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Reijo Selkäinaho.

Reijo Selkäin-
aho ilmoitus-

myyjäksi 
Nivalan 

Viikkoon

Nivalan Viikko on palkannut 

toisen ilmoitusmyyjän helpotta-

maan työpaineita. Kuudesta ha-

kijasta tehtävään valittiin “perus-

nivalalainen” Reijo Selkäinaho. 

Hän aloittaa työnsä huhtikuun 

alusta ja hänen vastuualuee-

naan on erikoisesti Nivala ja 

lähialueet.

Reijo Selkäinahon valintaa 

tuki hänen erittäin vahva kou-

lutustaustansa, josta suuri osa 

on ollut yrittäjä- ja kaupallista 

koulutusta. Hänellä on myös 

paljon kokemusta vaativista 

myyntitehtävistä.

Nivalalaiset tuntevat hänet 

myös Nivalan Urheilijat ry:n 

toiminnanohjaajana, josta työs-

tä hän jäi pois pari vuotta sitten. 

Tässä tehtävässä hän vastasi mm. 

Tuisku -lehden ilmoitusmyyn-

nistä, materiaalin hankinnas-

ta ja kirjoitti myös itse juttuja 

lehteen.

Reijo Selkäinahon harrastuk-

sista liikunta ja urheilu on kes-

keisellä sijalla. Judossa hän on 

B-tason valmentaja ja on tehnyt 

siinä valmennustyötä Nivalassa 

liki 30 vuoden ajan.

Ilmoitusasioissa häneen voi 

jo ottaa yhteyttä puh. 050-554 

9040.

Kansalaiskokous
ti. 27.3. klo 19.00

Nivalan kaupungin valtuustosalissa.

Kaikki tervetulleita!

www.nivalanviikko.fi 
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Nimipäivät  

Sunnuntai  
25.3.2007

Kalenteri

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Lukemista

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 puunjuuret 

lattian lävitse.

Äidinkaipuu on 

polttava. Ikävis-

sään hän tarrautuu 

äidinkenkiin ja äi-

dinhameeseen, jo-

ka pahaksi onneksi 

on syntisen punainen, ja suuntaa 

kohti Ameriikkaa. ”Ja Vendla tie-

tää tien, jota sinne on kuljettava. 

Se kulkee kaislikosta yli Maitojo-

en ja Sudenkosken ja Isontien, se 

vie läpi riukuaitojen, vesimylly-

jen hirttomäkien ja karsikkojen. 

Pitää mennä Härkätietä, kiivetä 

yli rautaporttien, karhuntaljojen 

ja paanukattojen. On kuljettava 

linnanmäet ja viljasiilot, ohitetta-

va hiidenkirnut, kuninkaankar-

tanot ja meteorijärvet, mentävä 

läpi junatunnelien, tukinuitta-

moiden, läpi paperitehtaiden ja 

parantoloiden. Pitää kävellä vuo-

rien yli sieltä missä vuoria on, 

pitää kulkea tasaista maata ja 

harjuja, metsää ja tietyömaita, 

vettä jääteitä ja soita. Niin tul-

laan Ameriikkaan.”

Tapahtumapaikkana on les-

tadiolaisten uskovaisten kyläyh-

teisö. Siihen henkeen Vendlaakin 

on kasvatettu väkivaltaakaan 

kaihtamatta. Mutta Vendlalla 

on myös oma tahto. Tosin hän 

pelkää omia ajatuksiaan ja käyt-

täessään 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 kak-

si kertaa.

Pelon teksti on yksityiskohtai-

sen tarkkaa, aistillista kuvausta. 

Luonto on mukana kaikessa. Hän 

on myös hyvin uskottava kuvates-

saan vaikkapa seuroja: ”- Vapah-

tajamme sanoo: taivaanvaltakun-

ta on sisällisesti teissä, Haikara 

aloittaa saarnansa. – 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 nuoreksi 

ja voimakkaaksi. 

Rakkaus täyttää 

hänen sydämen-

sä ja hän tuntee, 

kuinka Jeesuk-

sen henki lie-

kehtii rinnassa 

tulenpalava-

na. Ruumis 

jaksaa nous-

ta kuin tai-

v a a l l i n e n 

henki vetäi-

si sitä, kohottaisi, nostaisi 

kädet taivasta kohti, avaisi suun 

sanojen tulla. Ja Haikara vastaa 

hänelle sanoilla, joita hän on kai-

vannut kauan.

Teksti etenee vuorottaisina 

näkyminä. Siinä onkin kaikki 

draaman ainekset. Vuoropuhe-

lua on sopivasti, välillä sen määrä 

kasvaa kiihdyttäen ja tihentäen 

juonta. Huomattavimman osan 

tekstiä muodostaa kertojan ää-

ni, 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 yleiskiel-

tä. Saattaisi olla tarpeen tarkis-

taa tämä puoli. Kirjan lopussa on 

lähdeluettelo teks-

tissä esiintyneistä 

virsistä ja Siionin 

lauluista. Se ei mie-

lestäni olisi ollut ai-

van välttämätöntä, 

sillä ne ovat pääosin 

tuttua ”yhteistä omai-

suutta”. Varsinkin 

usein toistuva ”Avig-

nonin sillalla” olisi voi-

nut jäädä salaperäiseksi 

”voimalauluksi”.

Riikka Pelo, s. 1972 

on helsinkiläinen taiteen 

maisteri, kahden lapsen äiti. Hän 

on työskennellyt kustannustoi-

mittajana 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

Tanssi
hämärän rajamailla

Iloitkoot ihmiset nuorina, sillä 

harmaahapsisena tarvitsee pal-

jon muistoja iloista. 

Joel Lehtonen

Sunnuntai: Aija.

Maanantai: Manu, Manne, 

Immanuel.

Tiistai: Sauli, Saul.

Keskiviikko: Armas.

Torstai: Jouni, Joni, Joonas.

Perjantai: Usko.

Lauantai: Irma, Irmeli.

Ajassa  

Sunnuntai 25.3.

Kesäaika alkaa. Kelloja siirretään 

lauantain ja sunnuntain välisenä 

yönä klo 03:00 tunti eteenpäin.

Marian ilmestyspäivä

Ylistäkää Herran nimeä,

ylistäkää, te Herran palvelijat!

 Siunattu olkoon Herran nimi nyt 

ja aina! Idän ääriltä kaukaiseen 

länteen saakka kaikukoon Her-

ran nimen ylistys!

Herra on korkea, kaikkien kanso-

jen valtias, yli taivaitten kohoaa 

hänen kirkkautensa. Onko ke-

tään Herran, meidän Jumalam-

me, vertaista? 

Hän istuu valtaistuimellaan kor-

keuksissa mutta näkee alas maan 

syvyyksiin. Ei ole taivaassa, ei 

maassa ketään hänen vertaistaan! 

Hän nostaa köyhän tomusta, hän 

kohottaa kurjan loasta ja asettaa 

hänet ylhäisten joukkoon,

kansansa ylimysten vierelle.

Ps. 113: 1-8

1. Paljonko oli äänestysprosent-

ti eduskuntavaaleissa?

2. Kuka on valittu Mei-

jeriyhtiö Valion uudeksi 

toimitusjohtajaksi?

3.  Kuka on valittu Mei-

jeriyhtiö Valion uudeksi 

toimitusjohtajaksi?

