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Nimipäivät  

Sunnuntai  
15.4.2007

Kalenteri

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Terveiset maailmalta

Minä en koskaan muuta Hel-

sinkiin. Minä en koskaan voisi 

rakastua ulkomaalaiseen. Enkä 

minä koskaan ainakaan muuta 

ulkomaille asumaan…

Muutaman Helsingissä asu-

tun vuoden, yhden kosinnan ja 

28 muuttolaatikon pakkaamisen 

jälkeen olen pyörtänyt kaikki ai-

kaisemmassa elämänvaiheessa 

esittämäni väittämät. Olen siir-

tänyt elämäni kirjaimellisesti 

maapallon toiselle puolelle ja 

todennut, että samaa siivoamis-

ta ja pyykinpesua se elämä on 

Australiassakin.

Ennen muuttoa sain jatkuvas-

ti kuulla, kuinka onnekas olen. 

Voin karistaa loskan saappaista-

ni ja muuttaa maahan, jossa aina 

paistaa aurinko. Työpaikan läksi-

äisissä kollegat näyttivät hapanta 

naamaa ja antoivat läksiäislahjak-

si aurinkovoidetta.

Alusta aloittaminen ei ole 

koskaan helppoa. Fyysisen muu-

toksen lisäksi myllerrys ulottuu 

myös pääkoppaan. Välillä pallo 

on niin hukassa, että ei tiedä mis-

tä maailmankolkasta sitä etsisi. 

Seuraavan kerran, kun elämäsi 

vaikuttaa tylsältä ja tasapaksulta, 

etsi oheinen lista käsiisi ja mieti 

mitä kaikkea olisit valmis teke-

mään tuodaksesi lisäjännitystä 

elämääsi.

Rakastu ulkomaalaiseen. Kih-

laudu. Sanoudu irti työpaikasta-

si. Sano irti vuokrasopimuksesi. 

Myy suurin osa omaisuudestasi. 

Pakkaa loput tavarasi pahvilaati-

Koskaan en miestä riesakseni ota

koihin ja lähetä ne toiselle puo-

lelle maapalloa vailla varmuutta 

siitä, näetkö muuttokuormaasi 

enää koskaan. Asu vanhempiesi 

nurkissa. Itke lentokoneessa, kos-

ka olet vapaaehtoisesti jättänyt 

taaksesi ihan hyvän sinkkunaisen 

elämän ja olet menossa naimisiin 

ulkomaalaisen miehen kanssa, 

vaikka aikoinaan vannoit, ettei 

niin koskaan tapahtuisi.

Istu thaimaalaisessa hotelli-

huoneessa keskellä sotilasvallan-

kaappausta ja totea, että tulevan 

kotimaasi suurlähetystö ei piit-

taa sinusta ja turvallisuudestasi 

tuon taivaallista. Istu 30 tuntia 

lentokoneessa kipeän häntäluun 

päällä.

Asu anoppisi nurkissa. Palele 

jatkuvasti, sillä australialaiset ei-

vät voi ymmärtää, etteivät suo-

malaiset ole tottuneet +14°C sisä-

lämpötiloihin. Hae töitä ja totea, 

että suomalaisuutesi salaaminen 

on välttämätön edellytys sille, et-

tä kukaan uskoo sinun puhuvan 

englantia. Asu ystäviesi nurkissa. 

Hae töitä ja kuule jatkuvasti ole-

vasi ylikoulutettu, koska sinulla 

on maisterin paperit.

Tee kompromissi sisäisen hu-

manistisi kanssa ja ota vastaan 

työpaikka rakennusalalta, koska 

rahaa on saatava jostain ja no-

peasti. Maksa parkkisakko, sillä 

edes australialainen avopuolisosi 

ei osaa tulkita kotimaansa pysä-

köintisääntöjä. Totuttele vasem-

manpuoleiseen liikenteeseen. 

Huomaa puolen vuoden kulut-

tua, ettet enää osaisi ajaa autoa 

tien oikealla puolella.

Käy paikallisessa Ikeassa 

syömässä lihapullia ja ostamas-

sa silliä ja salmiakkia. Pillah-

da hysteeriseen itkuun keskellä 

Ikean parkkipaikkaa, koska tava-

ratalon sisällä kaikki näytti niin 

pohjoismaiselta. 

Ikävöi ystäviäsi. Tee jouluksi 

lanttulaatikkoa, porkkanalaatik-

koa ja rosollia. Istu puhelimessa 

konsultoimassa äitiäsi taikina-

juuren koostumuksesta. Keitä 

riisipuuroa risottoriisistä, koska 

käsite ”puuroriisi” on austra-

lialaisille tuntematon. Pillahda 

itkuun kuunnellessasi suoma-

laisia joululauluja. Syytä ilmas-

tonmuutosta ja Australian pää-

ministeriä siitä, että Suomessa on 

musta joulu ja Australiassa sataa 

rakeita keskellä kesää.

Lue internetistä suomalaisia 

uutisia ja australialaisista lehdis-

tä kaikki Suomea ja suomalaisia 

koskevat uutiset. Varmista, että 

työkaverisikin ovat lukeneet ne 

Suomea ja suomalaisia koskevat 

uutiset. Toimi yli-innokkaana 

Suomi-oppaana kaikille, jotka 

erehtyvät ilmaisemaan kiin-

nostusta kotimaahasi. Unohda 

kaikki ikävät Suomeen liittyvät 

asiat, kuten ratikkapysäkillä lei-

juva ruumiinnesteiden aromi ja 

kadunkulmassa lojuva laitapuo-

lenkulkija, jota kukaan ei pysäh-

dy auttamaan.

Ystävysty uusien ihmisten 

kanssa. Suunnittele häitä. Seik-

kaile. Herää joka aamu kiitolli-

sena siitä, että kaikista vastoin-

käymisistä huolimatta saat elää 

rakastamasi ihmisen kanssa. 

Nauti elämästäsi riippumatta 

siitä, asutko pienessä maalais-

kaupungissa keskellä Pohjois-

Pohjanmaata vai 3,7 miljoonan 

asukkaan suurkaupungissa Tyy-

nenmeren rannalla. Älä koskaan 

sano ei koskaan.

Johanna Salmela

Nivalalainen Johanna Salmela on muuttanut Australiaan. Taustalla Melbourne.

Minä rakastan Herraa. 

Hän kuulee minua,

hän kuulee hartaan pyyntöni. 

Kun huudan häntä avuksi,

hän kuuntelee.

Kuoleman köydet kiertyivät ym-

pärilleni, tuonelan kauhut ahdis-

tivat minua,

minut valtasi tuska ja murhe.

Silloin minä huusin Herran 

nimeä:

“Herra! Pelasta minut!”

Herra on oikeamielinen ja lau-

pias, meidän Jumalamme on 

armollinen.

Herra on avuttomien suojelija.

Kun voimani uupuivat,

hän tuli avukseni.

Nyt olen saanut rauhan,

Herra piti minusta huolen.

Hän pelasti minut kuolemasta,

 hän säästi silmäni kyyneliltä, ei 

antanut jalkani astua harhaan.

Minä saan vaeltaa Herran edessä 

elävien maassa.

Ps. 116: 1-9 

Kaiken onnen perustana on kii-

reettä syöty aamiainen.

J.Gunther

Maritta Raudaskoski <maritta.raudaskoski@omanetti.fi >

Toimittajan tarinoita

Väitin tuossa ennen pääsiäistä, että ker-

ran viikossa ilmestyvän lehden ja yrityk-

sen pyörittämisen pystyy tekemään yksi 

henkilö. Eräs kaukainen kollega ei usko-

nut sitä mahdolliseksi.

Ennen vanhaan, kun kotona äiti pyy-

si tekemään jotakin työtä ja yritin dele-

goida sen sisaruksilleni kertomalla, mitä 

kaikkea olin jo tehnyt, niin äiti sanoi että 

”laiska se on joka töitään luettelee”. Siispä 

vain selitän, miten se käy.

Aloitan maanantain ilmoitusten las-

kuttamisella ja niiden postittamisella, 

mikä on meillä iso työ koska ilmoituk-

sia on paljon. Lisäksi hoidan reskontran, 

eli kirjaan maksusuoritukset ja lähette-

len karhuja jos maksu kovin viipyy. Teen 

seuraavan lehden sivupohjat valmiiksi ja 

sovin haastattelut juttuja varten.

Tiistaina kasaan juttumateriaalia, kä-

sittelen kuvia ja teen jo sivuja valmiiksi. 

Sivussa hoitelen sen runsaan trafi ikin, 

mikä lehden tekoon liittyy.

Keskiviikkona teen sivuja ja heittelen 

toistoilmoituksia sivuille, valmistankin 

ne mitkä osaan. Torstaisin tehdään loput 

ilmoitukset valmiiksi, johon saan kyllä 

ammattitaitoista apua. 

Kun lehti torstain ja perjantain välise-

nä yönä tai perjantaiaamuna on kasassa, 

lähetän sivut sähköisesti matkaan: pai-

nolle korkeammalla resoluutiolla ja pie-

nemmällä internettiin.

Mainoksia ja ilmoituksia otan sujuvasti 

vastaan, mutta myydä en osaa. Siihen meil-

lä on eri henkilöt. Ilmoitusmyynnin voi 

myös ostaa telemarkkinointifi rmoilta.

