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Nimipäivät  

Sunnuntai  
18.11.2007

Kalenteri
Lukijan ajatuksia  

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Sunnuntai: Tenho, Jousia

Maanantai: Liisa, Elisa, Eliisa, 

Liisi, Elisabet, Elise

Tiistai: Jari, Jalmari

Keskiviikko: Hilma

Torstai: Silja, Selja

Perjantai: Ismo

Lauantai: Lempi, Lemmikki, 

Sivi

Ajassa  

20.11. Lapsen oikeuksien päivä

Kun hypähdät ilosta, varo, ettei 

kukaan vetäise mattoa jalkojesi 

alta.

Stanislaw Jerzy Lec

Herra, sinä olet meidän turvam-

me polvesta polveen.

Jo ennen kuin vuoret syntyivät,

ennen kuin maa ja maanpiiri sai-

vat alkunsa, sinä olit.

Jumala, ajasta aikaan sinä olet.

Sinä annat ihmisten tulla maak-

si jälleen ja sanot: »Palatkaa to-

muun, Aadamin lapset.»

Tuhat vuotta on sinulle kuin 

yksi päivä, kuin eilinen päivä, 

mailleen mennyt, kuin öinen 

vartiohetki.

Me katoamme kuin uni aamun 

tullen, kuin ruoho, joka hetken 

kukoistaa, joka vielä aamulla 

viheriöi mutta illaksi kuivuu ja 

kuihtuu pois.

Opeta meille, miten lyhyt on 

aikamme, että saisimme vii-

saan sydämen. Herra, käänny 

jo puoleemme. Kuinka kauan 

vielä viivyt? Armahda meitä, 

palvelijoitasi!

Ravitse meitä armollasi joka aa-

mu, niin voimme iloita elämäm-

me päivistä.

Niin kuin annoit murheen, anna 

meille ilo yhtä monena vuotena 

kuin vaivamme kesti.

Ps. 90: 1-6, 12-15 

1. Mikä oli Spinning Jenny?

2. Missä Saksan kaupungis-

sa Mikael Agricola opiskeli 

nuoruudessaan?

3. Kuka kirjailija käytti nimi-

merkkiä Agapetus?

4. Kuka näyttelijätär teki 20-

vuotiaana läpimurron elokuvas-

sa Cherbourgin sateenvarjot

5. Kummassa kielessä on 

enemmän sijamuotoja, suomes-

sa vai unkarissa?

Harvinaislaatuinen, häkellyttävä 

konsertti pidettiin isäinpäivänä 

Antti Chydeniuksen koululla 

Kokkolassa. Aulikki ja Seppo 

Plaami ovat musisoineet ympäri 

maailmaa ja asuneet muun mu-

assa Havaijilla. Erikoiseksi hei-

dän esittämänsä musiikin tekee 

se, että se on henkimaailman in-

spiroimaa. Aulikki Plaami on sy-

vätranssimeedio, herättyään hän 

ei tiedä esiintymisestään mitään. 

Toisen tason asukkaat esiintyvät 

hänen kauttaan. Seppo Plaami 

säestää sähköuruilla, yhteistyö 

pelaa hyvin.

Pariskunta toimii kristilliseltä 

pohjalta, ja senpä vuoksi tilaisuus 

aloitettiin Isä meidän -rukouk-

sella. Varsinaisena juontajana 

toimi nyt, kuten aina Aulikin 

kanssa enkelityttö Carmen. Saa-

puessaan hän niiasi kauniisti, ja 

Aulikin eleet ja käytös muuttui-

vat lapsenomaisen iloisiksi. Hen-

kimaailmassa ei varsinaisesti ole 

ikää, mutta asukkaat voivat esiin-

tyä haluamassaan muodossa. Ja 

Carmen on sanonut, ettei hän 

haluakaan tulla aikuiseksi!

Esitettävät kappaleet liikkui-

vat surumielisistä laulelmista 

vauhdikkaampiin, kotimaisista 

kansainvälisiin suuriin hittei-

hin. Kieli ei tuota mitään vai-

keuksia, Aulikki käytti oikealla 

intonaatiolla ranskaa, englantia, 

italiaa, viroa ja havaijia. Tutuista 

kotimaisista mainittakoon Tapio 

Rautavaaran "Päivänsäde ja men-

ninkäinen", Juha Vainion "Kotkan 

poikii", oli myös Tamara Lundia 

ja Georg Otsia. Marraskuun tun-

nelmaan sopi "Kuolleet lehdet". 

Kun Aulikki tulkitsi "Miljoona, 

miljoona, miljoona ruusua, ei 

voinut ajatella muuta kuin, että 

siinä oli Veera Telenius käheine 

äänineen. Aivan huikaiseva esi-

tys oli negrospirituaali "What a 

wonderful world".

Aulikin ääni taipuu esittäjän 

mukaan, väliin korkeaksi sopraa-

noksi, väliin möreäksi bassoksi, 

kuin ainakin menninkäisellä. On 

käsittämätöntä, että koko kolme-

tuntisen ajan, ja sen jälkeenkin 

Aulikin ääni soi yhä kirkkaa-

na ja voimakkaana. Tavallinen 

keikkalaulaja esittää pari kolme 

biisiä ja häipyy. Useimpien lau-

lujen sanoma oli hengellinen tai 

ainakin henkinen. Samoin oli 

Carmenin välijuontojen, niistä ei 

puuttunut myöskään huumoria, 

yleisö jopa nauroi, ja koko kon-

sertti oli vahvasti vuorovaikuttei-

nen. Päivän teema oli paitsi isän 

merkitys, aitous, aitous lahjan 

tai tunnustuksen antamisessa ja 

vastaanottamisessa, ja aitous ko-

ko elämässä.

Varsinaisen konserttiosan 

jälkeen, Aulikki sai vastaanottaa 

toisen vieraan, joka kutsuu itse-

ään Abbedissaksi. Abbedissa toi 

viestejä tuonpuoleisen asukkail-

ta joillekin läsnäolijoille. Vies-

tit olivat kylläkin epämääräisiä 

ja ylimalkaisia, mutta yleisesti 

niillä haluttiin rohkaista ja tu-

kea saajaansa.

Tauon jälkeen ohjelma jatkui 

"Hermannin" seminaarilla. Ky-

seessä on edesmennyt, ensim-

mäisen maailmansodan aikaan 

palvellut tohtori Friz Hermann. 

