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Puhtaasti Parasta!

12 rinnettä; pisin 1340 m, pipet, reilit, boxit, snowpark, korkeusero 190 m, 7 hissiä, 3 lasten hissiä.

Lunta riittää! Rinteet ja ladut
HUIPPUKUNNOSSA.

Paljakka Pilkit 14.-15.4.
Paljon suuria palkintoja - vähän pieniä kaloja

Iltakilpailu la klo 14-16
Päiväkilpailu su klo 12-14
Lippu 20 eur/pv

Tarkemmat tiedot:
Säännöt ja palkinnot

www.paljakka.fi

Palkintojen yhteisarvo yli 23.000 É

Kahden päivän suurin saalis: 15 hv Yamaha
perämoottori ja kumivene
Lisäksi molempina päivinä suurin ja pienin
kala palkitaan runsaskätisesti sekä
25 parhaalle reilut palkinnot molempina päivänä.

Paljakka Pilkissä

mukana myös

Kärkkäinen

Kevään aurinkoviikot 9.4.-6.5.
•Lunta riittää pitkälle kevääseen
•Kysy hullunhalpoja
majoitusvaihtoehtoja

Aurinkopaketti
b/hlö/vrk
(väh. 4 hlö/mökki)

Majoitus 4-10 hlön
mökeissä, hissiliput
rinteeseen alk.29

Hyvää Pääsiäistä!
Nivalan Viikko ei ilmesty pääsiäislauantaina.
Seuraava
numero 15.4.
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Nimipäivät  

Sunnuntai  
1.4.2007

Kalenteri

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Sunnuntai: Raita. Pulmu

Maanantai: Pellervo

Tiistai: Sampo, Veeti

Keskiviikko: Ukko

Torstai: Irene, Irina, Ira, Iro

Perjantai: Ville, Vilho, Viljami

Lauantai: Allan, Ahvo

1. Kuinka monta munaa kahlaa-

jalinnut munivat kerrallaan?

2. Kuka on säveltänyt Nälkämaan 

laulun? 

3. Kuka oli Kalevalassa Louhen 

vävy? 

4. Minkälaisia eläimiä ovat 

aratingat? 

5. Minkä esineen osia ovat sak-

keli ja valin?

Vastaukset sivulla 4.

Olen saanut olla täällä Espanjas-

sa nyt syksystä asti tutustumassa 

ja oppimassa, mitä Turistikirkon 

lähetystyö  pitää sisällään. Koko-

naisuudessaan työ on niin laaja, 

etten ole vieläkään sitä täysin 

pystynyt hahmottamaan.  Ristin 

sanoma ei ole kuitenkaan muut-

tunut vaikka uusia monenlaisia 

tarpeita tulee koko ajan lisää ja 

työ sitä kautta muuttuu ja nyky-

aikaistuu. Jeesus on edelleenkin 

sama voimassaan, Hän pelastaa 

ja parantaa ihmisen, joka haluaa 

kääntyä Hänen puoleensa vilpit-

tömin sydämin.

Tämäkin Pääsiäinen kertoo 

meille tätä sanomaa. Me muis-

tamme Golgatalla ne kolme ris-

tiä. Mitä ne minulle ja sinulle 

puhuu? Toisen ryövärin risti, tä-

mä pilkkasi Jeesusta vielä vaik-

ka tiesi, että armo oli niin lähellä 

tarjolla ja hän oli menossa kohti 

kadotusta, josta ei paluuta ole. 

Synti oli kietoutunut häneen niin 

lujasti, että hänen oli kuoltava ja 

minulle se kuvaa synnin voimaa, 

sitä ei voida ohittaa noin vain se-

littelemällä, syyttelemällä muita, 

yrittämällä unohtaa tai väistellä, 

siitä ei ole helppo päästä eroon, se 

haluaa riippua meissä kiinni.

Kerrotaan eräästä miehestä, 

joka oli tehnyt henkirikoksen ja 

halusi peittää jälkensä. Oli pimeä 

syysilta ja kun tiesi, että nousuve-

si nousisi, hän otti tuon ruumiin 

selkäänsä, kietoi kädet kaulaansa 

ja jalat lanteidensa ympäri ja kä-

veli kantaen ruumista vesirajaan 

ja aikoi pudottaa ruumiin veteen, 

että virta vie ja jäljet peittyy. Mut-

ta kädet ja jalat olivat jäykistyneet 

jo eikä irronneet ja hän kaatui it-

sekin sinne mutaan eikä päässyt 

sieltä ylös vaan hukkui itsekin. 

Synnin kanssa käy samalla taval-

la, jos emme tee parannusta.

Toinen pahantekijöistä oli toi-

sella puolen Jeesuksen ristiä. Hän 

katui, ei syytellyt ketään, ei olo-

suhteita, vaan nöyrästi tunnusti 

”minä olen tehnyt väärin ja olen 

ansainnut rangaistuksen” mutta 

pyysi ”muista Jeesus minua kun 

tulet valtakuntaasi”. Ja niin Jee-

sus antoi hänelle anteeksi ja sanoi 

”tänä päivänä sinun pitää oleman 

minun kanssani paratiisissa”. Tä-

mä risti puhuu minulle siitä, että 

meillä langenneilla ihmisillä on 

mahdollisuus pelastua. Me saam-

me tulla Jeesuksen tykö sellaisina 

kuin me sillä hetkellä olemme. Ei 

ryövärikään siinä ristillä voinut 

lähteä itseään ja tapojaan paran-

telemaan vaan hän tuli sellaisena, 

tunnusti reilusti olevansa synti-

nen, ja sai armon siinä hetkessä 

ja iankaikkisen elämän Jeesuksen 

yhteydessä.

Keskimmäinen Jeesuksen ris-

ti. Voitko kuvitella sitä rakkauden 

määrää, Hän siinä ristillä kylki 

puhkaistuna, vertavaluvana, ha-

kattuna, syljettynä, pilkattuna, 

antaa ryövärille synnit anteek-

si ja koko ihmiskunnalle. Hän 

rukoili ”Isä anna heille anteeksi 

sillä he eivät tiedä mitä he teke-

vät”. Hän kärsi syyttömänä tuon 

raskaan ristin kuoleman, että sinä 

ja minä saamme jälleen yhteyden 

Jumalan kanssa, josta synti erotti 

meidät.

Ja tuon valtavan rakkauden li-

säksi, minulle tämä puhuu siitä 

suurimmasta voimasta, joka on 

kaiken yläpuolella. Sillä kuole-

makaan ei voinut Jeesusta pitää 

otteessaan, vaan hän nousi ylös 

haudastaan ja nousi Isän Jumalan 

luo ja hallitsee Isän kanssa ikui-

sesti ja tulee kerran hakemaan 

häneen uskovat myös kotiin Isän 

luo. Täällä Espanjassa on paljon 

laatoitettuja hienoja katuja, ja ai-

na väkisinkin tulee mieleen, että 

kerran saan astella oikein kulta-

kaduilla, jonka Jeesus kuolemal-

laan hankki minulle. Ensimmäi-

senä haluan kiittää Jeesusta, kun 

sinne pääsen.

Teitä kaikkia haluan tällä Pää-

siäisen sanomalla siunata siellä 

Nivalassa. Kesällä nähdään.

Terveisin 

Liisa Jyrkkä          
 

Nivalalainen Liisa Jyrkkä (keskellä kasvot kameraan päin) työskentelee Espanjan turistikirkon 

palveluksessa.

Maritta Raudaskoski <maritta.raudaskoski@omanetti.fi >

Toimittajan tarinoita

Maailman ylhäisimmälläkin 

valtaistuimella istutaan - loppu-

jen lopuksi - pelkän persuksen 

päällä. 

Montaigne 

Ajassa  

Sunnuntai 1.4.

Palmusunnuntai

Aprillipäivä

Jumalani, Jumalani,

miksi hylkäsit minut?

Minä huudan sinua avuksi,

mutta sinä olet kaukana.

Jumalani, minä kutsun sinua päi-

visin, mutta sinä et vastaa.

Yöt kaikki huudan saamatta 

rauhaa.

Sinä olet pyhä, sinä olet ku-

ningas, sinulle soivat Israelin 

ylistysvirret.

Sinuun ovat turvanneet isämme 

ennen.

Sinuun he turvasivat ja pääsivät 

suojaan, sinua he huusivat ja sai-

vat avun, sinuun he luottivat ei-

vätkä pettyneet.

Ps. 22: 2-6 

Nivalan Viikko teki hallintovalituksen 

kaupungin ilmoituslehtipäätöksestä. Ni-

valan kaupunki on antanut Oulun hal-

linto-oikeudelle vastauksensa, jonka mu-

kaan valitus on aiheeton. Odotellaan!

Kaupunki pyysi tarjouksia ilmoitus-

tensa julkaisemiseen viideltä lehdeltä: 

Nivala –lehdeltä, Nivalan Viikolta, Ka-

lajokilaaksolta, Keskipohjanmaalta ja 

Oulun Eteläiseltä(?). Tarjouksia jätet-

tiin neljä.

