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Varaukset: Puh. (018) 28 040.
info@alandsresor.fi  

Kaikkea matkallesi.
Lue esitteemme netissä!

www.alandsresor.fi 

Palvelemme

suomeksi!

Uintiloma alk. 114 €/perhe

Mökki 2 päivää

alk. 90 €/mökki

Miniloma alk. 65 €/hlö

Tanssiviikonloppu

alk. 96,50 €/hlöTule raikkaalle
Ahvenanmaalle! TAPAHTUMIA:

Alandia Jazz 12–14.7

Kustaa Vaasa 13–15.7

Rock Off Festarit 20–28.7

IFK Mariehamn liigaottelut!

Käy netissä:
www.nivalanviikko.fi 
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Nimipäivät  

Sunnuntai  
10.6.2007

Kalenteri

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Aittoperällä valtava koivu
Nivalan Viikossa on etsitty paik-

kakunnan suurinta puuta. Aitto-

perällä Ainastalossa on valtava 

koivu, jonka tarinan kertoi isäntä 

Ahti Perkkiö.

- Se on istutettu riihikoivuksi 

1800-luvulla, joko 1887 tai 1897. 

Teksti oli kaiverrettu riihen sei-

nään ja kun riihi purettiin, niin 

otin sen palan muistoksi. Vein 

laudan talon vintille uunin pääl-

le, mutta eiköhän vain jollakin 

ollut puun tarve ja se oli sieltä 

kadonnut, niin että voi olla tuo 

kymmenen vuoden heitto, Ahti 

Perkkiö kertoo.

Koska isäntä itse oli kaukana 

matkoilla, kävimme toimituksen 

voimin katsomassa puuta. Ym-

pärysmitta oli niin valtava, että 

toimituksesta löytynyt 150 sen-

tin mittanauha - jota on käytet-

ty lähinnä toimituksen naisväen 

vyötärön mittaamiseen - ylettyi 

vain toiselle sivustalle. 

Koivu haarautuu kahdeksi 

paksuksi rungoksi jo melko al-

haalta alkaen. Koska tieteellis-

tä mittaustulosta suurimmasta 

puusta ei ole, annamme kaikille, 

joiden koivun kuva on lehdes-

sämme julkaistu, palkinnoksi 

paketin Reilun Kaupan Kahvia. 

Kahvin voi noutaa Nivalan Vii-

kon toimituksesta. Ainastalon riihikoivu on komea näky.

Sunnuntai: Seppo.

Maanantai: Impi, Immi.

Tiistai: Esko.

Keskiviikko: Raili, Raila.

Torstai: Kielo, Pihla.

Perjantai: Vieno, Moona, Viena.

Lauantai: Päivi, Päivikki, Päivä.

Laiskottelusta ei pysty nautti-

maan täydellisesti, jollei ole pal-

jon tekemistä.

Jerome K. Jerome

1. Minkä planeetan kuita ovat 

Fobos ja Deimos? 

2. Mitä alkuainetta tarvitaan aina 

amalgaamin valmistamiseen? 

3. Kuinka monta mastoa on 

kaljaasissa? 

4. Kuinka vanhana Oskar Meri-

kanto sävelsi Kesäillan valssin?

5. Mikä on swastika?

Vastaukset sivulla 4.

Miksi pelkäisin pahana päivänä,

kun petturien kavaluus saartaa 

minut? He luottavat rikkauteen-

sa, kerskailevat suurella omai-

suudellaan. Mutta henkeään ih-

minen ei voi lunastaa, ei hän voi 

käydä kauppaa Jumalan kanssa.

      Elämän lunnaat ovat liian kal-

liit, ne jäävät iäksi maksamatta.

Ei ihminen elä ikuisesti, ei hän 

vältä hautaa. Mutta Jumala lu-

nastaa minut, hän tempaa minut 

tuonelan otteesta.

Älä kadehdi, kun joku rikastuu,

kun hän kartuttaa talonsa omai-

suutta. Kuollessaan hän ei ota mu-

kaansa mitään, hänen omaisuu-

tensa ei seuraa häntä hautaan.

Vaikka hän eläessään ihastelee 

osaansa ja toiset kiittävät hä-

nen menestystään, hänen täytyy 

mennä isiensä luo,

paikkaan, jossa ei valoa nähdä.

Rikkainkaan ihminen ei ole ikui-

nen, eläinten tavoin hän lakkaa 

olemasta.

Ps. 49: 6-10, 16-21

Siljamaan Puutarhalla on kukat, 

pensaat, vihannekset ja muut 

kasvit kukoistaneet jo 44 vuoden 

ajan. Toimintaa on jo toisessa su-

kupolvessa, kun Hannu Häkkilä 

pitää yritystä vaimonsa Tuovin 

ja perheensä kanssa. Kauppa käy 

kuumana tähän aikaan kesästä.

Siljamaan toiminta on aloitet-

tu tomaatin kasvattamisella ja nyt 

tarhasta löytyy mitä upeampia 

kesäkukkia, amppeleita, ruuk-

kukukkia ja köynnöksiä. Myös 

vihannesten taimia ja mansi-

koita on mahdollisuus saada 

Siljamaalta. 

Tammikuulta lähdetään jo 

valmistamaan kesän valikoimia.

 - Itse kylvämme kukat ja osa 

pistokkaista tulee suoraan Sche-

teligin kautta Luumäeltä, kertoi 

Tuovi Häkkilä, joka on ollut työs-

sä mukana jo 22 vuotta. 

Kukkia kasvaa kolmessa suu-

ressa kasvihuoneessa ja kahdessa 

kasvaa kasvihuonekurkkua. 

- Kovaa hommaahan nämä 

kesän valmistelut on aina ja ei 

tämä niin helppoa ole, naurahti 

Tuovi. 

Niin kuin vanha sananlasku 

sanoo, että kesäkukkia ei mie-

lellään tulisi istuttaa ennen kesä-

kuun kymmenettä, päivää pitää 

toisinaan edelleen paikkaansa. 

Suuremmissa paikoissa mihin 

haluaa kukkia istuttaa, kannat-

taa tuota asiaa miettiä, istuttaako 

vielä toukokuussa, koska kukka 

voi kärsiä kylmästä vielä ja jopa 

kuolla. 

-Pihamaalle ja pienempiä 

määriä kun istuttaa, niin monet 

kyllä istuttavat kukkansa jo tou-

kokuussa. Nykyään  myös kuk-

kien laatu on parempi, kun niitä 

jalostetaan. Kukkien pitäisi kes-

tää koko kesän, jos ei nyt mitään 

hyönteisiä ilmaannu niitä tuhoa-

maan ja tietysti hyvällä hoidolla, 

kertoi Tuovi. 

Kukkien istuttaminen on 

monelle mukava harrastus, vä-

hän niin kuin terapiaa mielelle. 

Monet satsaavat suuren määrän 

pihaa koristamaan erivärisin 

Värin ja kauneuden loistoa
istutuksin ja toisille taas riittää 

pienempi väkertely. Kesäkukkia 

kannattaa hoitaa ja kastella so-

pivissa määrin ja istuttaa uuteen 

maahan. Kompostien ja lannan 

käyttöä ei suositella, kun niiden 

bakteerit ovat liian voimakkaita 

kukille ja juuret voivat palaa.

Katja Kokkoniemi

Terttu Törmälehto Haapavedeltä oli tullut jo kolmannen kerran tälle kesälle Siljamaalle hakemaan 

kukkia. Sirpa Knuutila Kärsämäeltä kertoi kukkien olevan erittäin hyvin hoidettuja ja tykkäsi 

Siljamaan suuresta valikoimasta. Tuovi Häkkilä (keskellä).

Kauniit kukat ovat ilo silmälle.
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Partio - tapa elää
Irene Poikkimäki

Toiminta jatkuu...

Vartioilloissa nikkaroitiin lin-

nunpönttöjä. Niitä vietiin van-

husten rivitaloille. Olihan mum-

mut ja papat hyvillään. Mehua ja 

piparia oli tarjolla joka ovelta.

Erään veteraanin sauna maa-

lattiin. Oli puitten pilkkomisia 

vanhuksille. Käytännön taitoja 

esim. kankaalle piirretty paik-

kakunnan kartta ja tehtävänä 

oli ommella nappi oman kodin 

kohdalle.

PT - Partiotaitokisat

Syksyiset kisat olivat melkoisia 

haasteita. Oli sää mikä hyvänsä, 

maastoon lähti 60-100 nuorta. 

