossa onnettarina toimivat lehden naapuriyrittäjät Leena 

Susimaa Pikku-Akasta ja Marianne Pirinen Pimarista.

Palkinnot arvottu:

Nivalan Viikkoon ei kaivata

televisio-ohjelmia
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Nivalassa järjestettiin vaalipa-

neeli, johon oli kutsuttu mu-

kaan kaikki Nivalan neljä kan-

sanedustajaehdokasta. Aiemmin 

vaalipaneeleja, joihin on kutsuttu 

useiden puolueiden edustajia, on 

Nivalassa järjestänyt kansalais-

opisto ja niin odotettiin tälläkin 

kertaa. Lopulta paneelin kutsui 

kokoon yksityishenkilöiden ryh-

mä ja asioista päästiinkin keskus-

telemaan saman pöydän ääreen 

viime maanantai-iltana.

Pikaisesti kokoon kutsuttuun 

tilaisuuteen ehtivät Nivalan eh-

dokkaista Airi Hakala, Ritva 

Puusaari ja Heikki Häyrynen. 

Hannu Keskisarja toi terveiset 

Pekka Vilkunalta. Hän kertoi, 

että Vilkunan aikataulu on lyöty 

paljon aiemmin lukkoon, ja Vil-

kuna on samaan aikaan toisessa 

tilaisuudessa. 

Vaikka yleisöäkään ei ollut 

ryntäykseen asti paikalla, tapah-

tumasta tuli mielenkiintoinen ja 

asioita valottava ilta.

- Laatu korvaa määrän, totesi 

tilaisuuden juontajana toiminut 

Tapio Pihlajamaa.

Ehdokkaiden esittäytymisen 

jälkeen he vastasivat Pihlaja-

maan laatimiin kysymyksiin ja 

yleisö esitti omia kysymyksiään 

ja toiveitaan.

Geenimanipuloitu 
ruoka
Ensimmäinen kysymys 

oli: Hyväksytkö ruoan 

geenimanipuloinnin?

- Olen paljon miettinyt luon-

non arvoja. Niitä vastaan toimi-

minen on tietysti väärin, mutta 

onko esimerkiksi lääketeollisuus 

jo kääntynyt luontoa vastaan? 

Entä monet muut asiat, kuten 

ydinvoima. Tietyissä rajoissa se 

on pakko hyväksyä, jos se auttaa 

maailman nälän poistamisessa, 

vastasi Airi Hakala.

- En hyväksy Suomen ruuan 

geenimapulointia enkä sitä ostai-

si. Mitä se on, jos vedetään maha 

täyteen mössöä, mutta siinä ei ole 

vitamiineja eikä tärkeitä ravinto-

aineita. Kannatan lähiruokaa ja 

ostan itsekin sitä mielelläni, ker-

toi Ritva Puusaari.

- Luonnossa geenimanipulaa-

tiota tapahtuu koko ajan. Geeni-

muuntelu on arveluttava asia, jo-

hon suhtaudun hyvin kielteisesti. 

Jo nyt kaikille maailmassa riittäisi 

ruokaa, jos se jakaantuisi oikeu-

denmukaisesti, kertoi Heikki 

Häyrynen.

- Tuo nyt on pyhää hurskaste-

lua. Me jokainen ollaan jo aivan 

varmasti syöty geenimanipuloi-

tua ruokaa. Toivon avoimuuden 

tuomista peliin, kommentoi Airi 

Hakala.

Ruoan arvonlisävero

Seuraava kysymys kuului: 

Kannatatko ruoan arvonlisäve-

ron alennusta?

Heikki Häyrynen arveli, että 

sitä voitaisiin laskea EU:n keski-

tasolle, eli seitsemään prosent-

tiin. Hän oli laskenut eri vaiku-

tuskohdat huomioon ottaen, että 

pieneläkeläiselle se tietäisi 21-22 

euron säästöä kuukaudessa.

Ritva Puusaari poistaisi ar-

vonlisäveron ruoasta kokonaan. 

Valtio voisi korvata siitä aiheutu-

neen vajeen korottamalla alkoho-

liveroa ja saattamalla pääomatu-

lot kunnallisveron piiriin.

- Siis sarjassamme halpa-

hintaisia temppuja alla vaalien! 

Arvonlisäveron poistaminen 

hyödyttää niitä, jotka syövät cha-

teaubriandia (lihapihvejä) joka 

päivä ja te syötte kaurapuuroa, 

kommentoi Hakala.

Bioenergia ja Nato

Bioenergiakeskysymyksessä Ai-

ri Hakala sanoi olevansa siinä 

mielessä ”viherpiipertäjä”, että 

hän uskoi nykyistäkin teknolo-

giaa kehittämällä entisistä ra-

kennelmista saatavan vielä pal-

jon lisää energiaa. Turpeessa on 

sekä Hakalan että Häyrysen mie-

lestä valtavasti varoja. Häyrynen 

mainitsi myös metsiin ja kaato-

paikoille mätänevistä aineksista, 

jotka voitaisiin hyödyntää. Hän 

ei pitänyt ydinvoimaa kotimaise-

na polttoaineena. Ritva Puusaari 

oli tutustunut mm. kalliolämmön 

tuomiin mahdollisuuksiin ja ker-

toi itsekin lämmittävänsä puilla, 

vaikka ei olisi pakkokaan.

Pitäisikö Suomen liittyä 

Natoon?

- En panisi nimeä Nato-pape-

riin, oli Airi Hakalan mielipide.

- En näe minkäänlaista tar-

vetta Natoon liittymiseksi, sanoi 

Heikki Häyrynen.

- Onko meillä mitään sanotta-

vaa Nato-asiassa. Sain komment-

teja, että asiasta on jo meidän 

selän takana päätetty. Itse vas-

tustan liittymistä, kertoi Ritva 

Puusaari.

Yleisön kysymyksissä nousi 

esille muun muassa paluumuut-

tajien kaksinkertainen verotus, 

eläkkeiden pienuus ja joissakin 

tapauksissa palkansaajia korke-

ampi verotus. 