Perjantaina olen kuulolla, että leh-

ti on putkahtanut ulos painokoneesta, 

kuljetukset pelaa ja lehti on aikataulun 

mukaan jakelijalla jaettavissa postilaati-

koihin. Joskus poikkeuksellisina ilmesty-

misaikoina haen itse lehtikuorman pai-

nolta ja vien jakelufi rmalle. Perjantaisin 

yritän myös hoidella rästitöitä. 

Lauantaisin kun lehti on jaettu, puhe-

lin alkaa soida ja lukijat kommentoivat 

lehteä. Jos joku on jäänyt ilman lehteä, 

siitä soitetaan viimeistään sunnuntaina. 

Joskus aloitan laskutuksen jo sunnuntai-

na. Maanantaina taas laskutan jne…

Väliajoilla minä käyn niissä tilaisuuk-

sissa, mihin ehdin – kutsuja ja juttutoi-

veita tulee paljon. Puhuttelen ihmisiä 

toimistolla ja puhelimissa. Hoidan avus-

tavan kirjanpidon, hoidan palkka-asiat, 

vakuutukset, maksan arvonnassa voitta-

neet laskut, roskien viennin ja siivouksen 

sekä kaikki lukuisat yrityksen pyörittämi-

seen liittyvät asiat. 

Vähällä väellä lehtiä tehdään muual-

lakin, esimerkiksi Sieviläisessä, jossa olin 

vuoden sopimuksella päätoimittajana. 

Siellä tehdään laadukasta paikallisleh-

teä kahden vakituisen henkilön voimin. 

Lehti on vielä tilauspohjainen, jolloin ti-

laukset, osoitteenmuutokset ja tilausten 

laskutus teettävät lisätyötä ilmaisjakelu-

lehteen verrattuna. Että kyllä se vähällä-

kin väellä onnistuu. 

Sen kuitenkin myönnän että lehdel-

lä ja lehdellä on eroa. On päivänselvää, 

että mitä enemmän on sijoittaa ammat-

titaitoisia resursseja työhön, sen parem-

paa jälkeä syntyy. Ja joissakin lehdissä 

tehdään journalismia, joissakin bisnes-

tä, joissakin kumpaakin ja joissakin ei 

kumpaakaan.

Vanhemmiten minua on alkanut vai-

vata se lehden teon ikävä puoli, että se 

ei ole koskaan valmis. Juuri kun luulet 

saaneesi työurakan valmiiksi, on jo uusi 

alkamassa. Ja mikäänhän ei ole niin van-

ha kuin eilinen lehti.

* * *

Naisyrittäjien messut oli onnistunut ta-

pahtuma. Kovasti ylimääräistä puuhaa-

han niistä varmasti oli, mutta yleisö aina-

kin piti näkemästään ja kokemastaan. Ja 

erikoisen paljon hyviä arvontapalkintoja 

oli jaossa!

Kun jotkut jaksavat järjestää erilaisia 

tapahtumia, niin järjestäjien ”palkinto” 

on se, että väkeä saapuu paikalle. Naisten 

Messuilla väkeä oli kiitettävästi mukana, 

joten tilausta tällaisille tapahtumille on.

* * *

Nivalan Viikon aprillipila on saanut laa-

jasti positiivista huomiota. Aprillipäivä-

nä järjestyslaki tosiaan muuttui niin, että 

olutta saa myydä aamuisin vasta yhdek-

sältä, eikä seitsemältä, kuten tähän asti. 

Meidän ”järjestyslaki” oli hiukan ran-

kempaa sorttia, mutta huumorilla se oli 

kaikkialla otettu vastaan. Vakiolukemis-

tooni kuuluvan Tiede –lehden keskuste-

lusivulla Nivalan päätöstä pidettiin tosin 

järkyttävänä. Piti oikaista, että aprillia.

* * *

Minulta sen kummempia kyselemättä 

henkilökohtainen sähköpostiosoitteeni 

on muuttunut. Uusi sähköpostiosoite 

on nyt  maritta.raudaskoski@omanetti.fi . 

Etunimessä tuplatee. Pistäkääpä talteen. 

Toivottavasti ei kovin paljon asioita ole 

kadonnut sähköpostien taivaaseen. Epäi-

lyttää, kun sillä saralla on tavanomaisuu-

desta poikkeavan hiljaista.

Maritta Raudaskoski

Kyllä onnistuu

Sunnuntai: Linda, Tuomi

Maanantai: Jalo, Patrik

Tiistai: Otto

Keskiviikko: Valto, Valdemar

Torstai: Pilvi, Pälvi

Perjantai: Lauha

Lauantai: Anssi, Anselmi

1. Minkä eläimen tartuntatauti 

on texasinkuume?

2. Minkä pelin muunnoksia 

ovat karambola, carolina ja 

pyramidi?

3. Missä urheilulajissa otettiin 

ensimmäisenä käyttöön ns. 

Gundersenin menetelmä? 

4. Kuka runoilija vertasi itseään 

tuulikanteleeseen? 

5. Mitä kaupunkia on kutsuttu 

itämeren tyttäreksi?

Vastaukset sivulla 4
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Myrskytuulet laantuivat sopivasti pääsiäislauantaihin mennessä ja 

Aittoperällä päästiin polttamaan kokkoa kauniissa kevätillassa. 

Kokko sytytettiin jo kello 19.00, että pienimmätkin trullit jaksoi-

vat ihmetellä liekkejä. Tienvarret täyttyivät autoista, sillä paikalla oli 

parhaimmillaan lähes kaksisataa henkilöä. 

Makkaranpaistajilla oli kiirettä ja karkitkin tekivät hyvin kaup-

pansa. Kiitokset talkooväelle ja kaikille mukana olleille. Teitte tem-

pauksesta onnistuneen. 

Pääsiäiskuvia
Aittoperältä

Trullin pisamat poskillaan 

ja luuta kainalossa köllötteli 

tyytyväisenä Arttu Heiska. Veera- trullilla oli kaverina pääsiäispupu Eetu. Isommat ja pienemmät trullit seuraavat kokon syttymistä.

 

Makkaranmyyntipaikalle muodostui jonoa ja seurusteluryhmiä, sillä paikalla oli myös paljon lomalaisia kauempaakin.
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Maanantai: Makkarakastike, 

perunat, kaali-porkkanasalaatti, 

raparperikiisseli.

Tiistai: Yrttikala, muusi, puna-

juuri, mansikka-karviaiskiisseli.

Keskiviikko: Kinkku-peruna-

vuoka, kaali-tomaatti-ananassa-

laatti, punaherukkakiisseli.

Torstai: Jauhelihapihvi, 

perunat+kastike, hedelmäinen 

kaalisalaatti, ananaskiisseli.

Perjantai: Porokiusaus, kaalisa-

laatti, kesämarjahyytelö.

Lauantai: Kaalipata, puolukka, 

mandariinikiisseli.

Sunnuntai: Chigetti, peru-

nat, kastike, perunasalaatti, 

boysenmarjakiisseli.

Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja   

Tekstarit  

Vastataan pois  

Kaivoksen käyttö- ja suunnittelu-

insinööri, kaivoksen työnjohtaja, 

kaivoksen ylityönjohtaja, projek-

tigeologi, lähihoitaja, perhepäi-

vähoitajia, hyvinvointiohjaaja, 

kaivosmiehiä, särmääjä, hitsaaja, 

tuotantotyöntekijä, kokoojia, ko-

nepuuseppä, ravintolatyöntekijä, 

kosmetologi, kauneuskonsultti, 

englannin ja ruotsin kielen opet-

taja, matematiikan, fysiikan ja ke-

mian opettaja, oppilaanohjaus.

Työvoimakoulutus

Yrittäjän ammattitutkinto, hit-

saajan pätevöitymiskoulutus, ko-

ne- ja metallialan perustutkinto, 

koneistus, kone- ja metallialan 

perustutkinto, levyseppä-hitsaa-

ja, koneistajan ammattitutkinto 

- cnc-koneistus, levytekniikan 

ammattitutkinto, hitsaajan am-

mattitutkinto, puualan perus-

tutkinto, puusepänalan am-

mattitutkinto/puutuotteiden 

valmistus, puusepänalan am-

mattitutkinto cnc/cad/cam, 

teollisen pintakäsittelijän am-

mattitutkinto/puutuotteiden 

pintakäsittely, metallialan val-

mentava jakso - metallin perus-

tiedot ja taidot, metalli- ja raken-

nusalan ammattitaitokartoitus, 

työturvallisuuskorttikoulutus.

Lähetä kannanottosi, mieli-

piteesi ja havaintosi kätevästi 

tekstiviestillä.

044-9181363
Miksi sinä vihreen viton kuljetta-

ja pysäköit aina inva paikalle tai 

pääoven eteen että me muut jou-

vutaan väisteleen? Tiedän että et 

tarvi invapaikkaa. T. Kuningas.

Nyt kun Nivalaan on saatu hyvä 

urheilukauppa ja erittäin palvele-

vat kauppiaat, suositaan paikallis-

ta eikä viedä euroja ylivieskaan!

Hieno aprillijuttu Nivalan Vii-

kossa, kumpa olisikin totta niin 

kuin alkuun luulin!