Sodan aikaan hän joutui toivot-

tomaan tilanteeseen, kun hänen 

eteensä tuotiin kaikki raajansa 

menettänyt mies, joka kärsi ko-

via tuskia. Kun mitään välineitä 

tai lääkkeitä ei ollut käytettävissä, 

nunnat alkoivat rukoilla. Äkkiä 

mies hymyili ja sanoi: "minulla 

ei ole enää tuskia", ja sitten hän 

jätti kehonsa. Siitä lähtien toh-

tori Hermann huomioi paran-

tumistapauksessa hengellisen 

ulottuvuuden ja hän pyysi saada 

täysin omistautua ihmiskunnan 

auttamiseen. Sitä työtä hän teki 

eläessään ja tekee sitä nyt henki-

maailmasta käsin. Aulikin lisäk-

si hän on työskennellyt brasilia-

laisten meedioiden välityksellä. 

Läsnäolijat saivat tehdä hänelle 

mieltään askarruttavia kysymyk-

siä. Erikseen oli mahdollista il-

moittautua pienpiireihin, jois-

sa tohtori Hermann keskittyy 

auttamaan itse kutakin tämän 

terveysongelmissa.

Plaamit ovat perustaneet 

USA:n Kaliforniaan kirkon 

Gate of Heaven Chapel. Suo-

messa heidän työtään tukevat 

Kaariporttiystävät.

Varmasti tällainen konsertti 

herättää myös epäilyjä. Pelkäs-

tään musiikin anti oli kuiten-

kin niin vaikuttava, että sitä voi 

suositella henkilöille, jotka ovat 

kiinnostuneet henkisistä asiois-

ta ja haluavat kokea jotakin eri-

koista. Tilaisuuksia tosin tulee 

harvoin.

Nivalan Viikolle kirjoitti
nimim. Th is is my song

Miljoona, miljoona, miljoona ruusua
- erilainen isänpäiväkonsertti

Vastaukset sivulla 4.

Tämä vuosi on kulunut erinäis-

ten selvitysten puitteissa. Viimei-

sin Nivalan ja Haapajärven kau-

punkien yhdistyminen.

Meille Reisjärven kunnan-

valtuutetuille tarjottiin mahdol-

lisuutta tulla "mukaan" uuteen 

kaupunkiin. Saamiemme mo-

nipuolisten selvitysten mukaan 

esteeksi  ilmeisesti tulee Kallio 

kuntayhtymä.

Kirjoitan omasta puolestani 

ja Reisjärven kunnanvaltuus-

tossa on 20 muuta jäsentä, joten 

lopullista päätöstä tietysti joutuu 

vielä odottamaan marraskuun 

loppuun.

En kuitenkaan malta olla tuo-

matta "tuntojani" esille kun olen 

tätä hullunmyllyä seurannut.

Lähinnä siksikin kirjoitan 

Nivalan Viikko -lehteen, koska 

lehden vaikutusalueella on val-

takunnan tason päättäjiä. Toivon 

vilpittömästi että heidänkin sil-

mänsä osuisi kirjoitukseeni.

Ensinnäkin kaikkihan al-

koi siitä että kuntien taloutta 

ryhdyttiin valtiovallan toimes-

ta kuristamaan. Mutta... mutta. 

Kuristuksen syynä ilmeisesti oli 

valtiovallan pienentyneet mak-

suvalmiudet. Kysynkin mistä-

hän mahtaa johtua? En miten-

kään voi käsittää suomalaisten 

ihmisten ajatuksia?  Ensinnä-

kin maamme päättäjät poistivat 

progressiivisen pääomavero-

tuksen ja säätivät lain kiinteästä 

pääomavero prosentista. Saaden 

näin aikaiseksi valtioyhtiöiden 

osittaisen myymisen yksityisik-

si pörssiyhtiöiksi. Tästä taas oli 

seurauksena, että yhtiöiden joh-

toon hakeutuneet alkoivat nostaa 

ihmisymmärryksen yläpuolella 

olevia optiopalkkioita.

Toinen valtiomme kukkaroa 

rasittava on ilmeisesti EU? Mut-

ta kuitenkin kymmeniin ja satoi-

hin miljooniin euroihin nousevat 

yksittäisten ihmisten saamat op-

tiot, riittäisivät turvaamaan kun-

tiemme talouden ja terveyden-

huollon. Mikäli ne verotettaisiin 

edes kohtuullisesti. Vaikka olen 

Kokoomuksen valtuustoryhmän 

jäsen, ja siis markkinatalouden  ja 

yksityisyyden ihannoija. Kuiten-

kin minulla on sellainen tunne 

että meitä laillisesti ryöstetään.

Perustelen tämmöisen väittä-

män Reisjärveläisin silmin. Liit-

tyessämme Nivalan kaupunkiin 

ja sitä myöten Kallio -kuntayh-

tymään. meidän reisjärveläisten 

palvelu suurimmilta osin siirtyi-

si johonkin isompaan nykyiseen 

kuntaan. Kysyn onko tämä oikein 

meidän vanhuksille, saatika sel-

laisille joilla ei ole omaa autoa? 

Onko se oikein meille työikäi-

sille? Kun rahaa on, optiot sen 

todistaa.

Puutteellinen kunnallinen 

palvelu, tällaista rahankäyttöä 

vastaan, olkoonpa kysymyksessä 

sitten peruskoulu, sosiaalinen tai 

terveyspalvelu, on kyseenalaistet-

tava. Jo isänmaalisuuden hengen 

pitäisi sotia tällaista vastaan. Ky-

synkin onko Suomalainen yhteis-

kunta täysin luopumassa kristilli-

sestä elämänkatsomuksestaan ja 

heikkojen holhoamisesta.

Mielestäni sanonta, lapsi tuo 

leivän tullessaan, tarkoittaa ni-

men omaan, että jokainen kunta 

huolehtii omista vanhuksistaan. 

On siis täysin käsittämätöntä et-

tä Reisjärveltä jo nyt sijoitetaan 

vanhuksia esim. Pyhäjärvelle.

Miksi kuntapäättäjät ja äänes-

täjät eivät aseta valtiovallan päät-

täjien toimia kyseenalaisiksi.  Ja 

vaadi "optioista" omiaan.