Vaellusta 10 kilometriä, nuorem-

milla lyhyempi.

Oli suunnistusta, ruuanlaittoa 

nuotiolla ja muita rastitehtäviä. 

Kerrankin yön aikana oli sata-

nut lunta, ja osalla yöpyjillä oli 

laavuna kirkas muovi. Siinä kun 

katseli makuupussissa nukkuvia 

lapsia - nuotiokin oli sammunut 

- kyllä siinä äitinä sydäntä kyl-

mäsi, mutta samalla kävi lämmin 

ailahdus, miten reippaita nämä 

lapset on.

Eräälläkin PT-kisalla piti virta 

ylittää. Pienet teki sen lautalla ja 

isot hiihtäen isoilla styroksi-suk-

silla. Pari tyttöä mulahti, no siitä 

vain sotilastelttaan kaminan läm-

pöön kuivattelemaan.

Ilta pimeni, alkoi sataa ja pari 

ryhmää tulematta. Rastimiehet 

etsimään, radiopuhelimet olivat 

tarpeen. Toisen ryhmän löysivät 

ja toisen toi erään talon nuoret.

Heräsin aamulla iloiseen ru-

patteluun illan tapahtumista. Yön 

pimeys ja vaikeudet oli voitettu, 

aamu sai mielen valoisaksi. Ei 

mikään turha joukko.

Nappitehtävä. Kotiseudun karttaan merkittiin oman kotin paikka 

nappi ompelemalla.

Itse valmistettu ruoka maistuu luonnon helmassa.

Solmujen teko on tarkkuutta vaativaa puuhaa.

Pojat kiipesivät mielellään 

ripustamaan linnunpönttöjä 

puuhun.

Yön aikana oli satanut 

ensilumi. Kirkas muovi 

laavuna, mutta partiolainen 

pärjää.

Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrako-

tien entisen työntekijän työsuh-

detta koskevasta riidasta nostet-

tu kanne hylättiin viime tiistaina 

Ylivieskan käräjäoikeuden Haa-

pajärven sivukansliassa. 

Kantaja velvoitettiin suoritta-

maan Vuokrakotien oikeuden-

käyntikuluja yhteensä 20.987,64 

euroa, sekä todistajien ansionme-

netyksiä, päivärahoja, matkaku-

luja ja ajanhukkaa 1595,21 euroa 

eli yhteensä 22 582,85 euroa.

Tapahtumat ovat vuosien ta-

kaisia, eivätkä liity nykyiseen 

toimintaan. Entinen työntekijä 

ja entinen toimitusjohtaja asu-

vat muualla Suomessa.

Kiista sai alkunsa ulkoistami-

sesta. Kantaja oli tullut yhtiön 

palvelukseen alkuvuonna 2002 

ja yhtiön hallitus irtisanoi hänet 

24.5.2004 lukien ulkoistaessaan 

yhtiön kirjanpidon. Työntekijä 

oli välillä sairauslomalla, ja sillä 

aikaa työpaikan oveen oli vaih-

dettu lukot, niin että työntekijä 

ei päässyt työpaikalleen. Vastaa-

jan mukaan lukot piti vaihtaa 

muista syistä, koska avaimia oli 

kadoksissa.

Kantajan mukaan työsuhde 

on tosiasiassa sanottu irti hen-

kilökohtaisilla perusteilla, vaikka 

syyksi on ilmoitettu taloudelliset 

ja tuotannolliset syyt sekä työteh-

tävien uudelleen järjestelystä joh-

tunut työtehtävien olennainen ja 

pysyvä väheneminen.

Kantajan mielestä irtisano-

misen todellisena syynä on ol-

lut se, kun työntekijä on ottanut 

hienotunteisesti esille työpaikan 

puutteet ja entisen toimitusjoh-

tajan virheet ja laiminlyönnit. 

Lopullisesti kantaja arvelee ir-

tisanomiseen vaikuttavan sen, 

kun entinen toimitusjohtaja oli 

avannut työntekijän itse itselleen 

postittaman kirjeen ja työnteki-

jä teki asiasta rikosilmoituksen. 

Kirjeen avaaja tuomittiin vies-

tintäsalaisuuden rikkomisesta 

sakkorangaistukseen.

Työsuhde oli kestänyt noin 

kaksi vuotta. Kantaja vaati korva-

uksena irtisanomisestaan kahden 

20 kuukauden palkkaa vastaavan 

määrän eli 40.715,40 euroa sekä 

omien oikeudenkäyntikulujen-

sa 26.173,33 euron korvaamista. 

Kanne hylättiin ja kantajalle tuli 

lisäksi runsaasti maksettavaa.

Pitkä ja laaja 
käsittely
Asian käsittely on kestänyt pit-

kään. Toissa viikolla Haapajärven 

käräjäsalissa kuultiin kahden päi-

vän ajan osapuolien ja todistajien 

lausuntoja. Kirjallistakin aineis-

toa oli paljon.

Kiinteistö Oy Nivalan Vuok-

rakotien perusteissa sanotaan, 

että yhtiö oli päättänyt ulkoistaa 

kirjanpidon, jolloin työntekijän 

työt ovat pysyvästi ja olennaisesti 

vähentyneet. Yhtiön omaan har-

kintavaltaan kuuluu, tuottaako se 

palvelut omalla henkilökunnalla 

vai ostopalveluina alihankintana. 

Ulkoistamisesta on ollut yhtiölle 

selkeää rahallista säästöä.

Työsopimuslain 7 luvun 3 §:n 

1 momentin mukaan työnantaja 

saa irtisanoa työsopimuksen, kun 

tarjolla oleva työ on taloudellisis-

ta, tuotannollisista tai työnanta-

jan toiminnan uudelleenjärjeste-

lyistä johtuvista syistä vähentynyt 

olennaisesti ja pysyvästi. 

Työnantajan liikkeenjohdol-

lisiin oikeuksiin kuuluu päättää 

muun muassa toiminnan uu-

delleenjärjestelystä siten, että 

tehtäviä hoitaneen työntekijän 

työsuhde tarjolla olevan työn 

vähenemisen vuoksi päättyy. 

Irtisanomiseen voi ryhtyä siitä 

riippumatta, onko päätökseen 

samanaikaisesti vaikuttamas-

sa myös taloudellinen peruste. 

Työnantaja määrää yrityksessä 

teetettävän työn luonteen, mää-

rän ja suoritustavan.

Kiinteistö Oy Nivalan Vuok-

rakotien hallitus oli kiinnittä-

nyt huomiota toimiston työil-

mapiiriin. Erityisen huonoina 

toimitusjohtajan ja työntekijän 

suhdetta ei kuitenkaan pidetty. 

Entinen yhtiön hallituksen pu-

heenjohtaja arveli, että kysymys 

oli ehkä siitä, että työntekijät ei-

vät aina ymmärrä toimitusjohta-

jan työnjohto-oikeutta. 

Käräjäoikeus totesi, että ilma-

piirissä olisi ehkä ollut korjatta-

vaa, mutta asiassa ei ole näytet-

ty, että entinen toimitusjohtaja 

olisi työntekijän huomautusten 

vuoksi ryhtynyt kohtelemaan 

häntä epäasianmukaisesti puhu-

mattakaan siitä, että tavoitteena 

olisi ollut saada työsuhde päät-

tymään. Toimitusjohtaja ei ollut 

aloitteellinen ulkoistamisessa, 

vaan sen teki hallitus. Ulkoista-

misen pohtiminen myös alkoi jo 

ennen riitoja.

Käräjäoikeus totesi, että toi-

mitusjohtajan ja työntekijän suh-

teella ei ylipäätään ole ratkaisevaa 

merkitystä asiassa.

Kirjanpidon ulkoistamisella 

todistettiin saavutetun 14.300,81 

euron vuosittaiset säästöt.

Työsuhteen riitauttaneelle 22 582,85 euroa maksettavaa
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Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

 La 9.6. klo 19 Nivalan ry:n kesä-

seurat Nivalan ry:llä (S Konttila, 

K Leinonen)

Su 10.6. 2.sunn. helluntaista  klo 

10 sanajumalanpalvelus kirkos-

sa, saarna ja lit. Olli, kanttori 

Ylikoski. 

Jumalanpalveluksen jälkeen 

kirkkokahvit seurakuntakodis-

sa. Klo 12.30 seurat Nivalan ry:

llä (S Konttila, K Leinonen, K 

Tölli), klo18.30 seurat Nivalan ry:

llä (S Konttila, K Leinonen). Klo 

19 Herättäjän seurat seuratuvalla 

(S-L Kujala, L Partanen).