Nivalan nykyisen sairaankulje-

tuksen ja pelastusorganisaation 

yhteistyö tällä hetkellä suomen 

huipputasoa. Sen tuhoaminen 

rahan takia aiheuttaa liikaa me-

netettyjä uhreja ja kärsimystä 

nivalassa. Käsitelkää asia ihmis-

ten kannalta ei rahan kannalta 

ainoastaan.

Oliko pojilla hauskaa  kun rikoit-

te kyösti kallion koulun pihaan 

niittytieltä varastamanne pol-

kupyörän. Havaintoja otetaan 

vastaan numerossa 045 6751497 

varkaista.

Viimeisimmässä Pro Nivala ko-

kouksesta on yksi asiallinen ja asi-

antunteva ja tyylikkäästi esitetty 

puheenvuoro jäänyt kiittämättä, 

kun Jorma Eskola Jokilaaksojen 

Jäte Oy:n hallituksen puheenjoh-

tajana selosti selkeästi ja rauhalli-

sesti jäteasioita ja jätelakia.

Julkaiskaapa kaikki saamanne 

viestit tai ei mitään vai laite-

taanko ne Nivalalehteen? 2 jo 

julkaisematta tai lopettakaa tä-

mä touhu?

Perheemme sai hyvätasoisen kol-

mion vuokrattua Haapajärveltä 

hintaan 470 euroa/kk, ei muita 

kuluja. Tyttäremme kaveri opis-

kelijatyttö sai saman veikkasen 

yksiön ku Nivalassa 50 euroa ha-

lavemmalla Ylivieskasta ja muut-

ti sinne. Vetovoimaisuuttako?

Messuista kiitos Nivalan Naisil-

le. Viime lehdessä joku kaipasi 

naapurikuntien edustajia. Ei niitä 

täällä tarvita, ihan tarpeeksi me-

nee rahaa pois Nivalasta. Omat 

liikkeet kunniaan.

Varokaa! Koululaisten piikkiin 

kaupitellaan liinoja.  

Kiitos tosi hauskasta aprillipi-

lasta. Oltiin jo muuttamassa 

ylivieskaan.

Kiitos Nivalan naisyrittäjille mes-

suista. Tunnelma oli lämpöinen 

ja iloinen. Lisää tällaista.

Ei oikein kannata kanslaisak-

tiivienkaan rintaa röyhistellä 

tiedottamisen oikeellisuudella. 

Muistetaanpa Salmelan Jaakon 

muutaman viikon takainen kir-

joitus palokunnan menojen nou-

susta monikymmenkertaiseksi 

muutamassa vuodessa, mikä oli 

täysi ankka. Tulee epäilys Jaa-

kon ammattaitaidon puutteesta 

lukea talousarviota ja kuntalais-

ten yllyttämisestä nykyistä johtoa 

vastaan.

Voi tätä nivalan henkilöitynyttä 

politiikkaa! Ahteen, Haikaran ja 

Haapalan kouluilta yritettiin vä-

hentää opettajia mutta kun joka 

kylältä oma edustaja, kaikki sai-

vat pitää ryhmänsä. Vilkuna ai-

noa joka kärsii!! 

Suurin syy Suomessa olevaan 

työvoimapulaan on aborteissa. 

Niitä tehdään 15000 vuodessa! 

Vuodesta 1970 kun aborttilaki 

tuli voimaan on Suomessa teh-

ty 555000 valtion kustantamaa 

aborttia eli vanhimmat heistä 

olis nyt 37 v. Parhaassa työiässä 

olevia kansalaisia!

Huh huh nivalan kaupungin vie-

reen ison monttun sinne pouttaa 

koko kaupungin sinne, seuraa-

vissa kunta vaaleissa tullee iso 

tappio.

11.4.-07 tuli kymmenen vuotta 

kun viimeinen edami laitettiin 

pussiin. Pussittajat EP, SH, SS ja 

AT.

Löydetty pääsiäisenä silmälasit 

Vuolteen tieltä. Tiedustella voi 

nro 0440-427133.

Su 15.4 1. sunnuntai pääsiäises-

tä klo 10 messu kirkossa saarna  

K Silvola, lit Viljanen, kanttori 

Rautio, H Halmetoja laulu. Ko-

lehti Uusheräyksen lähetystyön 

hyväksi. Messun jälkeen Uus-

heräyksen kevätseurat jatkuvat 

seurakuntakodissa: ruokailu ja 

päiväseurat sekä kahvi ja laulu-

seurat.  Klo 12 Herättäjän perhe-

seurat seuratuvalla (AMarjakan-

gas, M Salmikangas, M Haikola). 

Klo 13 yhteisvastuuseurat Malis-

kylän kappelissa järj Katajasaaren 

diakoniatoimikunta (Viljanen). 

Klo 13 seurat Nivalan ry:llä (M 

Nuorala). Klo 18.30 seurat Nivala 

ry:llä (M Nuorala, J Poikkimäki). 

Klo 19 kantelekirkko kirkossa or-

voiksi jääneiden lasten hyväksi, 

Jokilaaksojen kanteleyhtye  joht 

E Pitkälä, M Suihkonen laulu, 

A Pitkälä laulu, puhe Viljanen, 

kanttori Katajala, juontaa H 

Heikkilä, tekniikka L Sarja. Oh-

jelma 10 euroa, ennakkomyynti 

Mairen kukkapiste, ohjelmia saa 

myös kirkon ovilta.

Ma 16.4   klo 13.00 HUOM. 

AIKA! Näkövammaisten kerho 

seurakuntakodissa. Vieraita Yli-

vieskasta. Klo 18.30 raamattu- ja 

keskustelupiiri seurakuntakodis-

sa  (järj. kansanlähetys).

Ti 17.4  klo 13 päiväveisuut seu-

ratuvalla, Siionin virret tutuiksi.

Ke 18.4   Hopeaiän kerhon retki 

Kestilään Maalaiskartano Pihka-

laan. Lähtö seurakuntakodilta 

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

ken hinta 11€/henkilö. Klo 11 

varttuneiden kerho Nivalan ry:

llä (P Eskola).Klo 18 virsipiiri 

seurakuntakodissa (Katajala).

To.19.4 

Klo 17.30 Ystäväpalveluryhmän 

lähtö seurakuntakodilta Ylivies-

kaan. Klo 17 lapsikuoron harjoi-

tukset kirkossa (Katajala).

Pe 20.4  klo  18.30  raamattuluok-

ka Nivalan ry:llä.  

La 21.4  klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä (J Tölli).

Lapsityö: Tulossa 22-29.4 perhe-

työn viikko "Perheessä on iloa!" 

Viikon aikana seurakuntakodin 

päiväkerhotiloissa tapahtumia 

perheille. Lisätietoja seurakun-

nan ilmoituksissa ja lapsille jaet-

tavissa tiedotteissa.

Pyhäkoulutyö: Su 15.4 klo 12 

Vilkunan pyhäkoulu Hanna - 

Suoma Savolaisella.

Perhekerhot kokoontuvat tiistai-

na, torstaina ja perjantaina seu-

rakuntakodilla klo 10-12.

Lasten leirit kesällä 2007 Vin-

nurvan leirikeskuksessa: 20-

21.6 lasten leiri 5-6-vuotiaille. 

Leirimaksu 6€. 4-6.7 lasten leiri  

I  7-10-vuotiaille. Leirimaksu 12 

€. 9-11.7 lasten leiri II  7-10-vuo-

tiaille. Leirimaksu 12 €. 11-13.7  

leiri 11-13-vuotiaille. Leirimaksu 

12 €. Ilmoittautuminen leireille 

alkaa ma 16.4 kirkkoherranviras-

toon p. 440025.

Nuorisotyö: Pe. 13.4 klo 19-22 

Avoimet ovet Nuorisotiloissa. Ti. 

17.4 klo 18-19.30 Isoskoulutus 

Nuorisotiloissa.

Rippikoulutyö: Su 15.4 kirkos-

sa kolehdin kantavat Kyösti Töl-

li, Helena Vähäsöyrinki, Mirja 

Vähäsöyrinki, Markus Ylikotila. 

Su. 22.4 kirkossa kolehdin kan-

tavat Joonas Ypyä, Johanna Ypyä, 

Mikko Ylikotila Olkaa paikalla 

viim. 15 min. ennen tilaisuuden 

alkua!

Ehjä lapsen mieli-Yhteisvas-

tuukeräys on alkanut, voit tu-

kea keräystä lahjoittamalla 

summan pankkitilille Nordea  

122530-610 0615 tai Nivalan Op 

529108-1254.

Tulossa: La 19.5 Herättäjäyh-

distyksen Nivalan paikallisosas-

to järjestää kevätretken Lapin-

lahdelle Portaanpään opistolle. 

Lähtö klo 8.30 matkahuollosta 

ja paluu n. klo 17. Matkan hin-

ta 25-30? riippuen lähtijöiden 

määrästä Opiston lisäksi vierai-

lemme myös muissa kohteissa. 

Ilmoittautumiset Riitta Muilul-

le p. 445457 (miel. iltaisin) 4.5 

mennessä.

Kalajoen rovastikunnan mat-

ka Petroskoihin 11-14.5.2007.  