Kirjoitan myös siksi Nivalan 

Viikko -lehteen koska olen aina 

pitänyt että Nivalassa tartutaan 

tositoimiin? Todistaahan siitä ai-

koinaan sattunut kapina. Muuten 

olipas kallis hevonen, vieläkin 

vuosikymmenten jälkeen meni 

miljoona? Ja arvelenpa että Kal-

liosta tulee toinen. Eikä miljoona 

piisaa. Tämäkin vuoksi olisi tar-

peen valtiovallan päättäjien py-

sähtyä ajattelemaan? Tehdäänkö 

nyt uutta Neuvostoliittoa? Vai 

uutta Ameriikkaa.

Tapio Änäkkälä
Reisjärvi

Arvoisat päättäjät

Viimeaikainen traaginen tapaus 

Tuusulassa kosketti kansalaisten 

syviä tuntoja koko valtakunnas-

sa. Paitsi että tapaus kohdistui yk-

sittäisiin kansalaisiin, riipaisi se 

samalla myös yhteiskunnan eri 

tahoja. Kansainvälisissä tilastois-

sa Suomi näyttäytyy turvallisuu-

den sektorilla rumalta. Tilastot 

kertovat samalla myös siitä, että 

turvallisuuskulttuuri on huonol-

la tolalla. Etukäteen turvallisuus-

uhkia tarkastelemalla, niiden 

ennaltaehkäisyllä ja vahinkojen 

rajoittamisen toimintamalleja 

luomalla, voidaan turvallisuutta 

lisätä huomattavasti

Valtioneuvoston asetuksilla 

ja toimeksiannoilla on pyritty 

kiinnittämään huomiota turval-

lisuuteen vaikuttaviin asioihin 

elinympäristössä: työyhteisöissä, 

julkisilla paikoilla, hoitolaitoksis-

sa ja kotioloissa. Turvallisuutta 

säätelevät lait velvoittavat tie-

tynlaisia yhteisöjä ja yhteiskun-

nan sektoreita laatimaan erilaisia 

turvallisuuteen liittyviä suunni-

telmia. Esimerkiksi kouluyhtei-

söt ovat pelastussuunnitelma- ja 

kriisisuunnitelmavelvollisia. 

Useimmat Jokilaaksojenkin 

alueen suunnitelmavelvollisista 

ovat oivaltaneet lakisääteisten 

suunnitelmien merkityksen, 

jonka toivotaan leviävän laajem-

malle. Suunnitelmien tärkein tar-

koitus on tuoda esille ennakolta 

turvallisuuteen liittyviä uhkia ja 

toimintamalleja niiden ehkäise-

miseksi. Pelastus-, turvallisuus- 

tai kriisisuunnitelmia ei teh-

dä viranomaisia varten, kuten 

useimmilla yhteisöillä on vallalla 

olevana käsityksenä. Mitä parem-

min turvallisuuteen liittyviä uh-

kia tunnistetaan ja mitä parem-

min niiden eteen toimitaan, sitä 

paremmaksi yhteisön ja yhteis-

kunnan turvallisuus rakentuu.

Parhaillaan on menossa val-

takunnallinen turvallisuussuun-

nitelmien päivityskierros, joka 

koskettaa myös Jokilaaksojen 

aluetta. Tavoitteena on laatia seu-

raavalle valtuustokaudelle kun-

tien turvallisuustyökalua. Kun-

tien turvallisuussuunnitelmissa 

kirjataan keskeisimmät turval-

lisuuden kehittämiseen liittyvät 

tavoitteet ja toimenpiteet niiden 

saavuttamiseksi. Turvallisuus-

suunnittelun pohjana käytetään 

Valtioneuvoston laatimaa mallia, 

jossa otetaan huomioon turvalli-

suuden eri sektorit: Väkivaltauh-

ka, liikenne-, vesillä liikkumisen- 

ja elinkeinoelämän turvallisuus 

sekä syrjäytymisen ja onnetto-

muuksien ennaltaehkäisy.

Turvallisuussuunnitelmia 

laaditaan eri tahojen yhteistyöl-

lä: pelastuslaitos, poliisi, kunnat 

ja elinkeinoelämä. Kunnilla on 

suurin vastuu turvallisuussuun-

nitelman jalkauttamisessa, joten 

niiden rakentamisessa on kunti-

en oltava myös aktiivisia. Turval-

lisuuden rakentamisessa ratkai-

sevaa on oikeanlainen asenne. 

Turvallisuuden

rakentamisessa voi jokainen 

kunta, yhteisö tai kansalainen 

olla aktiivina. Turvallisuutta ra-

kentaessa osoitetaan myös välit-

tämistä ympäristöä ja kanssaih-

misiä kohtaan.

Jokilaaksojen Pelastuslaitos
Jari Lepistö

Etukäteissuunnittelut tärkeitä
turvallisuuden kehittymisessä
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Anne Talvensaari-Mattila luen-

noi gynekoligisista syövistä Niva-

Kaijan koululla Pohjois-Suomen 

Syöpäyhdistyksen järjestämässä 

tilaisuudessa.

Suomalaisten naisten toiseksi 

yleisin, rintasyövän jälkeen, ovat 

gynekologiset syövät. Vuosittain 

diagnosoidaan noin 2000 uutta 

tapausta.

-Munasarjasyöpä on hyvin 

ärhäkkä ja salakavala sairaus, 

jonka riskitekijätkin vaihtelevat. 

Ikä on kuitenkin merkittävä ris-

ki, sillä noin 75 % taopauksista 

ilmenee vaihdevuosien jälkeen. 

Jos lähisuvussa esiintyy muna-

sarjasyöpää, sairastumisriski 

kasvaa kolmin nelin kertaiseksi. 

Muita riskitekijöitä voivat olla 

ylipaino, lapsettomuus ja syn-

nyttämättömyys sekä myöhäiset 

vaihdevuodet, mainitsee dosentti 

Anne Talvensaari-Mattila.

-Munasarjasyövälle ominaista 

on se, ettei se anna taudin alku-

naiheessa oireta juuri lainkaan, 

jolloin se pääsee salakavalasti 

kehittymään. Tauti leviää jo hy-

vin varhaisessa vaiheessa. Syövän 

ensisijaisena hoitomuotona käy-

tetään  leikkausta ja sytostaatti- ja 

hormoonihoitoja. Hoidot laadi-

taan yksilöllisesti.

Vuosittain sairastuu noin viisi 

sataa naista munasarjasyöpään . 

Määrä on pysynyt suunnilleen  

samana viime vuodet. Munasar-

jasyöpää ei voida seuloa.