Diakoniatyö

Lämpimät kiitokset kaikille aut-

tajille onnistuneesta ehtoollis-

kirkkopäivästä to 24.5.2007!

 

Päiväkerhotyö

Syksyllä alkaviin päiväkerhoihin 

ilmoittautuminen on toukokuun 

aikana lapsityöntoimistoon p. 440 

328 tai lastenohjaajille kerhoissa. 

Päiväkerhoihin ovat tervetulleita 

4-6-vuotiaat.

Seurakuntakodin päiväkerho-

tiloissa kesäkerhotoimintaa 

4-6-vuotiaille maanantaisin, 

keskiviikkoisin ja perjantaisin 

viikoilla 23 ja 24. Kesäkerho toi-

mii klo 10-13. Ilmoittautumiset 

lapsityöntoimistoon 

p. 440 328.

Perhekerhot          

Seurakuntakodin päiväkerho-

tiloissa avoimet ovet perheille 

tiistaisin ja torstaisin viikoilla 23 

ja 24. Avoimet ovet ovat klo 10-

15, osallistua voi oman aikatau-

lun mukaan.

Yhteisvastuukeräys  tuotti tänä 

vuonna 13.225.57 €, lämmin kii-

tos kaikille kerääjille ja lahjoitta-

jille!  Vuonna 2006 keräys tuotti 

11.826.22€.

SRK:n suviseurat Kouvolassa 

28.6.-2.7.2007. Linja-autossa ti-

laa ilman majoitusta, kyyti 50 

e/sivu. Ilm. Heikkilän Liikenne 

puh. 0400-468 529.

Kanttori päivystää keskiviikkoi-

sin klo 12-13.30 kännykkänume-

rossa:  044-344 2174 Liisa Kataja-

la, vapaapäivät ma ja ti,  040 532 

9051 Asta Ylikoski.  

Lähetyksen kirpputori Kantto-

rilassa, Kalliontie 5, avoinna ke 

ja la 9-13. 

Perheasiainneuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pihan 

puolelta) 84100 Ylivieska. 

Kirkolliset on luettavissa myös 

Nivalan seurakunnan kotisivuil-

ta, www.nivalansrk.fi /kirkolliset 

ilmoitukset.

Seurakunnan kotisivujen osoite: 

www.nivalansrk.fi 

Sähköpostiosoite: nivalan.seura-

kunta@evl.fi   

Kastettu  

Neela Tara Cassandra Korkiakos-

ki, Noora Jenny Johanna Kerä-

nen, Niilo Arvi Matias Laulumaa, 

Kaisla Loviisa Tölli, Iida Hannele 

Pelo.

Avioliittoon 
kuulutettu
Antti Ilmari Torvikoski ja Sari 

Marja Johanna Simpura.

Kuollut

Martta Mirjam Suomalainen s 

Lehtinen 92 v, Katri Liisa  Kaar-

lela 67 v.

Kirkolliset tapahtumat

Urkusopimus 
allekirjoitettiin
Nivalan seurakunta saa uudet 

urut. Espoolaisyritys Urkuraken-

tamo Veikko Virtanen Oy ja Ni-

valan seurakunta allekirjoittivat 

sopimuksen maanantaina.

Urkujen rakentaminen on 

suuri ja pitkäaikainen työ. Ni-

valassa uudet urut on suunni-

teltu otettavan käyttöön vuonna 

2009 ensimmäisen adventinajan 

tilaisuuksiin.

Urkutarjouksen jätti kolme 

suomalaista ja kaksi ulkomais-

ta valmistajaa. Urkujen hinta on 

noin 750.000 euroa.

Seurakunnan 
kesää

Seurakunnan kesätyöntekijät 

ovat aloittaneet työnsä. Kirkon 

esittelijöinä ja  kirkkomaan nur-

mikonleikkaajina toimivat kesän 

ajan Marja Löytynoja ( 040 841 

9627) ja Tanja Karvosenoja ( 045 

6523 401). Kirkon esittelijät ar-

vottiin  25 hakijan joukosta.

Tiekirkko on avoinna jäl-

leen kesän ajan, virallisesti 

tiekirkkokausi alkaa 10.6. ja 

päättyy 15.8.2007. Kirkko on 

auki joka päivä klo 10-16. Vii-

konlopun esittelyistä vastaavat 

virsikuorolaiset.

Kesätyöntekijöinä ovat  aloit-

taneet myös seurakuntatyönteki-

jä-nimikkeellä Tero Kuparinen 

(044 362 8545) ja teol. yo Eeva 

Suuronen (044 362 8546).

Ensimmäinen  rippileiri start-

tasi 5.6. klo 10 Vinnurvan leiri-

keskuksessa, yhteyshenkilönä 

Riitta Muilu p. 040 539 1462. 

Tämä leiri kestää 11.6. aamu-

päivään asti.

Seuraava leiri alkaa 12.6. ja 

päättyy 18.6 aaamulla.

Kolmas leiri alkaa 26.6. ja 

päättyy 2.7. aamulla.

1. Marsin.

2. Elohopeaa.

3. Kaksi.

4. 15-vuotiaana.

5. Hakaristi.

SUNNUNTAI 10.6.: Karjalan-

paisti, perunat, italiansalaatti, 

luumukiisseli.

MAANANTAI: Nakkikasti-

ke, perunat, porkkanakuuti-

ot, kiinankaali-ananassalaatti, 

marjakiisseli.

TIISTAI: Kalakeitto, juusto, 

ruispuolukkapuuro.

KESKIVIIKKO: Italialainen jau-

helihalaatikko, jäävuori-manda-

riinisalaatti, vadelmakiisseli, 

TORSTAI: Kirjolohipihvit, peru-

nat, tillikastike, porkkana-persik-

karaaste, mustaherukkakiisseli.

PERJANTAI: Kinkkukiusaus, 

kiinankaali-tilli-kurkkusalaatti, 

vaniljavanukas.

LAUANTAI: Lindströmin-

pihvi, perunat, kastike, kaa-

li-tomaatti-vihannessalaatti, 

porkkana-ananaskiisseli.

SUNNUNTAI: Lihahöys-

tö, perunat, perunasalaatti, 

marjavaahto.

Avoimet työpaikat 
Nivalassa
Pianonsoiton opettaja, sairaan-

hoitaja, lähihoitaja, johtava 

maatalouslomittaja, kaivinko-

neenkuljettaja, levytyökeskuk-

sen käyttäjä, särmääjä / koulutus, 

putkiasentaja, teollisuusputki-

asentaja, hitsaaja, kosmetologi.

Työvoimakoulutus 
Nivalassa
Yrittäjän ammattitutkinto, hit-

saajan pätevöitymiskoulutus, ko-

ne- ja metallialan perustutkinto, 

koneistus, kone- ja metallialan 

perustutkinto, levyseppä-hitsaa-

ja, koneistajan ammattitutkinto 

- cnc-koneistus, levytekniikan 

ammattitutkinto, hitsaajan am-

mattitutkinto, puualan perustut-

kinto, puusepänalan ammattitut-

kinto / puutuotteiden valmistus, 

puusepänalan ammattitutkin-

to CNC/CAD/CAM, teollisen 

pintakäsittelijän ammattitut-

kinto / puutuotteiden pintakä-

sittely, metallialan valmentava 

jakso - metallin perustiedot ja 

taidot, metalli- ja rakennus-

alan ammattitaitokartoitus, 

työturvallisuuskorttikoulutus, 

tulityökorttikoulutus.

Avoimet työpaikat 
Ylivieskassa
Sosiaalityöntekijä (sosiaalitoimi), 

yrittäjä, kuorma-autonkuljettaja, 

hitsaaja, putkihitsaajia/asentajia, 

kokki, parturi-kampaaja, Texas 

Hold'em pelinhoitaja.

Avoimet työpaikat 
Sievissä
Esiopetuksen tuntiopettaja, esi-

opetuksen viransijaisuus, har-

jaantumisluokan erityisopettajan 

virka, tuotantotyöntekijä (jalki-

neteollisuus), CNC-koneistaja, 

levytyökeskuksen käyttäjä, levy-

työkeskuksen käyttäjä, robotti-

särmääjä, särmääjä, varastotyön-

tekijä, kokki.