Matkan hinta n. 260 €. Tieduste-

lut ja ilmoittautumiset:  Kalajoen 

seurakunta/ Siipo puh: 46400560 

tai Ylivieskan seurakunta/ Lehto 

puh: 044-7118626. 

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 keskiviik-

koisin klo 12-13.30 kännykkä-

numerossa:  044-344 2174 Liisa 

Katajala, vapaapäivät ma ja ti,  

040 532 9051/Rautio, vapaapäi-

vät to ja pe. 

Radio Pookin Etappi-ohjel-

massa (100,5 mHz)  maanantai-

sin klo 17.05 käsitellään erilaisia 

teemoja henkilökuvien kautta ja 

pohditaan ajankohtaisia asioita 

ja arvoja.

Lähetyksen kirpputori Kantto-

rilassa, Kalliontie 5, avoinna ke 

ja la 9-13. 

Perheasiain neuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pi-

han puolelta) 84100 Ylivieska. 

Lomalla: Sanna Jukko-

la 11-25.4.2007, Valtteri Olli 

13-17.4.2007.

Kastettu

Helmi Amalia Haikara, Eve Jes-

sica Korkiakoski, Niilo Onni Au-

kusti Hertteli, Joni Matti Kristian 

Säisä

Kuollut

Amanda Sofi a Rajaniemi s. Kil-

peläinen  87 v. Paavo Olavi Mu-

risoja  71 v.

Seurakunnan tapahtumia

Maaliskuun säätilastoja
Maanantai: Pyttipannu, kaali-

tuorekurkku- mandariinisa-

laatti.

Tiistai: Jauhelihakastike, spa-

getti, tuoresalaatti.

Keskiviikko: Tonnikalakiusaus, 

punajuurisuikale, raejuusto.

Torstai: Jauhelihapihvit, muusi, 

porkkanaraaste.

Perjantai: Lihakeitto, ruispalat.

1. Naudan

2. Biljardin

3. Yhdistetyssä

4. Eino Leino

5. Helsinkiä
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Haapaveden Valiolla käy yötä 

päivää kova tohina. Maitojau-

hetehdas valmistui vuonna -65 

ja Juustola vuonna -74. Kahden 

tuoteryhmän työt tuovat 140 

työntekijälle elannon tuotanto- 

ja kunnossapito töissä. 

Päätuotteet Valiolla ovat Ol-

termanni -juustot (400g, 0,5 kg 

ja 1 kg), joita on ruvettu valmis-

tamaan  vuodesta -93. Toisena 

tuotteena valmistetaan vähä-

suolaista herajauhetta eli demi-

jauhetta, josta tehdään pääasias-

sa lastenruokia sekä teollisuuden 

raaka-ainetta esimerkiksi suk-

laan valmistukseen. Herajau-

hetta on valmistettu jo vuodes-

ta -86. Lisäksi tehdään myös 

vasikanjuottojauhetta. 

Tuotantomäärä ei ole suin-

kaan ihan pieni, kun jauheita 

syntyy vuodessa keskimäärin 

noin 11 miljoonaa kiloa. Olter-

mannin tuotanto on lisääntynyt 

asteittain. Investointeja on tehty 

nyt myös toiseen Oltermannin 

valmistuslinjaan.  Suurin vien-

timaa Oltermannille on Venäjä. 

Kotimaassa kaikki Oltermannit 

tehdään Haapaveden Valiolla.

 - Vuoden alussa lanseerattiin 

mukaan uusi Oltermanni rypsi, 

jossa on 2/3 pehmeää rasvaa, ker-

toi tehtaanpäällikkönä 2, 5 vuotta 

toiminut Timo Panula. Yhteensä 

juustoja tehdään vuodessa 15.5 

miljoonaa kiloa. 

Maitoa otetaan Haapaveden 

tehtaalle vastaan 180 miljoonaa 

litraa vuodessa. Maito tulee pää-

osin Pohjolan Maidon alueelta. 

Valiolla alkaa kaikki työkohteet 

olla automatisoituja ja työaikoina 

työntekijöillä on keskeytymätön 

kolmivuorotyö. Valiolle töihin 

haluaville suositellaan ammatil-

lista koulutusta. Valio itse myös 

kouluttaa sisäisesti hyvin aktiivi-

sesti  ammattitutkintoja lähi- ja  

etäopiskeluna. 

- Kun isot ikäluokat jäävät 

eläkkeelle, niin pyritään saa-

maan nuoria tietoiseksi meije-

ritoiminnasta ja tehdään tutuksi 

alaa heille. Suosimme pysyvyyttä 

ja sitoutumista alalle,  kertoi Ti-

mo Panula. 

Nivalalaisille tuttu 
työpaikka

Tulevaisuudessa on sähköalan 

peruskoulutus ja meijerikoulu-

tus yhdistettynä hyvä yhdistel-

mä, koska on hyvä ymmärtää 

vaativista koneista ja laitteista 

automatisoitumisen takia. Va-

liolla on monenlaista työkuvaa, 

esimerkiksi maidon käsittelyä, 

juuston ja jauheen valmistusta, 

joka pääosin on valvomotyötä, 

eri tuotteiden pakkaustyötä ja va-

rastohommia. Myös laboratorio-

työ on todella tärkeänä osana.

Vuonna 1997 kotikaupungis-

samme Nivalassa loppui meijeri 

kokonaan. 

-Kaikille Nivalan valiolaisille 

tarjottiin töitä Haapaveden teh-

taalta, ketään ei irtisanottu, sanoi 

nivalalainen prosessiasiantuntija 

Paavo Kangas. Paavo on työsken-

nellyt Valiolla myös vuodesta -

97. Kovasti on tuotanto kehitty-

nyt vuosien mittaan  ja työkuva 

on aivan erilaista kuin ennen, 

etupäässä valvontatehtävää ja 

automaatteja.

Prosessiasiantuntija 

Paavo Kangas ja YIT:n 

käynnissäpitovalmistuksen 

esimies Esa Boren esittelivät 

upeaa uutta linjastoa.

Tehtaanpäällikkö Timo Panula rohkaisee nuoria tutustumaan 

meijerialaan.

Juustot menossa pakattavaksi.

Hämeen ammatti-instituutissa meijeristiksi opiskeleva Mira Haukipuro ja nivalalainen Kerttu Laakkonen työskentelevät maidon vastaanotossa. Kerttu on ollut Valion 

palveluksessa jo huikeat 44 vuotta.

Haapaveden meijeri on nivalalaisille tuttu paikka
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yhteydet kunnossa - tulevaisuus työn alla

Kalliontie 15, PL 10, 85501 NIVALA 

Puh. (08) 4491 1  Fax (08) 4491 335  

www.nivala.fi

Laaksojen OP-Kiinteistökeskus Oy LKV
Kalliontie 18

Puh. (08) 443 332, 0500 582 332

Kalajokilaakson kiinteistöpiste LKV
Toripiha 1

Puh.  (08) 443 793, 044 3442 450

Kalajokilaakson SKV Oy LKV
Kalliontie 30

Puh. (08) 443 225, 040 5710 976

PS. Hetimuutto Nivalaan onnistuu tasokkaisiin vuokra-asuntoihin.

w
w

w
.a

lt
a
v
a
n

ti
.f

i

omalle tontille
Osta oma tontti.  

Nivalan kaupungilla on myytävänä runsaasti hyvätasoisia,
2

kunnallistekniikalla varustettuja 1100...2600 m  tontteja.
Nyt ovat myynniss Tapiontien kaukol mp tontit 

seuraavilla kiinteistönvälittäjillä:
ä ä ö

NURMI- JA PAIKKATIETOPÄIVÄ

klo 9.00 Aamukahvit
Nurmet tuottamaan kuivan kesän jälkeen - MTT
Nurmen korjuuteknologian vaihtoehdot - Janne Karttunen, TTS
Paikkatiedon käyttö maataloudessa - Mika Luimula, Centria
Biologiset vai hapot säilörehun säilöntään? - Jari Korva, Valio
Sääasema ja tilasäiliöiden valvontajärjestelmä - A-Lab
Paikkatieto koneurakoinnissa - Heikki Kujala, Finalumec Oy
Lounas
klo 13.00-15.00
Kone-esittely ja tutustuminen koulun maatilan uusiin teknologisiin
sovelluksiin (esim.sääasema). Mukana mm. Agronic Oy, Finalumec
Oy, Ekotjänst Lindgård Öb, Kemira GrowHow Oyj

Osallistumismaksu 15 €/ henkilö.

Ilmoittautumiset: Sirpa Lunki p. 040 725 4276 tai 
Susanna Jansson p. 050 308 8609
Tilaisuuden järjestävät
Maatalouden ICT- hanke; Vilja rehuksi suoraan tiloilla –
hanke; Osuuskunta Pohjolan Maito

Torstaina 19.4 Haapajärvellä
Haapajärven ammattiopisto, Erkkiläntie 1
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Lukijan runo

Lukijan ajatuksia  

Minulle tuli työvoimatoimistos-

ta määräys mennä metalli- ja 

rakennusalan kurssille ammatti-

taitokartoitukseen. Pakkohan se 

on mennä, sillä muuten voi olla 

edessä päivärahojen menetys. Tä-

mä on semmoinen pakkokurssi.