Kohdun runko-osan syöpä on 

naisten kolmanneksi yleisin syö-

pä. Taudin esiintyvyys lisääntyy 

vaihdevuosien jälkeen.

- Hälytyskellojen pitäisi soi-

da siinä vaiheessa,  jos vaihde-

vuosian jälkeen ilmenee veristä 

vuotoa, huomauttaa Anne Tal-

vensaari-Mattila. Taudin diag-

nosoimisessa ei riitä irtosolunäy-

te (papa), vaan lisäksi tarvitaan 

ohutneulanäyte, mikä otetaan  

kohtuontelosta. Tämä nopea 

toimenpide voidaan tehdä po-

likliinisesti. Primäärinä hoitona 

on leikkaus. Taudin levinneisyys 

voidaan todeta yleensä leikkauk-

sen yhteydessä.

Kohdunkaulan 
syöpä vähentynyt
Kohdunkaulan syöpä on vähen-

tynyt merkittävästi 1960-luvulta 

lähtien. Tuolloin oli tapauksia yli 

400 vuosittain ja oli kolmanneksi 

yleisin naisten syöpä.

 - 1960-luvun puolivälissä 

aloitettu joukkotarkastustoimina 

on vähentänyt syöpätapauksia 80 

%. Vuosittain on tapauksia noin 

150. Meillä on hyvä ja kattava 

seulontatoiminta maailmalaajui-

sestikin ajateltuna, kehuu Anne 

Talvensaari-Mattila.

- Joukkotarkastuksiin osallis-

tuminen on noin 70 % yli 50-vuo-

tiailla, nuoremman ikäluokan 

naiset käyvät laiskemmasti.

- Kohdunkaulan levyepitee-

likarsinooman tunnettu tärkein 

riskitekijä on papillooma-virus 

eli HPV-infektio (erityisesti HPV 

-tyyppien 16 ja 18 aiheuttama). 

Muina riskitekijöinä voidaan pi-

tää varhain aloitettu seksielämä 

ja useat seksikumppanit, kertoo 

Anne Talvensaari-Mattila.

Valtaosa kohdunkaulan syö-

vistä on mahdollista ehkäistä 

säännöllisin Papa-tutkimuksin, 

joissa löytyneet esiasteet hoide-

taan ja näin katkaistaan syöpään 

johtava taudinkulku. Suosituksen 

mukaan seulonta kohdistetaan 

30-60 vuotiaisiin. Seulontojen 

järjestämien on kuntien vastuul-

la. Anne Talvensaari-Mattilan 

mielestä joukkotarkastukset olisi 

hyvä aloittaa jo 25-vuotiaana.

-Kohdukaulan syövän riski on 

noin viisinkertainen niillä naisil-

la, jotka eivät käy seulonnoissa, 

eikä riski vähene iän myötä, huo-

mauttaa hän.

Tutkimusmielessä on aloitettu 

kohdunkaulan syövän ehkäsyyn 

tähtäävät HPV-rokotukset.

-Rokottaminen ns. onkogee-

nisiä HPV-infektioita vastaan tuo 

merkittävää terveyshyötyä yksi-

lölle jopa 75-80 % syövistä voita-

siin vähentää. Ajatuksena on, että 

saadaan elinikäinen suoja, jatkaa 

Anne Talvensaari-Mattila.

Teksti ja kuvat Ritva Oja

Munasarjasyöpä on salakavala tauti

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja Pertti 

Taimisto, että Nivala oli paras ja aktiivisin Pohjois-Suomen kunta 

viime vuoden syöpäkeräyksessä. Tilaisuuden luennoitsija dosentti 

Anne Talvensaari-Mattila taustalla.

Yleisö seurasi mielenkiintoista luentoa.

HPV-rokote 10–12-vuotiaille tytöille
Suomen Syöpäyhdistyksen asi-

antuntijaryhmän mielestä pa-

pilloomarokotteet tulisi ottaa 

kansalliseen rokotusohjelmaan 

tutkittavaksi. Ryhmä korostaa 

tarkastelevansa asiaa syöväntor-

junnan näkökulmasta. Kustan-

nus-hyöty -arviointiin ryhmä ei 

tässä vaiheessa ottanut yksityis-

kohtaisesti kantaa, koska se on 

viranomaisten tehtävä.

Rokote tulisi kohdistaa 10-12-

vuotiaisiin tyttöihin. Kertaluon-

teinen täydennysrokotus 13-16 

vuoden iässä nopeuttaisi roko-

tuksen vaikutusta väestötasolla.

Työryhmä painottaa, että 

kohdunkaulan syöpää ehkäise-

vien seulontojen jatkaminen on 

välttämätöntä. Tärkeää on myös 

huolehtia seksuaalivalistuksen 

riittävästä tasosta, kun papilloo-

marokotusohjelmaa suunnitel-

laan ja toteutetaan.

Suomen tilanne 
poikkeuksellisen 
hyvä

Kohdunkaulan syöpään sairastuu 

vuosittain keskimäärin 150 nais-

ta, vuonna 2005 sairastuneita oli 

Suomen Syöpärekisterin tietojen 

mukaan 124. Kohdunkaulan syö-

vän ilmaantuvuus on Suomessa 

maailman alhaisimpia, joten ti-

lanne meillä on poikkeuksellisen 

hyvä. Kohdunkaulan syöpä oli 

vuonna 2005 naisten 19. yleisin 

syöpä.

Ihmisen papilloomavirus, 

HPV, aiheuttaa tulehduksen, jo-

ta ilman kohdunkaulan syöpä ei 

synny. Noin 70 prosenttia HPV:

n aiheuttamista tulehduksista on 

virustyyppien 16 ja 18 syytä.

Rokote näyttäisi suojaavan sa-

taprosenttisesti rokotteiden sisäl-

tämiä virustyyppejä vastaan, kun 

rokotetaan virukselle altistumat-

tomia tyttöjä.

Esiasteen hoito 
säästää syövältä
Kohdunkaulan syöpä kehittyy 

esiasteiden kautta, niitä on ar-

violta 2 500 - 3 000 vuosittain. 

Syövän esiasteen olemassaolo 

on ollut yksi edellytys sille, että 

kohdunkaulan syövän seulonta-

ohjelma aloitettiin 1960-luvulla. 

Seulontaohjelman vaikutukses-

ta kohdunkaulan syöpä on vä-

hentynyt väestötasolla noin 80 

prosenttia. 