Avoimet työpaikat 
Haapajärvellä
Työnjohtaja/088, psykiatrian eri-

koissairaanhoitaja, farmaseutti, 

karjanhoitaja, kirvesmies, kir-

vesmies, rakennusapumies, ra-

kennusapumies, lataamotyön-

tekijä/056, metallityöntekijä, 

puuseppä, materiaalitarkasta-

ja/061, materiaalitarkastaja/064, 

varastomies/092, varasto-

mies/093, siivooja.

Televisiojumalanpalvelus Kol-

men vartin kirkko palaa kesäksi 

ruutuun uusilla jaksoilla. Ensim-

mäinen osa esitetään YLE TV1:

ssä juhannuspäivänä 23.6. kello 

10. Nuoremmalle ja kaupunki-

laistuneemmalle yleisölle suun-

natusta ohjelmasta nähdään ke-

sän aikana viisi osaa.

Kolmen vartin kirkko poik-

keaa tavanomaisesta televisioju-

malanpalveluksesta siten, että se 

on kehitetty nimenomaan televi-

sioyleisölle. Ohjelmalla pyritään 

luomaan vahvempaa vuorovaiku-

tusta katsojan, toimittavan papin 

ja muusikoiden välille.

Pastori Harri Palmun toi-

mittama Kolmen vartin kirkko 

kestää nimensä mukaisesti 45 

minuuttia. Ohjelman rungon 

muodostavat sanajumalanpal-

veluksen keskeiset osat.

Uudenlaisena alttaritaulu-

na toimii suuri tv-ruutu, jon-

ka luontokuvien ja kristillisen 

symboliikan avulla katsojalle 

avataan raamatuntekstejä ja ru-

kouksia. Lisäksi saarnojen yhte-

ydessä näytetään etukäteen ku-

vattuja päivän aiheeseen liittyviä 

katugallupeja.

Kolme varttia Sanaa 
ja gospelia 
Juhannuspäivän Kolmen vartin 

kirkossa saarnaa pastori Satu 

Suonperä ja musiikista vastaavat 

gospelmuusikko Markku Pertti-

lä sekä heinolalainen Omenapuu 

–kvartetti.

Omenapuun ja Perttilän ohel-

la musiikkivieraina vuorottelevat 

jyväskyläläinen Musica –kuoro 

sekä turkulainen laulaja Laura 

Virtanen eli LauraMaria.

Televisiokatsojan ja Kolmen 

vartin kirkon vuorovaikuttei-

suutta lisää ohjelman verkkosi-

vuilla oleva mahdollisuus jättää 

esirukouspyyntö sekä palautetta 

tekijöille.

Kolmen vartin kirkon suun-

nittelusta ja ohjauksesta vastaa 

Pekka Heikkilä. Tuottajina ovat 

Juha Rajamäki Kirkon tiedotus-

keskuksesta ja Ari Meriläinen 

YLE:stä. (KT 7.6.2007 jk)

Kolmen vartin kirkon
uudet  jaksot

ruutuun juhannuksena 

Lähetä kannanottosi, mielipiteesi 

ja havaintosi kätevästi tekstivies-

tillä. Numero toimii vain teksta-

reille, muut yhteystiedot löytyvät 

toisaalta tästä lehdestä.

Uusi puhelinnumero on

044-945 3763 
Kiitos pariskunnalle kun autoitte 

poikaamme ke. 30.5. Haikarassa. 

Kiitos ja hyvää kesää!

Välikylän ystävälliset ihmiset: 

Voisitteko vielä varmuuden 

vuoksi katsoa ulkovarastonne 

yms., ettei meidän pikkukisu ole 

jäänyt jonnekin kun ei ole tullut 

kotiin.. kiitos jos voitte! On niin 

vaikea uskoa että toinen on ka-

donnut, mustavalkoinen pieni 

kissa katosi Viitapuolelta. Kai-

paamme häntä syvästi...

Pyydän nöyrimmästi anteeksi 

sinulta jolta epähuomiossa otin 

kärryt halpahallissa, kolikko jäi 

kärryysi, oisit ottanu paikan pääl-

lä puheeksi.

Menimme viemään Äitienpäi-

väkukkia Uudelle hautausmaal-

le. Kummankin äidin haudalta 

oli varastettu maljakko, jotka 

olivat paikoillaan pari viikkoa 

ennemmin siivotessamme ja tä-

mä ei ollut ensimmäinen kerta. 

Seuraavat maljakot aion merkata 

ja katsoa mistä ne löytää. Nim. 

Kuihtukoot kukkasi varastetussa 

maljakossa!

Kyllä vuokralaisen valinnassa 

kantsii olla tarkkana. Voi jäähä 

vuokrat saamata, paikat säret-

ty ja sotkettu, ei korvauksia saa 

pennittömiltä. Selevitä taustat ja 

entinen vuokranantaja neuvoo 

nimim. Karvaasti oppinut.

Milloin Pro Nivalalla on seuraava 

kokous? Kovasti ootellaan!

Kiitos Nivalan Optiikalle hyvästä 

palvelusta. Silmälääkäriin heltei-

senä päivänä jonottaneille tarjot-

tiin juotavaa ja laitettiin tuuletin 

kuumuutta helpottamaan. T. 

äiti+poika.

Joku tänne tekstasi että pitäs ui-

marannalle menevän tien kuopat 

tasottaa, ku pakoputket menee 

mutkalle. Pitäskö päästä kovem-

paa vielä pärisemään ja pölyä-

mään. Tien varren asukkailla ei 

mitään piharauhaa kesällä. Kiel-

topuomi ja vain pyörillä tai jalan 

rannalle. T. Kyllästynyt.

Hei täälä on kaksi liikettä kun 

yrittää käydä niin saa huuli pyö-

reänä ihmetellä onko liike auki 

vai ei, itse olen kaksi kertaa yrit-

tänyt - oli hukkareissu ja suuri 

pettymys. T. Pettynyt.

Kiitos Halpa-Hallin reippaalle 

nuorelle miehelle hyvästä palve-

lusta. Trampoliini tuotiin kotiin 

asti, kun se ei mahtunut autoom-

me. T. kolme ilosta pomppivaa 

lasta + äiti. 
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Päättäjillä selkeä kanta kyselyssä 15-2

Nivala säilyy itsenäisenä
Kuntaliitokset puhuttavat ympä-

ri maata, mutta lehtemme teke-

män kyselyn mukaan nivalalaiset 

saavat - ainakin näillä näkymin 

- asua itsenäisessä kunnassa. 

Yhteistyötä Nivala voi syventää 

muiden kuntien kanssa ilman 

että varsinainen kuntaliitos olisi 

välttämätön.

Kuluvan vuoden alusta kun-

taliitoksia toteutui 14 kappalet-

ta. Ensi vuonna yhdistyvät Joutsa 

ja Leivonmäki. Tuorein yhdisty-

mispäätös on toukokuun lopulta, 

jolloin Seinäjoen kaupunki sekä 

Ylistaron ja Nurmon kunnat 

päätettiin lakkauttaa ja perustaa 

yhteinen Seinäjoen kaupunki. 

Etenkin Nurmossa valtuuston 

äänestys meni tiukalle, sillä yh-

distymispäätös tuli vain yhden 

äänen enemmistöllä. Muita vuon-

na 2009 toteutuvia kuntaliitoksia 

ovat Jyväskylän ja Korpilahden 

sekä Oulun ja Ylikiimingin lii-

tokset. Neuvotteluja käydään yli 

30 kuntaliitoksesta - lähialueelta 

esimerkiksi Haapajärven ja Sii-

kalatvan seuduilla.

Nivalan Viikko lähetti kai-

kille kaupunginvaltuuston / -

hallituksen jäsenille sekä kau-

punginjohtajalle kyselyn, jossa 

kysyttiin heidän mielipidettään 

kuntaliitokseen. Vastausten pe-

rusteella Nivalan päättäjät us-

kovat vakaasti Nivalan säilyvän 

itsenäisenä.

Kysyimme seuraavia asioita:

1. Uskotko Nivalan säilyvän 

itsenäisenä?

2. Jos Nivala yhdistyy, niin mi-

hin kuntaan?

3. Pidätkö itse yhdistymistä 

välttämättömänä?

4. Minulla ei ole kantaa ko. 

asiaan.

Vastauksia palautui 18, jois-

ta yhdessä ei kysymyksiin oltu 

vastattu.

Vastaajista 15 uskoi Nivalan 

säilyvän itsenäisenä kuntana ja 

14 ei pitänyt henkilökohtaisesti 

yhdistymistä välttämättömänä.