Minulle sanottiin, että siitä 

on minulle etua. Voin kurssin 

käydäkin ettei mene päivärahat, 

mutta ajattelin että kurssista voisi 

olla hyötyä nuoremmille. Onhan 

Nivalassa 400 työtöntä. Minutkin 

pakotettiin hakemaan, hakijoi-

ta kurssille oli 6 ja kaikki pääsi 

“hyödystä” nauttimaan.

Minä olen ikäni tehnyt näitä 

hommia Ruotsissa ja Helsingissä 

ja tekisin vieläkin, mutta terve-

yteni takia olen poissa työhom-

mista. Kovassa työssä terveys on 

mennyt huonoksi ja selkä on sär-

kynyt. Jotain kevyempää tekisin 

mielelläni.

Työnhakukurssillakin joku 

nuori ja viisas minulle luennoi 

miten töitä haetaan, vaikka en ole 

koskaan tarvinnut työvoimatoi-

miston apuja, vaan itse olen löy-

tänyt työt aina. Nivalassahan ei 

pääse töihin kuin suhteilla, niin 

olen ollut aina muualla. Helsin-

gissä tein kahta työtä ja yötyö-

tä, en saanut nukuttua ja selkä 

meni, mutta siellä asuminen 

on niin kallista, että muuten ei 

pärjännyt.

Ei meitä yli 50 vuotiaita yh-

tään ainutta oteta täällä mihin-

kään töihin, aivan turha kurssit-

taa. Työnantajat nauravat, kun 

käyn kysymässä. Yksikin ensin 

lupaili töitä, mutta perui sitten 

kun kuuli ikäni. Sanoi luulleensa 

minua nuoremmaksi. Minulla on 

työttömyyseläkkeeseen 1,5 vuot-

ta aikaa, joten tuskin pakkokurs-

sista on minulle hyötyä. Nuorem-

mille olisi, mutta miksi niitä ei 

panna kurssille. Kysyn vain, että 

miksi meitä vanhoja pitkän työ-

uran tehneitä näin lapsellisesti 

kiusataan. 

Oppia ikä kaikki

Vai että töitä opettelemaan?

Tällä kertaa

vaikka onkin tuiskuaamu

niin on juostava sitä muurahaispolkua pitkin avojaloin

sinne metsälammelle, jossa ne varesraakut kasvavat.

Aurinko ei paista muualla niin lämpimästi

eikä sammakko loiki pitempään

kuin sitä polkua ylittäissään.

Sille pehmeälle polulle juostava avojaloin

sille auringon kultaamalle -

Siellä läntisellä on se valkeavartinen koivikko

ja ne kanervat -

koillisella se tuuhea männikkö

se lapselle turvallinen

ja ne aivan oikeat menninkäiset.

Kivaranmummu

Läheisriippuvuus on ilmiönä 

moniselitteinen ja vaikeakin. 

Usein erossa toinen osapuoli saat-

taa jäädä toisesta hyvinkin riippu-

vaiseksi. Tämä johtunee siitä, että 

myös liiton aikana hän on ollut 

toisesta riippuvainen. Tai sitten 

hän on ollut juuri se, joka mah-

dollistaa läheisriippuvuuden.

”En minä siinä suhteessa itsel-

leni mitään pyytänyt, olin onnel-

linen kun muut olivat sitä.”

Mistä läheis-
riippuvuudessa 
on kysymys?

Läheisriippuvuus on tila, jossa 

toinen ihminen on pakonomai-

suuteen asti riippuvainen toisesta 

ihmisestä. Usein tämä ihminen 

saattaa olla esim. oma puoliso. 

Parisuhteessa onkin tärkeää erot-

taa tunteet oikein toisistaan. On 

tervettä olla sitoutunut oikealla 

tavalla yhteiseen elämään ja ar-

keen, samoin on tervettä tuntea 

yhteenkuuluvaisuutta. Läheis-

riippuvuudessa taas on kyse ää-

rilaitoja hipovasta tunteesta, se 

on tunnetta siitä että toinen ei 

yksinkertaisesti voi pärjätä ilman 

tätä läheistään.

”Minulla oli aina sellainen 

kuvitelma, että jos minua ei oli-

si, se suhde ei toimisi. Minähän 

sitä suhdetta pidin kasassa, kun 

toinen ei tehnyt mitään ja minä 

tein kaiken.”

Mitkä ovat 
läheisriippuvuuden 
oireet?

Oireet ovat hyvin yksilöllisiä ja 

ne saattavat vaihdella toisesta ää-

rilaidasta toiseen hyvin helposti. 

Läheisriippuvaisen ihmisen lähes 

tärkein toimintamuoto parisuh-

teessa on toisen miellyttäminen. 

Häntä ohjaavat kaikissa hänen 

toimissaan toisten ihmisten tar-

peet. Hän kyselee usein läheisil-

tään, mitä mieltä nämä hänes-

tä ovat. Hän vähättelee itseään, 

eikä pidä itseään ihmisenä tär-

keänä. Usein hän onkin hyvin 

epävarma ihminen, epäitsenäi-

nen, pelokas ja jopa takertuva 

ihmissuhteissaan.

Jotta hän tuntisi olonsa hy-

väksi hän joutuu lähes koko 

ajan tarkkailemaan ympäristö-

ään jotta hän voi muuttaa esim. 

mielipidettään jos toisten onkin 

parempi olla silloin. Tällä tavoin 

hän hakee itselleen turvaa ja 

hyväksyntää.

”Lähes päivittäin kysyin mie-

heltäni ja lapsiltani, onko heillä 

tänään ollut kaikki hyvin. Voisin-

ko kenties tehdä jotain? Olin aina 

valmiina palvelemaan…”

Toinen ilmenemismuoto lä-

heisriippuvuudessa on sairas-

tuminen vahvuuteen. Tällainen 

ihminen on hyvin kontrolloiva. 

Hän on yleensä hyvin vakava ja 

aina todella järkevä. Hän hallit-

see tilanteet täysin ja vaatii myös 

itseltään täydellisyyttä. Hän huo-

lehtii läheisistään pakonomaises-

ti ja uhraa täten oman elämänsä 

toisten auttamiseen.

Mitkä syyt 
johtavat läheis-
riippuvaisuuden 
kehittymiseen?
Läheisriippuvuuden taustavoi-

mana toimii ihmisen erittäin 

huono käsitys itsestään. Koska 

hän pelkää yli kaiken sitä, että 

tulee hylätyksi, hän ei koskaan 

sano toisille ei. Häntä voidaan 

tällöin käyttää hyväksi hyvin 

helposti esim. ihmissuhteis-

sa. Tällainen ihminen ei kestä 

yksin olemista eikä hän tunne 

olevansa muiden kanssa tasa-

arvoinen. Joissakin tapauksissa 

tällainen ihminen voi jopa eris-

täytyä ulkopuolisesta maailmasta 

koska hän pelkää läheisyyttä ja 

sitä että ei osaa ottaa sitä vastaan. 

Tärkeimpänä tekijänä läheisriip-

puvaisen ihmisen taustalta löytyy 

tunnepuolen ongelmia, hänen on 

vaikea tiedostaa omia tarpeitaan 

tai tunteitaan. Hyvin usein tällai-

nen ihminen masentuu, kokee 

stressiä ja saattaa jopa menettää 

elämänhalunsa.

”Toimin ja tein niin, koska ajat-

telin että jos en auta, huolehdi ja 

puolesta tee asioita, minä jään ihan 

yksin, minä en silloin ole tarpeelli-

nen. Ja minun oli pakko tuntea itse-

ni tarpeelliseksi ja tärkeäksi. Muu-

toinhan en olisi edes olemassa.”

Miten oma eletty 
lapsuus vaikuttaa 
läheisriippuvaisen 
taustalla
Usein läheisriippuvaisen taustal-

ta löytyy omia lapsuudenaikai-

sia hylätyksi tulemisen tunteita. 

Saattaa olla että henkilö on lap-

suudessaan toistuvasti kokenut 

turvattomuutta, rohkaisun ja tu-

en puutetta. Hänen vanhempan-

sa ovat saattaneet vaatia häneltä 

liikaa tai sitten hän on tuntenut, 

että kukaan ei välitä hänestä to-

della aidosti.

” Kyllähän minä nyt ymmär-

rän, kun olen päätökseni tehnyt. 

Kun lopulta pääsin eroon siitä 

suhteesta, pääsin eroon myös 

riippuvuudesta siinä suhteessa. 

Mallin riippuvaiseen käyttäyty-

miseeni olin saanut kotoa, minun 

äitini oli juuri samanlainen kuin 

minä olin ollut.”

Voiko läheis-
riippuvuudesta 
toipua?

Läheisriippuvuudesta voi toi-

pua jos itsellä on siihen vahva 

halua ja tiedostaa ongelmansa. 

Tavoitteena on aina löytää ter-

ve aikuisuus ja hyvät vuorovai-

kutussuhteet toisiin ihmisiin. 

Tärkeää on oppia huomioimaan 

toiset ihmiset siten että ei samalla 

uhraa itseään ja omaa elämäänsä. 

Riippuu – Takertuu – Ei päästä irti

Ei uskalla elää omaa elämää!
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 

Oottelivat siinä illan pimene-

mistä että saatais nuo jätepuista 

tulleet risut poltetuksi, ja koska 

viranomaisten luvalla saapi vain 

roskia polttaa niin muorit päätti-

vät että avot - pääsiäisaattoiltahan 

on kuin luotu sitä varten. - Ja on 

aivan luonnollistakin, että kaikki 

nuorethan tottakai häipyvät näin 

aattoiltana kuin pieru saharaan, 

ja menkööt, omille teilleen.