Esiastemuutosten hoitami-

nen ja hoidon jälkeinen seuran-

ta aiheuttavat potilaille huolta ja 

kuormittavat terveydenhuoltoa. 

Lisäksi hoidot lisäävät ennenai-

kaisen synnytyksen vaaraa.

Markkinoilla kaksi 
rokotetta
HPV –tulehduksia vastaan on ke-

hitetty rokote, joita on markki-

noilla kaksi. Gardasilin kohteena 

ovat virustyypit 6, 11, 16 ja 18. 

Cervarix on kehitetty virustyyp-

pejä 16 ja 18 vastaan. Suomessa 

rokotetutkimuksiin on osallis-

tunut noin 7 000 ihmistä. He 

ovat olleet 15-26-vuotiaita nai-

sia, seuranta-aika on vaihdellut 

15 kuukaudesta 4,5 vuoteen. Eri 

tutkimuksissa väestötason vai-

kutus vaihtelee 17-20 prosent-

tiin. Rokotteet eivät tehoa kaik-

kiin HPV–tyyppeihin eikä niitä 

voi käyttää tulehdusten hoitoon. 

HVP-rokotteet ovat kalliitta ver-

rattuna muihin rokotteisiin. Niitä 

saa apteekista ja hinta on useita 

satoja euroja.

Tutkimukset tukevat HPV:lle 

altistumattomien tyttöjen rokot-

tamista. Kansainvälisiä virallisia 

suosituksia ei ole annettu eikä 

kansallisten rokotusohjelmien te-

hosta ole käytettävissä tuloksia.

Suomessa on parhaillaan al-

kanut suuri HPV–tutkimus, 

joka selvittää mm. rokotuk-

sen soveltumista kansalliseen 

rokotusohjelmaan.

Avoimia kysymyksiä 
vielä paljon
Rokotteella ei toistaiseksi ole ha-

vaittu olevan haittoja. Rokotteen 

suojasta tai haitoista, jotka ilme-

nevät yli viiden vuoden kuluttua, 

ei ole vielä tietoa. 

Suoraa tietoa rokotteen vai-

kutuksista syövän ilmaantu-

vuuteen ei ole. Kuinka paljon 

rokottaminen vaikuttaa esiastei-

den kokonaismäärään, on vielä 

selvittämättä.
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

1. Ensimmäinen kehruukone.

2. Wittenbergissä.

3. Yrjö Soini

4. Catherine Deneuve.

5. Unkarissa (21 kpl).

Maanantai: Pyttipannu, kaali-

tuorekurkku-mandariinisa-

laatti.

Tiistai: Jauhelihakeitto, 

juusto,ruisleipä.

Keskiviikko: Tonnikalakiusaus, 

punajuurisuikale, raejuusto.

Torstai: Jauhelihapihvit, muusi, 

porkkanaraaste.

Perjantai: Broileri-pastakeitto, 

hiivaleipä.

Su 18.11. Valvomisen sunnun-

tai klo 10  sanajumalanpalvelus, 

mukaan kutsutaan koulujen hen-

kilökuntaa perheineen, saarna 

ja lit. Jukkola, kanttori Katajala, 

avustaa Nivala Eläkeläisten kuo-

ro joht. I Nurmenniemi.  Kolehti: 

Teemavuoden ”Auta oppimaan” 

mukaisesti lapsi- ja nuorityöhön 

sekä nais- ja perhetyöhön seuran 

alueella, Suomen Lähetysseura. 

Klo 13 vauvakirkko, Junttila, 

Katajala.  Klo 13.30 Ahde-Ho-

urupuhdon diakoniatoimikun-

tien Kotikeskusvierailu(Jukkola

). Klo 14 seurat Korpirannan ry:

llä (J Poikkimäki). Klo 17 gospel-

kuoron harjoitukset seurakunta-

kodissa (Rautio).   Klo 18 kynt-

tilöiden sytytys ja hartaushetki 

Uudella hautausmaan kappelissa 

itsemurhan tehneiden muistolle 

(Junttila, Katajala). Klo 18.30 

seurat  Nivalan ry:llä (P Hautala, 

J Poikkimäki).  Klo 18.30 seurat 

Ypyän ry:llä (P Mehtälä). Klo 19 

Isä, isänmaa ja metsä - runo ja 

musiikki-ilta seurakuntakodissa, 

lausunta L Rentola, H Saarikoski 

ja E Koponen, laulu R Hannula, S 

Rajaniemi, S Ojalehto ja  T Sika-

la, Nivalan Kansanmusiikkiyhtye 

joht. H Haavisto. Kahvi alkaen 

klo 18.30, vapaaehtoinen kahvi-

maksu urkurahastoon.

Ma 19.11. klo 11 näkövammais-

ten kerho seurakuntakodissa.

Ti 20.11. klo 13 päiväveisuut  

seuratuvalla (Seppä).

Ke 21.11. klo 18 virsipiiri seura-

kuntakodissa (Katajala). 

To 22.11. klo 17 lapsikuoron har-

joitukset seurakuntakodissa. Klo 

8 ystäväpalveluryhmä seurakun-

takodissa. Klo 19 ompeluseurat  

Marjut ja Mikko Töllillä (T Poik-

kimäki). Klo 19 ompeluseurat 

Korpirannan ry:llä.

Pe 23.11. klo 18 raamattupii-

ri seurakuntakodissa(Olli). Klo 

18.30 raamattuluokka Nivalan ry:

llä. Klo 20 urkuvartti kirkossa.

La 24.11. klo 10 alkaen myyjäi-

set seuratuvalla. Tarjolla lihakeit-

toa 5 €/ l (omat astiat mukaan), 

leivonnaisia ym. Lahjoituksia 

otetaan vastaan seuratuvalla  pe 

23.11 klo 18.00. Järjestää Peltolan 

diakoniatoimikunta. klo 19.30 

seurat Nivalan ry:llä (T Poikki-

mäki), järj. Haikaran ry.

Su 25.11 Tuomiosunnuntai klo 

10 sanajumalanpalvelus kirkossa, 

saarna ja lit. Olli, kanttori P Karp-

pinen, avustaa  J Kangas, laulu. 

Kolehti: Oppilaitos- ja nuoriso-

työhön eri järjestöille, Kirkko-

hallitus. Klo 13.30 Nivalan ry:n 

Kotikeskusvierailu (O Hosion-

aho). Klo 18.30 seurat ja lauluil-

ta Nivalan ry:llä (J Tölli). Klo 19 

seurat seuratuvalla (E Jaatinen, T 

Saunanen).