Kolme vastaajista piti yhdis-

tymistä välttämättömänä ja kak-

si ei uskonut Nivalan säilyvän 

itsenäisenä.

Jos Nivala kuitenkin joskus 

liittyisi toiseen kuntaan, Yli-

vieska, Sievi-Ylivieska sekä yh-

distelmä Nivala, Ylivieska, Sie-

vi, Alavieska nähtiin useimmin 

vaihtoehtoina. Neljän kunnan 

yhdistelmälle ehdotettiin nimek-

si Kallion kaupunkia. Haapajär-

vi sekä Oulun eteläinen sekä “ei 

mihinkään” vastauksia oli kaik-

kia yksi.

Lisäkommentteja

Vastaajat saivat myös antaa lisä-

kommentteja asiasta. Tässä niistä 

muutamia:

- Yksi mahdollisuus olisi 

Suur-Kalajoki. Valtiovallan ta-

holta viestit on tämän suuntai-

sia - mahdollisimman suuri alue 

yhdistyisi.

- Nivalalla ei ole tarvetta liit-

tyä mihinkään kuntaan. Pidän 

mahd., että seutukuntaan muo-

dostuu joskus yksi kunta, jonka 

nimi on Nivala.

- Tällä hetkellä ei tarvetta. 

Ei kuntien taloustilanne para-

ne liittämällä alijäämäisiä kun-

tia yhteen. Ainoa kuntien “pe-

lastus” on, että valtio maksaa 

kunnille velkansa. Esim. Niva-

lan kunnan valtionosuudet oli-

vat vielä 90-luvun alkupuolella 

140 milj. markkaa. Nyt ne ovat 

markkoina n. 100 milj. Tällaisen 

tempun valtio teki kun se uudisti 

valtionosuusjärjestelmän.

- Jos yhdistymistä tapahtuu, 

niin käsitykseni mukaan joku 

muu kunta voi yhdistyä Nivalaan. 

Nivala on avoin keskusteluille. 

Hallinnollisissa ja rakenteelli-

sissa sekä palveluihin liittyvissä 

muutoksissa pidän tärkeänä sitä, 

että niissä on odotettavissa toi-

minnallista ja taloudellista etua 

Nivalalle.

- Nivalan naapurikunnat eivät 

ole semmoisessa kunnossa, että 

Nivalan kannattaisi yhdistyä nii-

den kanssa.

- Nivala ei yhdisty mihinkään 

kuntaan, vaan Nivalaan voi joku 

kunta yhdistyä!

- Tehdyillä päätöksillä, tärkein 

Kallio, turvataan mahdollisuus 

jatkaa itsenäisenä. Kuntaliitok-

sella ei saa suurempaa hyötyä.

- Kuntalaisten perusasi-

at hoidettava kuntakoosta 

riippumatta.

Päättäjät ovat lähes yksimielisiä siitä, että Nivala säilyy itsenäisenä.

Kuntajohtajat odottavat poliit-

tisilta päättäjiltä luottamusta 

uusiin yhteistyökuvioihin. Kun-

taliiton toukokuussa tekemässä 

kyselyssä 54 prosenttia vastan-

neista kuntajohtajista uskoi oman 

kuntansa liitokseen vuoteen 2013 

mennessä. 

Kolme neljästä kunnas-

ta on tekemässä uudistuksiin 

liittyviä suunnitelmia yhdes-

sä muiden kuntien kanssa. 

Kunta- ja palvelurakenneuudis-

tuksen suunnittelu on valtaosassa 

kuntia viimeistelyvaiheessa. Noin 

puolet kyselyyn vastanneista kun-

tajohtajista suhtautuu uudistuk-

seen toiveikkaasti. Kymmenes-

osan mielestä suunnittelu etenee 

liian hitaasti omassa kunnassa. 

   Kuntauudistuksen etenemistä 

selvitettiin kuntajohtajille suun-

natulla kyselyllä muista kuin Ah-

venenmaan ja Kainuun kunnista. 

Vastaus saatiin 200 kunnasta eli 

51 prosentilta. Tuloksia esitel-

tiin keskiviikkona Kuntaliiton 

valtuuston kevätkokouksessa. 

   - Kuntaliitosselvityksiä on nyt 

meneillään yli 30, ja niissä on mu-

kana pitkälti toistasataa kuntaa. 

Kyseessä ei ole vain hallinnolli-

nen muutos, vaan strategisten 

kuntaliitosten tavoitteena on luo-

da elinvoimaisempia kuntia. Tu-

levaisuuden tarpeisiin on varau-

duttava myös palvelurakenteita 

uudistamalla, uusilla palveluin-

novaatioilla ja rahoitusratkaisuil-

la yhdessä valtion kanssa, sanoi 

Kuntaliiton toimitusjohtaja Risto 

Parjanne valtuuston kokouksessa. 

   - Erityisesti sosiaali- ja terve-

ydenhuollon palvelujen turvaa-

minen vaatii tuntuvia muutoksia 

palvelujen järjestämiseen, paran-

nuksia tuottavuuteen ja myös li-

sääntyvää kansalaisten omatoimi-

suutta. Uusien palvelukonseptien 

kehittämiseen on osoitettava riit-

tävästi resursseja, Parjanne vaati. 

Valtion keskeisenä työvälineenä 

Parjanne näkee lakisääteisen pe-

ruspalveluohjelman. Kuntia hän 

kannusti edelleenkin tiivistämään 

ja laajentamaan yhteistyötään. 

Kolme neljästä 
yhteistyössä
Kyselyyn vastanneista kuntajohta-

jista 16 prosenttia pitää todennä-

köisenä kahden kunnan liitosta ja 

38 prosenttia monikuntaliitosta. 

Yleisimmin yhteistyötä aiotaan 

järjestää kuntayhtymien avulla.

 Kaksi kolmasosaa (66 pro-

senttia) kyselyyn osallistuneista 

ilmoitti, että ammatillisen perus-

koulutuksen järjestää todennä-

köisesti nykyinen kuntayhtymä. 

Neljännes kunnista täyttää nykyi-

sellään tai liitoksen jälkeen 20 000 

asukkaan väestöpohjakriteerin ja 

vastaa itse perusterveydenhuol-

lostaan. Vastaajista 61 prosenttia  

arvioi, että perusterveydenhuol-

losta huolehtii yhteistoiminta-

alue. Puolet heistä kaavailee to-

teuttamistavaksi kuntayhtymää, 

ja kolmannes käyttää toden-

näköisesti isäntäkuntamallia. 

  Myös liikelaitoskuntayhty-

miä on perusteilla. Joka kym-

menes kunta aikoo järjes-

tää perusterveydenhuollon 

palvelut sairaanhoitopiirin kautta. 

Yleisimmät sosiaalitoimen tehtä-

vät, joita aiotaan ottaa mukaan 

perusterveydenhuollon yhteis-

toiminta-alueeseen, ovat mielen-

terveystyö ja päihdehuolto. 

Tuottavuutta työtä 
tehostamalla
Suunnittelun edetessä kunnis-

sa on yhä selkeämmin havait-

tu muutosten tarpeellisuus ja 

myös edessä olevat haasteet. 

Yhteistyö on lisääntynyt, mut-

ta vielä osa kunnista tekee ai-

nakin suunnitelmaa yksin.

   Kuntajohtajilta kysyttiin myös, 

mitkä keinot olisivat todennä-

köisimpiä tuottavuuden lisääjiä 

omassa kunnassa. Lähes kaikki 

(96 prosenttia) pitivät työproses-

sien ja henkilöstön kehittämistä 

todennäköisenä tuottavuuskei-

nona, 85 prosenttia uskoi uusiin, 

esimerkiksi teknologiaa hyödyn-

täviin palvelukonsepteihin, ja 

78 prosenttia tehostaisi toimin-

taa kehittämällä yhteispalvelua. 

   Paras-puntarin vastauksis-

ta näkyy, että yleisenä haastee-

na on keskuskaupunkien, ke-

hyskuntien ja reuna-alueiden 

kuntien tarpeiden yhteensovit-

taminen. Monilla kaupunki-

seuduilla keskuskaupungin ke-

hyskunnat hakevat keskenään 

toiminnallisia ratkaisuja. Reu-

na-alueiden kunnat puolestaan 

suuntautuisivat mieluummin 

yhteistyöhön ja kuntaliitok-

siin keskuskaupunkien kanssa. 