Viemärin takana asuva Lee-

na, joka ei vielä ole aivan muori, 

niin tulla kipasipas kolmanneksi. 

Ja vielä kun ottaa huomioon sen 

kissanki, joka tukkeusi uteliai-

suuttaan miltei sinne roihuavan 

kokon liekkeihin. Ja että mikä 

kunnianosoitus niille aikasem-

min pellolla poltetuille suurille 

suurille kokoille. Eikähän tämä 

nyt poltettu kokkokaan mikään 

minikokko ollut. Jotenka ne sau-

hut yötaivasta vasten, lentävät 

kipinät, ja jossain vaiheessahan 

sinne kyllä lensi jätesäkkikin ylä-

kerrasta käsin. Että aika napak-

ka keksintö tämä pääsiäiskokko 

kaikkinensa - näin ainaki uskovat 

nyt kokon polttaneet muorit ja se 

kissakin.

Kivaranmummu

Kaksi muoria ja se puolipöhölö kissa

Rajojen asettaminen itselleen on 

usein hyvin vaikeaa. Ilman nii-

tä läheisriippuvaisen on todella 

vaikea tehdä terveitä valintoja 

ja kantaa terveellä tavalla huolta 

esim. perheestään. 

”Kyllähän se vieläkin, vaikka 

olemme jo eronneet, tulee välil-

lä pyytämään milloin mitäkin. 

Mutta minä olen päättänyt, et-

tä nyt minä elän omaa elämääni 

ja hänen on nyt vain selvittävä 

omastaan.”

On hyvin tärkeää oppia, että 

pystyy omalla käyttäytymisellään 

vaikuttamaan tapahtumiin siten, 

että voi tuntea tapahtumista tyy-

tyväisyyttä. Oman minäkuvan 

vahvistuessa läheisriippuvuus jää 

taustalle, kun ihminen kuuntelee 

omia tarpeitaan, hoitaa ja arvos-

taa itseään ja hyväksyy menneen 

elämän sellaisena kuin se on ol-

lut. Siihen elämään ei kuitenkaan 

enää ole paluuta.

Ulla Sauvola
Aluepäällikkö
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On totta, että tieto lisää tuskaa. 

Osallistuttuani mielenkiinnolla 

Pro-Nivala –liikkeen kokouksiin, 

joissa on nyt selkeästi tullut esille, 

miten Nivalan asioita hoidetaan. 

Ensimmäisessä tilaisuudessa 

keskustan varavaltuutetun lähes 

ainoa asia oli arvostella meitä 

äänestäjiä väärien henkilöiden 

äänestämisestä valtuustoon. 

Toisessa tilaisuudessa olin aluk-

si ilahtunut, että on sentään yksi 

valtuutettu/hallituksen edustaja 

antamassa meille asiallista tietoa 

tehdyistä päätöksistä.

Voi surkeus, mikä pettymys! 

Ensiksi tiedotus, ettei hän ole 

mikään keltanokka politiikassa, 

sitten haukkui paikallislehdet, 

etenkin Nivalan Viikon ja vielä 

rivien välistä osansa saivat tyh-

mät paikallaolijat. Eikä siinä vie-

lä kaikki, hän ilmoitti puhuvansa 

35:n valtuutetun, 9:n hallituksen 

jäsenen ja 1 kaupunginjohtajan 

suulla. Valtakirjaa ei kylläkään 

esittänyt.

Nyt kysynkin, onko Nivalan 

keskustapuolue menettänyt ot-

teen päätöksien teossa, onko suo-

raselkäisyys kadonnut vai onko 

demokratia mennyt niin pitkälle, 

että sosiaalidemokraatti puhuu jo 

keskustan puolesta?

Myös Vestia Oy:n edustajalta 

kysyisin, milloin sellainen laki on 

säädetty, että osakeyhtiötä ei voi 

myydä? Me jokainen tiedämme 

sen, että tänä päivänä Nivalassa 

niin kuin muuallakin maassa, 

lähes kaikki on myynnissä! Asi-

oista voi ottaa selvää, tai ainakin 

yrittää ottaa ja jopa kyseenalais-

taa jotakin. Yllättävän paljon tä-

nä päivänä on tiedon tarjontaa 

monelta eri taholta, lukuun ot-

tamatta kaupungin päättäjiä!

Ihmettelen vieläkin Pula-oop-

peran asioita. Hakalan Airi puo-

lusteli oopperaan menneitä euro-

ja sillä, että kaupunki on tehnyt 

virheinvestointeja ennenkin. Esi-

merkkeinä sivukylien hiihtoladut 

ja Jokikylän koulu. Airi on joko 

niin nuori tai tietämätön siitä, et-

tä kyläläiset ovat talkoilla tehneet 

ladut ja kaupunki maksaa sähkön 

ja latu-urien aukaisun. 

Lisäksi Jokikylän koulun otti 

maamiesseura urakalla ja kyläläi-

set sen talkoilla tekivät ja myö-

hemmin sen kaupunki myi ja sai 

rahansa. 

Nämäkö on virheinvestointe-

ja, eikö ole muita?

Ja vielä uimahallin rakentami-

nen, ylittyihän se kustannusarvio 

siinäkin, mutta niin uimahallin 

kuin latujenkin kohdalla, nämä 

ovat vuosikymmeniä eri-ikäisten 

ihmisten käytössä. 

Mutta oopperassa, kun soitot 

on soitettu ja laulut laulettu, niin 

jäljelle jää vain valtava määrä sel-

vittämättömiä sotkuja!!

Mielenkiinnolla jään odot-

tamaan kolmatta kansalaistilai-

suutta, kuka seuraavaksi tulee ar-

vostelemaan. Poisjäännin syynä 

ei voi olla navettatyöt, sillä jou-

kossa näkyy olevan myös eläke-

läisiä näkyvillä paikoilla.

Jos kaupungin asiat ovat hyvin 

hoidettu, niin ei pitäisi olla mi-

tään syytä pimittää tosi tietoa ja 

pakoilla. Avoimella ja rehellisellä 

tiedottamisella katkaistaisiin mo-

nelta huhulta siivet!

Reijo Hangasmaa

Lukijan ajatuksia  

Nivalan todellisuuttako?

Kalajokilaakson alueen vesihuol-

lon yleissuunnitelma laaditaan ja 

täydennetään noin kymmenen 

vuoden välein. Viimeisin on val-

mistunut vuonna 2002.

Yleissuunnitelman pohjalta 

Ylivieskan ja Nivala-Haapajär-

ven seutukunnat, Pohjois-Poh-

janmaan ympäristökeskus sekä 

alueen vesilaitokset teettivät pe-

rusteellisen selvityksen alueen 

jätevesihuollon kehittämisestä.

Selvityksen vaihtoehdot 

olivat:

• yleissuunnitelmassa esitetty 

keskitetty yhden jätevedenpuh-

distamon malli

• kuntien alueilla toimivat 

omat puhdistamot (nykyinen 

malli)

Selvityksien mukaan alueen 

jätevesien puhdistaminen keski-

tetysti yhdessä ajanmukaisessa 

puhdistamossa todettiin olevan 

paras ratkaisu; ympäristöarvot, 

puhdistusvaatimukset ym. huo-

mioon ottaen. Kaikissa työn eri 

vaiheissa kunnat ottivat kantaa ja 

antoivat lausuntonsa niihin sel-

vityksiin. Toteutuksen arvioidut 

kustannukset ovat 15 vuoden ai-

kana noin 22 miljoonaa euroa ja 

yhteiskunnan tuet huomioiden 

noin 16-17 miljoonaa euroa.

Kaikki kunnat lausunnoissaan 

puolsivat keskitettyä jätevesien 

puhdistamista ja pitivät sitä tu-

levaisuudessa parhaana vaihto-

ehtona. Samalla kunnat päätyivät 

myös siihen, että jäteveden puh-

distus keskitetään Vesikolmio 

Oy.n toiminnan alaisuuteen. 

Kuntien ja Vesikolmio Oy:n 

nimeämät edustajat yhteistyössä 

valmistelivat osakassopimuksen 

ja siihen liittyvät asiakirjat.

Työryhmä lähetti asiakir-

jat kuntiin lausunnolle keväällä 

2006.

Lausuntojen pohjalta työryh-

mä valmisteli lopulliset asiakirjat 

ja lähetti ne syksyllä 2006 kuntiin 

hyväksyttäviksi. Kaikki kunnat 

hyväksyivät asiakirjat esitetyssä 

muodossa. Tarjousten perusteel-

la selvitystyön tekijäksi valittiin 

Kiuru & Rautiainen Oy. Heidän 

laatimat kaikki asiakirjat ovat ol-

leet kuntien käsittelyssä, saatavil-

la ja luettavana.