Jo heti tarjouspyyntöön tutustuessani 

totesin, että nyt ei ole kysymys kilpai-

luttamisesta, vaan ilmoitusmarkkojen 

ohjaamisesta Nivala –lehdelle. 

Asia sinänsä ei riitele, enkä minäkään 

ole paha riitelemään. Asia kiinnostaa mi-

nua siksi, että ikuisena opiskelijana olen 

perehtynyt hankintalainsäädäntöön jo 

heti, kun siitä yleensä alettiin puhua ja 

aivan erikoisesti viime aikoina, kun sii-

hen on tulossa muutoksiakin. Haluan 

katsoa, mikä merkitys lailla on ja kun 

oikeus on sanansa sanonut, minulla ei ole 

asiaan nokan koputtamista. Hankinta-

lainsäädäntö lähtee siitä, että ehdokkaita 

ja tarjoajia on kohdeltava tasapuolisesti 

ja syrjimättä kaikissa hankintamenette-

lyn vaiheissa.

- Hankintayksiköllä on hyvin pit-

kälti harkintavalta arviointiperusteiden 

määrittelyssä. Mitä tahansa perusteita ei 

kuitenkaan voida käyttää arviointiperus-

teina. Ne eivät esimerkiksi saa olla syrji-

viä tai jotain tarjoajaa suosivia seikkoja, 

sanoo Tuuli Tarukannel Kuntaliitosta 

(erityisasiantuntija, lakiasiat).

Tarjouspyyntöön oli laadittu pistey-

tyssysteemi, jonka perusteella etsittiin 

kokonaistaloudellisinta ilmoituslehteä. 

Voittaja oli Nivala –lehti.

Pisteytys on niin hauskasti laadittu, 

että Nivalan Viikko jäi aina ulkopuo-

lelle, mutta parhaitakaan ei huomioitu 

ylimääräisillä pisteillä. Hinnan kohdalla 

halvin tarjous sai maksimipisteet ja muut 

vähemmän suhteessa ilmoitushintaan, 

mikä on aivan järkeenkäypää. 

Lehden ilmestymiskerta viikossa pis-

teytettiin niin, että jos ilmestyi yhden 

kerran viikossa (Nivalan Viikko), sai 0 

pistettä, mutta jos kaksi kertaa tai use-

ammin sai 25 pistettä! Keskipohjanmaa 

ilmestyy seitsemän kertaa viikossa, mut-

ta sillä ei ollut enää merkitystä, samoin 

kuin ei peittoprosentillakaan. Jos lehden 

Nivalan kuntalevikki ylitti 70 prosent-

tia sai 25 pistettä. Raja oli jyrkkä eikä 

Nivalan Viikon täyspeittävyydellä ollut 

merkitystä. 

Lehden toimitusvarmuus oli mitattu 

pisteyttämällä siten, että jos kokoaikaista 

henkilökuntaa oli 1-5 henkilöä (Nivalan 

Viikko), sai 0 pistettä, mutta jos yli viisi, 

sai maksimipisteet. Kun Nivala –lehden 

pisteytys oli täyttynyt, toimitusvarmuu-

teen ei vaikuttanutkaan enää se, että esi-

merkiksi Keskipohjanmaa –lehdellä on 

45 toimituksellista työntekijää (Suomen 

Lehdistö 2006) ja vielä kirjapainolla lä-

hes 100 henkilöä. Loogisesti ajatellen 

siis Keskipohjanmaan olisi pitänyt saa-

da maksimipisteet ja muiden vähemmän 

suhteessa työntekijämäärään!

Nykyaikana lehdessä olevalla palka-

tulla henkilömäärällä ei ole juuri mitään 

tekemistä toimitusvarmuuden kanssa. 

Mainostoimistot tekevät ilmoituksia 

ja freelancer –toimittajia on enemmän 

kuin heille töitä. Ystäväni Eero Lehti, 

joka omistaa muutaman ”läpyskän” täs-

sä maassa, kertoi julkisesti, että ennen 

lehden perustaminen vaati paljon omai-

suutta ja melkeinpä oman kirjapainon. 

Nyt kun ostaa vajaan kymppitonnin tie-

tokone- ja ohjelmistosysteemin, pystyy 

lehden tekemään vaikka yksin, jos vain 

viitsii ja osaa.

Toivottavasti oikeus ottaa kantaa 

myös jääviyskysymykseen, kun tarjous-

pyynnön laatinut hallintojohtaja kuuluu 

Nivala –lehden toimitusneuvostoon.

Viime vuonna kaupunki ilmoitti tar-

peellisiksi katsomiaan asioita myös Ni-

valan Viikossa, mikä oli kaupunkilaisten 

palvelemista. Koska lehtemme menee jo-

kaiseen kotiin, erikoisesti päivähoito–, 

koulu– ja terveyskeskuksen asiat olisi 

hyvä saada kaikkien kaupunkilaisten 

tietoon. Lukijat kaipaavat ilmoituksia ko-

vasti. Kaikki eivät tilaa lehtiä eikä kaikilla 

ole nettiä, se pitäisi muistaa.

Rahalla tämän asian kanssa ei ole mi-

tään tekemistä. Nivalan Viikko on pär-

jännyt ilman kaupungin rahoja tähänkin 

asti, ja vahva epäilys on, että pärjäilee 

eteenkin päin.

* * *

Ilmoituksia pukkaa taas niin, että täytyy 

sanoa: ”Jatkuu seuraavassa numerossa”. 

Pääsiäinen tulee ja kaupoissa myydään 

aikuisen pään kokoisia suklaamunia las-

ten iloksi. Hyi kaikkiaan, mikä määrä so-

keria, rasvaa ja lisäaineita. Tiedä häntä, 

liekö mämmi sen terveellisempää – mu-

natkin joskus arveluttaa – mutta pääsiäi-

seen kuuluvia asioitahan nuo ovat.

Nivalan Viikko ei ilmesty pääsiäis-

lauantaina. Keskitymme kristikunnan 

suureen juhlaan.

Maritta Raudaskoski

Ilmoitusluontoisia asioita

Terveiset maailmalta
Tervehdys Espanjasta
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Yksi pisimpään Nivalassa olleis-

ta liikkeistä on  Teuvo ja Maritta 

Kiiskilän pitämä Värisilmä. Kiis-

kilän sisustusliike on ollut toi-

minnassa ihailtavat 29 vuotta. 

- Näihin vuosiin on mahtunut 

monenlaista muotisuuntausta. 

Ennen vanhaan, kun aloitettiin 

liikkeen toimintaa, muodissa 

olivat voimakkaat värit. Nyt tä-

mä väriympyrä on tullut takasin, 

koska muotihan toistaa itseään, 

kertoi Teuvo Kiiskilä. 

Kiiskilän suureen valikoimaan 

kuuluvat kaikki materiaalit mi-

tä sisäpintaremontteihin yleesä  

tarvitaan, esimerkiksi erilaiset 

lattiat, sisäkatot, laatat, tapetit, 

maalit, työvälineet ym. Tietysti 

tarvikkeita ja maaleja löytyy ra-

kennusten ulkopintoihinkin. 

Halutessaan myös asiakas 

saa hyviä vinkkejä ja opastusta 

remontoimiseen. 

Sisustaminen on 
lisääntynyt
Tänä päivänä ihmiset sisustele-

vat paljon enemmän kuin ennen 

vanhaan. Onhan se mukava saa-

da silmälle iloa uusista ideoista ja 

pieni muutoshan piristää toden 

totta.

- Materiaalit ovat nykyään 

myös laadukkaampia ja kestä-

vämpiä. Tapetit esimerkiksi on 

helppo kiinnittää seinään  ja ne 

eivät turpoa eivätkä leviä. Myös 

paksuus niissä on ihan eri luok-

kaa kuin aikaisemmin. Tapetit 

voi pestä miedolla Fairyn tapai-

sella pesuaineella. 

- Isokuvioiset ja värikkäät ta-

petit ovat nyt viimeisen päälle 

muodissa, niitä ostetaankin pal-

jon, kertoi Teuvo. Sabluunamaa-

laus on lisääntynyt myös. Niihin 

Keväistä piristystä sisustuksesta

Mahtavat värit ja kuviot tulevat esiin tapeteissa Sabluunamaalauksella saat ihmeitä aikaan.

on omat maalinsakin tehty. Upeilla 

helmiäislasyyreilla kun rupeaa luo-

maan omaa ideaa, niin siinä on vain 

mielikuvitus rajana. Lattian värit ovat 

tänä päivänä vaihtuneet vaaleasta 

tummaan.

 -Kun ennen asiakkaat ostivat lat-

tiamateriaaleja vaaleana niin nyt tä-

mä on vaihtunut tummaan lattiaan. 

Ei muuta kuin kevättä kohti rohkeas-

ti kokeilemaan uusia ideoita, Kiiskilä 

kannustaa.