Kuntajohtajat uskovat uudistuksiin
Nivalan, Sievin, Ylivieskan ja 

Alavieskan yhteiselle Peruspalve-

lukuntayhtymä Kalliolle on valit-

tu johtaja. Kuntayhtymän hallitus 

valitsi tehtävään valtiotieteiden 

maisteri Anne Knaapi-Lammi-

sen. Valinta oli yksimielinen. 

Knaapi-Lamminen toimii tällä 

hetkellä Kiuruveden kaupungin 

perusturvajohtajana.

Varalle valittiin Inarin kun-

nanjohtaja, hallintotieteiden 

kandidaatti Reijo Timperi. Varal-

le valittavasta henkilöstä äänes-

tettiin suljetuin lipuin. Vaalissa 

Timperin vastaehdokkaana oli 

Nivala-Haapajärven seutukun-

tayhdistys r.y:n toiminnanjohta-

ja, diplomi-insinööri Esa Jussila, 

jonka Timperi voitti äänin 8-4.

Virka täytettiin kuuden kuu-

kauden koeajalla.

Kuntayhtymän vastaavaksi 

lääkäriksi on suostumuksen-

sa perusteella nimetty virka-

nimikkeellä johtava ylilääkäri 

Ilkka Luoma ensi vuoden alusta 

alkaen.

Kalliolle
johtaja
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Viikonloppuna Helsingissä jär-

jestettävä Suomen Keskustanais-

ten edustajakokous kunnioittaa 

pitkäaikaisen puheenjohtajansa 

Kerttu Saalastin syntymän 100-

vuotisjuhlavuotta. Kokous lähet-

tää Saalastin haudalle Nivalaan 

kukkatervehdyksen. Kukkalait-

teen laskevat Saalastin haudalle 

sunnuntaina 10.6. jumalanpalve-

luksen jälkeen Nivalan Keskusta-

naisten ja Keskustan paikallisyh-

distyksen aktiivit.

Suomen Keskustanaisten ny-

kyinen puheenjohtaja Anneli 

Jäätteenmäki korostaa lauantai-

sessa edustajakokouspuheen-

vuorossaan Kerttu Saalastin 

merkitystä naisten aseman, eri-

tyisesti maaseudun naisten ase-

man parantamiseksi. 

Kerttu Saalasti toimi Maalais-

liiton naisten (nykyisin Suomen 

Keskustanaiset) puheenjohtajana 

vuosina 1953-1970. Hän oli myös 

uranuurtaja puolueessa. Saalasti 

oli ensimmäinen Maalaisliiton, 

nykyisen Suomen Keskustan 

naispuolinen varapuheenjohtaja 

vuosina 1964-1970. 

Suomen Keskustanaisten 

edustajakokoukseen Helsingin 

Paasitorniin osallistuu viikon-

lopun aikana noin 400 naista eri 

puolilta Suomea. 

Keskustanaisten edustajakokous 
muistaa Kerttu Saalastin elämäntyötä

Oulun Eteläisen instituutin hallin-

noima, Oulun lääninhallituksen ja 

alueen seutukuntien rahoittama, 

yritysten koulutustarveselvitys -

hanke toteuttaa Oulun Eteläisessä 

kyselyn alueen koulutustarpeista. 

Kysely on tarkoitettu kaikille alu-

een opinnoista kiinnostuneille ja 

siihen vastaamalla voi vaikuttaa 

alueen koulutustarjontaan. Kyse-

ly toteutetaan internet-kyselynä 

ja se koostuu kolmesta erillisestä 

kyselylomakkeesta, joilla selvite-

tään koulutustarvetta ammatti-, 

ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-

opintojen osalta. Teknisesti kysely 

on toteutettu siten, että vastaajat 

voivat valita omaa koulutustarvetta 

koskevan osion, johon vastaavat. 

Selvityksen tekee hankkeen 

suunnittelija Tomi Jylkkä Oulun 

Eteläisen instituutista. Hankkeen 

päämääränä on jatkuvan koulu-

tustarpeen selvityksen kautta luoda 

alueelle tarvelähtöisiä koulutusmal-

leja. Tarkoituksena on internet-

kyselyn lisäksi selvittää yritysten 

täydennyskoulutustarpeita toteutta-

malla kysely osassa alueen yrityksiä. 

Tavoitteena on myös tarjota yritys-

ten sekä muiden organisaatioiden 

henkilökunnalle täydennyskoulu-

tusta yhteistyössä eri yliopistojen 

kanssa. Koulutusta pyritään järjes-

tämään mahdollisimman paljon 

paikasta riippumattomina verkko-

opintoina ja lähiopetus alueen eri 

paikkakunnilla. 

Selvityksessä tarkastellaan eri-

tyisesti kauppatieteellistä (yrit-

täjyys, liiketoimintaosaaminen), 

tietoteknistä (tietojenkäsittelytie-

de), matkailualan (hyvinvointi-

matkailu) sekä kasvatustieteellistä 

(koulutusteknologia) koulutusta. 

Lisäksi kyselyllä kerätään tietoa ja 

koulutusaloitteita kaikilta aloilta 

uusien koulutusten suunnittelua 

ja koulutusorganisaatioiden välistä 

yhteistyötä varten.

Selvitys liittyy keskeisesti myös 

Kerttu Saalasti -säätiön hallinnoi-

maan ja Pohjois-Pohjanmaan liiton 

rahoittamaan Maakuntakorkeakou-

lu Oulun Eteläisessä -hankkeeseen, 

jonka tavoitteena on lisätä alueellista 

koulutustarjontaa eli kehittää väylä-

opintoja. Suunniteltu Oulun Eteläi-

sen koulutusväylä tarjoaa opintoja 

toiselta asteelta yliopistollisiin jat-

ko-opintoihin saakka. Tarkoituk-

sena onkin selvitysvaiheen jälkeen 

toteuttaa pilottivaiheen koulutus 

ensin tietojenkäsittelytieteissä ja 

sitten muilla aloilla. Maakuntakor-

keakoulutoiminnalla pyritään myös 

selkiyttämään ja parantamaan avoi-

mia korkeakouluopintoja järjestä-

vien organisaatioiden yhteistyötä. 

Selvityksen tulokset ovatkin laajasti 

hyödynnettävissä alueen koulutus-

organisaatioiden keskuudessa.

Kyselyyn  voi vastata osoitteessa 

www.oulu.fi /oeinst/kysely.html

Koulutuksen kysyntä ja tarjonta
tasapainoon Oulun Eteläisessä

Jos myyt kiinteistön valtiolle, 

maakunnalle, kunnalle tai kun-

tayhtymälle, sinua verotetaan 

lievemmin kuin jos myisit kiin-

teistön yksityiselle. Myyntivoitto 

lasketaan siten, että myyntihin-

nasta saat vähentää vähintään 

80 prosenttia. Tällöin jäljelle jää-

västä 20 prosentista maksat ve-

roa 28 prosenttia. Jos kiinteistön 

myyntihinta on esimerkiksi 100 

000 euroa, vero on 5 600 euroa. 

Eli veron määrä on 5,6 prosenttia 

koko kauppahinnasta.

Edellä mainittua huojennusta 

ei saa, kun kiinteistö luovutetaan 

valtion liikelaitokselle muuhun 

kuin luonnonsuojelutarkoituk-

seen, puolustusvoimien käyt-

töön, tutkimustarkoituksiin tai 

muuhun vastaavaan yhteiskun-

nalliseen tarkoitukseen. Huojen-

nus ei myöskään koske kauppoja, 

joissa myyjänä on yhteisö, avoin 

yhtiö tai kommandiittiyhtiö. 

Myyjän kannalta tärkeintä on 

saada kiinteistöstä mahdollisim-

man hyvä hinta. Etukäteen kan-

nattaa laskea, onko valtiolle tai 

kunnalle myyminen edullisinta, 

vaikka vero on pienempi. Nor-

maalisti vero on enintään 16,8 

prosenttia koko kauppahinnasta, 

jos kiinteistö on omistettu vähin-

tään 10 vuotta ennen myyntiä. 

Kunnalle ja valtiolle myynti

Verovinkki  
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keijo.arilehto@luukku.com
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Nivalassa katsastettiin
tammoja ja varsoja

Rinteen Toto -yksivuotias tamma tarkasteltavana.

Aurinkoisessa säässä hevosten ystävien oli mukava seurata näyttelyä.

Yksivuotiaat suomenhevoset palkintojenjaossa.

Radalla katsotaan liikkeet sekä käynnissä että ravissa.