Vaalipaneeli keskusteli tutuista aiheista

Vaalipaneeliin osallistui kolme nivalalaisehdokasta. Vasemmalta Airi Hakala (SDP), Ritva Puusaari (SKP, sitoutumaton), Heikki 

Häyrynen (KD) sekä tilaisuuden juontajana toiminut Tapio Pihlajamaa.

Maaliskuun 27. päivänä on toi-

nen vapaan kansalaistoimikun-

nan kaikille kaupunkilaisille 

järjestämä tilaisuus, jossa keskus-

tellaan kaupungin asioista. Kau-

punginhallitus päätti, että tähän 

tilaisuuteen ei nimetä virallista 

edustajaa. Keskustelutilaisuus 

alkaa valtuustosalissa tiistaina 

27.3. kello 19.00.

Jaakko Salmela ja Tuomo Ta-

kalo ovat jättäneet kuntalaisaloit-

teen, jossa esitetään että kaupunki 

järjestää ja tiedottaa asukkailleen 

kuntalain mukaisesti vireillä ole-

vista asioista, niitä koskevista 

suunnitelmista, asioiden käsit-

telystä, tehdyistä ratkaisuista ja 

niiden vaikutuksista. Aloittees-

sa esitetään tiedotustilaisuuden 

järjestämistä.

Nivalan kaupunginhallitus 

kävi evästyskeskustelun Nivalan 

kaupungin tiedottamisesta. Kau-

punginhallitus totesi, että Niva-

lan kaupungin tiedottaminen 

on ollut kaupungin  strategian  

ja kuntalain mukaista.  Strategi-

aa on noudatettu mm. siten, että 

kaupungin toimielinten esityslis-

tat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä 

kaupungin www-sivuilla. 

Kaupunki on järjestänyt mer-

kittävistä asioista ennen päätök-

sentekoa kuntalaisille avoimia 

keskustelutilaisuuksia, esimer-

kiksi vuonna 2006 kouluverk-

kopäätöksen sekä Nivalan ja 

Kärsämäen yhdistymisselvityk-

sen yhteydessä. Kaupunki on 

julkaissut vuodesta 2005 alkaen 

jokaiseen kotitalouteen jaetta-

vaa kaupungin tiedotuslehteä, 

jossa kerrotaan sekä päätetyistä 

asioista ja niiden vaikutuksista 

että vielä valmistelussa olevista 

asioista. 

Lisäksi kaupunginvaltuuston 

kokoukset ovat yleisölle avoimia 

tilaisuuksia. Kuntalaisen on myös 

mahdollista kysyä virkamiehiltä 

ja luottamushenkilöiltä häntä 

kiinnostavista asioista ja antaa 

mahdollisesti evästyksiä päätök-

sentekoa silmällä pitäen.

Eija-Riitta Niinikoski esitti, 

että kaupunki jatkaa  ja edelleen 

kehittää tiedotus- ja keskusteluti-

laisuuksia. Tiedotus- ja keskuste-

lutilaisuudet ovat avoimia kaikille 

kuntalaisille. Kaupunginhallitus 

yksimielisesti hyväksyi Eija-Riit-

ta Niinikosken esityksen.

Airi Hakala esitti, että kaupun-

gin www –sivuille laaditaan kau-

pungin viranhaltijoille osoitettu 

kuntalaisten kyselymahdollisuus 

ns. ”kysymystori”.  Kaupungin-

hallitus yksimielisesti hyväksyi 

Airi Hakalan esityksen.

Kaupunginhallitus merkitsi 

Jaakko Salmelan ja Tuomo Ta-

kalon kaupunginhallitukselle 

8.3.2007 osoittaman kirjeen tie-

toon saaduksi. Kirje merkitään 

pöytäkirjan liitteeksi. Kaupun-

ginhallitus päätti, että virallista 

edustajaa ei nimetä tilaisuuteen.

Toinen kansalaiskeskustelu
maaliskuun lopulla

Mattilan palvelutalolla järjes-

tettiin veteraaniviikolla veteraa-

neille pieni juhlatilaisuus talviso-

dan päättymisen muistopäivän 

kunniaksi. 

- Eräs Mattilan asukkaan 

omainen pyysi järjestämään täl-

laiset juhlat ja sen toteutimme 

sitten, kertoi juhlien järjestäjänä 

toiminut Virpi Ylitörmänen. 

Vanhuksia ja veteraaneja tuli 

paikalle kuuntelemaan ohjelmaa, 

johon kuului runonlausuntaa, 

yhteislauluja ja lopuksi juotiin 

kahvit. 

Juhlan aloitti Riitta Ahlholm- 

Ainassaari lausumalla kauniin 

runon Summan ilta. Sotavete-

raani Jaakko Häkkilä lausui  Yrjö 

Jylhän sota-aiheisia runoja muun 

muassa Idässä palaa ja Rynnäkön 

jälkeen. Yrjö Jylhä on ollut Jaakko 

Häkkilän komppanian päällikkö 

ja Häkkilä on saanut runot sieltä. 

Puhuttelevat runot ovat Jaakko 

Häkkilän mukaan vaikuttavim-

pia runoja, mitä hänen päällik-

könsä on kirjoittanut.

Jaakko Häkkilä myös muisteli 

sota-aikaa, kun hän lähti talviso-

taan. Nurmijärvellä, Suomussal-

mella, Kuhmossa ja Raatteen rin-

tamalla Jaakko ehti käydä. 

- 5 vuotta sota kesti ja välirau-

han ajan olin sitten armeijassa, 

Jaakko kertoi. 

Mattilan palvelutalolla veteraanijuhla

Virpi Ylitörmäinen piti tilai-

suudessa pienen puheen, jossa 

hän oli iloinen siitä, että nämä 

tässä tilaisuudessa nyt mukana 

olevat veteraanit ovat päässeet 

sodasta terveinä takaisin.

Lämminhenkisen tilaisuuden 

lopuksi laulettiin vielä Maamme 

-laulu.