Lapsityö

Su 18.11. klo 13 Vauvakirkko Ni-

valan kirkossa.

Pyhäkoulutyö

 Su 18.11. klo 11 Vilkunan alu-

een pyhäkoulu Visurilla, Paju-

lantie 132

Yhden vanhemman olkkari         

Ke 14.11. klo 18.30 Yhden 

vanhemman perheen olkka-

ri-toimintaa seurakuntakodilla 

päiväkerhotiloissa.

Varhaisnuorisotyö 

Varhaisnuorten joululeiri Vin-

nurvan leirikeskuksessa 1-2.12. 

2007

Leirin hinta 6€, sisaralen-

nus 50%. Ilmoittautuminen 

kirkkoherranvirastoon

p. 440 025 pe. 23.11 mennes-

sä. Tervetuloa mukaan joulun 

tunnelmaan.

 Varhaisnuorten kerhot 

Tyttö - poikakerho torstaisin  17 

– 18 Karvoskylällä Kylätalolla  

Tyttökerho maanantaisin  16.30  

– 17.30 Erkkilän koululla

Kokkikerho 1 – 3 luokkalaisille 

maanantaisin 17 – 18.30 seura-

kuntakodilla nuorisotilassa

Puuhakerho tytöille ja pojille  

tiistaisin 16.30 –17.30 seurakun-

takodilla  nuorisotilassa

Kokkikerho 4 – 6 luokkalaisille 

torstaisin 17 – 19seurakuntako-

dilla nuorisotilassa

Poikien sählykerho torstai-

sin  4 – 6 luokkalaisille  16 – 17 

Tuiskulassa

Tyttöjen voimistelukerho 1 – 6 

luokkalaisille perjantaisin 16 – 17 

Tuiskulassa

Tyttöjen- ja pokien palloilukerho 

perjantaisin 3 – 6 luokkalaisille 

16.30  – 17.30 Tuiskulassa

Tyttöjen ja poikien  puuhaker-

ho 1 – 4 luokkalaisille torstaisin 

16.30 – 17.30 Kyösti Kallion kou-

lulla luokassa 1 A

Musiikkikerho  4 – 6 luokkalaisil-

le   torstaisin   16 – 17 Niva Kaijan 

koulun musiikkiluokassa

Lisätietoja  Mauri Autio p.040-

539 1462

Nuorisotyö

Ti. 20.11 klo 18-19 Raamis 

Nuorisotiloissa.

Ti. 20.11 klo 19-20.30 Teema-ilta 

Nuorisotiloissa.

Pe. 23.11 klo 19-22 Avoimet ovet 

Nuorisotiloissa.

Rippikoulutyö

Kolehdinkantajat:

Su 18.11. Jani  Päivärinta, Jo-

ni Rajaniemi, Rami Tirkkonen, 

Ville Uusitalo.

Su 25.11.Marjoriikka Löllö, Jo-

hanna Mäenpää, Emilia Torvi-

nen, Satu  Aho

Su 2.12.Jussi Hautakoski, Jen-

ni Juhola, Mikka Junttila, Taru 

Kaarlela

Lähetystyö

Lähetyksen  kirpputori Kantto-

rilassa, avoinna ke ja la klo 9-13,  

saatavana varastossa olevaa il-

maista vaatetavaraa.

Musiikkityö

Urkuvartti kirkossa joka kuukau-

den viimeinen pe klo 20. Vapaa 

pääsy!

Etappi-ohjelma radio-Pookissa

Etapilla ollaan kaikessa rau-

hassa maanantaisin klo 17.05,  

uusinnat sunnuntaisin juma-

lanpalveluksen jälkeen. Ohjel-

missa  käsitellään inhimillisen 

elämän kysymyksiä kristilliseltä 

arvopohjalta.

Tulossa:

Ma  26.11.2007 klo 19 Yö en-

kelten - joulukonsertti, lauluyh-

tye Virtuoso ja juhlaorkesterin 

kvartetti. Ohjelmien ennakkova-

raukset,  Anita Ohtamaa p. 044 

4457 321 tai kirkon ovelta ennen 

konserttia.

Ma 3.12 klo 12.00 Omaishoita-

jien ja hoidettavien joulujuhla 

seurakuntakodissa.

Isänpäivälounas tuotti 1641 € 

KUA:n kautta adventtikeräyk-

seen. Lämmin kiitos tuestanne!

Kanttori päivystää keskiviikkoi-

sin klo 12-13.30 kännykkänume-

rossa: Liisa Katajala p. 044 344 

2174.

Perheasiainneuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pihan 

puolelta) 84100 Ylivieska. 

Palvelevan puhelimen numero 

on  muuttunut,  uusi numero on 

01019 0071.

Palveleva puhelin päivystää jo-

ka päivä, su-to klo 18-01, pe ja 

la klo 18-03. Palvelevaan nettiin 

(evl.fi /palvelevanetti.fi )voi lähet-

tää myös viestin milloin tahan-

sa, viesteihin vastataan viiden 

päivän kuluessa.

Kastettu

Topias Juhani Ylikotila, Oskari 

Onni Elijas Uusivirta, Kosti Os-

kari Saarimaa, Tatu Aulis Törmä-

lehto, Antti  Elmeri Mäkelä

Kuollut

Ilmi Irene Kauppila s Matola  

85 v.

Hilma Susanna Koski  77 v.

Seppo Aukusti Knuuti  63 v.

Antti Eemeli Väätäinen  5 kk.

Kirkolliset tapahtumat

Nivalassa

Perhepäivähoitaja, myyntiedus-

taja, myyntineuvottelija, baari-

tarjoilija, kaivinkoneenkuljettaja, 

ylipalomies.

Työvoimakoulutus

Yrittäjän ammattitutkinto, ko-

ne-ja metallialan perustutkinto, 

koneistus, levytekniikan ammat-

titutkinto, puualan perustutkin-

to, metallialan valmentava jakso 

- metallin perustiedot ja taidot, 

kone-ja metallialan perustutkin-

to, levyseppä-hitsaaja, hitsaajan 

pätevöitymiskoulutus, koneista-

jan ammattitutkinto- CNC ko-

neistus, sosiaali- ja terveysalan 

perustutkinnon osa.

Sunnuntai: Chigetti, peru-

nat, kastike, kaisersalaatti, 

boysenmarjakiisseli.