Pohjanmaan hevosjalostusliitto 

järjesti torstaina 7.6 Nivalan ra-

viradalla Suomenhevosvarsoille 

ja lämminverivarsoille näyttelyn. 

Paikalla oli kaksitoista tammaa. 

Näyttelyn tarkoituksena on ver-

rata hevosia muihin hevosiin ikä-

luokkiin nähden. Lämminveriset 

voi tuoda 1-2 vuotiaana näytteil-

le ja kylmäveriset hevoset 1, 2 ja 

3-vuotiaana.

Arviointia 
tammoille
Jokainen tamma kävi arvioita-

vana, joka aloitettiin liikkeistä, 

jolloin esittäjä talutti hevosta 

ensin käynnissä ja sitten ravissa. 

Arvostelu tapahtui edestä, sivulta 

ja takaa katsoen. Joustavuus on 

myös hyväksi. Laatutyyppi myös 

katsottiin, jolloin hevosen tulee 

olla sopivan tyyppinen sille suun-

nalle, mille sitä tarjotaan. Tyyp-

piin lasketaan kuuluvaksi kaikki 

rakenneseikat, koko olemus.

Hyvä runko on hevosella so-

pusuhtainen ja lihaksikas. Sen 

tulisi jakautua kolmeen yhtä-

suureen osaan, josta ensimmäi-

nen osa käsittää rinnan, lavan ja 

sään, toinen osa selän ja lantion 

ja kolmas osa lautasen. Jaloista 

määriteltiin asennot ja kovuus, 

jalkojen tulee olla hyväluiset, 

suora-asentoiset ja kuivat. Hyvät 

kaviot ovat holvikkaat, leveäkan-

taiset, hyväsäteiset ja niissä pak-

su, sileä sarveinen. Koko on riit-

tävä hevoseen nähden.

Arviointia suoritti Pohjan-

maan hevosjalostusliitto ry:n 

toiminnanjohtaja Markku Ni-

sula. Näyttelypaikkana ovat ol-

leet vuorotellen kaksi kertaa 

vuodessa Piippolassa, Oulaisissa 

ja Nivalassa.

Näyttely on pitkä perinne ja 

joka neljäs vuosi ollut Nivalas-

sa. Näyttelyissä olleille hevosil-

le jaettiin ruusukkeet ja paras 

palkittiin.

Katja Kokkoniemi



9

NIVALAN KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS

pidetään tiistaina 12.6.2007 kello 18.30 alkaen Nivalan kaupungin-

talolla valtuustosalissa. Käsiteltävinä asioina ovat mm. tilinpäätös- 

ja toimintakertomus, tarkastuslautakunnan arviointikertomus, tilin-

tarkastuskertomus, talousarvion toteutuminen 30.4.2007 mennessä,  

Nivalan kaupungin takaus Nivalan Kaukolämpö Oy:lle, Pohjois-Poh-

janmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 2 §:n 

muuttaminen, erikoishoitoyksikön perustaminen (lisämääräraha), 

päiväkodin tilakysymys (lisämääräraha). Kokouksessa käsitellään 

myös tilintarkastajan loppuraportti koskien Jokilaaksojen ooppe-

rakeskushanketta. Raportin esittelee JHTT Paula Héllen Toivanen/

KPMG Kunta Oy.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pide-

tään yleisesti nähtävänä 14.6.2007 hallintojohtajan työhuoneessa.

Nivalassa 6.6.2007 

 VEIKKO LINNA PÄIVI KARIKUMPU

 kaupunginvaltuuston hallintojohtaja

 puheenjohtaja

Keskipohjanmaan pallopiirin 

turnaus järjestettiin jälleen ker-

ran Kokkolassa 29.5.2007. 

Nivalasta joukkueita oli mu-

kana kaksi, Välikylän koulu ja 

Junttilan koulu. 

Jalkapalloilijat ovat kevään 

aikana harjoitelleet kovalla tah-

dilla Haapajärven Rannan kou-

lulla, josta ovat jatkaneet välieriin 

Kalakankaan koululle Haapa-

järvelle. Loppupelit pidettiin 

Kokkolassa.

 Välikylän koulun oppilaat 

olivat sarjassa, jossa oli enintään 

80 oppilasta ja joukkueita tässä 

sarjassa oli kahdeksan. Hienos-

ti pelit menivät Välikylän kou-

lun oppilailta jotka sijoittuivat 

pronssille. 

Välikylän koulun rehtori As-

ko Ypyä kiitteli oppilaiden van-

hempia suuresta avusta, minkä 

ne ovat pelien eteen tehneet. 

- Erittäin mukava, kun van-

hemmat ovat kuskanneet oppi-

laita peleihin ja olleet muutenkin 

paljon mukana, kertoi Asko.

 Välikylän koululla juotiin mi-

talikahvit,  jonne oli vanhemmat 

kakutkin leiponeet.

Jalkapallotulokset

Korkeintaan 80-oppilaiset 

koulut

Lohko A: Såka Karleby-Tunk-

kari Veteli 3-1, Junttila Nivala-

Leppälä Sievi 1-0, Tunkkari-

Junttila 1-1, Leppälä-Såka 3-1, 

Såka- Junttila 1-0, Leppälä- 

Tunkkari 2-4.

Lohko B: Kirkonkylä Evijärvi-

Ykspihlaja-Kokkola 0-1, Oja-

kylä-Ylivieska-Välikylä-Nivala 

1-3, Välikylä-Kirkonkylä 2-1, 

Ykspihlaja-Ojakylä 5-0, Väliky-

lä-Ykspihlaja 1-1, Ojakylä-Kir-

konkylä 0-3.

Pronssiottelu: Välikylä-Tunk-

kari 3-0.

Loppuottelu: Ykspihlaja-Såka 

4-0.

"Mukava perinne"

Kuvassa osa Välikylän koulun  jalkapalloryhmää.

Noin 70 prosenttia tupakoitsijois-

ta haluaisi lopettaa tupakoinnin, 

mutta monelle se tuntuu mahdot-

tomalta ajatukselta. Suurin syy 

tupakoinnin jatkumiseen onkin 

voimakas nikotiiniriippuvuus ja 

sen aiheuttama palkitsevuuden 

tunne aivoissa. 

Lopettajan pitää opetella usein 

elämäntavat ja sosiaaliset tilan-

teet uudelleen ilman tupakkaa.

Tupakan sisältämään nikotiiniin 

jää helposti ja nopeasti kouk-

kuun. Jopa yhden tai kahden 

kuukauden tupakointi aiheuttaa 

pysyviä muutoksia aivoissa. 

Elimistön reagoiminen niko-

tiiniin muuttuu ja tupakoinnin 

määrä samalla kasvaa. Lisäksi 

tupakoinnin jatkumiseen ja ni-

kotiiniriippuvuuden kehittymi-

seen vaikuttavat myös mukavat 

sosiaaliset tilanteet. Kaveriporu-

kassa poltetaan ja työstä pidetään 

taukoja tupakan varjolla.

- On olemassa paljon sosi-

aalisia tilanteita, jotka tavallaan 

palkitsevat ja edesauttavat tupa-

kointitavan jatkumista, kertoo 

Helsingin Yliopistollisen keskus-

sairaalan keuhkosairauksien eri-

koislääkäri Annamari Rouhos.

- Moni mielellään ajattelee, et-

tä tupakointi on vain tapa ja sen 

voi lopettaa silloin kuin haluaa. 

Itse asiassa hyvin suurella osalla 

tupakoitsijoista nikotiini on kui-

tenkin se, mikä koukussa pitää, 

Rouhos jatkaa.

Uudet elämäntavat

Nikotiini vapauttaa aivoissa tiet-

tyjä palkitsevia välittäjäaineita. 

Nikotiinin aikaansaamassa pal-

kitsevassa vaikutuksessa on kui-

tenkin yksilöllisiä eroja.

Nikotiinin positiivinen vai-

kutus aivoissa yhdistettynä arjen 

taukoihin ja mukaviin hetkiin ka-

vereiden kanssa lisää sen aiheut-

tamaa palkitsevaa tunnetta.

- Aivot oppivat nikotiinin 

tuomaan palkitsevaan tuntee-

seen hyvin nopeasti. Ne oppivat 

haluamaan nikotiinia ja ehdollis-

tuvat siihen, että tupakointi kuu-

luu tiettyihin tilanteisiin, sanoo 

Rouhos.