Ylivieskan ja Haapajärven 

jätevedenpuhdistamoilla on 

vuoden 2012 loppuun voimas-

sa olevat luvat. Nivalan ja Kala-

joen puhdistamoille on pitänyt 

hakea vuoden 2006 mennessä 

uudet luvat. Ne ovat käsittelys-

sä Pohjois-Suomen ympäristö-

lupavirastossa. Lupaehdoista ei 

ole vielä olemassa päätöksiä. Jä-

tevesien puhdistusvaatimukset 

ovat tiukentuneet viime vuosina 

huomattavasti.

Siitymäkauden ajaksi nykyis-

ten puhdistamoiden on saatava 

jatkoluvat, sillä niitä joudutaan 

käyttämään vielä vuosia. Puh-

distamojen toimintojen pitää olla 

lupaehtojen mukaista. Mahdol-

lisille poikkeustilanteille pitää 

olla Kalajokilaakson alueelle 

varasuunnitelmat.

Suuret investoinnit; rahoitus-

ten hankkiminen, siirtoviemäri-

en suunnittelut, tulevaisuuden 

vaatimukset täyttävän keskus-

puhdistamon rakentaminen, 

ym. käytännön asiat vaativat pe-

rusteellista selvitys- ja valmiste-

lutyötä. Yrityksen operatiivinen 

johto on vastuussa näistä toimen-

piteistä ja on täysin luonnollista, 

että niihin varautuminen aloite-

taan rinnakkain poliittisen pää-

töksenteon kanssa.

Vesikolmio Oy:n tehtävä on 

valmistautua alueellisen jäte-

vesipuhdistuksen operatiivisen 

toiminnan käynnistämiseen. Sa-

malla pitää varmistaa nykyisten 

puhdistamoiden jouheva toimin-

ta ja hallittu alasajo siirtymävai-

heen aikana.

Tämän valmisteluun Vesikol-

mio Oy tilasi Lakson Vesi Oy:ltä 

alustavan selvitystyön, joka on 

tarkoitettu vain ja ainoastaan 

edellä mainitun suunnittelutyön 

pohjaksi.

Kalajokilaakson alue on ol-

lut vuosikymmeniä alueellisen 

vesihuollon eturintamassa Suo-

messa, eikä ole mitään estettä 

sille, ettei näin voisi olla myös 

jätevesihuollossa.

VESIKOLMIO OY
Hallitus

NIVALAN VESIHUOLTO OY
Hallitus

Alueellisen jätevesihuollon kehittämisestä

Kansalaisliike Pro-Nivala on lä-

hettänyt Nivalan kauunginhal-

litukselle kokouksestaan 27.2. 

kokousmuistion ja pyytänyt kau-

punginhallitusta tiedottamaan tai 

järjestämään tiedotustilaisuuden 

kokouksessa esille nousseista ja 

kuntalaisia huolestuttavista asi-

oista. Pro-Nivala haluaa muis-

tuttaa uudelleen tästä muistios-

ta ja 27.3. järjestetyn kokouksen 

päätöksistä, ja pyytää selvitystä 

seuraavista asioista:

1. Kunnallistalous. Kaupun-

ginhallitus totesi tilinpäätösko-

kouksessaan, että hyvin menee, 

mutta velka kasvaa. Konserniyh-

tiöiden, Teollisuuskylä Oy, Lii-

kuntakeskus ja Vuokrakodit Oy, 

ovat kaatamassa Nivalan kaupun-

gin selvitystilaan. Konsernilla on 

yhteensä velkaa vuodenvaihtees-

sa 21,4 miljoonaa euroa. Yhtiöt 

tekevät tappiollisia tilinpäätök-

siä ja tarvitsevat jatkuvasti uu-

sia korottomia pääomalainoja 

kunnalta. Näitä on jo yhteensä 

5,8 miljoonaa euroa, josta teol-

lisuuskylän osuus 5,2 miljoonaa 

euroa.

2. Nivala liittyi kiireellä Yli-

vieskan peruspalvelupiiriin, kun 

neuvottelut Haapajärven kanssa 

kaatuivat Nivalan röyhkeään 

esitykseen päästä piirin keskus-

paikaksi. Tämä liittymispäätös 

vie 60 prosenttia pois kunnan 

talousarviosta, eli koko sosiaa-

li- ja terveyspääluokat ja puolet 

viroista. Oliko Nivalan pakko 

liittyä ja millaisilla ehdoilla ja 

peruspääomalla. Tämä on peri-

aatteessa kuntaliitospäätös, josta 

olisi tullut järjestää kansanäänes-

tys. Kaupungintalon henkilökun-

taa on informoitu kuuleman mu-

kaan, mutta ei kuntalaisia.

Liittymisellä on viiden vuo-

den harkinta-aika ja mm. Kala-

joki ei ole liittynyt mihinkään, 

vaan kehittää omana kuntanaan 

peruspalveluita. Kokemukset 

Kainuusta ovat varsin huonot. 

Mikä on Nivalan tuleva asema 

peruspalvelupiirissä. Säilyykö 

terveyskeskuksen palvelut ja 

minkä tasoisena.

3. Oy Vesikolmio. Miksi Ve-

sikolmion hallitus salasi Niva-

lan valtuustolta keskeistä tietoa 

julistaessaan Lakson selvityksen 

salaiseksi. Kaupungin on otettava 

asia uudelleen käsittelyyn ja mah-

dollinen viemärilaitoksen myynti 

ylikunnalliselle Vesikolmiolle on 

estettävä Nivalalle vahingollisena 

toimena. Yhteisviemärihankkeen 

utopia on selvitettävä nopeasti 

ja tuotava valtuutetuille kaikista 

asioista riittävästi objektiivista 

tietoa.

4. Nivalan Vesi Oy. Ensi vii-

kolla kokoontuvalta yhtiökoko-

ukselta odotetaan nivalalaisia 

vedenkuluttajia koskevia ratkai-

suja tulevaisuutta varten. Yh-

tiökokouksen on velvoitettava 

vesiyhtiön hallitus välittömästi 

valmistelemaan ja käynnistä-

mään suunnattu ilmainen osa-

keanti kaikille vesijohtoverkon 

piirissä oleville kuluttajille. Näin 

voitaisiin varmistaa se, että omaa 

vesilaitosta ei myytäisi sijoittajille 

kaupungin rahapulan johdosta. 

Revon Sähkön myynti on ollut 

jo liian raskas kokemus kunta-

laisille. Nivalan 5000 taloutta 

maksaa yksinomaan noin 5 mil-

joonaa markkaa vuodessa siirron 

perusmaksuina. Se on piiloveroa 

kaupungin jo muutoinkin kalliin 

veroäyrin päälle.

5. Kaupunginhallituksen on 

ryhdyttävä purkamaan turhia 

organisaatioita kunnan kon-

serniyrityksissä mukaan lukien 

Vesikolmio. Kaukolämmöllä, 

vesiyhtiöllä, Vuokrakodeilla, 

Teollisuuskylällä ja kaupungin 

teknillisellä osastolla on jokai-

sella omat toimitusjohtajat ja 

hallituksensa. Kuitenkin näiden 

yhtiöiden pääasiallisena tehtävä-

nä on vain huoltaa ja pitää käyn-

nissä laitokset ja laskuttaa. Kaikki 

yhtiöt ovat nyt omilla teillään ja 

varsinainen tehtävä tuottaa vain 

mahdollisimman halvalla kunta-

laisille palveluita on unohtunut. 

Huoltopalveluissa on ammatti-

ihmiset, jotka hoitavat tehtävän-

sä. Huoltopalvelut voisi yhtiöittää 

myöhemmin, jolloin saataisiin 

keskityshyötyjä ja laskutus ul-

koitsaa yhdelle tilitoimistolle. 

Yksi teknillinen johtaja pystyy 

hoitamaan näin pienet yksiköt 

varsin hyvin. Esimerkiksi Vat-

tenfallilla ei ole entisellä Revon 

Sähkön alueella yhtään johtajaa 

tai työntekijää. Laskutus ja huolto 

on ulkoistettu.

6. Nivalan Vuokrakodit Oy. 

Haapajärven kaupunki on teh-

nyt päätöksen luopua huomat-

tavasta osasta kaupungin omis-

tamia vuokra-asuntoja. Nivalan 

tulisi vähentää vuosittain nope-

asti myös asuntokantaa ja myy-

mällä tyhjillään olevat asunnot 

kuntalaisille. Vuokrakotien hal-

litus tulisi velvoittaa ensitilassa 

järjestämään asuntojen esittely 

asiasta kiinnostuneille ja järjes-

tää koemerkintä. Asunnot ovat 

tyhjillään ja tappiot kasvavat. 

On kuntalaisten etu, että asunnot 

myydään eikä pureta. Ostaja os-

taa omalla vastuullaan asunnon, 

eikä siitä tule jälkipolttoja, niin 

kuin eräät päättäjät uskovat.

7. Oopperakeskushankkeen 

osalta selvityksiä on saatu, mut-

ta ne pitäisi saattaa kaikelta osin 

avoimesti kuntalaisten tietoon. 

Jos asiassa ei edistytä on mah-

dollista, että kuuden miljoonan 

markan tappiosta tehdään tut-

kintapyyntö poliisille.

8. Vilkunan ja muidenkin 

koulujen lakkauttamispäätöksis-

tä on esitelty säästöjä. Mitään kat-

tavaa säästölistaa ei kuitenkaan 

ole vielä julkisuudessa esitetty, 

jossa olisi kaikki kustannukset 

huomioitu mm. oppilaskuljetuk-

set, viranhaltijain ja työntekijäin 

verotulot ym.