Maanantai: Sianlihakastike, 

perunat, kaali-puolukkasalaatti, 

aprikoosikiisseli.

Tiistai: Silakkapihvit, muusi, 

punajuuri-raejuustosalaatti, 

puolukkakiisseli.

Keskiviikko: Broileriperunasui-

kalelaatikko, porkkanaraaste, 

ananaskiisseli.

Torstai: Kinkkukastike, peru-

nat, jäävuori-kartanosalaatti, 

marjakiisseli.

Perjantai: Hernekeitto, juusto, 

ohukaiset ja hillo.

Lauantai: Uunimakka-

ra, muusi, kurkkusalaatti, 

ruusunmarjakiisseli.

Sunnuntai: Karjalanpais-

ti, perunat, perunasalaatti, 

luumukiisseli.

Lähetä kannanottosi, mieli-

piteesi ja havaintosi kätevästi 

tekstiviestillä.

Puhelinnumero on

044-945 3763
Joo ihime kyllä onhan tuo sun-

nuntaisin kohomelo ollu ja joskus 

jopa lauantainaki. Mutta haitan-

neeko tuo mittään. T. Ilopena.

Olisi mukava kun jokainen huo-

lehtisi omat asiat jos jonkun koira 

haukkuu ja vikisee ohikulkijoil-

le voi olla luonnevika tai joku 

muu häiriö aivan kuin kaksi 

jalkaisilla.

Kylläpä tuli liukkaat kelit, ei taho 

rolla mennä enää suorassa. U.

Itelläki elukan rapula sunnuntais-

ta tiistaihin asti. Terv. Ryykäri.

Samaa mieltä, edesvastuutontai 

ottaa eläimiä, jos ei jaksa hoitaa. 

Todella surullista katsoa kun 

eläimistä ei huolehdita. Antakaa 

pois, jos ette jaksa hoitaa. Mei-

dän lapsetkin kärsivät kun sääli-

vät palelevia eläimiä. 

Harakalta naurun mallin sain. 

Rivivaltuutettu olen vain. 

Ravattiväki sen kun juhlii notku-

vien herkkupöytien äärellä. Kuka 

lie maksaa?

5 päivää töissä 2 päivää päis-

sää, niin onhan se sunnuntaina 

rapula!

On mukava ottaa portteja pois 

jokipenkalta, yleisellä tiellä tie-

ten saa ajaa!

Kun haapavetiset saivat oman 

Halpa-Hallin niin lopettivat Ni-

valassa asioinnin. Nim. Entinen 

yrittäjä.

Huomio kaikki Nivalan opet ja 

kerhojen ohjaajat! Olen vanhem-

pana huolestunut siitä, että tuon 

tuostakin on kouluilla erilaisista 

syistä jonkun kunniaksi jotain 

pikkujuhlia, joihin opettajat + 

ohjaajat lupaavat tuoda karkkia 

yms. Taas elokuvapäivä, hallo-

ween, pikkujoulu, kokkikerhon 

bailut, läksiäiset... listaa voisi 

jatkaa... lapsenikin ovat huoman-

neet miten hassua... vaikea vain 

poiketa joukosta. Ottakaa uusi 

yhteinen ja lastemme terveyttä 

edistävä linja!

No oho! ompas elämä menny 

kurjaksi, kun koiratki haukkuu 

ohikulkijoita. Ja vaivautua vielä 

pitämään päiväkirjaa naapurei-

den koiran lenkityksistä. Voi voi! 

Kurjaa on!

Ihmettelen miksi ottavat itsel-

le kissoja, eivätkä viitsi käyttää 

niitä ulkona, vaan päästävät ne 

vapaasti sotkemaan naapurien 

kukkapenkit, kasvim. seinänvie-

rukset ym. Haju ei ole mitenkään 

miellyttävä. Siivoamiseen kylläs-

tynyt naapuri.

Vanhemmat, älkää istuttako 

lapsiinne asenteellisuutta ja en-

nakkoluuloisuutta muita ihmisiä 

kohtaan. Jehovalaiset, hellun-

talaiset, lestadiolaiset + kaikki 

muut ihmiset ovat samanarvoi-

sia. Jos vanhemmat puhuvat pa-

haa toisista ihmisistä, lapsetkin 

osaavat olla tosi julmia ja ilkei-

tä toisiaan kohtaan. T. Lastaan 

lohduttava.

Joululahja 
työnantajalta 
Työnantaja voi muistaa työnte-

kijöitään pienellä verottomalla 

joululahjalla. 

Työnantajan työntekijöilleen 

antaman joululahjan täytyy olla 

arvoltaan vähäinen, jotta se olisi 

veroton. Verohallituksen ohjeen 

mukaan lahja voi olla esimer-

kiksi joulukinkku, herkkukori 

tai muu esinelahja. Lahja saa ol-

la arvoltaan enintään 100 euroa. 

Joulurahat, lahjakortit ja muut 

rahaan verrattavat suoritukset 

katsotaan palkaksi niiden arvosta 

riippumatta. 

Työnantaja voi vähentää 

omassa verotuksessaan henkilö-

kunnalle annetun lahjan kustan-

nukset. Arvonlisäverovähennystä 

siitä ei saa kuitenkaan tehdä. 

Merja-Liisa Huolman-Lakari 
Veronmaksajat 

Verovinkki  
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Haapaperän koulun läheisyyteen 

on noussut jääkiekkokaukalo. 

Vireällä ja kasvavalla kylällä se  

tulee varmasti olemaan kovas-

sa käytössä. Viime lauantaina 

kaukalo pystytettiin valmiista 

elementeistä talkoovoimin ja 

asian kunniaksi juotiin kahvit. 

Jääkiekkokaukalo on syntynyt 

Veräjä-hankkeen ja Haapalan 

kyläseuran yhteistyön tuloksena. 

Hankkeen puuhamiehenä on toi-

minut Antti Hautakoski.

- Tuntuu helpottavalta nyt 

kun kaukalo on valmis ja se on 

kyläseuran omistuksessa. Kau-

kalon pohjatyöt ja pystytys on 

tehty talkoilla ja kyllä sen hoita-

miseenkin talkootyötä tarvitaan. 

Ei tahdo tällaisissa hankkeissa 

olla laskulle postiosoitetta. Ja jos 

Kaukaloa kasattiin kyläläisten ja Cowboysien voimin kovassa räntäsateessa, mikä ei kuitenkaan haitannut iloista talkoomieltä.