4. Missä ja milloin naiset kil-

pailivat ensimmäisen kerran 

maratonilla olympiakullasta?

5. Kuka oli ensimmäinen hen-

kilö, joka sai kuvansa suomalai-

seen seteliin?

Vastaukset sivulla 4.
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www.vuokattitalot.fi

www.vuokattitalot.fi

Voita

elämäsi lahja!

Kilpailu netti-

sivuillamme.

Sinun alueesi
Vuokatti-myyjä

Toivo Huhta
Puh. 010 3096302

Huvilatie 1, 88610 Vuokatti
toivo.huhta@vuokattitalot.fi

Taivaankantaja, romaani
Riikka Pelo
Kustannusoy. Teos 2006, 193 s.
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Sotiemme Veteraanit 2007 val-

takunnallinen varainhankinta 

on käynnistynyt. Keräystoimet 

alkoivat perinteisellä varus-

miesten lista- ja lipaskeräyksellä 

sekä muilla keräystempauksilla. 

Nivalan Reserviupseerit ry ja 

Nivalan Reserviläiset ry hoitivat 

käytännön suunnittelun kerä-

yksestä, kuten karttojen toteu-

tuksesta varusmiehille Nivalan 

alueella. Valtakunnallisesti ke-

räystä toteuttavat muun muassa 

puolustusvoimien varusmiehet, 

reserviläiset, reserviupseerit, 

maanpuolustuskiltojen jäsenet, 

Naisten valmiusliiton jäsenet 

sekä partiolaiset.

Kainuun Prikaatista on saatu 

keräysapua laajalle alueelle. Ni-

valan seurakuntakodille saapui 

torstaina iltapäivällä Kainuun 

Prikaatista linja-autolla 25 va-

rusmiestä, jotka hajaantuivat eri 

puolille Nivalaa suorittamaan 

keräystehtävää. Nivala lohkot-

tiin 27: n keräysalueeseen, johon 

kuuluivat myös syrjäkylät. Kul-

jettajatukea varusmiehille antoi-

vat reserviläisjärjestöjen lisäksi 

Nivalan Lions Club, Lions Club 

Pidisjärvi, Rotaryt ja Nivalan 

sotaveteraanit ry:n tukijäsenet. 

Nivalan Seurakunta tuki keräystä 

luovuttamalla keräysorganisaati-

on käyttöön toimitilat ja järjes-

tämällä kerääjille kahvituksen ja 

ruokailun.

Suomen itsenäisyyden juh-

lavuonna järjestettävässä valta-

kunnallisessa keräyksessä ovat 

mukana kaikki veteraanijärjes-

Sotiemme Veteraanit keräys alkoi

töt: Sotainvalidien Veljesliit-

to, Suomen Sotaveteraaniliitto, 

Rintamaveteraaniliitto, Rinta-

manaisten Liitto ja Kaatuneit-

ten Omaisten Liitto.  Keräyksen 

suojelija on tasavallan presidentti 

Tarja Halonen.

Paikallisten keräystapahtumi-

en järjestelyistä vastaa tänä vuon-

na alueiden omat keräystoimi-

kunnat. Alueellisesti kerätyt varat 

jäävät käytettäväksi keräysalueilla 

veteraanien hyväksi. Varoja koh-

distetaan erityisesti pienituloisil-

le sotiemme veteraaneille. Noin 

puolet veteraaneista saa eläkettä 

alle 1000 euroa kuukaudessa.

Suomen sotiin vuosina 1939-

1945 osallistuneita veteraaneja on 

elossa 85000. Heistä 14000 on so-

dissa vammautuneita. Rintamalla 

erilaisissa tehtävissä olleita naisia 

on 29000 ja sotaleskiä 1400. Ve-

teraanien määrä vähenee 10000:

lla vuodessa. 

Varusmiehet kokoontuivat seurakuntakodille, mistä hajaannuttiin nivalalaisten opastuksella eri puolille pitäjää suorittamaan keräystä.

Esko Kujala (vas.) ja Mikko Saviluoto ottivat kerääjät vastaan ja kertoivat veteraaniasioista.

Jokilaaksojen pelastuslaitos siir-

tyi perjantaina 16.3. langatto-

maan puhelinjärjestelmään. Sii-

tä alkaen pelastuslaitoksen kaikki 

puhelinliikenne on hoidettu mat-

kapuhelimilla. Uuden järjestelyn 

perusteena on puhelinjärjes-

telmän uudistamisesta saatavat 

kustannussäästöt sekä henkilös-

tön tavoitettavuuden parantami-

nen. Erityisesti 1-2 päätoimisen 

työntekijän 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-

asemalle soitettu puhelu siirtyy 

aina ko. paloaseman 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 16.3. alkaen 

pelastuslaitoksen 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 muuttui

Ensi tiistaina toisen kerran ko-

koontuva kansalaiskokous kut-

suu tällä kertaa kuntalaisia myös 

asukasyhdistyksen perustavaan 

kokoukseen. Tällaisia ei-poliit-

tisia asukasyhdistyksiä on kai-

kissa suurissa kaupungeissa ja 

vapaamuotoiseen kansalaisvai-

kuttamiseen osallistuu Suomes-

sa kymmeniä tuhansia aktiivisia 

kansalaisia. Monissa kunnis-

sa kunnat ovat kannustamassa 

asukkaitaan tällaisten yhdistys-

ten perustamiseen ja niistä on 

tullut vuosikymmenien aikana 

paikallisesti merkittäviä vaikutta-

jayhteisöjä, joilta kunnallisjohto 

pyytää myös lausuntoja kaavoi-

tus- ja muissa asukkaita koske-

vissa asioissa.

Toinen Nivalan kansalais-

liikkeen aktiivi Jaakko Salme-

la, uskotteko asian nivalalaisia 

kiinnostavan?

- Lehtiuutiset ovat profi loineet 

tämän kansalaisliikkeen liian 

voimakkaasti kahden henkilön 

nimiin ja tämähän ei ole tarkoi-

tus. Minulle riittää varsin hyvin 

ylikersantin jämät, eikä mar-

salkan sauvaakaan ole repussa. 

Olen toiminut toisten pyynnös-

tä aloitteentekijänä asialle ja nyt 

olen tehtäväni hoitanut yhdessä 

Tuomo Takalon kanssa.

- Asukasyhdistyksistä on hy-

viä kokemuksia ympäri Suomen. 

Se pystyy nopeasti toimittamaan 

kansalaisten mielipiteet päättäjil-

le. Monet kokevat poliittisen vai-

kuttamisen hitaana ja tympeänä-

kin. Poliittisesti sitoutumaton 

foorumi on kuntalaisten mie-

leen. Näin saadaan suuri määrä 

eri alojen vaikuttajia mukaan ja 

asiantuntemusta löytyy Nivalas-

ta runsaasti, eikä sitä ole missään 

nimessä vara jättää käyttämättä, 

kun yhdessä rakennetaan Nivalaa 

ja viihtyisää asuinympäristöä.