Jaakko Häkkilä lausui 

runoja Mattilan palvelutalon 

veteraanijuhlissa.
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Moilanen Ahti
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Kortelainen Veli-Pekka
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Mattila Pirkko
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varastonhoitaja

126

118
Moilanen Kauko-Pekka
kunnanjohtaja

www.perussuomalaiset.fi

120

IHMISELLE
HYVÄ -

Veikanmaa Seppo
yrittäjä, diplomi-insinööri

127
Vähämäki Ville
diplomi-insinööri, apulaistutkija

128

����������	
�������

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

� �����	��	�����
���	��������
������

�����������
	��������������

��������������
�����������������

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

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

�������������� !"����#�

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

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

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

���������	�
�����
�����

�����
�����

�������	
��

��

�������������
��������������
������

��

�����������
���� ����!�
�"�#$�%��

�
�

�
�

��
��

��
��

��
��

�



7

41

53

43 44 45 47

49 51 54 56

SATU HAAPANEN
Opettaja, KM 
Oulu

MIIA HIRSIKANGAS
Luonnontieteiden yo
Oulu

JUKKA KESKI-
FILPPULA
Filosofian opettaja, 
FM, KM
Oulu

ARJA KOSONEN
Kätilö 
Kiiminki

LATEKOE
LAWSON HELLU
Tietoliikenneinsinööri
Oulunsalo

AIMO PIIRAINEN
Metsuri, insinööri
Ylivieska

ERKKI PULLIAINEN
Kansanedustaja, 
professori emeritus, 
Oulu

MERVI TERVO
Kulttuurimaantieteen 
yliassistentti, FT, 
Oulu

KARI VIHOLAINEN
Sairaanhoitaja 
Haukipudas

Tiesitkö, että satsaamalla bioenergiaan ja 
muihin uusiutuviin energianlähteisin, voitaisiin luoda 

kymmeniä tuhansia työpaikkoja maaseudulle?  

MAARIT SIHVONEN
Fysioterapeutti 
Oulu

www.oulunpiiri.net
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Lukijan ajatuksia  

Vierailu kutsun Kainuunmerel-

le saimme jo kesällä. Mutta me 

odotimme, kunnes hillomar-

jat olisivat noukittavia. Kutsun 

meille esittivät ystävämme Rau-

ni ja Mauno Aitto-oja. Heidän 

huvilansahan on kauniissa Ma-

namansalossa tuolla “Kainuun 

Merellä” eli Oulujärvellä. Läh-

dimme sinne kahdella autolla, 

Rauni ja Mauno omallaan. An-

ja ja minä sekä Ojan Helena ja 

Toivo, menimme heidän Ope-

lillaan. Meno matkamme kulki: 

Kärsämäki, Pyhäntä, Tavastken-

kä, Veneheitto ja Manamansalo. 

Ilma oli aurinkoinen ja lämmin. 

Silmämme saivat seurata ohivi-

lahtelevia maisemia. Pyhännällä 

Simpukan baarissa pistäydyimme 

kahvilla ja yli seitsemänkymme-

nen kilometrin matkan jälkeen 

se maistuikin makealta. Helena 

poloinen tyytyi veteen.

Tavastkenkä-Kestilä-Vene-

heitto välillä meitä kohtasi tutut 

näkymät: viljankorjuutyöt. Pui-

murit liikkuivat pelloilla ja karjo-

jakin näimme laitumilla. Niiden 

lukumäärä vaan oli suurempi 

kuin ennen vanhaa. Manaman-

saloon tulimme lossilla ja met-

säisiä teitä ajelimme huvilalle, 

joka oli meille ennestään tuttu. 

Meidät toivotettiin tervetulleiksi 

ja Rauni kiehautti tulokahvit. He-

lena tyytyi taas veteen. Ruokaa 

toimme itsekukin nyytikestien 

muodossa. Sitten lähdimme puo-

lukkaan ja marjansaanti oli pe-

rin lähietuista: Autolla menim-

me ehkä kilometrin ja aloimme 

noukkia. Kymmenkunta kertaa 

raapaistuamme mättään kyljes-

tä piti noukin jo tyhjentää. Tun-

teroisen ja risat, kun noukimme 

tuli marjoja mahottomat määrät. 

Oli se paikka! -Milteinpä auton 

ympäriltä saimme kerättyä kai-

ken. Marjapaikkaa lukuunot-

tamatta ei metsä meille muuta 

tarjonnut. Karhua ja käärmettä 

emme nähneet. Karhu pelästytti 

meidät, kun menimme Maunon 

mökille. Siellä saunan takana lä-

hellä krillauspaikkaa se hyväkäs 

seisoa könötti. Ehkä krillauksen 

haju veti sen siihen. Ryntäsim-

me pakoon, mutta Mauno vaan 

meni kohti sitä. Varoittelimme 

ja huutelimme: - Älä hyvä mies 

mee tapattaan ihtiäs! Käsitimme 

vasta, kun hän otti sitä kaulas-

ta, taputteli ja puheli sille, että 

se onkin kesy. Emme vieläkään 

uskoneet muuta, kunnes Mauno 

sanoi tehneensä sen moottorisa-

halla. Uskalsimme viimein tulla 

ja näimme asian olevan kuten 

hän sanoi. Ei uskoisi päältä kat-

soen millainen taiteilija hän on. 

Vetää vertoja edesmenneelle 

Storkin Vihtorille. 

Sitten söimme ja lähdimme 

ongelle, Toivo muisteli miten on-

gen syöttiin on sylkäistävä, että 

kalaa tulisi. Kotoa tuomamme 

madot olivat matkalla laihtuneet 

niin, että epäilimme, kelpaavatko 

ne kaloille. Mauno souti veneen-

sä erään kaislikon laitaan ja me 

nakkasimme koukut veteen. Ei 

näpäissyt...  silloin muistin, et-

tä sylkäisy matoa laittaessa taisi 

unohtua. Sylkäistyämme kouk-

kuihin alkoi siikoja tulla. Niitä 

tuli - että vati veneen pohjalla 

heilui, kun meinasivat hyppiä 

sieltä takaisin veteen. Veneen 

perässä Toivo sanoi nähneensä 

ison kalan. Kuulimme mekin 

miten se jymäytti venettä uides-

saan sen alitse. Emme joutaneet 

enempää kiinnittämään siihen 

huomiota, oli tekemistä niiden 

siikojenkin kanssa joille nämä 

laihat madot olivatkin herkkua. 