Teuvo Kiiskilä esittelee uutta tapettikuosia.
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

1. Neljä

2. Oskar Merikanto

3. Ilmarinen

4. Papukaijoja

5. Ankkurin

Silloin kerran
Sehän oli tullut jo edellisenä päivänä

se lasku -

ja niitähän nyt riitti selekärepullinen.

Oli satanut monena monena päivänä kaatamalla,

kylätielläki virtoja hiekan seassa.

- Mitenkä masentavaa - ja niitä rahahuolia,

Töistä tullessa virta toi paperirahan hiekkatiellä

jossa kolikko painona.

Kuvitella! Virta kuljettaa keskellä hiekkaista kylätietä

kaatosateessa paperirahaa

ja kolikko painona - Että?

Kivaranmummu

Lukijan runoMAANANTAI: Jauheliha-kas-

viskeitto, juusto, ruisleipä.

TIISTAI: Perunaso-

se-kirjolohilaatikko, 

punajuuri-omenasalaatti.

KESKIVIIKKO: Nakkikastike, 

perunat, kaalisalaatti.

TORSTAI: Merimiespihvit, 

kiinankaali-salaattivihannes-

ananassalaatti.

PERJANTAI: Pitkäperjantai.

SUNNUNTAI: Naudanliha-

kastike, perunat, italiansalaatti, 

sekahedelmäkiisseli.

MAANANTAI: Jauhelihapork-

kanakastike, perunat, jäävuo-

ri-tomaatti-persikkasalaatti, 

mustaherukkakiisseli.

TIISTAI: Maksapihvi, pe-

runat, kastike, puolukka, 

aprikoosihyytelö.

KESKIVIIKKO: Kirjo-

lohilaatikko, punajuuri, 

punaherukkakiisseli.

TORSTAI: Lihakeitto, juusto, 

mustaherukkapuuro.

PERJANTAI: Lammaspyöryk-

kä, kastike, perunat, kaalisalaat-

ti, mämmi.

LAUANTAI: Kala-kasviskeitto, 

juusto, boysenmarjakiisseli.

SUNNUNTAI: Lihahöys-

tö, perunat, kurkkusalaatti, 

hedelmärahka.

NIVALA

Avoimia työpaikkoja työvoima-

toimistossa:

Kaivoksen käyttö- ja suunnittelu-

insinööri, kaivoksen työnjohtaja, 

kaivoksen ylityönjohtaja, projek-

tigeologi, suunnittelija, psykiat-

rian sairaanhoitaja, perushoitaja, 

lähihoitaja, perhepäivähoitajia, 

hyvinvointiohjaaja, liikunnanoh-

jaaja, taloushallinnon ammatti-

lainen, myyjä kesätöihin, kai-

vosmiehiä, levyseppä-hitsaajia, 

särmääjä, teollisuusputkiasenta-

ja, hitsaaja, kokooja, konepuu-

seppä, keittäjä/keittiöapulai-

nen, kokki, ravintolatyöntekijä, 

kauneuskonsultti.

Nivalan kirkossa järjestetään 

sunnuntaina 15.4. Kantelekirk-

ko, jonka tuotto käytetään juna-

onnettomuudessa orvoksi jää-

neiden lasten hyväksi. Mukana 

on noin 30 soittajaa ja lisäksi 

laulusolistit. Ohjelman hinta on 

10 euroa.

Musiikin lisäksi ohjelmassa on 

puhe ja yhteislaulua. Tilaisuus 

päättyy yhdessä laulettuun ”Oi 

Herra luoksein jää”.

Tilaisuuden ohjaa Eero Pitkälä ja 

juontaa Harri Heikkilä.

Lähetä kannanottosi, mieli-

piteesi ja havaintosi kätevästi 

tekstiviestillä.

044-9181363
Tämä olis yks idea, joku perustais 

lakkautetulle koululle tai tyhjiin 

taloihin monitoimiyrityksen, 

mistä vois ostaa vaikka ruokaa, 

kyyditys vaikka kerran viikossa 

erilaisiin kerhoihin. Asennemuu-

tosta vanhojen oloihin, pitääkö 

vain ahdistuneena oottaa jos-

sain kopperossa loppua, kun vois 

omatoimisena asua kotona?

On sitä joillakin katteuven aihet-

ta, kajehittaan toisten sairautta ja 

sairaslomaa. Hajetaan vielä su-

kulaisetkin kajehtimaan. Sitten 

kytätään porukalla tekemisiä ja 

soitellaan kaikkiin virastoihin 

ja lääkärille että pitäs katkasta 

sairasloma kun se tekkee sitä ja 

tätä.

Kylläpä täällä on ahman jäläkiä 

näkynyt, luonto piiparit on niitä 

tänne istuttanu.

Kunta rakentaa verorahoilla 

kirkonkylän isoimman umpitie 

parkkipaikan Niementielle, jo-

ta kukaan ei tarvitse. Huonoa 

säästämistä!

Väärälle tielle lähtivät Nivalan 

naisyrittäjät messuhommassa, 

kun kaikkia alaan kuuluvia ei 

huolittu mukaan. Asia on päivän 

puheenaihe Nivalassa. Olisi ollut 

järkevää pitää kunnon messut ja 

kutsua kaikki naapurikunnatkin 

mukaan. Yhteistyö se tuo voimaa 

ja siihen täälläkin on totuttava.  

Nim. Entinen yrittäjä(mies).

Tämä Nivalan Viikko on maa-

ilman paras lehti. Kaikki asiat 

on hoijettu ja tievossa kun lukee 

tekstarit. Kilipaillaan isännän 

kaas, kumpi kerkiää saaha lehen 

ko se tullee. Kiitokset paljon.

Onko kukaan nähnyt Kosken-

perän lähettyvillä mustaa kol-

likissaa jolla pinkki kaulapanta 

ja valkoiset tassut. Jos näkyy, il-

moittaisitteko p. 044 925 0067.

”Se koira älähtää, johon kalikka 

kalahtaa.” Tosiaankin!!!

Miksi pitää olla taloyhtiössämme 

asukki jolle oma kaksio ei enää 

riitä. Sekaantuu joka asiaan ja 

tuputtaa ”maalaisjärkeään” joka 

hommaan – aivan oikein?

Kalajaskan mukaan Salmela ja 

Takalo ovat Pro Nivala illassa 

aikoneet tehdä tutkintapyynnön 

Pula-oopperan rahankäytöstä? 

Toivottavasti näin tapahtuu ja 

saadaan asiaan selvyys. Kiitos jo 

etukäteen.

Kantelekirkko
orvoksi jääneiden

lasten hyväksi

Kirkolliset tapahtumat
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 12 Ojalan 

kinkerihiidot Hiitolassa. Klo 14 

"Tomu värähtää ja  elää"- het-

ki runolle seurakuntakodissa 

(M Ylen-Julin), kahvitarjoilu, 

ohjelma 5 ƒ ennakkomyynti 

Mairen kukkapiste ja Laurilan 

kukkakauppa, tuotto Rautaojan 

perheen lapsille seurakunnan 

diakoniatyön kautta. Klo 18.30 

seurat Nivalan ry:llä (J Hintikka, 

H Ohtamaa).  Klo 19 Herättäjän 

seurat seuratuvalla (M Jyrkkä, 

Olli). 

Tänä vuonna hiljaisenviikon 

teksteinä luetaan ahtitekstejä, 

jotka löytyvät mm vuonna 1941 

painetusta Suomen ev.lut kirkon 

Evankeliumi-ja rukouskirjas-

ta. Aihetekstit ovat yhtenäinen 

kertomus Jeesuksen kärsimyk-

sen historiasta, joka yhdistää 

kaikkien neljän evankelistan 

kertomukset.

Ma 2.4 Hiljaisenviikon maanan-

tai  klo 11 näkövammaisten ker-

ho seurakuntakodissa. Klo 18.30 

raamattu- ja keskustelupiiri seu-

rakuntakodissa, järj. Kansanlä-

hetys. Klo 19 ahtisaarna kirkos-

sa V-M Linnanmäki, Katajala, A 

Päivärinta, viulu.

Ti 3.4 Hiljaisenviikon tiistai  klo 

13 päiväveisuut seuratuvalla, uu-

det Siionin virret tutuiksi. Klo 18 

gospelkuoron harjoitukset seura-

kuntakodissa. Klo 19 ahtisaarna 

kirkossa Viljanen, Katajala, Til-

larikvartetti joht. M Laakkonen, 

nuorten draamaryhmä..

Ke 4.4 Hiljaisenviikon keskiviik-

ko klo 11 hopeaiän kerho seu-

rakuntakodissa. Klo 11 varttu-

neiden kerho Nivalan ry:llä (H 

Ohtamaa). Klo 19 ahtisaarna kir-

kossa Jukkola, Rautio, Eläkeläis-

ten kuoro joht. I Nurmenniemi,  

nuorten draamaryhmä.