- Asukkaiden kannalta on en-

siarvoisen tärkeää, että saamme 

lakimääräiset peruspalvelut, ku-

ten terveydenhuollon, sosiaali-

palvelut ja koulutuksen mahdol-

lisimman hyvin ja kuntalaisten 

parhaaksi. Toiseksi jokapäiväi-

seen elämänmenoon kuuluvat 

asiat, kuten sähkö, vesi, jätevesi 

ja jätteenkuljetus. Olemme vali-

tettavasti menettäneet jo sähkön 

ja jätteenkuljetuksen ja maksam-

me niistä entistä enemmän. Sen 

vuoksi omat laitokset ja pää-

täntävalta pitäisi säilyttää niillä, 

jotka ovat jo maksaneet verkot ja 

laitokset. Nyt on jo vahvoja esi-

merkkejä siitä, että kunnat ovat 

muodostuneet koti- ja ulkomais-

ten sijoittajien ryöstökohteiksi. 

Kunnat ovat vaikeassa rahati-

lanteessa myyneet kuntalaisten 

käyttämät palvelut ja niin asuk-

kaat ovat joutuneet sijoittajien 

armottomaan saalistamiseen.

- Nivalassa olisi paljon tehtä-

vissä, että pystyisimme turvaa-

maan edes jäljellä olevat palve-

lut kohtuuhintaisina. Se vaatii 

kuitenkin rohkeutta katsoa asi-

oita uudelleen. Meillä on tur-

han raskaat organisaatiot, josta 

esimerkkinä kunnan laitokset ja 

sisaryhtiöt. Kaupungin teknil-

lisellä osastolla on oma johtaja, 

samoin sisaryhtiöillä teollisuus-

kylässä, kaukolämmöllä, Vesikol-

miossa, vesiyhtiöllä, Vuokrako-

deilla ja Liikuntahallilla. Nämä 

yhtiöt eivät tuota mitään omaa 

tuotetta, vaan ainoastaan huol-

tavat ja laskuttavat. Yhtiöillä on 

asiantunteva huoltohenkilöstö ja 

kaikkien näiden yhtiöiden kuu-

kausittainen laskutus tapahtuu 

tämän päivän tietokoneilla il-

man valvontaakin muutamissa 

tunneissa ulkopuolisen tilitoi-

miston kautta.

Esimerkiksi raakaveden hintaa 

voitaisiin alentaa puolella jos jär-

keviin toimenpiteisiin olisi päät-

täjillä uskallusta. Nyt koko tämä 

sektori on hajallaan ja erillään ja 

jokainen puuhastelee omaan las-

kuunsa ilman kuntalaisten kont-

rollia. Keskitetty yhden miehen 

johto toisi jämäkkyyttä asiaan. 

Tavoite näillä laitoksilla on tuot-

taa mahdollisimman halvalla 

palveluja kuntalaisille.

- Nivalalla ei ole varaa me-

nettää sitä monipuolista asian-

tuntemusta, joka pitäjässä on, 

kokonaan päätöksenteon ulko-

puolelle. Nyt kaupungin johto 

näkee mörkönä ja pelkää omaa 

arvovaltaansa, kun ei uskalleta 

tulla kuntalaisia vastaan. Yhteis-

työ on nyt välttämätöntä, niin 

vaikea on tällä hetkellä kotikun-

tamme tilanne.

Kansalaistilaisuudessa käsi-

teltäviä aiheita ovat kaupungin 

taloudellinen tilanne, alueelli-

nen jätevesipuhdistamohanke, 

Jokilaaksojen Jäte Oy, Kiinteistö 

Oy Nivalan vuokrakodit, Nivalan 

Liikuntakeskus Oy, kuntaliitos ja 

peruspalvelukuntayhtymä näky-

mä, Jokilaaksojen oopperakes-

kushankkeen tilanne ja Vilkunan 

koulun lakkauttamispäätös.

Kansalaiskokous kutsuu:

Asukasyhdistystä 
perustamaan
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Tekstarit  

Vastataan pois  

1. 67,8 prosenttia.

2. Pekka Laaksonen.

3. 7,5 prosenttia.

4. Los Angelesissa 1984.

5. J.V. Snellman v. 1940.

MAANANTAI: Kalakeitto, 

maksamakkara, ruisleipä.

TIISTAI: Lihapyörykät, kastike, 

perunat, tuoresalaatti.

KESKIVIIKKO: Kink-

ku-perunasoselaatikko, 

punakaali-punaherukkasalaatti.

TORSTAI: Merimiespihvit, 

kiinankaalisalaatti.

PERJANTAI: Siskonmakkara-

keitto, sämpylä.

Pekka Vilkuna
jatkaa

eduskunnassa

Pekka Vilkuna (kesk.) tuli vali-

tuksi jatkamaan työtään edus-

kunnassa. Hän sai ääniä 5448.

Muut nivalalaiset ehdokkaat sai-

vat ääniä seuraavasti: Airi Haka-

la (SDP) 540, Heikki Häyrynen 

(KD) 197 ja Ritva Puusaari (SKP, 

sitoutumaton) 55.

Kesäaika 
alkaa 

Kesäaika alkoi lauantain ja sun-

nuntain välisenä yönä. Kelloa 

siirrettiin tunti eteenpäin sun-

nuntaina 25. maaliskuuta aamu-

yöllä kello 3.00.

Kesä- ja normaaliajan käyttö 

on yhtenäinen ja pysyvä käytän-

tö Euroopan unionissa. Kelloja 

siirretään jäsenmaissa samoina 

päivinä ja samalla kellonlyö-

mällä nollameridiaanin ajan eli 

kansainvälisen normaaliajan mu-

kaan. Samanaikaisuus on tärkeää 

erityisesti kansainvälisen juna- 

ja lentoliikenteen vuoksi. Päivät 

ovat aina maaliskuun ja lokakuun 

viimeinen sunnuntai.

Normaaliaikaan palataan 

sunnuntaina 28. lokakuuta, jol-

loin kellon viisareita käännetään 

tunti taaksepäin.

Suomessa on noudatettu kesä- 

ja normaaliaikaa vuodesta 1981 

lähtien. Tätä ennen kesäaikaa oli 

kokeiltu vuonna 1942.

SUNNUNTAI 25.3.: Lihahöys-

tö, perunat, perunasalaatti, 

marjavaahto.

MAANANTAI: Makkarakeitto, 

juusto, puolukkapuuro.

TIISTAI: Kalapihvi, muusi, ro-

solli, vadelmakiisseli.

KESKIVIIKKO: Broileri-

kasviskastike, riisi/muusi, 

vadelmakiisseli.

TORSTAI: Jauhelihaperu-

nalaatikko, kiinankaali-jää-

vuori-porkkanasalaatti, 

sitruunahyytelö.

PERJANTAI: Kinkku-vihan-

neskeitto, juusto, hedelmäinen 

puuro.

LAUANTAI: Nakkipata, kii-

nankaali-maissi-tomaattisalaat-

ti, mustikkakiisseli.

SUNNUNTAI: Naudanliha-

kastike, perunat, italiansalaatti, 

sekahedelmäkiisseli.

Lähetä kannanottosi, mieli-

piteesi ja havaintosi kätevästi 

tekstiviestillä.

044-9181363
Ahmoja ei näy Makolassa, se jo-

ka kertoo toisen nähneen, niin 

valehtelee. Saamenkielisissä uu-

tisissa sanottiin, ettei ole muualla 

nähty ahmoja kuin pohjoisessa. 

porotiloilla!

Vanha viisaus on myös: - ”ei 

haukku haavaa tee… jos ei vi-

hainen koira purra saa!”

Tietääkö joku onko Nivalassa tai 

lähiseudulla kiropraktikkoa?

Nivalassa varmaan pensan hin-

takartelli. Ylivieskaan tankille ja 

halavemmaksi tullee.