Oliko näilläkin ohje terveyden-

hoidossa, minkälaista matoa so-

pii syödä. 

Korkkini alkoi jälleen hypel-

lä, yht’ äkkiä sitä alettiin viedä 

kohti kaislikkoa. Vapani taipui 

luokalle, kun yritin pidätellä si-

tä. Pelkäsin vavan katkeavan ja 

katkennut se olisi. Mutta tuore, 

äsken metsästä ottamani koivu 

kesti. Kuitenkin pelkäsin ja tarra-

sin siiman kouriini ja jaloilla ve-

neen laitaa vasten kiskoin kaikin 

voimin sitä lähemmäs, että siima 

painui nyrkkieni lihaan. Sainkin 

sen vedettyä niin lähelle, että kar-

juin jo toivolle: 

- Iske sitä airolla heti, kun nä-

et sen.

Mutta eihän Topi nähnyt, kun 

hänen Maunon kanssa piti maa-

ta selällään veneen toista laitaa 

vasten, ettei kala vetänyt venettä 

nurin. Sitten veneemme meinasi 

kaatua toiseen suuntaan, kun on-

keni äkisti vapautui ja paiskau-

duin veneen toiseen laitaan. On-

neksi Mauno airollaan pohjasta 

vasten, sai estettyä, ettei veneem-

me kaatunut toisinpäin. Naamat 

punaisina katselimme toisiam-

me. Kun hoksasin nostaa ongen 

vedestä saimme todeta koukun 

olevan suorana. Tongilla vääntä-

en saimme siitä jälleen toimivan. 

Siinä se oli kalanvötkäle! 

Rakkaiden vaimojemme kut-

susta meidän oli  mentävä syö-

mään muurinpohjalättyjä, joita 

Rauni oli paistanut. Mauno pani 

tulen savusaunaan ja lättynautin-

tojen jälkeen menimme kylpyyn. 

Ilta kului mukavasti, kiitollisin 

mielin kävimme levolle. Kalahir-

mu pakkasi häiritsemään untani. 

Olinkin kuulemma karjunut sille 

unissani. 

Seuraavana päivänä Mauno 

palveli meidän oppaanamme 

ja kuljetti meitä autollaan pit-

kin Manamansaloa. Ihailimme 

siellä Camping- aluetta monine 

järvineen ja kauniine rantoineen. 

Näimme myös  korkean kodan, 

jonka yläosassa oli sauna. Cam-

ping-alueella oli valtavasti asun-

tovaunuja, vaunun paikat lienee 

vuokrattu viikonloppu asumi-

seen, koska ihmisiä emme näh-

neet. Hallintorakennuksissa oli 

vain yksi työntekijä paikalla, sa-

noi muiden olevan lomalla. 

Sitten palasimme jälleen hu-

vilalle. Piti alkaa suunnitella ko-

tiinpaluuta. Nautimme retkestä 

täysin rinnoin. On ihana omata 

Raunin ja Maunon tapaisia ystä-

viä. Heidän luonansa saa tuntea 

olevansa tervetullut. Harmi vaan, 

ettemme itse kykene samaan! 

Haikeana hyvästellen jätimme 

ystävämme, jotka jäivät vielä 

mökilleen ja kiitollisin mielin 

lähdimme kotia kohti. Palatessa 

ajoimme Vuolijoen kautta Kok-

kola-Kajaani- tielle. Joimme kah-

vit ja söimme pitsat Pyhännällä. 

Illalla siinä kahdeksan jälkeen 

olimme jälleen kotona.

Sero

Onko meillä sellainen hyvinvoin-

tiyhteiskunta, että se pitää rikol-

lisuuden vähäisenä ja ihmiset 

tyytyväisenä?  Pärjäävätkö muut 

kuin työssäkäyvät ja eläkeläiset? 

Pitämällä tiettyä väestönosaa 

köyhänä ja vaikeuttamalla heidän 

satunnaisia työsuhteita tulotason 

pienenemisellä on sivutuotteena 

saatu kasvava rikollisuus ja har-

maa talous. Valtaa käyttävät työ-

voimatoimistot, Kela ja kuntien 

sosiaalitoimi.Näiden luukuilla 

ihmisiä juoksutetaan ja keksitään 

heille sellaisia byrokraattisia toi-

menpiteitä, että monet tuntevat 

itsensä alistetuiksi. 

Kuitenkin näillä toimenpi-

teillä varmistetaan se, että he 

pysyvät köyhinä ja byrokratian 

asiakkaina. Jos tulee virallisia 

tuloja työstä, pudotetaan sosiaa-

liturvaa niin, että työ on tuonut-

kin tulotason laskua.

Jos kieltäytyy byrokratian 

toimenpiteistä, tulee karenssia.

Työnantajat taas vierastavat sel-

laisia työntekijöitä, jotka ovat 

olleet pitempään tämän alistus-

byrokratian uhrina. Monet ovat 

kyllästyneet tällaiseen alistettuun 

rooliin ja hankkivat epäviralli-

sia tuloja ei aina niin laillisilla 

toimilla.

Mitä hyvinvointiyhteiskunta 

oikeastaan sitten on?  Siinä saa 

parhaat palvelut väestö, jolla on 

parhaat tulot. Siinä on tulon-

siirrot työssäkäyvälle ja hyvin-

voivalle väestölle valtavat. Nyt 

kuitenkin juuri perheiltä, joilla 

ei ole työtä eikä juuri työtuloja 

oltaisiin ottamassa pois oikeus 

jopa lapsen päivähoitopaikkoi-

hin. Väestönosa, joilla on hyvät 

tulot, saavat sen automaattisesti 

eli yhteiskunta antaa heille ve-

rottomana noin 1000 euron tu-

en lasta kohti kuukaudessa. Li-

säksi tulevat monet muut edut, 

joita hyväosaiset pääsevät naut-

timaan (mm. työterveyshuollon 

kautta).