To 5.4 Kiirastorstai  klo 19 messu 

kirkossa, saarna ja lit Viljanen, 

Katajala, avustaa Nivalan mies-

laulajat joht S Kangas. Kolehti 

yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Pe 6.4 Pitkäperjantai klo 10 sana-

jumalanpalvelus kirkossa, saarna 

ja lit Olli, Rautio, avustaa Virsi-

kuoro joht. Rautio. Kolehti oman 

seurakunnan nimikkolähettien 

hyväksi. Klo 19 Ristin-juurella 

juhla kirkossa, gospelkuoro joht. 

Rautio, S Järvi, Jukkola. Klo 18.30 

seurat Nivalan ry:llä, kolehti lä-

hetystyölle (M Autio, P Pelo).

La 7.4 klo 19 Haikaran ry:n 

pääsiäisseurat Haikaran kou-

lulla (P Vinnurva, L Saukko, P 

Mehtälä).

Su 8.4  1. Pääsiäispäivä klo 10 

messu kirkossa saarna ja lit Junt-

tila, kanttori Rautio, urut Kataja-

la, avustaa sekakuoro joht Rautio, 

nuorten draamaryhmä. Kolehti 

katastrofi rahastoon, kirkon ul-

komaanavun kautta. Messun 

jälkeen kirkkokahvit seurakunta-

kodissa. Klo 12 seurat Haikaran 

koululla (P Vinnurva,L Saukko, 

A Tanska). Klo 18.30 seurat Hai-

karan koululla, alustus aiheesta: 

"Élkää sovittako teitänne tämän 

maailman muodon jälkeen" 

Room 12:2 (T Poikkimäki).

Ma 9.4 2. Pääsiäispäivä klo 10 

sanajumalanpalvelus kirkossa 

saarna ja lit Jukkola, Rautio avus-

taa Maliskylän sekakuoro joht. J 

Latvala. Kolehti oman seurakun-

nan perhetyön hyväksi. Klo 12 

ja 18.30 seurat Haikaran koululla 

(L Saukko, A Tanska, H Jokita-

lo, J Poikkimäki). Klo 19 Niva-

lan mieslaulajien kirkkokonsertti 

kirkossa.

Diakoniatyö

Ke 18.4 Hopeaiän kerhon retki 

Kestilään Maalaiskartano Pihka-

laan. Lähtö seurakuntakodilta 

klo 9.15. paluu n. klo15.30. Ret-

ken hinta 11ƒ/henkilö. Ilmoittau-

tuminen  to 5.4 mennessä kirk-

koherranvirastoon p. 440 025.

Lapsityö

Ke 4.4 klo 10 päivähoidon pääsi-

äishartaus kirkossa.

Päiväkerhotyö

Pääsiäisviikolla ma 2.4 ja ti 3.4 

klo 10 päiväkerholaisten ja hei-

dän perheidensä pääsiäishartaus 

kirkossa. Pääsiäisviikolla ei ole 

päiväkerhoja.

Pyhäkoulutyö

Huom la 31.3 klo 12 Vilkunan 

pyhäkoulu Irja Visurilla (siirto 

lauantaille Ojalan kinkerihiih-

tojen takia). klo 12 Katajasaaren 

pyhäkoulu Eeva Huitulalla

Perhekerhot          

Perhekerhot kokoontuvat tiistai-

na, torstaina ja perjantaina seu-

rakuntakodilla klo 10-12. Pääsi-

äisviikolla ei ole perhekerhoja.

Ke 4.4 klo 12 perhekerhojen pää-

siäishartaus kirkossa

Varhaisnuorisotyö 

To 29.3. klo 17 Kokkikerho yli 10 

vuotiaat seurakuntakodin nuor-

ten tiloissa.

Klo 18 Varhaisnuorten kerho Jär-

vikylän koululla, 

Pe 30.3. Klo 17 puuhakerho 

seurakuntakodilla. Klo 18 Var-

haisnuorten kerho Haapalan 

koululla.

Ma 2.4. klo 15.40 Tyttökerho 

Erkkilän koululla. 

Ti 3.4. klo 17 Liikuntakerho Junt-

tilan koululla. 

Rippikoulutyö

Su. 1.4 klo 10.00 Talvirippikou-

lun konfi rmaatio kirkossa, koleh-

din kantavat Nils Lappalainen, 

Sonja Mäki, Erkki Siltala, Maija 

Haikara

To. 5.4 klo 19.00 kirkossa koleh-

din kantavat Minna Päivärinta, 

Juhani Poikkimäki, Jenni Pelo,

Aapo Päivärinta.

Pe. 6.4 kolehdin kirkossa kanta-

vat Laura Pääkkö, Markus Päivä-

rinta, Teemu Poikkimäki, Antti 

Palola

Su. 8.4 kolehdin kirkossa kan-

tavat Inka Raudaskoski, Petteri 

Ranta-Nilkku, Anne Ranta-Nilk-

ku, Matias Sikala

Ma. 9.4 kolehdin kirkossa kan-

tavat Linda Saartoala, Eero Saa-

rimaa, Anni-Maaria Tölli, Jenni 

Tölli

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:

Su 15.4.2007 klo 19 kantelekirk-

ko kirkossa orvoiksi jääneiden 

lasten hyväksi, Jokilaaksojen 

kanteleyhtye  joht E Pitkälä, M 

Suihkonen laulu, A Pitkälä laulu, 

puhe Viljanen, kanttori Rautio, 

juontaa H Heikkilä, tekniikka L 

Sarja. Ohjelma 10 euroa.

Kalajoen rovastikunta jär-

jestää matkan Petroskoihin 

11-14.5.2007

Matkan hinta 260 ƒ. 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 kuljetuksen ja ma-

joituksen Lahden Herättäjäjuhlil-

le, reitti Ylivieska-Nivala-Haapa-

järvi- Reisjärvi-Lahti ja takaisin. 

Lisätietoja myöhemmin kirkolli-

sissa ilmoituksissa.

Järjestää tilausliikenne J Muho-

nen Oy, puh. 0400 387 962.

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. 

Perheasiainneuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pi-

han puolelta) 84100 Ylivieska. 

Avioliittoon 
kuulutettu: 
Tuomo Antero Tiikkainen ja 

Katja Riitta Korri       

Kastettu:

Kiia Katarina Mäkihonka, Taru 

Nuppu Elina Syväkangas, Aada 

Lauriina Eskola, Noora Nella 

Emilia Keskisarja, Veera Emmi 

Maria Hautala, Linnea Nuppu 

Emilia Kaunisto

Kuollut: 

Aili Matilda Salander e Kukko-

la s. Ahlholm 96 v.

Anni Elisabet Rauhala 85 v.
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Nivalan kaupungin järjestämä ja 

Tmi Seppo Ainasojan Kotikyyti 

-aputoiminimellä tuottama pal-

veluliikenne lopettaa toimintansa 

31.5.2007.  Kotikyyti on aloitta-

nut toimintansa 3.6.2003.

Palveluliikenne kuitenkin jat-

kuu jonkin toisen liikennöitsijän 

tuottamana, kunhan käynnissä 

oleva kilpailu liikenteen hoita-

misesta ratkeaa.

Lopettamisen syyksi Seppo Ai-

nasoja mainitsee kaupungin har-

joittaman ”huutolaispolitiikan”.

Palveluliikenne on kilpailutet-

tu neljän vuoden aikana kolme 

kertaa. Jo yksistään liikenteessä 

käytettävän auton maksaminen  

vaatisi viiden vuoden sopimus-

ajan. Uusimmassa tarjouspyyn-

nössäkin  tarjotaan vain noin 

kahden vuoden sopimusta, ker-

too Ainasoja.

- Moniko työntekijä olisi val-

mis sijoittamaan kymmeniä tu-

hansia euroja työpaikkaansa ja 

panostamaan laatuun, jos työ-

sopimuksen pituus olisi kaksi 

vuotta, kysyy Ainasoja.

Raha ratkaisee 

Ainasoja on myös huolis-

saan yleisestikin laadun merki-

tyksen vähäisyydestä palveluja 

kilpailutettaessa. 

- Jos hinnan painoarvo on 70-

80 prosenttia koko tarjouksesta, 

ei palvelun laadulla ole juurikaan 

merkitystä. En haluaisi itselleni 

tai läheisilleni pelkästään halvin-

ta kuljettajaa tai hoitajaa, vaan 

haluaisin koulutetun, kokeneen 

ja ammattitaitoisen palvelun 

tuottajan kohtuullisella hinnalla,  

jatkaa Ainasoja ja viittaa myös jo 

ratkaistuun kilpailutukseen en-

sihoidon ja sairaankuljetuksen 

järjestämisestä.

- Kotikyydin asiakkaita jään 

kaipaamaan. He ovat aivan mah-

tavia ihmisiä ja olen oppinut heil-

tä elämästä paljon. Ystävyys kui-

tenkin säilyy. Kiitos siitä heille, 

kertoo Seppo Ainasoja.