Jo on otsaa juoruta ja haukkua 

kaupan kassalla, pitäs kattoo pei-

liin, onko omat asiat kunnossa. T. 

Totuus on toisenlainen.

Kyllä kaupungin tiedottaminen 

on tarkoitettu hyväkuntoisille, 

jotka kykenee kaikenlaisilta tau-

luilta lukemaan, ja kirjanoppi-

neille joilla on netit, ja osaa nii-

tä käyttää. Jos tarkoitettu kaille, 

niin silloin myös lehdessä, selko 

kielellä.

Huomio autoilijat. Nivalassa on 

Pohjanmaan kallein bensa!! En 

ihmettele jos lähi kunnat ja toi-

nen läänikin kiinnostaa…

Jäi äänioikeus taas käyttämättä. 

Kun ei omista kuvallista henki-

lökorttia, on turha edes yrittää 

äänestämään.

Nyt on kohta kesä! Naapuri am-

pu jo ilma-aseella ensimmäisiä 

muuttolintuja!

Miksi yleensä päätetään vanhus-

ten oloista, tulevat päättäjät ovat 

itsekin vanhoja joskus. Saksassa 

arvostetaan vanhuksia, katsoin 

ohjelman, Viimeinen tanssi, se 

kertoi tasosta mikä siellä on! An-

teeksi että olen Suomessa.

Lämpöiset kiitokset kissasafarin 

pelastustoimiin osallistuneille 

palo- ja sähkölaitoksen väelle, 

sekä ystävällisille naapureille, 

jotka kannoitte huolta Pörristä! 

Turkinkin alla sykkii lämmin 

sydän!

Venäjän satamien rakennusbuu-

mi Viipurin ja Koiviston seudul-

le on seuraava ongelma ja uhka 

Suomelle. Uhka johtuu siitä, et-

tä Venäjän presidentillä on liikaa 

valtaa. Jos presidentiksi valitaan 

sotahullu ja laajentumishaluinen 

henkilö, on Suomi taas uhattuna. 

Em. satamat melkoisella varmuu-

della halutaan turvata siirtämällä 

rajaa lännemmäs esim. Kotka-

Ilomantsi linjalle. Poliitikkojen 

tulisi ottaa tämä uhka huomioon 

ja pitää yllä vaatimusta pakko-

luovutettujen alueiden takaisin 

saamisesta.

”Ei vain totuus pääse 

unohtumaan”!

Nivalassa on tilaa perustaa koi-

ratarha, jätöksiä on vähän joka 

paikassa ja etenkin postilaatikon 

eessä t. takana. Nim. ajattelija.

Huomio varas. Veit hiihtokenkä-

ni. Miksi tunkeutuit varastooni. 

Otit köyhän omaisuutta. Onko 

tunto turtunut?

Missään nimessä Kotikyytiä 

ei saa lakkauttaa, eikö ole hal-

vempaa, että mummut pääse-

vät asioille, vai että joutuisivat 

vihannekseksi laitokseen! Miksi 

palvelut ovat kirkolla, syrjäkylille 

keittoloita, josta sais ruokaa tila-

ta, myös muut palvelut. Tv. Yksi 

tapettavien listalla.

Työttömyys jatkaa laskuaan, se on 

vanhan ja Vanhasen hallituksen 

aikaansaannoksia ja kepulaisen 

aluepolitiikka työn tulosta.

Avoimia työpaikkoja  

Suunnittelija, fysioterapeutti, 

perhepäivähoitaja, hyvinvoin-

tiohjaaja, liikunnanohjaaja, ta-

loushallinnon ammattilainen, 

myyjä kesätöihin, kaivosmiehiä, 

levyseppä-hitsaaja, särmääjiä, 

teollisuusputkiasentaja, hitsaajia, 

kokooja (metalliteollisuus), ko-

nepuuseppä, keittäjä/keittiöapu 

lainen, kokki, ravintolatyöntekijä, 

laitossiivooja, kauneuskonsultti.

Työvoimakoulutus

Laitoshuoltajan ammattitutkin-

to, yrittäjän ammattitutkinto, 

metallialan valmentava jakso, 

tulityökorttikoulutus, työtur-

vallisuuskorttikoulutus, ko-

ne-ja metallialan perustutkin-

to, cnc-koneistus, koneistajan 

ammattitutkinto, levyteknii-

kan ammattitutkinto, hitsaajan 

ammattitutkinto, hitsaajan pä-

tevöitymiskoulutus, kone-ja 

metallialan perustutkinto, levy-

seppä-hitsaaja, metalli-ja raken-

nusalan ammattitaitokartoitus, 

puualan perustutkinto, puuse-

pänalan ammattitutkinto/cnc/

cad/cam, puusepänalan ammat-

titutkinto puutuotteen valmis-

tus, teollisen pintakäsittelijän 

ammattitutkinto/puutuotteiden 

pintakäsittely.

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  pa-

kina Varpu Vilkuna-Uusitalo. 

Klo 13 seurat Nivalan ry:llä (A 

Kattilakoski). Klo 18.30 seurat 

ja lauluilta Nivalan ry:llä  (A 

Kattilakoski).

Ma 26.3. klo 18.30 raamattu- ja 

keskustelupiiri seurakuntakodis-

sa, järj. Kansanlähetys.

Klo 19 raamattuluokan opettaji-

en kokous Nivalan ry:llä.

Ti 27.3. klo  18 naisten piiri seu-

rakuntakodissa. Klo 18.30 gos-

pelkuoron harjoitukset seura-

kuntakodissa (Rautio).

Ke 28.3. klo 18 virsipiiri seu-

rakuntakodissa (Katajala). Klo 

18.30 Unkarin ilta ja Suomi-

Unkari-seuran vuosikokous 

seurakuntakodissa.

To 29.3. klo 17 lapsikuoron har-

joitukset seurakuntakodissa (Ka-

tajala). Klo 18.30 Nivalan ry:n 

ompeluseurat opistojen hyväksi 

piireittäin. KLlo 19 Korpiran-

nan ry:n ompeluseurat Minna ja 

Mauri Kiviojalla (K Tölli). Klo 19 

ompeluseurat Marjatta ja Tuomo 

Isoaholla (J Tölli).

Pe 30.3. klo 18.30 raamattuluok-

ka Nivalan ry:llä.

La 31.3. klo 11-13 kevätmyyjäiset  

Liittolassa diakoniatoimikunnan 

hyväksi, kahvitarjoilu, arvontaa, 

lahjoituksia otetaan vastaan, järj. 

Katajasaaren diakoniatoimikun-

ta. Klo 11 kevätmyyjäiset Nivalan 

ry:llä. Klo 19.30 seurat ja iltakylä 

Nivalan ry:llä (P Mehtälä).

Su 1.4. Palmusunnuntai klo 10 

konfi rmaatiomessu kirkossa, 

talvirippikoulun konfi rmaatio, 

saarna ja lit. Jukkola, kanttori 

Rautio, avustaa  Gospelkuoro. 

Messun jälkeen kirkkokahvit 

seurakuntakodissa. 