Lehtiä seuraamalla tuntuu 

kuin rikollisuus olisi voimak-

kaasti lisääntymässä ja tilastolli-

sesti Suomen rikollisuus on EU-

maiden kärkeä, jos ei suurempi 

kuin USA:ssa.  Suomessa usko-

tellaan hyvinvointiyhteiskunnan 

nimiin kaikki mahdollinen hyvä. 

Kuitenkin lasten huostaanotot 

ovat lisääntyneet huomattavas-

ti ja perheiden pahoinvointi on 

lisääntynyt sekä köyhien määrä 

kasvanut.

Näyttää, että vankilat täyttyvät 

vaikka Suomessa tuomiot ovat 

lieviä ja ensikertalainen pääsee 

lähes puolella siitä ajasta, mihin 

hänet on tuomittu. Rikosten uu-

sijoita vaarallisissakin rikoksissa 

on runsaasti, vaikka vankilamme 

muistuttavat jo hoitolaitoksia.

        Työn tehokkuusvaatimuk-

set yksityisellä sektorilla ovat niin 

suuret, etteivät kaikki jaksa sään-

nöllisesti työskennellä  sellaisella 

teholla kuin pitäisi ja kuitenkin 

elintasossa pysyminen vaatii 

tuloja, joten yhtenä ratkaisuna 

saattaa olla rikollinen toiminta 

tai harmaa talous.

Hyvinvointiyhteiskunta on 

tuonut sellaisen byrokratian, 

että se rasittaa jo työllistymistä 

ja kuluttaa verotuloja raskaasti.  

Lieneekö Suomen julkinen sek-

tori jo Ruotsin ja Pohjois-Korean 

luokkaa?

Kenen ehdoilla Suomea ra-

kennetaan?  Kaikkihan tuntu-

vat ajattelevan köyhiä ja pientä 

ihmistä.

Tulevaisuudessa näkyy va-

loa ja odotamme parempia ai-

koja myös köyhyysloukkuun 

jääneillekin.

Vote

Avio- tai avoero on aina ihmi-

sen sisintä rikkova kokemus. Se 

kaikki, mihin on joskus uskonut, 

otetaankin pois ja elämä on pala-

peliä. Nuo palaset on mahdollista 

saada paikoilleen tai ainakin sel-

laiseen järjestykseen, että elämää 

voi jatkaa eteenpäin. Mutta työtä 

se vaatii. Itsensä alttiiksi laittamis-

ta, uskallusta lähteä miettimään: 

miksi tässä näin kävi, eihän sen 

näin pitänyt mennä?

Sitä mikä on menetetty, tul-

lee surra. Ja asian läpikäymiselle 

tulee antaa aikaa. Se ei tapahdu 

yhdessä yössä tai edes viikossa. 

Lähtökohdiltaan on sama, mikä 

eron on aiheuttanut. Joskushan 

ero voi olla kaikille sen osapuolil-

le helpotus, jos esim. väkivallan, 

alkoholin tai mielen sairauksien 

vuoksi yhteiselämä on osoittau-

tunut mahdottomaksi ja liitos-

sa kärsivät kaikki jäsenet, joita 

se koskettaa - aikuisista lapsiin. 

Ero on kuitenkin käytävä lä-

pi, emotionaalisella tasolla jos-

tain luopuminen aiheuttaa aina 

muutoksen.

Usein erotilanteessa ihminen 

suojautuu omilta ajatuksiltaan-

kin, hän kieltää tapahtuneen ja 

siirtää tuskaa aikaan, jolloin hän  

jaksaa ottaa eron tuskan vastaan. 

Myös vihantunteet tulee käydä 

läpi, vaikka syyttely ei johda yh-

tään mihinkään. Vihaa tunties-

saan ihminen kuitenkin vapaut-

taa itsessään myös halun surra 

menetettyä. Menettäähän erossa 

usein paljon muutakin kuin vain 

ihmissuhteen, jonka piti kestää 

läpi elämän. Siinä on kyseessä 

asuminen, oma ja lasten, kaikki 

maallinen omaisuus, jota on yh-

dessä hankittu, sukulaiset ja ystä-

vät - yhteisenä eroon asti pidetyt. 

Arkitodellisuus on ollut yhteistä 

ja eron sattuessa siitäkin tulee 

erillistä, sinun ja minun juttuja 

- joita jopa aikuisen on vaikea kä-

sittää. Vielä vaikeampi lapsen on 

käsittää, miksi mummi ei muka 

enää ole mummi tai miksi täti-

lään mennään aina vasta juhlien 

jälkeen, kun muut vieraat ovat 

menneet.

Eroahdistuksessa tärkeintä 

olisi oivaltaa, että se mitä me-

netetään, on se suhde. Siis se 

suhde, joka ei tämän henkilön 

kanssa sitten onnistunutkaan. 

Ero ei välttämättä tarkoita, että 

menetetään myös se ihminen, 

suhde ei vaan toiminut näiden 

kahden välillä. Mutta heillä on, 

halutessaan, aina mahdollisuus 

luoda välilleen uusi suhde, eri-

lainen mutta riittävä esim. siihen, 

että yhteisten lasten asiat tulevat 

hoidetuksi siten, että lapset huo-

mioidaan siinä tärkeimpänä, että 

lasten etu toteutuisi.

Ulla Sauvola
Yksinhuoltajien ja 

yhteishuoltajien liitto ry.

Yksinhuoltaja – älä jää yksin!

Yksinhuoltajuus itsessään ei ole ongelma. Ongelmalliseksi 

se muodostuu, jos se tuo mukanaan muita vaikeuksia, esim. 

puolisoiden väliset riidat, eristäytyneisyys, sopeutumattomuus, 

taloudelliset vaikeudet, työttömyys, työelämän ylikuormitta-

vuus yms. Ikävä kyllä monet näistä asioista ovat eroperheissä 

tuttuja.