Kotikyyti lopettaa palveluliikenteen toukokuun lopussa

Vuoden alussa voimaan tullut 

uudistettu järjestyslaki palautti 

kunnille mahdollisuuden mää-

ritellä itse järjestyssääntöjään. 

Kuntien itsemääräämisoikeus 

koskee yleisien paikkojen jär-

jestystä ja turvallisuutta sekä 

alkoholipolitiikkaa.

Nivalassa ei aikailtu, vaan ku-

ten kaupunginvaltuusto lähes yk-

simielisesti vuoden alussa päätti, 

kunnan alkoholipolitiikassa pa-

lataan vuoden 1985 tilanteeseen. 

Käytännössä alkoholijuomien 

vähittäismyynti sekä anniskelu 

julkisilla paikoilla on kiellettyä 

huhtikuun alusta alkaen.

-Ennen kaikkea kyseessä on 

ennaltaehkäisevä toimenpide. 

Nykyisillä alkoholin hinnoil-

la väärinkäyttö on liian yleistä, 

kertoo terveyskonsultti Sanna 

Illi Oulun Seudun tarkastusvi-

rastosta. -Alkoholinkulutus pi-

täisi saada alle neljäsosaan nykyi-

sestä, jotta oltaisiin terveellisellä 

tasolla. Kansanterveys pitäisi olla 

aina etusijalla asioista päätettäes-

sä, ja on hyvä, että uusi laki mah-

dollistaa asioiden palauttamisen 

parempaan suuntaan.

Oluen myynti Nivalassa kas-

voi moninkertaiseksi sen jälkeen 

kun keskiolut vapautettiin ruoka-

kauppoihin 1980-luvulla. Nivala 

on nyt tässä kieltoasiassa edellä-

kävijä ja mm. Sievin ja Piippolan 

kunnissa on innokkaasti seurattu 

tilannetta.

Alkolle äkkilähtö

Vähittäiskaupoille ja huolto-

asemille muutos ei ole suuri. 

Huhtikuun alusta keskiolutta 

ja siideriä ei saa enää hyllyihin 

tilata, joten varastot luultavasti 

hupenevat jo viikonlopun ai-

kana. Nivalan Alkossa on tyh-

jennysmyynti kuumimmillaan, 

myymälä on saatava tyhjäksi jo 

sunnuntaina. Alkuviikolla tilois-

sa aloittaa toimintansa hengelli-

nen kirjakauppa.

-Alkaahan nuo kirkkaiden 

hyllyt jo aika tyhjiä olla. Viinejä 

ja rommeja jäänee sunnuntaiksi, 

kertoo Alkon laaduntarkkailija 

Kalervo Uravesi. -Loppuvarasto 

huutokaupataan sunnuntaina pi-

han parkkipaikalla klo 12 alkaen, 

ei tuollaista määrää kannata enää 

tukkuunkaan palauttaa. Hamst-

raajat ovat jo hakeneet suurim-

mat erät.

Julkijuopottelu 
kuriin
Uusilla järjestyssäännöillä on 

tarkoitus myös siivota katuku-

vaa. Pulloja ei saa näkyä puis-

toissa tai toreilla. Kaupungilla 

on yhteistyössä poliisin kanssa 

aikomuksena järjestää kevään 

ja kesän aikana tehovalvontaa, 

jossa käytetään apuna partioi-

ta sekä kaupungilla jo olevia 

valvontakameroita.

Alkoholijuomien hallussapi-

dosta tai päihtyneenä esiintymi-

sestä voidaan rangaista juomien 

menetyksellä ja joko sakolla tai 

yhdyskuntapalvelulla. Rangais-

tuksen kaupunki voi päättää it-

se, ja alustavasti palvelutehtävis-

tä onkin neuvoteltu vihertoimen 

kanssa. Kaupungilla on paljon 

kunnossapidettäviä puistoja ja 

leikkialueita, joiden siivoami-

sessa apu olisi tarpeen.

Koteja ja pihoja järjestys-

säännöt eivät kuitenkaan koske 

elleivät ne ole näkyvissä. Esimer-

kiksi hyvin aidatulla takapihalla 

voi vapaasti juoda saunaoluensa 

tarvitsematta pelätä puistopar-

tioita. Taloyhtiöiden yhteiset pi-

ha-alueet ovat kuitenkin julkista 

aluetta, ja niillä avattujen pullo-

jen hallussapito on kielletty.

Kaupunki on alustavasti kar-

toittanut yhdessä sosiaali- ja 

terveysministeriön kanssa myös 

vastaavaa tupakoinnin vastaista 

kampanjaa. Ravintoloiden tu-

pakointikiellosta on saatu erit-

täin hyviä tuloksia ja kieltoa 

oltaisiinkin laajentamassa koko 

kaupungin alueelle. Myös tupa-

kan ja tupakkatuotteiden vähit-

täismyynti olisi tarkoitus kieltää 

järjestyssäännöillä, mikäli se vain 

lain puitteissa on mahdollista.

Ylivieskassa 
lisätään tarjontaa
Nivalaisten juomienhankinta-

matkat suuntautuvat jatkossa 

todennäköisesti Ylivieskaan, ja 

muun muassa Kärkkäisellä ol-

laankin valmistautumassa uu-

teen tilanteeseen.

-Kyllä nyt oli pakko ottaa kes-

kiketterät ja sidukat mukaan vali-

koimiin. Menekki tulee olemaan 

kova, joten tarjontaakin riittää, 

myhäilee Kärkkäisen uuden 

juomaosaston, KärkiKulauksen 

päällikkö Ari-Pekka Rilli. -Ti-

laamme juomat suoraan myös 

Virosta, Saksasta ja Venäjältä 

sekä keskitymme pelkästään laa-

tikkokauppaan, joten hintaluok-

ka on huomattavasti alhaisempi 

ja volyymit suurempia.

-Moottoripyörä- ja mönkijä-

osasto siirtyy kesäksi pienem-

piin tiloihin puutarhapuolelle 

ja tilalle tulee lähes 600 neliö-

metrin jäähdytetty juomaosas-

to. Tällaista ei ole vielä näillä le-

veyksillä nähty, kertoo A-P Rilli. 

Myös Ylivieskan Alkossa kartoi-

tetaan mahdollisuuksia liiketilan 

suurentamiseen.

Järjestyslaki muuttui:

Kaljahanat kiinni Nivalassa

Alkon hyllyt kevenevät kovaa vauhtia. Myymälä tyhjennetään lopullisesti sunnuntain aikana.

Nivalan kaupungintalolla 27.03 

pidetyn kansalaiskokouksen anti 

jäi varsin vähäiseksi lähinnä sen 

johdosta, että kaupungin ylin 

johto ja johtavat luottamushen-

kilöt eivät halunneet kutsuista 

huolimatta kokoukseen altavas-

taajina osallistua.

Pidetyt kansalaiskokouksethan 

lienee kutsuttu koolle lähinnä 

sen johdosta että kansalaisakti-

vistit ovat katsoneet, että kaupun-

gin hallinnon päättämien asioi-

den valmistelu ja päätöksenteko 

ovat varsin puutteellisia ja ovat 

lisäksi tiedottamisen osalta mer-

kittävässä ristiriidassa sekä kun-

nallislain tavoitteiden, että kau-

pungin strategiassa määritellyn 

avoimen ja läpinäkyvän hallin-

totavan kanssa.

Kuntalaissahan asiaa paimenne-

taan mm. lain 29 §:n määräyk-

sellä, eli ”Kunnan on tiedotetta-

va asukkailleen kunnassa vireillä 

olevista asioista, niitä koskevista 

suunnitelmista, asioiden käsit-

telystä, tehdyistä ratkaisuista ja 

niiden vaikutuksista. Kunnan on 

laadittava tarvittaessa katsauksia 

kunnan palveluja, taloutta, ym-

päristönsuojelua ja maankäyttöä 

koskevista asioista. Asukkaille on 

myös tiedotettava, millä tavoin 

asioista voi esittää kysymyksiä 

ja mielipiteitä valmistelijoille ja 

päättäjille.

Milloin kunnan tehtävä on an-

nettu yhteisön tai säätiön hoidet-

tavaksi, kunnan on sopivin tavoin 

tiedotettava asukkailleen yhtei-

sön tai säätiön toiminnasta.”

Kun em. tavoin ei ole toimittu, 

tain jos on, niin varsin puutteel-

lisesti, niin asiaa tältä kantilta 

tarkastellen kansalaisaktivistien 

vaatimukset tietojensaannista 

sekä eri päätösten valmistelusta 

ja vaikutuksista ovat olleet oikeu-

tettuja ja perusteltuja.

Tiistaisen kansalaiskokouksen 

konkreettiseksi anniksi jäi lä-

hinnä se, että vastaavien koko-

usten järjestämiselle tuntuu ole-

van myös jatkossa tarvetta ja että 

kokoukseen halutaan altavas-

taajiksi päätöksiä valmistelleet 

johtavat viranhaltijat ja johtavat 

luottamushenkilöt.