Pro-Nivala pyytää näihin ky-

symyksiin kaupunginhallituksel-

ta avoimia ja rehellisiä vastauksia 

niin kuin se on lehdissä kertonut 

toimivansa.

Jaakko Salmela
Tuomo Takalo

Pro-Nivala muistuttaa kaupunginhallitusta 
avoimesta tiedottamisesta
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Parhaat palvelut  

EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ
TÄLLÄ SIVULLA

Ilmoitus Nivalan Viikon Parhaat palvelut -palstalla
maksaa vain 5,50 €/viikko + alv!
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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
-yhdistyspalsta 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  

FORD Escort van korotettu 
malli, vm-91. Hyväkuntoi-
nen. Hp. 650 euroa. Puh. 040 
585 01 85.

Tracker KOIRANTUTKA kah-
della pannalla. Toimiva. HP. 
350 euroa. Puh. 040 585 
0185.

Icon hyväkuntoinen STEPPE-
RI. Hinta 48 euroa. Kysy lisää. 
Puh. 040 586 0427.

ASTIANPESUKONE, astianpe-
sukoneen TERÄSKANSI 160 
cm, ast.pesupöydän YLÄ-ja 
ALAKAAPIT. Pituus 160 cm. 
Hinta yhteensä 100 euroa. 
Puh. 040 573 2624

Myydään tulikivi-uuni. tie-
dustelut puh. 045-6740735 
tai 044-0504209
 
Omakotitalossa käytössä ol-
leita sähköpattereita: Ström-
berg, Glamox, Nobö 300-
1200w. Erittäin edullisesti. 
Puh. 040 570 6367.

SAAB 900i vm-89. Juuri kat-
sastettu, vetokoukku, katto-
luukku, stereot, metalliväri. 
4-ov, ajettu 300 tkm. Hinta. 
880 euroa. Puh. 0400 285 
215.

ISUZU PICKUP, diesel. Väri 
ruskea, hyvä kunto, halpa. 
Puh. 040 700 4660

Vähän käytetty tyttöjen pol-
kupyörä, 22" renkailla. Puh. 
040 585 7894

Opelin käytetyt ALUVANTEET 
15" sekä Opel Zafi ran uusi VE-
TOKOUKKU edullisesti. Soit-
tele puh. 044 4457 223

MÄNTYSÄNKY 80X200 cm, 
hinta 40 euroa. RUNKOSÄN-
KY 80X200 cm, hinta 40 eu-
roa. Puh. 040 570 6367.

OPEL Kadett 1.8i vm-90, pal-
jon lisävarusteita, kahdet 
renkaat. Hieno kuin rutto. 
Hp. 650/ tarjous. Puh. 045 
6500 240.

Käytöstä poistettuja LAAKA-
OVIA 10 euroa/kpl (väliovia) 
Puh. 040 570 6367.

KANAVERKKOHÄKKI kaneille 
tms. kotieläimille. Puh. 040 
821 3827

KESKUSPÖLYNIMURI allaway 
turpolla. Hyvä. Hp.170 euroa. 
Panasonic nv-sd 240 VIDEO, 
varma toiminen. Hp.100 eu-
roa. Puh. 050 369 0413.

SUZUKI GSX-F 600 cc, ajettu 
16 500 km. Uudet renkaat, 
hyvä ja siistikuntoinen. Hp. 
5700 euroa. Puh. 050 3793 
102.

MOPOAUTO Aixam 4-pyörä. 
MOPOAUTO Piaggio. Puh. 
040 748 3024.

Remontoitu RIVITALOYKSIÖ 
36 m2 Sievin keskustassa. 
Puh. 040 559 5520.

Ostetaan  

Hyväkuntoiset keittiön KAA-
PISTOT. Tarjoa. Puh. 040 586 
0427

Halutaan ostaa VALMET 700 
tai 900 vm- 67-74. Puh. 045 
639 5516.

GYPROC-LEVYJÄ. Puh. 040 
742 8901.

KELASILPPURI, toimi-
va ja edullinen, puh. 045 
1370268.

Vuokrattavana  

Kerrostalosta  saunallinen 
KAKSIO 48 m2. Hyväkun-
toinen, valm. vuonna -06. 
Vapaa 1.5 alkaen. Puh. 0400 
681 778.

Halutaan vuokrata  

Vähintään 3H+K RIVI TAI OK-
TALO Nivalasta tai lähiympä-
ristöstä. Puh. 050 323 0945.

Nivalaan muuttava yrittäjä 
haluaa vuokrata peltoa väh. 
1,5 ha.puh. 040-7007998

Löydetty  

Nuori musta-valkoinen POI-
KAKISSA Linnustajant. 8.4 
Musta panta. Puh. 050 593 
5951.

Sekalaista  

Reipas ja oma-aloitteinen 16-
vuotias tyttö etsii KESÄTÖITÄ 
esim: lastenhoitoa, kokemus-
ta on! Ota yhteyttä puh. 040 
778 7934.

Omakotitalorakentaja! Kun 
tarvit vastaavaa työnjohta-
jaa, soita 044 283 0794.

Henkilökohtaista  

Haen naista, joka tykkää nah-
ka-asuista. Olen vapaa 35 v. 
mies. Nainen, ota yhteyttä 
numeroon 040-878 4376.

Kodin kirpputori  

00€€ Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

P-98-99 Lukio Pe 17.00-18.30

P-95-96-97 Lukio Ma 17.30-19.00

P-97 Lukio To 17.00-18.30

P-95-96 Lukio To 18.30-20.00

P-94 Lukio Ti 18.00-19.30

  La 13.00-14.30

B-tytöt Lukio Su 14.00-15.30

T-93 Lukio Ma 19.00-20.30

  Pe 18.30-20.00

T-96-98 Lukio Ke 18.30-20.00

-99-00   18.30-20.00

Edustus Lukio La 14.30-16.30

Miehet  Ti 19.30-21.00

YSIKAKS' NIVALA RY

METALLI
JOKILAAKSOJEN SEUTURYHMÄ

järjestää koulutuksen Metallin jäsenille

Muutosturvasta

Koulutus on jäsenille ilmainen, seuturyhmä korvaa matkustuskulut 

ja ammattiosasto 353 opintorahan 20 euroa. Tervetuloa!

Paikka: Pulkkilan ABC

Aiheena: Muutosturva, koulutustuki, kanneoikeus, 

vuorotteluvapaa.

Aikataulu: Kahvit klo 9, koulutusta, ruokailu klo 12, koulutus 

jatkuu.

Kouluttaja: Koulutussihteeri Petri Miikki, Metallityöväen Liitto.

Lisätietoja työpaikan luottamusmieheltä

Ilmoittautumiset su 22.4. mennessä Jari Mehtälä 050-326 5678, säh-

köposti jari353@gmail.com

Jokilaaksojen Seuturyhmä

Pyhäjärven Nuorisoseuran teatterijaosto esittää näytelmän

VÄÄRINKÄSITYKSIÄ
"Kuka kukin on ja miksi hän on täällä. Kaikki selviää aikanaan."

Maliskylän Liittolassa su 22.4. 2007 klo 19:00

Liput 6€. Kahviossa pannu kuumana.

Tervetuloa hauskaan teatteri-iltaan!

Järj. Maliskylän Nuorisoseura ry.
/Pyhäjärven Nuorisoseura ry.

    NIVA-KAIJAN KOULUN
VANHEMMAT RY.

Huhtikuun kokoontuminen ti 17.4 klo 18:30 koululla.

 

Aiheena mm. koulun oppilaille suunnattu 

hyvinvointiprofi ili kysely.

Mistä johtuu suuret prosentit koulukiusaamisessa? Keskustelua!

Tervetuloa!

KARVOSKYLÄN KYLÄYHDISTYS RY
järjestää ostosmatkan Haaparannan IKEAan  lauantaina 5.5.2007.

Lähtö Karvoskylän koululta klo 6.00 ja 

Nivalan matkahuollosta klo 6.30.

Paluu noin klo 21.00. Matkan hinta 25 €/hlö.

Ilmoittautumiset puh. 08 447 405/Marketta, 044 351 4255/Hannu

tai email: rantahovi@gmail.com.

Tervetuloa!

KARVOSKYLÄN KYLÄYHDISTYS RY 
Romunkeräys jatkuu entisellä paikalla syksyyn asti.

Tiedustelut puh. 044 541 6859/Markku
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Hiekkakenttien harjoitusvuorot vk. 17 alkaen

Haapalan kentällä pelataan kevään sarja- ja harjoituspelit.
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TosiPitkä asuntolaina on myös TosiVakaa

laina-aika jopa 60 vuotta
kiinteä korko jopa 20 vuotta

Handelsbanken
KOKKOLA - Mannerheiminaukio 2

Puh. 010 444 5330
kokkola@handelsbanken.fi 

FINDOOR - TAITTO-OVIEN MESTARI
��������	
�������	��������	�����
�������

Lieksentie 11, 91100 Ii
Puh. 0208 384 530
Fax (08) 817 3157
Sähköposti: findoor@findoor.fi

Vikke Jaara 0400 721 170
Seppo Jaara 0400 583 173
Tauno Jaara 0400 224 857
www.findoor.fi