Etsimme yksin- ja yhteishuoltajia 
mukaan toimimaan

Nivalan seudulla ei tällä hetkellä ole toimivaa yksin- ja yh-

teishuoltajien paikallisyhdistystä, mutta sellaisen käynnistämi-

nen onnistuu, mikäli paikkakunnalta löytyy innokkaita ihmisiä 

toimintaan. Mikäli innostusta ei löydy yhdistystoimintaan, on 

mahdollista aloittaa Nivalassa vertaisryhmätoimintaa ilman yh-

distystäkin. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä aluepäällikkö 

Ulla Sauvolaan 050 3422185 tai ulla.sauvola@yyl.fi 

Kainuunmerellä

Hyvinvointiyhteiskuntako?        

Ero rikkoo aina jotain
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Lukijan runo

Maaliskuun eduskuntavaalien 

kampanjointi on nyt kiihkeim-

mässä vaiheessa.

Lehdet ja kaikki muut tiedo-

tusvälineet ovat täynnä tietoa 

eduskuntavaaliehdokkaista.

Hyvä näin, meille äänestäjille 

tarjotaan runsaasti tietoa ehdok-

kaista, heidän ominaisuuksistaan 

sekä toimintatavoistaan.

Erään kansanedustajaeh-

dokkaan vaalimainonnas-

sa on käytetty sanamuotoa 

keskustaoikeistolainen.

Tällainen sanamuoto voi aihe-

uttaa sekaannusta. Mistähän puo-

lueesta tässä onkaan kysymys?

Keskustan listalla olevien ää-

net menevät Keskusta puolueelle 

ja kokoomuksen listalla olevien 

äänet menevät Kokoomukselle. 

Eduskuntavaaleissa ei ole kes-

kustaoikeistolaista puoluetta.

Suomen vaalilainsäädännön 

perusta luotiin 1900 – luvun 

alussa.

Yleisen ja yhtäläisen äänioike-

uden saavuttamisesta on kulunut 

100 vuotta (v. 2006).

Kaikki suomalaiset saivat ää-

nioikeuden toisena maailmas-

sa ja naiset vaalikelpoisuuden 

ensimmäisenä.

 Nytkään me emme unoh-

da käyttää tätä oikeuttamme. 

Äänestysaktiivisuus on meidän 

jokaisen asia.  Me kaikki ääni-

oikeutetut muistamme käydä 

äänestämässä.

Aurinkoista maaliskuun jat-

koa! Askeleemme johtavat vaa-

liuurnia kohti, viimeistään sun-

nuntaina 18.3.2007!

Anna äänesi kuulua!

 Keskustan
Nivalankylän 

paikallisyhdistys ry

Helmikuu sä kaunokainen,

vitivalkee äitimaa.

Arvaamaton nyt kuin nainen,

ihailevat katseet saa.

Helmikuussa heti aivan,

pakkaskausi alkaa.

Kera monen tuskan, vaivan,

sain huopatossut jalkaan.

Helmikuussa saatiin lunta,

talkkareille työtä näin.

Kaikesta ei vastaa kunta, 

riennettävä eteenpäin.

Helmikuussa hanget hohtaa, 

lunta haarainperään.

Läskit monen keskikohtaan,

katseita ne kerää.

Helmikuussa pakkasukko,

laukkuansa nurkkaan lyö.

Ovelle se parhain lukko,

säästyy moni turha työ.

Helmikuussa vihdoin puitteet,

myöskin lumileikkeihin.

Kera lasten naurusuitten,

luonnollisiin meikkeihin.

Helmikuu taas päättyi onniin,

ja maaliskuu jo alkaa.

Ethän nuku enää ponniin, 

vaan kulje samaan tahtiin.

Helmikuun se pakkasvaari,

kuurankukat pihaan toi.

Auringon jo korkee kaari,

keväästä mä unelmoin.

Aatos

Meneillään olevissa eduskunta-

vaaleissa äänestyspäätös puolu-

een ja ehdokkaan suhteen on, tai 

ainakin pitäisi olla äänestäjälle 

aina arvovalinta. Arvovalinnan 

tekeminen edellyttää sekä puo-

lueen että ehdokkaan aiemman 

toiminnan tuntemista, mutta 

myös menneen pohjalta tehtä-

vää tulevaisuuden ja annettujen 

tavoitteiden ja lupausten uskot-

tavuuden arviointia.

Puolueiden tekemisiä kolmen 

viimeisen vaalikauden ajalta ar-

vioitaessa on ensin palautettava 

mieleen millaisia arvovalintoja 

vallassaolijat ovat tehneet. Eli 

ovatko valtaapitävät puolueet 

kohdelleet oikeudenmukaisesti 

ja tasapuolisesti Pohjois- ja Itä-

Suomen alhaisen tulotason maa-

seutualueita. Väitän, että näin ei 

ole tapahtunut.

Väitteen tueksi muutamia 

esimerkkejä.

Noin kuuden miljardin vero-

alennukset on pääosin suunnattu 

ansiotuloveroalennuksiin ja niis-

tä ovat hyötyneet pääkaupunki-

seudun ja Etelä-Suomen rinta-

maiden kunnat. Esim. Oulun 

Eteläiseen verrattuna Itä-Uuden-

maan kunnat jopa 4 kertaa enem-

män kuin oma alueemme ja Kau-

niainen jopa 6 kertaa enemmän 

kuin Nivala. Esim. ruuan ALV:n 

poisto olisi ollut ansiotulovero-

alennuksia parempi, oikeuden-

mukaisempi ja kasvuedellytyksiä 

tuova ratkaisu.

Toinen erittäin merkittävää 

asia on kuntien valtionosuuksien 

leikkausten vaikutus. Valtaapitä-

vät ovat kolmen viimeisen vaali-

kauden aikana leikanneet kunti-

en valtionosuuksia vuositasolla 

n. 1,5 miljardia. Tästä ovat käsi-

neet suhteessa eniten erityisesti 

Itä- ja Pohjois-Suomen laajojen 

maaseutualueiden kaupungit ja 

kunnat.. Esim. Nivalan osalta 

tämä on vienyt reaaliarvoltaan 

kunnan valtionosuutta vuosita-

solla n. 3 miljoonaa euroa. Em. 

kehitys heikentää suuresti kun-

tien mahdollisuuksia turvata 

asukkailleen lakisääteiset perus-

palvelut ja samalla heikentää suu-

resti em. alueilla olevien kuntien 

elinvoimaa ja kehitystä.