Kokouksen käytännön anti kär-

si altavastaajien puuttumisen li-

säksi siitä, että se pyrittiin poli-

tisoimaan. Liekö tarkoitus ollut 

sabotoida kokouksen asiallista 

kulkua. Kokouksessa hyökättiin 

myös sekä ilmaisu- että sanan-

vapautta sekä samalla ko. ”pal-

velutehtävää” hoitavia lehtiä ja 

henkilöitä vastaan taholta, josta 

niitä on totuttu puolustamaan. 

Kokouksessa tuotiin lakiin vedo-

ten esille myös asioita, jotka eivät 

näytä vastaavan olemassa olevaa 

lainsäädäntöä eivätkä oikeuskäy-

täntöä. Mm. kunnallisia palveluja 

ostopalveluna tukevien yhtiöiden 

myynnin osalta. Kerrottiin, että 

ko. yhtiöitä ei voida myydä. Käy-

tännössä kuitenkin on toisin ja 

käytäntö perustuu voimassaole-

vien lakien säännöksiin.

Kokouksessa esitetty ajatus asu-

kasyhdistyksen perustamisesta 

jäi avoimeksi. Asiassa lieneekin 

syytä edetä siten, että jos tarvet-

ta katsotaan ko. yhdistykselle 

olevan, pieni asiaan vihkiytynyt 

joukko valmistelee perustettaval-

le yhdistykselle sääntömallin ja 

kutsuu yhdistyksen perustavan 

kokouksen koolle.

Heikki Häyrynen

Kansalaiskokouksen antia

Vesikolmion hallitus on käyn-

nistänyt Nivalassa tutkimukset 

vuodenvaihteessa julkisuuteen 

tulleesta Lakson tutkimuksesta. 

Vesikolmion hallitus tilasi vii-

me vuoden puolella selvityksen 

Kalajokilaakson kuntien jäteve-

sipuhdistamoista ja toimenpiteis-

tä seuraavan kymmenen vuoden 

aikana.

Tutkimus valmistui joulu-

kuussa, ja siinä todettiin muun 

muassa, että Nivalan jätevesi-

puhdistamo on alueen paras 

ja puhdistusteho erittäin hyvä. 

Lisäksi todettiin, että Nivalan 

Osuusmeijerin tarpeita varten 

aikanaan mitoitettu laitos toimii 

vain neljäsosan kapasiteetilla.

Tutkimuksissa professori 

Lakso totesi lisäksi, että puhdis-

tamolla ei lähimmän kymmenen 

vuoden aikana ole mitään suuria 

korjaustarpeita, vain vuosihuol-

toon liittyviä toimenpiteitä.

Nivalan kaupunginvaltuus-

tolle esiteltiin kuitenkin aivan 

toisenlaista tietoa muun muassa 

toimiluvan päättymisestä vuo-

den lopussa ja miljoonan euron 

korjauksia. Valtuusto päättikin 

joulukuun kokouksessa yhtyä 

muiden Kalajokilaakson kunti-

en suunnitteilla olevaan siirto-

viemärihankkeeseen ja myydä 

oman laitoksensa.

Lakson tutkimus oli jo Ni-

valassa valtuuston kokouksen 

aikoihin, mutta siitä ei kerrottu 

valtuustolle. Lakson tutkimuk-

seen on merkitty päivämäärä 

15.1.2007, joka on sama päi-

vämäärä, jolloin Nivalan val-

tuuston päätöksen valitusaika 

umpeutui.

Yritimme tavoittaa Vesikol-

mion hallituksen puheenjoh-

tajaa, kaupunginjohtaja Pasi 

Marjakangasta, kysyäksemme, 

minkä vuoksi Lakson tutkimus 

haluttiin pitää salassa. Kaupun-

gintalolta ilmoitettiin kuitenkin, 

että Marjakangas on tavattavissa 

aikaisintaan maanantaina.

Poliisitutkinta 
käynnissä

Lakson selvityksen
julkisuuteen tulosta

Lukijan ajatuksia
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Jätä aineisto seuraavaan lehteen 
viimeistään torstaina klo 16:00

Mies löi liikuntarajoitteista mies-

tä pankkiautomaatilla.

Koti-Kajaani

Tutkijalautakunta kaipaa vielä li-

sää tsunamikokemuksia.

Aamulehti

Kouluruoka aiheetta oppilaiden 

hampaissa.

Kangasalan Sanomat

Keskon pääjohtaja selvinnee 

elokuussa.

Aamuposti

Ilkka Kanerva panee nyt toivonsa 

naisiin.

Ilta-Sanomat

Kielikukkasia  
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Lukijan ajatuksia        

Yksinhuoltajien ja yhteishuoltaji-

en liiton eroinfossa vastaavat lii-

ton työntekijät. Usein asiat jois-

ta kysytään, ovat todella vaikeita. 

Yksi kysymys ja saatu vastaus avaa 

uuden kysymyksen. Erotilantees-

sa järkevästi ajatteleminen usein 

unohtuu, tai siihen ei juuri sillä 

hetkellä riitä aikaa ja voimavaro-

ja. Sopimuksia tehdään puoleen 

ja toiseen. Joskus niistä pidetään 

kiinni, joskus ei. Sopimattomassa 

tilanteessa toinen vanhemmista 

voi kiusata toista yllätysvierailuil-

la tai käyttää häikäilemättömästi 

lasta pelinappulana.

EROINFO (09) 458 7008, 

(017)262 264 ja (08) 334 927.

Eroinfon luurin vastaanot-

tavassa päässä joutuu työnteki-

jänä usein miettimään elämän 

perusarvoja: ”Eivätkö nämä lap-

set, joista nyt tapellaan ole jos-

kus olleet ne ihanat yhteiset lap-

set, joita toivottiin ja jotka tulivat 

perheeseen molempien halusta.” 

” Eikö olekaan niin, että juuri nä-

mä lapset on eroon asti yhdessä 

kasvatettu.” ” Miksi sitten juuri 

näistä lapsista tulee huonosti - tai 

väärin kasvatettuja eron jälkeen.” 

” Mihin katoavat ne yhdessä ele-

tyt vuodet?” ” Miksi syy lasten 

käytökseen on nyt vain toisen 

osapuolen aiheuttamaa?”

Lasten perustarpeet eivät ka-

toa vanhempien eron myötä mi-

hinkään. Lapsi tarvitsee edelleen 

molempien vanhempiensa rak-

kautta, sitä että hänet kuullaan 

ja nähdään. Että hänen kanssaan 

ihan oikeasti, arkisesti, ollaan ja 

eletään. 

Lapsi, joka tapaa toista van-

hempaansa vain tapaamisaikoina 

on todellakin oikeutettu silloin 

saamaan sen vanhemman huo-

mion. Eroinfossa kuulee usein 

kertomuksia siitä, kuinka tapaava 

vanhempi ei jaksa antaa yhteises-

tä viikonlopusta omille lapsilleen 

edes paria tuntia kahdenkeskistä 

aikaa. Tärkeämmäksi muodostuu 

usein uusi oma elämä ja siihen 

kuuluvat uudet asiat ja ”vanha” 

lapsi tuntee itsensä hylätyksi. 

Hän on tapaavan vanhemman 

luona, mutta häntä ei oikeasti 

huomata.

Usein tässä tilanteessa lapsi 

protestoi, joko käytöksellään tai 

uhittelemalla. Lähivanhemman 

osa on tässä tilanteessa vaikea. 

Kuinka toimia niin, että lapsi 

voisi säilyttää hyvät välit etävan-

hempaan, että lapsi nauttisi esim. 

viikonlopuista jotka saa viettää 

tapaavan vanhemman luona. 

Ettei tapaamisista muodostui-

si ”pakkopullaa” – kai sinne on 

mentävä, periaatteella.

Miten siis voisi saada perheet 

tässä tilanteessa puhumaan on-

gelmastaan ammattiauttajalle. Ja 

miten saataisiin ammattiauttaja 

ymmärtämään tilanne lapsen 

kannalta. Vetoaminen lasten tai 

jommankumman vanhemman 

oikeuteen tavata lasta, tavata 

vanhempaansa – tai siihen, että 

tunnesiteiden säilyttäminen on 

tärkeää, ei johda mihinkään jos 

itse perusongelmaa ei hoideta.

Onko lapsi tyytyväinen tapaa-

misiin, tekeekö tapaava vanhem-

pi kaikkensa jotta tapaaminen 

olisi lapselle sitä mitä sen olla 

pitäisi – yhdessä oloa ja harras-

tamista sen vanhemman kanssa, 

joka ei asu kotona. Vai onko lapsi 

tapaavan vanhemman luona vain 

”säilytettävänä”, koska sopimus 

niin sanoo.