Klo 13.30 Haapala-Kotila ja Pi-

disjärvi-Mäntylän diakoniatoi-

mikuntien ja  kyläläisten vierai-

lu Kotikeskukseen ( Junttila). Klo 

12 Uusheräyksen vuosikokous ja 

lauluseurat Aune Karjaluodolla, 

Maitotie 3 as 15.  Klo 14 "Tomu 

värähtää ja  elää"- hetki runolle 

seurakuntakodissa (M Ylen-Ju-

lin), kahvitarjoilu, ohjelma 5 €, 

tuotto Rautaojan perheen lapsille 

seurakunnan diakoniatyön kaut-

ta. Klo 18.30 seurat Nivalan ry:llä 

(J Hintikka, H Ohtamaa).  Klo 

19 Herättäjän seurat seuratuvalla 

(Junttila, Jyrkkä). 

Lapsityö 

22.3 klo 9.30 Kynttiläkirkko ko-

tona ja päivähoidossa oleville 

lapsille, heidän perheille ja hoi-

tajille. Tervetuloa kirkkoon pie-

net ja suuret!

Pyhäkoulutyö

25.3 klo 12 Vilkunan pyhäkoulu 

Hanna-Suoma Savolaisella

25.3 klo 12 seurakuntakodin py-

häkoulu päiväkerhotiloissa

25.3 klo13 pyhäkoulu Matti-

lan palvelukodissa  lapsille ja 

vanhuksille

Perhekerhot          

Perhekerhot kokoontuvat tiistai-

na, torstaina ja perjantaina seu-

rakuntakodilla klo 10-12.

Varhaisnuorisotyö

To 22.3. klo 17 Kokkikerho yli 

10- vuotiaat seurakuntakodin 

nuorten tiloissa, klo 18 Var-

haisnuorten kerho Järvikylän 

koululla, Pe 23.3. Klo 17 puuha-

kerho seurakuntakodilla. Klo 18 

Varhaisnuorten kerho Haapalan 

koululla, La 24.3. klo 12 Retki-

kerho rakentaa havulaavun Ku-

konahon maastoon. Lähtö klo 12 

seurakuntakodilta. Ma 26.3. klo 

17 Kokkikerho 1 - 4 luokkalaisille 

seurakuntakodilla, klo 15.40 Tyt-

tökerho Erkkilän koululla, Klo 17 

Varhaisnuorten kerho Malilan 

koululla. 

Nuorisotyö

Pe. 23.3 klo 19-22 Avoimet Ovet 

Nuorisotiloissa

Ti. 27.3 klo 18-19.30 Isoskoulu-

tus 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

Su. 1.4 kirkossa kolehdin kanta-

vat Nils Lappalainen, Sonja Mäki, 

Erkki Siltala, Maija Haikara

Olkaa paikalla viim. 15 min. en-

nen 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:

Kalajoen rovastikunta jär-

jestää matkan Petroskoihin 

11-14.5.2007

Matkan hinta 260 €. Ilmoittau-

tumiset ja tiedustelut Kalajoen 

seurakunta  10.4.2007 mennessä  

puh. (08) 464 0560/ Siipo tai Yli-

vieskan seurakunta/ Lehto  puh. 

044 711 8626. 

Oulun hiippakunnan lähetys-

juhlat Nivalassa 24-26.8.2007

Haluatko ottaa lähetysjuhlavie-

raita perhemajoitukseen, ilmoit-

taudu kirkkoherranvirastoon 

huhtikuun loppuun mennessä 

puh. (08) 440 025.

Herättäjäjuhlat Lahdessa 6-

8.7.2007. Järjestämme kulje-

tuksen ja majoituksen Lahden 

Herättäjäjuhlille, reitti Ylivies-

ka-Nivala-Haapajärvi- Reisjär-

vi-Lahti ja takaisin. Lisätietoja 

myöhemmin kirkollisissa ilmoi-

tuksissa. Järjestää tilausliikenne 

J Muhonen Oy, puh. 0400 387 

962.

Kanttori päivystää keskiviikkoi-

sin klo 12-13.30 kännykkänume-

rossa:  044-344 2174 Liisa Kata-

jala, vapaapäivät ma ja ti,  040 

532 9051/Rautio, vapaapäivät to 

ja pe. 

Radio Pookin Etappi-ohjel-

massa (100,5 mHz)  maanantai-

sin klo 17.05 käsitellään erilaisia 

teemoja henkilökuvien kautta ja 

pohditaan ajankohtaisia asioita 

ja arvoja.

Lähetyksen kirpputori Kantto-

rilassa, Kalliontie 5, avoinna ke 

ja la 9-13. 

Perheasiain neuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pihan 

puolelta) 84100 Ylivieska. 

Avioliittoon 
kuulutettu
Tuomo Antero Tiikkainen ja Kat-

ja Riitta Tölli

Kastettu

Juuso Matias Vähäsöyrinki

Alli Maisa Ilona Kangas

Hilja Marketta  Konttila

Kuollut

Toivo Einari Mäntylä 73 v.

Teppo Arto Juhani Rautaoja 30 v.

Tuulia Marjatta Rautaoja s Sten-

roth 29 v.

Kirkolliset tapahtumat
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Karvoskylän kappelin perus-

korjaukset ovat alkaneet suuren 

innostuksen vallassa, noin kuu-

kausi sitten kylätalolla pidetyn 

kokouksen ja kirkkoneuvoston 

päätösten mukaisesti.

Kappelin kalusto on siirret-

ty turvaan kylätalolle ja muihin 

yksityisiin suojiin. Alatelen toi-

mesta poistettiin lattian vinyy-

lilaatat ja jyrsittiin asbesti pois. 

Kyläläisten toimesta porattiin 

lattiaan tarkistusreiät. Niistä 

voitiin todeta, että kosteutta ei 

pohjamassoista löytynyt. Perus-

hiekat ovat karkeaa soraa ainakin 

60 sentin vahvuudelta. Tiistaina 

kävi Veikko Löytynoja ottamas-

sa pohjamaasta näytteet, jotka 

lähetetään Kokkolaan tutkitta-

vaksi. Näytteiden analysointi vie 

viikon verran aikaa ja sen jälkeen 

päästään selvittämään, missä laa-

juudessa remonttia jatketaan. To-

dennäköisesti suuritöiseltä latti-

an rikkomiselta ja pohjamassojen 

vaihdolta säästytään.

Tämän jälkeen Veikko Löy-

tynoja pääsee tekemään suun-

nitelmat ja kustannusarvion 

remontin kustannuksista. Kirk-

kovaltuusto on varannut 100.000 

euroa remontin katoksi, mutta 

pidättänyt oikeuden tarkastella 

asiaa ja remontin jatkamista sel-

vitysten jälkeen, toteaa kirkko-

herra Martti Viljanen.

- Kirkkovaltuusto voidaan 

kutsua tarpeen vaatiessa pikai-

sesti kokoon ja asiassa toimi-

taan mahdollisimman ripeästi. 

Töitä päästään jatkamaan muu-

taman viikon sisällä, jos kaikki 

menee hyvin, toteaa kirkkoherra 

Viljanen.

Kyläkokouksessa Veikko Löy-

tynoja lupasi tehdä lmyös vaihto-

ehtoisen laskelman ja kustannus-

arvion siitä, mitä maksaisi lisäksi 

katon uusiminen harjakatoksi.

Kylällä on noussut myös ra-

hallista talkoohenkeä ja jo useat 

kyläläiset ovat julkisesti sitoutu-

neet maksamaan osaltaan yhden 

ristikon, jos harjakattosuunnitel-

ma toteutetaan. Kylällä uskotaan, 

että jos tuo 100.000 euron mää-

räraha saadaan käyttöön, niin 

kappeli rakennetaan sellaiseen 

kuntoon ja asuun, että se pal-

velee seuraavat puoli vuosisataa 

seurakuntalaisia.