Edelleen on palautettava mie-

liin se, miten vallassaolijat ovat 

huolehtineet pienituloisten reaa-

litulotason säilymisestä ja kehi-

tyksestä. Eli miten opintotukien, 

kansaneläkkeiden, työttömien 

peruspäiväraha – työmarkkina-

tuki, perhetukien ja omaishoidon 

tukien ostovoima on kehittynyt. 

Väitän että niiden ostovoima on 

alentunut 10 – 20 % viimeisten 

vaalikausien aikana. Tämäkään 

kehitys ei tue alueemme elinvoi-

man kehittymistä koska ko. alu-

eilla on mm. pienituloisia elä-

keläisiä ja työttömiä suhteessa 

varsin runsaasti.

Kannattaa muistaa myös se, et-

tä maaseutualueiden PK –sekto-

rin ja maatalousyritysten menes-

tymis- ja kasvuedellytykset ovat 

merkittävästi heikentyneet ja että 

niiden merkittävä työllistävä vai-

kutus on jäänyt unohduksiin.

Sekin kannattaa muistaa, että 

työn arvostus ministereiltä ja is-

tuvilta valtaapitäviltä edustajilta 

toisin kuin tavallisen työn teki-

jöiltä, on kadonnut. Arvokasta 

heille on vain pääomien tuotta-

ma tulo.

Kun mm. edellä olevan ta-

pahtuneen kehityksen jälkeen 

arvioi tulevaa ja ehdokkaiden 

antamia lupauksia, niin on ky-

syttävä ennen äänestyspäätöstä, 

ovatko valtaa pitäneiden istuvien 

ehdokkaiden antamat lupaukset 

paremmasta, eli oikeudenmukai-

sesta ja tasapuolisesta asioiden 

hoidosta tulevalla vaalikaudel-

la uskottavia. Ovatko istuneet 

kansanedustajat hoitaneet teh-

tävänsä hyvin ja mallikkaasti vai 

keskittyneet vain omien etujensa 

maksimointiin. Kansanedustaji-

en palkkiot ja korvaukset kun 

ovat nousseet ansiotasoindeksiin 

verrattuna vuodesta 1995 jälkeen 

lähes kaksinkertaisesti.

Kansanedustajien kansan 

asian unohtamisen estämiseksi 

tai ainakin vähentämiseksi tuli-

si lailla säätää kansanedustajan 

kausien maksimimääräksi kaksi 

kautta.

Heikki Häyrynen
agrologi

KD:n kansanedustajaehdokas 
Nivalasta

Lukijan ajatuksia  

Äänestyspäätöksessä 
tehdään

arvovalintoja

Vaalimainonnasta

Yhä vaan kaupungin johto keh-

taa väittää, että "...päätöksenteko 

on ollut avointa ja läpinäkyvää ja 

kuntalaisilla on ollut mahdolli-

suus vaikuttaa."

Edelleen: "... pöytäkirjat ja 

esityslistat nettisivuilla ... järjes-

tetty tiedotustilaisuuksia ennen 

päätösten tekoa esim. kouluver-

kosta ja kuntaliitosselvitykses-

tä ... tiedotuslehti ... valtuuston 

kokoukset avoimia ... kuntalaist 

voivat kysyä virkamiehiltä..."

Joopa joo, nettiä ei ole kaikil-

la, tiedotuslehti ilmestyy kerran 

vuodessa, valtuuston kokouksis-

sa ei kuulijoilla ole päätösvaltaa, 

joten kuntalaisilla ei pienintä-

kään vaikutusmahdollisuutta 

niiltä osin.

Kaupungin tiedotustilaisuu-

det ovat olleet yhtä tyhjän kanssa. 

Kouluverkosto jo ennalta sovit-

tu? Tämä kävi ilmi ainakin Vilku-

nan koulun kohdalla edellisessä 

kuntalaistilaisuudessa.

Kuntaliitosselvitys kupla alus-

ta alkaen. Ei tullut kaupungin-

johtajan lupaamaa 20.000 euron 

avustusta valtiolta. Paljonko kului 

euroja siihenkin puuhasteluun?

Ei ole tullut vastausta siihen 

enempää kuin mihinkän kunta-

laisten esittämään kysymykseen 

kaupungin johdolta.

Kuntalaisten järjestämään 

keskustelutilaisuuteen ette osal-

listuneet vedoten mm. siihen, 

että ilmoitus tuli niin lyhyellä 

varoajalla. Aikaa oli kuitenkin 2 

viikkoa. Kaiken huippu: Nivala-

lehti tietää jo nyt (15.3.) kertoa, 

ettei kaupungin johto aio saapua 

myöskään 27.3. järjestettävään 

kuntalaistilaisuuteen.

Onko niin paljon salattavaa ja 

peiteltävää, ettette uskalla edes 

näyttäytyä? Onko niin suurta 

tietämättömyyttä ja taitamat-

tomuutta, ettette kerta kaikki-

aan osaa vastata kysymyksiin? 

Huolestuttavaa.

Huolestuttavaa myöskin pai-

kallislehti Nivalan nihkeys jul-

kaista kaupungin johtoa kriti-

soivia kuntalaisten kirjoituksia. 

Onko Nivala-lehti pelkästään 

kaupungin johdon äänitorvi?

Marika Ekdahl

Yhteistyö, 
asiakaslähtöisyys?

Nivalan kaupunginhallituksen 

mukaan on tiedottaminen ollut 

valtuuston hyväksymän strate-

gian mukaista eli päätöksenteko 

on ollut avointa ja läpinäkyvää, 

ja kuntalaisilla on ollut mahdol-

lisuus vaikuttaa.