Lapsen kannalta paras ratkai-

su olisi useinkin se, että aika jon-

ka hän viettää tapaavan vanhem-

man luona, olisi oikeasti aikaa 

hänelle ja vanhemmalle – yhdes-

sä. Lasten kasvaessa, tilanteiden 

muuttuessa – vanhempien tulisi 

nähdä tärkeänä sopimusten uu-

simisen. Silloin myös lapset tu-

lisi huomioitua yksilöinä – heitä 

kuunnellen, heidän kanssaan ar-

kea eläen. Joskus harvemmin on 

jopa parempi kuin usein, lapsia 

pelinappuloina käyttäen, lähi-

vanhempaa syyllistäen. 

Lapsi, joka kokee tapaavan 

vanhemman luona emotionaa-

lista tyhjyyttä alkaa vieroksua 

tapaamisia. Jossain vaiheessa hän 

Yksinhuoltaja – älä jää yksin!

Yksinhuoltajuus itsessään ei ole ongelma. Ongelmalliseksi se muo-

dostuu, jos se tuo mukanaan muita vaikeuksia, esim. puolisoiden 

väliset riidat, eristäytyneisyys, sopeutumattomuus, taloudelliset 

vaikeudet, työttömyys, työelämän ylikuormittavuus yms. Ikävä 

kyllä monet näistä asioista ovat eroperheissä tuttuja.

Etsimme yksin- ja yhteishuoltajia 
mukaan toimimaan
Nivalan seudulla ei tällä hetkellä ole toimivaa yksin- ja yhteishuol-

tajien paikallisyhdistystä, mutta sellaisen käynnistäminen onnis-

tuu, mikäli paikkakunnalta löytyy innokkaita ihmisiä toimintaan. 

Mikäli innostusta ei löydy yhdistystoimintaan, on mahdollista 

aloittaa Nivalassa vertaisryhmätoimintaa ilman yhdistystäkin. 

Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä aluepäällikkö Ulla Sauvolaan 

050 3422185 tai ulla.sauvola@yyl.fi 

Kansalaiskokokous on hyvä tilai-

suus kuntapäättäjille tulla kuun-

telemaan asukkaiden mielipiteitä 

ja -toiveita.

Hyvät johtajat kuuntelevat 

alaistensa mielipiteitä päätettä-

vinä olevista asioista. Kansalais-

kokous ei päätä kunnan asioista, 

mutta haluaa antaa kunnallisko-

koukselle tiedoksi omia mieli-

piteitään. Kyllä kuntapäättäjien 

kannattaa tulla kuulemaan nii-

täkin, ennekuin tekee päätöksiä. 

Eduskuntamme lakeja valmis-

televat valiokunnatkin pyytävät 

kansalaisia kuultavaksi, lakeja 

valmistellessan. Kaikki tieto ei 

ole pelkästään kansanedustajilla

,virkamiehillä ja konsulenteilla. 

Kansan miehillä ja -naisilla on 

näkemyksiä. joita lain laatijatkin 

haluavat kuunnella.

Asiat ovat Nivalassa yhteisiä. 

Miksi valtuutettujakaan ei ollut 

kuin yksi varsinainen ja yksi va-

rajäsen kuuntelemassa tiistai-il-

lan keskustelua? 

Nivalan 
Vuokrakodit/
rivitalojen purku

Asia on päättäjille vaikea ja mo-

nimutkainen. Voisiko kuitenkin 

vielä miettiä purkamatta jättämis-

tä, ennenkuin teette päätöksen.

Nivalan asuntojen vuokrat 

ovat kuulemma kalliimmat, kuin 

monilla suuremmillakin paikka-

kunnilla.Tästä hyötyvät sijoitta-

jat ja vuokran antajat, eivät ne. 

jotka pienillä tuloillaan maksavat 

noita asuntoja, jotka ovat myös 

sijoituskohteita vuokran anta-

jille. Periessään kalliita vuokria, 

ovat he itse ottaneet riskin, joka 

on turvattu myös kaupungin toi-

mesta: Kaupungin edustajat eivät 

uskalla myydä rivitaloa, koska 

noiden sijoitusten arvo voi Ni-

valassa romahtaa.

Kyllä enemmistön etu olisi, 

että rivitalot myytäisiin purku-

kuntoisina eniten tarjoaville. 

Kaupungilla täytyy olla oikeus 

myydä kiinteistöt ilman niiden 

kuntovastuuta hinnalla, minkä 

saa. Asumiskuntoon saattami-

nen on ostajan vastuulla.Viran-

omaiset osannevat sitten sanoa, 

mitä asumislupa uudelta ostajalta 

edellyttää.

Jos tällä toimenpiteellä voisi 

olla vaikutusta Nivalan vuokra-

tasoa alentavasti, olisiko se asuk-

kaiden etujen vastaista?

Asunnot voisivat kenties pää-

tyä nuorille pareille, jotka har-

tiapankkirakentajina voisivat 

kunnostaa ja korjata asunnot. 

Asuntojen ylitarjonta on sitten-

kin parempi tila, kuin niiden 

puute. Eikö tänne halutakaan 

uusia asukkaita ja muuttajia, joita 

edulliset asunnot juuri tuovat?

Kaupunki on myynyt tarpeet-

tomia kiinteistöjä yrittäjille, mikä 

on aivan oikein ja kaupungin etu-

jen mukaista. Teollisuuskylään 

satsataan suuria summia yritys-

ten saamiseksi, että ihmisiä voi 

tulla muuttamaan työn perässä. 

Antaisimme näille ihmisille 

mahdollisuuden ostaa Nivalasta 

edullisia asuntoja. Nuoret ihmi-

set ovat valmiita ottamaan ris-

kejä. Nuo rivitalot olisivat kohta 

täynnä nuoria asukkaita, jotka 

tulevat tänne työn perässä.

Ei kannata hätiköiden hävit-

tää omaisuutta. Kysykää ensin 

noiden ihmisten mielipidettä: 

tehkää koemarkkinointi, jossa 

pidätätte oikeuden hyväksyä tai 

hylätä tehdyt tarjoukset.

Moni yrityskin on Nivalas-

sa aloittanut tiloista, jotka ovat 

olleet purkutuomion alla. Pur-

kuasunnon ostjakin voi omana 

työnä kunnostaa nuo tilat itsel-

leen. Näitä työnsankarin kerto-

muksia ja kuvia kunnostetuista 

rakennuksista on sisustuslehdet 

täynnä. 

eskonen

Lukijan runo

Ratsastaa mies, vaikka ilta koittaa,

leiriytyy, kun saapuu tumma yö.

Sydämessään viha kaiken voittaa,

etsiminen: joka päivän työ.

Mietit ehkä, mistä viha moinen,

kuulepas, niin alan kertomaan.

Sanon sen, jos saman kokis toinen,

ihme, jos ei vihaa tuntiskaan.

Kerran, harteillansa melko kuorma,

retkeltään mies kotiin palajaa.

Löytää rakkaat omaisensa tuolla,

surmattuina, luota pihamaan.

Kotiin tullut poissaollessansa,

suuri lurjus mustaparta Ben.

Naurain yllyttänyt roistojansa,

neljä noita mukana on sen.

Isän, ampuneet nuo siihen paikkaan,

kirveeseen, kun tarttui äijä hän.

Äidin, siskon, teljettyinä aittaan:

raiskanneet ja luodit, läpi pään.

Ystävänsä vanha intiaani,

salaa kaiken sattui näkemään.

Häneltä mies toden kuulla saapi,

vannoo, vannoo, valan mielessään.

Kuluu vuodet, neljä on jo heistä

tavoittanut, sitten ampunut.

Ben lie missä, kuka tietää teistä,

minne mennyt, minne paennut?

Eksyttää ei roisto voinut häntä,

suden lailla, seuraa jälkiään.

Ben lie kuullut, kavereista näistä,

hääviä ei olla kengissään.

Viimein koitti mustaparran aika:

kuolla tuonne muhiin saluunan.

Nopeasti yksi laukaus kaikaa,

Ben ei siihen ehdi vastaamaan.

Hitaasti nyt ratsu kulkee miehen,

hoputa ei veikko tuota lain.

Mielessään ei enää vihan siemen;

korjas juuri, täyden sadon sai.

Matista ei julma kostotyönsä,

tehnyt juomaria, tappajaa.

Julkisesti aseensa hän vyöltä,

sillalta käy jokeen viskaamaan.

Monta laulua on tehty tuosta,

sankarista silloin aikanaan.

Tämän kerran kynä vielä juoskoon:

kotisuomeen palas, Nivalaan.

Sero

Nivalan kansalaiskokous käsitteli 

tiistaina myös Nivalan Vuokra-

kodit Oy:n suunnitelmia purkaa 

osa kaupungin vuokra-asunnois-

ta. Kokouksessa tuotiin esille, 

että kaupungin ja kuntalaisten 

edun mukaista olisi tarjota nä-

mä asunnot myyntiin halukkaille 

kuntalaisille.

Tällä hetkellä Nivalan uusissa 

kerrostaloissa on niin korkeat ne-

liöhinnat, että nuorilla pareilla ei 

ole mitään mahdollisuutta hank-

kia näistä omistusasuntoa. Tämä 

nostaa myös Nivalan vuokrata-

son poikkeuksellisen korkeaksi. 