Koko kylä asialla:

Karvoskylän kappelia korjataan
- peruksissa ei kosteusvaurioita

Ahkeria talkoolaisia vasemmalta Arvo Kukkola, Tauno Hirvi, Reijo Hangasmaa ja Sakari Pukari.

Karvoskylän ihmisillä on 

toiveikkaille suunnitelmilleen 

katetta. Nämä muistomerkit on 

hankittu kyläläisten toimesta. 

Toinen on vanhan kappelin 

muistomerkki ja kaksi vuotta 

sitten hankittu Yliniemen 

vanhainkodin asukkaiden 

muistomerkki.

Nivalan Nordean tuore kontto-

rinjohtaja Jaakko Lehtinen on tu-

tustunut pankin henkilökuntaan 

ja asiakkaisiin helmikuun alusta 

lähtien. Lehtinen on kotoisin Pu-

dasjärveltä. Puolison lisäksi Leh-

tisten perheeseen kuuluvat 6- ja 

8- vuotiaat tyttäret.

Ennen Nivalan konttorinjoh-

tajan tehtävää Lehtinen toimi 

Nordean Haapaveden ja Oulais-

ten konttoreiden johtajana. Näin 

ollen Oulun läänin eteläinen alue 

on jo tullut tutuksi.

- Aluejohtaja kysyi, kiinnos-

taisiko minua lähteä Nivalaan ja 

minä sanoin, että kiinnostaahan 

se. 

Konttorinjohtajana toiminut 

Seppo Seppälä on nyt asiakas-

vastuullinen johtaja maatalous-

asioissa ja hänen alueensa käsit-

tää Oulun läänin eteläisen osan. 

Maatilojen investoinnit, sukupol-

venvaihdokset ja muutkin toimet 

ovat nykyään niin isoja asioita, 

että siihen tarvittiin aivan oma 

asiantuntija, Lehtinen kertoo.

Nivalan Nordeassa on muil-

lekin asiakasryhmille nimetty 

omia asiantuntijoita.             Iso-

na pankkina Nordealla on myös 

vahva asema alueen kaupun-

kien ja muiden julkisyhtiöiden 

rahoittajana. 

- Konttorinjohtajalla on ko-

konaisvastuu ja vastuu siitä, että 

asiakaspalvelu pelaa, Lehtinen 

sanoo.

Asuntolainat 
hoidetaan hyvin
Nivalan Nordealla on asiakkaita 

muuallakin kuin Nivalassa.

- Niin meillä kuin muillakin 

pankeilla vanhat asiakassiteet 

säilyvät. Asuntorahoitusta  teem-

me myös Oulun talousalueelle, 

pääkaupunkiseudulle ja tietysti 

muuallekin.

Asuntolainojen takaisinmak-

suajat ovat pidentyneet ja siten 

lainojen kokonaiskustannukset 

nousseet. Asunnosta vakuudeksi 

käy yleensä – kohteesta riippuen 

- 75 prosenttia ja lopulle täytyy 

olla takaus tai omaa vakuutta, 

mutta myös muita vaihtoehtoja 

löytyy, kuten Nordean OmaTa-

kaus -tuote.

- Koti on ihmiselle niin tär-

keä asia, että asuntolainat hoi-

detaan, varsinkin tällä alueella, 

hyvin. Takaisinmaksukyky on 

ratkaiseva lainaa myönnettäessä. 

Kun lasketaan koronnousuvara, 

lyhennykset ovat kohtuullisia ja 

ihmisillä on töitä, niin perheet 

eivät joudu liian tiukille. Sinän-

sä esimerkiksi pätkätyöt eivät ole 

este lainan saamiselle, Lehtinen 

kertoo.

Korkojen nousu 
tasaantuu syksyllä
Kaksi vuotta sitten euribor-korko 

oli lähellä kahta, tuosta se on nyt 

kaksinkertaistunut. Miten kauan 

korkojen nousu jatkuu?

- Meillä Nordeassa ei uskota, 

että se kovin paljon enää nousee. 

Hienoista nousua voi vielä tulla, 

mutta kun päästään syksyyn, 

asia on tasapainottunut, Lehti-

nen ennustaa.

Kun korkojen nousu on nyt 

jatkunut pari vuotta, ovat pankit 

viritelleet asiakkaiden suojak-

si uusia tuotteita. Yksi tuote on 

korkosuojaus. Siinä asiakas voi 

sopia korkokaton korkojen nou-

sua vastaan. Korkokatto asettaa 

lainan viitekorolle ylärajan. Tällä 

lisäturvalla voi taata, että mah-

dollisesta korkotason laskusta saa 

hyödyn, mutta voi myös varmis-

taa, että viitekorko ei nouse kor-

kokaton voimassaoloaikana yli 

sovitun tason.

Korkokatosta maksetaan lai-

nan noston yhteydessä palkkio. 

Eripituisia ja erikorkuisia kor-

kokattoja tarjotaan  kulloisenkin 

korkotilanteen mukaan. 

Nivalan Nordean konttorinjohtaja Jaakko Lehtinen:

Korkojen nousu tasoittumassa

Jaakko Lehtinen on aloittanut Nivalan Nordean 

konttorinjohtajana helmikuun alusta.
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Helppo huoltaa
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Lukijan ajatuksia

Nivala-lehti ei julkaissut ”Menee-

kö meillä liika hyvin” artikkeliani 

ennen vaaleja. 

Sitä suuremmalla syyllä voi-

daan nyt vaalituloksen jälkeen 

todeta, että näin taitaa olla! Ää-

nestysprosentti laski ennätys-

alhaiseksi koko maassa.(67.8) 

Keskusta hyötyi eniten hyvin 

toimineesta hallitusyhteistyöstä 

Demareiden tappioksi. Kokoo-

mus menestyi erityisesti alueilla 

joissa oli vähän työttömyyttä ja 

tulotasot hyvät. 

Pohjoissuomalaisten hyvin-

vointi heikkenee tästä vaalitu-

loksesta. Valmistautukaa vero-

jen lisäksi avaamaan kukkaronne 

nyörejä, sillä mitä todennäköi-

simmin maahamme on tulossa 

oikeistohallitus. Sitä pohjustet-

tiin jo menneissä presidentin 

vaaleissa. Kun siihen porukkaan 

lisätään perussuomalaiset vaa-

liliittolaisine taustavoimineen, 

eletään valtakunnassa kovien 

arvojen aikaa.

 Hyvänä asiana voidaan pitää 

sitä, että Nivalassa Demarien 

kannatus nousi ja parhaimmat 

aivot jäi tänne tekemään työtä 

alueemme hyväksi. Vaalityöm-

me oli antoisaa, iloista. Vähällä 

rahalla tehtyä ihmisten kohtaa-

mista, eikä mennyt hukkaan. 

Tulemme vaikuttamaan 

täällä edelleenkin arvojemme 

mukaisesti tasa-arvoisemman 

yhteiskunnan puolesta. Kiitos 

kannattajillemme. Olette lämpi-

mästi tervetulleita näkyvästikin 

mukaan työväenyhdistyksen 

toimintaan. 