- Tämän vuoksi elämäntavat, 

tilanteet ja hetket täytyy opetel-

la uudelleen tupakoinnin lopet-

tamisen yhteydessä. Lopettajan 

pitää miettiä, millä tavalla baa-

ri-illan saa sujumaan mukavasti 

ja työstä pidettyä taukoja ilman 

tupakkaa, Rouhos lisää.

Oireet lisäävät 
motivaatiota
Tupakoinnin lopettaminen on 

toisille helpompaa. Jotkut poltta-

jista ovat vahvasti nikotiinikou-

kussa kuin taas toisille koukku 

on lievempi. Lisäksi ihmisten 

motivaatio tupakoinnin lopetta-

miseen vaihtelee.

- Suuren lopettamishalun ja 

suhteellisen lievän nikotiiniriip-

puvuuden omaavan henkilön 

on paljon helpompi lopettaa tu-

pakointi kuin sellaisen, jolla ni-

kotiinikoukku on hyvin vahva. 

Jos tupakoitsijalla on voimakas 

riippuvuus, horjuu hänen lopet-

tamismotivaationsakin helposti, 

selvittää Rouhos.

Sairaudet ja tupakoinnista 

aiheutuvat oireet antavat usein 

ihmisille suurimman motivaati-

on tupakoinnin lopettamiseen. 

Toinen tyypillinen lopettamis-

kimmoke on vedonlyönti.

- Vedonlyönti tai sairastu-

minen tuntuvat olevan etenkin 

suomalaisten miesten keskuu-

dessa kunnialliset tavat lopettaa 

tupakointi. Muutoin tavallisesti 

joutuu hieman selittämään, min-

kä vuoksi tupakoinnin haluaa lo-

pettaa, pohtii Rouhos.

- Tietenkin olisi paljon parem-

pi, että tupakointi lopetettaisiin 

ennen kuin elimistö alkaa jostain 

kohtaa pettämään, Rouhos lisää. 

Fakta: Nikotiiniriippuvuudes-

ta eroon pääsemiseen saa apua 

nykyisin mm. apteekeista, ter-

veyskeskuksista, lääkäreiltä, ter-

veydenhoitajilta ja sairaanhoita-

jilta. Tupakasta vierotukseen on 

olemassa myös useita eri niko-

tiinikorvausvalmisteita ja kolme 

erilaista reseptilääkettä.

Uusin reseptilääke varenik-

liini vaikuttaa samaan paikkaan 

aivoissa kuin nikotiini ja tekee 

tupakoinnin lopettamisesta hel-

pompaa. Varenikliini sitoutuu 

aivoissa nikotiinireseptoreihin 

nikotiinin sijasta. Uudesta re-

septilääkkeestä on saatu hyviä 

tuloksia. Kliinisissä tutkimuk-

sissa 12 viikon ajan vareniklii-

nia saaneet henkilöt onnistuivat 

lopettamaan tupakoinnin lähes 

neljä kertaa todennäköisem-

min kuin lumelääkettä saaneet.

Miten pääsen eroon nikotiiniriippuvuudesta?
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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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Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

4"-5" LAUTAA ja 4"-5"lank-
kua. Soita.0440-486497.

ÖLJYKATTILA Avimax, otettu 
käyttöön -99, teho 120 kwh. 
390 litraa, sekä 2 öljysäiliö-
tä sisätilaan. Puh. 040-514 
5346.

PAKASTEARKKU 200 L, Gara-
vel-merkkinen. Hinta 40 eu-
roa. Puh. 044-283 7239.

TOYOTA COROLLA 1.3 XLI 
5-vaiht. vm-90., aj. 192900. 
Katsastettu 3/07. Vero OK. 
Hinta 1100 euroa. Puh. 044-
272 5076.

Uutta vastaava Porin LP:n 
valmistama Tupla Potkunix 
POTKUPYÖRÄ. Renkaat 54-
203, hp. 250 €. POTKUKELK-
KA kumipyörillä. Hp. 20 €. 
Puh. 0400-416 642.

Rankapuusta pienittyä POLT-
TOPUUTA 18 € / heittokuutio. 
Pieni LASIKUITUVENE. Puh. 
040-563 0321.

2-puoleinen PUUTARHA-
KEINU, uusi, vielä paketissa. 
Uusi sähkökäyttöinen KAR-
VANLEIKKUUKONE. Puh. 441 
323.

Uusi 18-vaihteinen MAASTO-
PYÖRÄ. Täysjousitettu. 180 €. 
Puh. 044-283 0794.

Ostetaan  

SUOMENPYSTYKORVAN pen-
tu metsästyskäyttöön.
Puh. 040-5965137.

Hevosvetoinen, ehjä JOUSI-
KARHI. Puh. 447 604.

PERÄKÄRRY. Puh. 041-433 
4831.

Halutaan vuokrata  

Aviopari etsii 3 H+K+S Niva-
lasta, mielellään rivitalosta. 
Puh. 044-283 0794.

Vuokrattavana  

Hyväkuntoinen, siisti ASUN-
TOVAUNU. Puh. 0400-736 
078.

ASUNTOAUTO, rek. 9 hengel-
le. Makuutilat 6:lle. Lämmin 
vesi, suihku, ym. Puh. 044-
013 1022.

RT-YKSIÖ 38,5 m2 Urheilutiel-
lä. Puh. 040-503 6269.

YKSIÖ keskustassa, 30 m2. 
Puh. 040-299 1536.

Sekalaista  

LOPPUUNMYYNTI. Edullisesti 
monivuotisia KUKANTAIMIA 
ma-pe klo 12-18. 20.6. saak-
ka. Raili Kivioja, Pidisjärventie 
17, puh. 050-579 9997.

Löydetty  

SILMÄLASIT Lähivakuu-
tuksen parkkipaikalta. 
Kysyä voi Nivalan Viikon 
toimituksesta.

Kodin kirpputori  

ILMOITA ILMAISEKSI
Nyt yksityishenkilöt voivat ilmoittaa Kodin kirpputorilla aivan ilmaiseksi. 

Ilmoitukset tulee jättää Nivalan Viikon toimistoon tai 
postittaa osoitteella Nivalan Viikko, Kalliontie 25, 85500 Nivala.

Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse.

Tori-, marjanmyynti ym. ammatti-ilmoitukset maksavat 5 euroa.

Tuttu vihreä postilaatikko, johon ilmoituksen voi jättää toimiston
ollessa kiinni, löytyy talon päädystä valkean aidan takaa.

Kodin kirpputori  

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

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

YSIKAKS' NIVALA RY
Nurmikenttien harjoitusvuorot vk. 24 alkaen

P-98-99   Tuiskula Ti 17.00-18.30 Iso kenttä

P-95-96-97  Tuiskula Ma 17.30-19.00 Iso kenttä

P-97    Tuiskula Ke 17.00-18.30 Harj.kenttä

P-95-96   Tuiskula Ke 18.30-20.00 Harj.kenttä

P-94    Tuiskula Ti 18.30-20.00 Iso kenttä

        La 13.30-15.00 Harj.kenttä

B-tytöt    Tuiskula Su 14.00-15.30 Harj.kenttä

T-93    Tuiskula Ma 19.00-20.30 Iso kenttä

        Pe 18.30-20.00  Harj.kenttä

T-96-98-99-00 Tuiskula Ke 18.30-20.00 Iso kenttä

Edustus   Tuiskula La 14.30-16.30 Iso kenttä

Miehet      Ti 20.00-21.30 Iso kenttä

Harjoituskenttää käytetään ensisijaisesti kesäkauden jalkapallohar-

joituksiin. Isolla kentällä pelataan pelit. Jos tulee päällekkäisyyksiä 

harjoituksissa ja peleissä, pelit on aina ensisijaisia. Antti Hautakoski 

040-7594288.

KARVOSKYLÄN KYLÄYHDISTYS
Porukalla kuntoilemaan!

Vihkot entisillä paikoilla 11.6.-31.8.07.

Kaikkien osallistujien kesken arvotaan viisi palkintoa!
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Kesäaukioloajat 4.6. – 10.8.
arkisin klo 9 – 15

Mahdollisuus osallistua
ohjattuun työpaja-
toimintaan arkisin klo 12,
lisätiedot:
markkinointi-ja
koulutuskoordinaattori
Elina Poskiparta
044-533 1393 ja
www.teknokas.fi

Doors Open
13.6. 18–20

Avoimet
ovet koko
perheelle
13.6.
klo 18–20

Teknokas
–teknologiakasvatuksen
keskus
Vierimaantie 3, 84100
Ylivieska

Opening hours during weekdays 9-15