Tämä ei ainakaan lisää Nivalan 

vetovoimaisuutta.

Moni pienituloinen nuori 

perhe saisi näistä kymmenistä 

asunnoista kunnostuskelpoisen 

kodin, jota voisi hiljalleen vuosi-

en aikana korjata ja varustaa mie-

leisekseen. Asunnot voisi myydä 

vaikkapa niillä purkukustannuk-

silla, joita tämä toimenpide joka 

tapauksessa aiheuttaisi.

Kokouksessa kaupunginhalli-

tuksen jäsen sosialidemokraatti-

en Airi Hakala asettui kuitenkin 

gryndereitten puolustamisen 

kannalle toteamalla, että asun-

tojen myynti sotkisi uustuotan-

toa ja asuntomarkkinoita. Lisäksi 

hän totesi, että asuntojen myyn-

nistä voisi myöhemmin tulla 

kaupungille valituksia ostajien 

taholta. Tällaista mahdollisuut-

ta ei ole, kun asunnot myydään 

nykyisessä kunnossa ja ostaja on 

tietoinen siitä.

Onko Nivalan sosiaalidemo-

kraattien kanta kokonaisuudes-

saan Hakalan kannan mukainen, 

vai oliko Hakalalle syötetty täl-

lainen mielipide. Jos sosialide-

mokraatit ovatkin gryndereitten 

asialla, niin se on varmasti suu-

ri pettymys niille pienituloisil-

le kuntalaisille, joiden unelmat 

omasta kohtuuhintaisesta asun-

nosta näin tyrmätään. Toivoisin 

puolueen julkaisevan tässä leh-

dessä virallisesti kantansa tähän 

asiaan.

Kokouksessa mukana
ollut kuntalainen

Päättäjiltä hyvä tilaisuus
sivu suun

Airi Hakalan yllättävä kannanotto Nivalan kansalaiskokouksessa

Pitkä tie

Eron vaikutus lapseen – miten auttaa eteenpäin?
kieltäytyy niistä. Ja pahimmas-

sa tapauksessa menettää toisen 

vanhempansa.

”Rikkirevittyjä” suhtei-

ta on usein mahdoton paikata 

– aikuisenakaan.

Ulla Sauvola
Yksinhuoltajien ja 

yhteishuoltajien liitto ry.
Aluepäällikkö
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Kevään 
kertomaa

Maaliskuu nyt pyöriin saatu, 

päivät hiljaa vaihtuu. 

Lumiukko maahan kaatuu, 

monet haaveet haihtuu.

Pimennystä kuun nyt myöskin, 

seurailla me saatiin. 

Päivä silloin vaihtui yöksi, 

viisaat taulukot ne laatii.

Pakkaskausi saatiin heti, 

maaliskuu kun alkoi. 

Totiseksi naaman veti, 

kun nokka tuulta halkoi.

Öisin vielä pakkasta on,

hanki liikkujia kantaa. 

Loisteessa sen auringon, 

vedet valuu järvenrantaan.

Kevään viestit saatiin kuulla, 

sen joutsenet ja kottaraiset. 

Se kuin päähän lyöty puulla, 

silmiin pilkkeen naiset.

Talvi, kevät vuoron perään, 

nyt ollut niskan päällä. 

Ihmismieli näin myös herää, 

paljon ihailtavaa täällä.

Kevään airut saapui meille, 

kun kellot kesäaikaan. 

Tervehdykseni näin Teille, 

tää elämä kuin taikaa.

Maaliskuusta loppui päivät, 

vie huhtikuu nyt vallan. 

Monet muistot mieleen jäivät, 

tään sinitaivaan alla.

Aatos
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Parhaat palvelut  

#�$%��	&''�
�

����(���	#�$
�&''�
�

)	#*+,-.����
)	-�/0/��01�2��
)	������	,	��3��
)	#+
,-.����	�	��3��
)	�45	�45

'�3�2�����	���	6���5	#�4.���7
�.�5	����,!8�	� �9�5	:�;������	<�=	6�87	���	"��

Nivalan Viikon voi lukea kokonaan internetissä
www.nivalanviikko.fi 

Jätä aineisto seuraavaan lehteen 
viimeistään torstaina klo 16:00
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Kustantaja
Camlind Oy

Päätoimittaja
Maritta Raudaskoski
Puh. 040-841 9213

Ilmoitusmyynti
Mika Moilanen, 040-416 8958

Reijo Selkäinaho, 050-554 9040

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  

TRAKTORI MC Cormick vm.-
66. Rekisterissä, hyvä. Puh. 
0400 486 801.

OPEL Omega 2,4 i, vm-92. 
Hyvä kuntoinen, siisti. Hyvät 
renkaat/ tee tarjous. Puh. 040 
581 2795.

TOYOTA HIACE 91. Tekniikka 
hyvä, lyhyt, 4-ovinen. Katsas-
tus ja verot ok. Hp. 2500 eu-
roa. Puh. 0400 293 000.

OPEL KADETT 1.8i vm-90, 
vasta katsastettu, on mm. 
kattoluukku,
gsi-puskurit ym.ym. n.115hv! 
Kesäksi kunnon rassi! HP: 950 
eur. Puh.045-6500
240.

Hyväkuntoiset KESÄREN-
KAAT 195/65/15. Contipre-
mium um contact 2 Audi/Vw 
vanteilla. Hp. 040 840 3378.

CHRYSLER Voyager 2.4 SE. 
Rek. 7:lle, ajettu 168 tkm. 
HInta 12 500 euroa. PINNA-
SÄNKY rullilla, vetolaatikol-
la + allergiapatja. Puh. 044 
2922 244.

SAAB 900i vm-89. Juuri kat-
sastettu, vetokoukku, katto-
luukku, stereot, metalliväri.  
4-ov, ajettu 300 tkm. Hinta. 
880 euroa. Puh. 0400 285 
5215.

Kuivia, kuorittuja ladon HIR-
SIÄ tai vaihdetaan leikkimök-
kiin. 2- lasisia pari-ikkunoita 
5 kpl karmeineen 103 x 138. 
Puh. 040 570  7207.

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

KESKUSPÖLYIMURI Allaway, 
turpo. Hyvä, hp. 170 euroa. 
PANASONIC NV-SD240 VI-
DEO. Varma toiminen. Puh. 
050 369 0413 ja 443 060.

SOHVAKALUSTO (plyysi), 
sohva + 2 nojatuolia, ruskea 
kuviollinen. Vähän käytetyt. 
Hp. 500 euroa. Puh. 040 865 
2882.

POLTTOPUUTA tuotuna. Puh. 
08 427 138.

TONTTI Haapaperällä n. 
7000m2, tarjousten perus-
teella myydään. Puh. 040 
734 8203.

OPEL VECTRA 2.09l, 136 hv, 
vm-97. Ajettu 244 tkm, val-
koinen, ajonesto, luistonesto, 
sähköpeilit., alustasarja. Hp. 
3500 euroa. Puh. 044 0744 
067.

SOHVAKALUSTO, hinta 80 
euroa, ruskeaa nahkaa. Puh. 
040-760 3919.

Nyt ois tarjolla alumiinivan-
teet, jako 5 x 100, koko 225-
45-17, vähän ajetut. Passaa 
esim. VW, Skoda, Audi. Puh. 
040-769 7633.

Halutaan vuokrata  

Vuokralle tarjotaan Kosken-
perällä 2.35 ha salaojitettua 
PELTOA. Yhdessä palstassa 
miel. 5v sopimukselle. Puh. 
040 704 6878.

KAKSIO tai KOLMIO rivitalos-
ta. Kiire! Puh. 050 537 9142.

Vuokrattavana  

Siisti KAKSIO lasip. 46 m2 Yli-
vieskan keskustassa. Vapaa 
25.4 alkaen. Puh. 050 526 
1336 tai 050 305 7106.

Ostetaan  

Lasten POLKUPYÖRÄ, hy-
väkuntoinen, 16-20 tuu-
man renkaat. Soita 050 559 
3443.

Kadonnut  

Punainen NOPSA. 3-vaihtei-
nen naisten pyörä. Valk. is-
tuin. Löytöpalkkio. Puh. 442 
775.

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.

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

KARVOSKYLÄN KYLÄYHDISTYS RY
Vuosikokous 10.4.07 klo 19.00

Kylätalolla. Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

Karvoskylän kylätalolla to 12.4 klo 18.00 alkaen

KORIKURSSI
(erilaisia käyttökoreja kahvipusseista). Kurssin hinta 10 euroa/hlö.

Järjestää maa -ja kotitalousnaiset / Karvoskylän kyläyhdistys ry.

 LYHTY RY
KEVÄT-

MYYJÄISET
Pappilantie 1 tiistaina 3.4. klo 

10-17

* Pääsiäiskivaa * Yo-, rippi-, äi-

tienpäiväkortteja ym.ym.

TERVETULOA TUTUSTU-

MAAN TOIMINTAAMME!
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