Sirpa Heiska.
Nivalan sos.dem.-

työväenyhdistyksen vpj.

ps. Palkkatyössä käyvät ihmiset 

jotka äänestitte oikeistolaisten 

arvojen puolesta, tai jätitte ar-

vokkaan äänenne käyttämättä. 

Oletteko muuten tietoisia Ruot-

sin porvarihallituksen tekemistä 

työelämän ”parannuksista?” 

 

Jospa julkaistais???

Yksinhuoltaja on huoltajana 

kaksikymmentäneljä tuntia vuo-

rokaudessa. Huoli rahasta, työ-

paikasta, ajan ja itsensä riittävyy-

destä on ympärivuorokautinen. 

Lapsen hoitaminen tarkoittaa 

lapsen kanssa asumista. Suomes-

sa on 120 000 yksinhuoltajaper-

hettä, joissa elää noin 200 000 las-

ta. Arviolta 30 000 lasta joutuu 

Suomessa vuosittain kokemaan 

vanhempiensa eron.

Suomessa yksinhuoltajista on 

naisia 90 prosenttia. Moni heistä 

on liian väsynyt pitääkseen ääntä 

itsestään. Yksinhuoltajien määrä 

on nousussa, yhä useampi pari-

suhde päättyy eroon ja lapset jää-

vät toiselle.

Päätös suhteen lopettamisesta, 

eroamisesta on yksi vaikeimmis-

ta päätöksistä, mitä kukaan jou-

tuu elämässään tekemään. 

Lapsi tarvitsee molempia van-

hempiaan – erosta huolimatta.

Silti tulisi aina muistaa et-

tä lapset tarvitsevat molempia 

vanhempiaan. Heillä on oikeus 

omiin tunteisiinsa, heillä on lupa 

rakastaa sekä isää että äitiä, vaik-

ka vanhemmat olisivatkin päättä-

neet purkaa parisuhteensa.

Erotilanne, varsinkin jos van-

hempien välit ovat riitaiset, vai-

kuttaa aina lapseen ja hänen ke-

hitykseensä.  Vanhemmat ovat 

kuitenkin lapselle aina tärkeitä 

ihmisiä, vaikka he asuisivatkin 

eri osoitteissa. Yksinhuoltajien 

ja yhteishuoltajien liitto ry. toimii 

valtakunnallisesti lastensuojelu-

järjestönä, ja sillä on paikallis-

toimintaa useilla paikkakunnilla 

ympäri Suomen.

Vanhemmat tarvitsevat tukea 

huoltajuuteensa.

Lasten suojelun yksi tärkeim-

mistä periaatteista on lapsen edun 

turvaaminen. Se toteutuu par-

haiten ja luontevasti lapselle tär-

keiden ihmisten kautta. Onhan 

vanhemmilla ensisijainen oikeus 

ja velvollisuus huolehtia lastensa 

kasvatuksesta ja hoidosta. Lasta 

voidaan tukea ja auttaa parhaiten 

auttamalla hänen vanhempiaan 

jaksamaan. Tätä toimintaa Yk-

sinhuoltajien ja yhteishuoltajien 

liiton jäsenyhdistyksinä toimivat 

paikalliset yhdistykset harjoitta-

vat liiton tuella.

Vertaistuki on monelle sitä 

parasta tukea!

Yksinhuoltajana koettua on 

hyvä päästä vertailemaan mui-

den samassa tilanteessa olevien 

kanssa. Tai yksinkertaisesti pääs-

tä hetkeksi kotiseinien ulkopuo-

lelle. Hyvin monella yksinhuol-

tajalla on myös tilanne, että suku 

ei ole tai ei halua olla avioeron 

sattuessa lähellä tukemassa. 

Olohuone tarjoaa tarvitta-

van olkapään!

 Olohuonetyyppisellä toimin-

nalla jossa voidaan tavata ja kes-

kustella on monen yksinhuolta-

jan arjessa todella suuri merkitys. 

On hyvä huomata että on muita-

kin samanlaisia asioita läpikäy-

viä. Että saa sanoa ääneen kaikki 

ne asiat, jotka sillä hetkellä otta-

vat päähän. Omia kokemuksia on 

hyvä kertoa toisille, niistä voi toi-

selle olla apua ja päinvastoin.

Ulla Sauvola
Yksin- ja yhteishuoltajien liitto 

ry.

Yksinhuoltajan arki on ympärivuorokautinen
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 

Vestialle 
kysymyksiä

Viime vuoden alkuvuodesta so-

vittiin, että jäteastiani tyhjen-

netään kolmen viikon välein. 

Lähdin kesän alussa Lappiin ja 

palasin sieltä syksyllä. Sillä ai-

kaa Vestia oli omin päin muut-

tanut sopimuksen, että jäteastiani 

tyhjennetään kahden viikon vä-

lein. Ja kun nyt tarkistin laskun, 

koko vuosi olikin laskutettu 

kahden viikon välein tehdyistä 

tyhjennyksistä. 

Soitin yhtiöön, mutta henki-

lö, jonka kanssa tyhjennysvälistä 

oli alunperin sovittu, ei ollut enää 

Vestialla töissä.

Rahallisesti ei ole kyse isoista 

summista, mutta periaatteessa 

en ole tottunut maksamaan te-

kemättömästä työstä.

Ihmettelevä

Kunnan-
hallitukselle

terveisiä
Ruuttusen tamman arvo aikoi-

naan oli pienempi kuin nykyiset 

mokaukset!

Veronmaksaja
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Mielestäni kaupungin johtavien 

päättäjien kannattaa vakavasti 

harkita näitä ponnekkaasti  esil-

le nousseita tiedotuspyyntöjä. 

Pyynnöthän ilmiselvästi osoitta-

vat, että ihmiset miettivät asioita 

pohtien miksi mihinkin ratkai-

suun päädytään ja onko tehdyt 

päätökset hyviä? Eihän osallistu-

minen tarkoita sitä, että päättäjät 

olisivat juoksupoikia, säntäillen 

sinne tänne erilaisten yksityisten 

tekemien pyyntöjen mukaan. 

Nyt vain on selkeästi tarvet-

ta, sen osoittavat mm. lukuisat 

kirjoitukset ja kylillä kuuluvat 

kommentit. Kyllä minä mm. ha-

luaisin tietää mitä tarkoittaa tä-

mä Lakson Vesi Oy:n selvityksen 

hyllyttäminen? Onko sellainen 

tapahtunut?

On paljon ihmisiä joilla ei ole 

tietokoneyhteyksiä käytössään. 

Yksittäisten valtuutettujen tapaa-

minen antaa yhden ihmisen asia-

tiedot mielipiteineen ja valtuus-

ton parvelta ei anneta osallistua. 

Niin ja mitkä tiedot valtuutetut ja 

lautakunnan jäsenet saavat esit-

telijöiltä. Viittaan yllämainittuun 

selvitykseen. Kyllä halu tietää 

asioista on kaupunkilaislla ihan 

todellinen.

Tiedottamisen on hyvä olla 

ajantasaista. Kärsämäen naimis-

kaupassa  infotilaisuus oli pahasti 

myöhässä, itse asia oli jo loppua 

vaille roskapöntössä.Yksi hauska 

asia siinä tilaisuudessa kylläkin 

tuli esille. Jonkun osallistujis-

ta kysyessä, että miksi juuri Kär-

sämäkeen päädyttin,vaikka siinä 

oli maarajaongelmat ja väestön 

riittämättömyys peruspalvelu-

piiriksi. Vastauksena tuli, että no 

kun Kärsämäki pyysi.