Näin totesi kaupunginhallitus 

julkistaessaan viime kokouksen 

päätöksiä. Tämän paikkansapitä-

vyyttä voi epäillä viimeaikaisista 

päätöksistä. Viimeisimpänä jäte-

vesiputki Haapajärveltä Kalajoel-

le. Tutkimuksia on pyydetty kah-

delta eri asiantuntijalta, Kiuru & 

Rautiainen Oy:ltä sekä Lakson 

Vesi Oy:ltä. Näistä vain Rautiai-

sen & Kiurun tutkimus esiteltiin 

valtuustolle. Sen sijaan Lakson 

tutkimus, joka oli jo toimitettu 

Nivalaan, salattiin valtuustolta. 

Tämä Lakson tutkimus oli päin-

vastainen kuin Kiurun tutkimus. 

Lakso totesi mm. että nykyiset 

puhdistamot ovat täysin toimin-

takykyiset, eivätkä kaipaa mitään 

suuria investointeja.

Valtuustolle esiteltiin kuiten-

kin ainoastaan koko Kalajoki-

laaksoa käsittävä runkoviemäri-

hanke, jonka kustannukset ovat 

vähintään kymmenkertaiset Lak-

son esittämiin kuntakohtaisiin 

puhditamoihin verrattuna.

Lakson tutkimuksen vuodet-

tua julkisuuteen aloittivat viran-

haltijat oikeustoimet "vuotajien" 

löytämiseksi ja Lakson tutkimuk-

sen mitätöimiseksi. Tähän kuului 

myös lehdistön painostaminen. 

Lakson selvityksen ovat toden-

neet päteväksi monet korkean 

tason asiantuntijat, jotka tuntevat 

myös puhdistamojen tilanteet.

Tämän tärkeän asiakirjan 

salaaminen valtuustolta oli ras-

kauttava teko. Tämäkö on sitä 

Nivalan kaupungin avointa tie-

dottamista? Onko Nivalassa ai-

van ikioma julkisuuslaki?

Joukko asiantuntijoita

Kaupungin
avoimuudesta

Helmikuisia muistikuvia
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Parhaat palvelut  
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Nivalan Viikon voi lukea kokonaan internetissä
www.nivalanviikko.fi 
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Jätä aineisto seuraavaan lehteen 
viimeistään torstaina klo 16:00

Kustantaja
Camlind Oy

Päätoimittaja
Maritta Raudaskoski
Puh. 040-841 9213

Ilmoitusmyynti
Mika Moilanen, 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-palsta 85 €/vuosi

Kodin kirpputori
yksityishenkilöille ilmainen

Sivunvalmistus ja taitto
Nivalan Viikko

Painopaikka
Pyhäjokiseudun Kirjapaino

Jakelu
Suorajakelu Korkiakoski

Puh. 040-541 9767Jaetaan lauantaisin jokaiseen kotiin Nivalassa
Hinnat ilman arvonlisäveroa

Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

FARMISÄILIÖ 2000 L. Hyvä-
kuntoinen valm. vuosi-93. 
Mukana pumppu. Puh. 040 
585 8181.

Käytetty, kunnossa oleva TIE-
TOKONE edullisesti. Puh. 050 
301 0707.

NAHKASOHVA. Hinta 50 eu-
roa. Puh. 44 3321.

HEINÄÄ, latokuivattua, 2006 
Odelma-satoa, rehuanalyysi 
tehty, määrä n. 5 tn. Puh. 045 
137 0268.

Uusi KOLMIO+ keittiö+ sau-
na. 74m2 vapautuu 1.6.07 
puh. 044 286 12 12

Tuplapotku ROLLAATTO-
RI. (ovh 360 euroa) Nyt 200 
euroa, kuin uusi. Puh. 044 
9346898

Ostetaan  

Ostetaan TONTTI HAAPAPE-
RÄLTÄ. Puh. 044 285 7237.

Halpa ASTIANPESUKONE (toi-
miva) Puh. 0400 418 827.

Ostetaan tai otetaan hyvä-
kuntoisia KEITTIÖKALUSTEI-
TA. Puh. 050 3757 206.

Halpa TIETOKONE nettikäyt-
töön. Mielellään iso kovalevy. 
Puh. 044 9346 898.

Sekalaista  

Haikaran diakonian leivon-
naisten myyntiä Sun- Kirp-
piksellä viikoilla 12-13. Lei-
vonnaisten lahjoitukset 
tervetulleita. Tied. 040 7578 
059.

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

1. Pakistanin

2. Perhosia

3. Sardiniassa

4. Mustekaloja

5. Sormenjälkiä

Vastataan pois  

MTK-Nivalan kevätkokous pidetään maanantaina 19.3.2007 klo 10.00 

Nitek/Sapuska, Pajatie 5. Esillä sääntömääräiset vuosikokousasiat.

Ajankohtaiskatsaus: Timo Lehtiniemi MTK-Pohjois-Pohjanmaa.

Yleiskeskustelu.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!

MTK-Nivala, johtokunta

Lyhty ry:n KEVÄTKOKOUS tiis-

taina 27.3. klo 12.00 Pappilantie 

1. Esillä sääntömääräiset asiat. 

Hallitus kello 10.30. Ruoka/kah-

vitarjoilu. Tervetuloa!

Lyhty ry:n PÄIVÄKAHVIT tiis-

taisin klo 12-14.

Nuorten aikuisten “TULITIK-

KU” -ryhmä torstaisin kello 

16.30-18.30. Tervetuloa!

����������
����

��		���
������

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

�#��������$%�!�&�&!%
����������������������������� ������
!��"��#	$#�	��%&�

'()$*$$+(',$'()$*$$+(',$
-.(/,0�1$/2(,�

-$))$+$,�3$�'0(/4))..,
'()$*$$+(',$�)$())(

/(%$%.+)5,������������������

/(%$�$/$6�.+()�('/(().

+��7�����	�� ��"�8
�9���:��:�

$&��������� ��;
�;:�����;
�;�

MTK NIVALA

LYHTY RY



12