Ilmapiirissä on aistittavissa 

lievää kapinahenkeä. Monilla 

on jo mielenkiinto siinä määrin 

herännyt, että oletettavasti suun-

taavat seuraavaan “Pro Nivala” 

kokoukseen.

 Missä mennään?

Lisääkö tieto 
tuskaa??

% & ' ( %' &) &( ') *+ %))
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Monien asukkaiden ja heidän 

omaistensa pyynnöstä pidettiin 

Mattilan palvelutalossa kevät-

tanssiaiset. Sali tulikin aivan täy-

teen talon asukkaista ja paikalle 

oli saapunut väkeä myös muista 

palvelukodeista. Tilaisuudessa 

oli lisäksi asukkaiden omaisia ja 

ystäviä.

Tanssien musiikista vastasi 

varmalla tyylillä Nivalan Peli-

mannit, solistina oli Sulevi Oja-

lehto. Musiikkivalinnat olivatkin 

oikeaan osuneita ja yleisölle tut-

tuja jo vuosien takaa.

Tanssipartnereita löytyi myös 

henkilökunnasta ja paikalle tul-

leista ystävistä. Pyörätuolikaan ei 

ollut este tanssiin lähtemiselle.

Jos ei halunnut tanssia, niin 

mukavaa musiikkia saattoi kuun-

nella  ja yhdessäolosta nauttia 

omalta paikaltaankin.

- Oli aivan erikoinen tunnel-

ma, kaikkien suu oli naurussa, 

iloitsi eräs mukana ollut. - Täl-

läkin tavalla voi tuottaa iloa niille 

vanhuksille, jotka sitä haluavat. 

Ovathan monet harrastaneet 

musiikkia ja tanssia nuorempa-

na, joten voi sitä harrastaa van-

hanakin, hän totesi.

Kevättanssiaiset Mattilan palvelutalossa

Sulevi Ojalehto lauloi tuttuja sävelmiä.

Tanssikavereita löytyi myös henkilökunnasta ja paikalle 

saapuneista ystävistä.

Kevättanssiaisissa oli kaikilla mukavaa ja ilmeet sen mukaisia.

Vieraiden ja talonväen oli mukava seurustella yhdessä iloisessa 

tapahtumassa.

Pyörätuolillakin voi tanssia hyvien tanssikavereiden kanssa.
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Jätä aineisto seuraavaan lehteen 
viimeistään torstaina klo 16:00
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Parhaat palvelut  

Nivalan Viikon voi lukea kokonaan internetissä
www.nivalanviikko.fi 
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Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

SUZUKI GSX-F 600cc, ajettu 
16 500 km, vm-99. Uudet 
renkaat, hyvä ja siistikuntoi-
nen. Hp. 5700 euroa. Puh. 
050 379 3102

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

ASTIAPESUKONE toimiva. 
Puh. 08-445 454

3H+K+S 74 m2, paikkakun-
nalta muuton vuoksi. Vapaa 
1.6-07. Puh. 044 286 1212

Honda Monkeyn VAKIOSY-
LINTERI männällä vm-87, 
hp. 40 euroa. Vähän käytetty 
LUMILAUTA siteineen. Pituus 
130 cm. Hp. 80 euroa. Puh. 
443 317.

Gram PAKASTEARKKU, ulko-
mitat lev. 80 cm, syv. 65 cm. 
Vanha, mutta erittäin vä-
hän käytetty. Tilavuus 200L. 
Hp. 150 euroa. Puh. 044 021 
5260.

PPO:n Puhelinosake. Puh. 
045 639 5516

Hyvä NAHKASOHVA. Hinta 
50 euroa. Puh. 443 321.

HEINÄÄ ja säilöre-
hua vuoden 2006 satoa 
Puh.0407200138.

Halutaan vuokrata  

2 h+k. Puh. 040 570 6831

Työssäkäyvä aviopari etsii 
KOLMIOTA Nivalasta. Pieni 
OMAKOTITALOKIN käy. Puh. 
044 283 0794.

Ostetaan  

POLTTOPUURANKAA seka tai 
koivu. Puh. 040 523 1870

PINNASÄNKY JA SYÖTTÖ-
TUOLI. Puh. 050 587 3340.

OMAKOTITALO Nivalasta. 
Hinta max. 110 000 euroa. 
Laita tietoa myytävästä ta-
losta ja yhteystietosi teks-
tiviestinä numeroon 0400 
504 082.

Kadonnut  

Kultainen KORVAKORU. Löy-
täjälle maksetaan pieni palk-
kio. 440 647

Henkilökohtaista  

Hei sinä vapaa 25-45-vuotias 
nainen. Onko kevättä rinnas-
sa? Tule ystäväksi/kumppa-
niksi 46- vuotiaalle miehel-
le. Soita numeroon 040 873 
4405.

 

Sekalaista  

Viljelysuunnitelmien tekoa 
AgroPro-ohjelmistolla.  Jarmo 
Raudaskoski 044-2681110.

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.

HUOM! Tori-, marjanmyynti- maatila- ym. elinkeinoilmoitukset 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:N KEVÄTKOKOUS
Osuuspankin kokoustila torstaina 29.3.2007 klo 19:00. Käsitellään 

sääntömääräiset asiat. (Hallituksen kokous ennen varsinaista ko-

kousta klo 18:00)!

TERVETULOA!

YSIKAKS' NIVALA RY

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
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Murphyn lakeja
Murphyn laki: Jos jokin voi men-

nä pieleen, se menee pieleen.

Valerien valitus: Tulevaisuus ei 

ole sitä, mitä ennen vanhaan.

Kohnin korollaari Murphyn la-

kiin: Kaksi möhläystä on vasta 

alkua.

Sallimuksen laki: Kunnia saattaa 

olla katoavaista, mutta häpeä on 

ikuista.

Toinen Löytölaki: Löydät aina 

sellaista mitä et etsi.

Yhtiön hallintolaki: Työsuoritus 

jää tittelin varjoon.

Kapteeni Carnin laki katsele-

misesta: Seisoitpa missä tahan-

sa, olet aina jonkun tiellä.

Aubreyn autolaki: Moottorin 

huolestuttava sivuääni ei kuulu 

koskaan korjaamolla.

Kotinikkarin kolmas laki:  Ka-

donnut työkalu löytyy välittömäs-

ti, kun tilalle on ostettu uusi.

Kesslerin laki: Diplomatia on si-

tä, että annat jonkun muun tehdä 

tahtosi mukaan.

Anthonyn teoria: Mitä tarkempi 

kartta, sitä varmemmin eksyt.
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Murphyn lakeja
Poliittisten lupausten sääntö: 

Totuus vaihtelee.

Chisholmin ensimmäinen laki: 

Jos asiat sujuvat hyvin, jotain me-

nee kohta pieleen.

Hammondin ruuanvalmistusla-

ki: Kaikkia nesteiden mittaami-

sessa kastuneita välineitä tarvi-

taan heti kohta kuivien aineiden 

mittaamiseen.

Bobbyn laki: Särkymättömä le-

luja ei olekaan.

Gattusonin lisäys Murphyn 

lakiin: Mikään ei ole niin huo-

nosti, etteikö se voisi mennä vielä 

huonommaksi.

Standardiaika: Yhden kellon 

omistaja tietää oikean ajan. Kak-

si kelloa omistava ei voi koskaan 

olla varma.