Haapaperä sai jääkiekkokaukalon

Kaukalo on nyt kyläseuran 

omistuksessa ja kyläseura tekee 

koulun kanssa saumatonta 

yhteistyötä, kertoo Antti 

Hautakoski.

Nina Mäenpää on Veräjä-

hankkeen hankevetäjänä 

saanut paljon aikaan. Hanke 

päättyy vuoden lopussa, mutta 

sille on haettu kahden vuoden 

jatkorahoitusta.

Nivalan sairaankuljetuksista päätös
Perusturvalautakunta päätti ko-

kouksessaan, että ensi vuonna 

Nivalan terveyskeskuksen ensi-

hoidon ja sairaankuljetuksen pal-

velut hoitaa TSE-Tienvieri Oy:n 

Pohjanmaan Ensihoito. Sopimus 

tehdään määräaikaisena vuodek-

si 2008. 

TSE-Tienvieri Oy:n Poh-

janmaan Ensihoito on valinnut 

sairaalan ulkopuolisen ensihoi-

don vaativiin työtehtäviin tä-

hän mennessä kahdeksan en-

sihoidon osaajaa. Yritys pyrkii 

siihen, että nykyisen palvelun-

tuottajan palveluksessa olevan 

henkilökunnan työpaikat turva-

taan mahdollisimman kattavasti. 

Uusi palveluntuottaja on saanut 

jo Nivalaan hankkimiaan uusia 

ambulansseja.

Valitus meneillään

Sopimuksen vuoden määrä-

aikaisuus johtuu siitä, että kil-

pailuttamisesta on meneillään 

valitus.

Nivalan terveyskeskuksen 

ensihoidon ja sairaankuljetuk-

sen palvelut on tähän asti tuot-

tanut joulukuussa 1994 tehdyn 

sopimuksen mukaisesti Niva-

lan Sairaankuljetus Ky. Nivalan 

kaupungin perusturvalautakun-

ta päätti elokuussa 2005 nostaa 

sairaankuljetuksen valmiutta 

paikkakunnalla vuoden 2006 

alusta alkaen.

Päätöksen johdosta käytiin 

sopimuksen muutosta koskevat 

neuvottelut palvelun tuottajan 

kanssa. Neuvotteluissa kaupun-

ki ja palvelun tuottaja sopivat, 

että laajennettu sopimus (koko 

sopimus) on voimassa vuoden 

2007 loppuun ja päättyy silloin 

ilman erillistä irtisanomista. Pe-

rusturvalautakunta päätti kilpai-

luttaa palvelut siten, että uuden 

sopimuksen mukainen palvelu 

käynnistyy 1.1.2008.

Kilpailutuksen jälkeen palve-

luiden tuottajaksi valittiin TSE-

Tienvieri Oy:n Pohjanmaan 

Ensihoito. Hankintapäätökseen 

hakivat muutosta Markkinaoi-

keudelta Nivalan Sairaankuljetus 

Ky ja Tmi Pyhännän Sairaankul-

jetus K. Mikkonen.

Perusturvalautakunta on 

Markkinaoikeuden pyynnös-

tä antanut sitoumuksensa pi-

dättäytyä hankintapäätöksen 

täytäntöönpanosta markkina-

oikeuskäsittelyn aikana. Mark-

kinaoikeudelta saadun tiedon 

mukaan asiaan saadaan päätös 

aikaisintaan keväällä 2008. Näis-

tä syistä palvelujen tuottaminen 

vuodeksi 2008 tehtiin väliaikaisin 

järjestelyin.

kaupungin kassalle mennään 

tällaisen asian kanssa, niin kyllä 

se on hyvin pitkissä kantimissa. 

Hautakoski kertoo.

Kaukalot kiertoon

Pitkään kaivattua kaukaloasiaa 

lähdettiin viemään eteenpäin 

Veräjä-hankkeen kautta, joka 

kulkee kylien kehittämishank-

keen nimellä. 

- Me haapaperäset lähdimme 

sitten siihen mukaan. Siellä kylät 

voivat esittää toiveita, mitä olisi 

hyvä hankkia rahoituksen turvin. 

Minulla oli ajatuksissa, kun tämä 

kenttä tehtiin tänne, että täältä-

hän puuttuu vielä kaukalo. Niin 

esitin Haapalaan kaukaloa ja sii-

hen rahoitusta. Sehän onnistui, 

meidän hakemus hyväksyttiin 

siellä Leaderin päässä, Hauta-

koski kertoo.

Rahaa ei ollut kuitenkaan niin 

paljon, että sillä olisi saanut ihan 

uuden kaukalon. Antti Hauta-

koski pyysi tarjouksia useiltakin 

valmistajilta, mutta uudet kauka-

lot olivat kalliita, jopa yli 15.000 

euroa. Niinpä Nivalan Liikunta-

keskuksen kanssa ruvettiin suun-

nittelemaan yhteistyötä, ja pää-

tettiin panna kaukalot kiertoon.

Haapaperän kaukalon ele-

mentit on tuotu Kyösti-Kallion 

koululta, joka on tämän talven 

ilman kaukaloa. Kaukalon omisti 

Liikuntakeskus. Liikuntakeskuk-

sen jäähallin kaukalolla on uusi-

misaika edessä, jolloin sen vanha 

kaukalo on tarkoitus siirtää Kyös-

ti-Kallion koululle.

Kaukalo maksoi 9100 euroa, 

mikä on hyvä pesämuna jäähal-

lin uuden kaukalon hankintaan. 

Veräjä-hankkeen kautta saatiin 

EU-rahaa niin, että se kustan-

si 75 % hinnasta ja kyläseuran 

kustannettavaksi jäi 25 %.

- Me saatiin käytetty kaukalo, 

mutta tämä on teknisesti aivan 

hyvä ja toimiva. Tämä on vielä 

kunnostettu ennen tänne siirtoa, 

Hautakoski iloitsee.

Veräjä-hankkeelle 
haetaan jatkoa
Nivalan kylien kehittämisen hy-

väksi toiminut Veräjä-hanke on 

ollut menestys ja sillä on saatu 

kylille paljon aktiviteettia ja to-

teutettua hankkeita.

- Tämä projekti on toiminut 

niin, että kylille on saatu EU-

rahalla hankkeita, jotka jäävät 

konkreettisesti kyläläisten käyt-

töön ja hyväksi. Ne ovat myös itse 

alueilta lähtöisin ja siten toivot-

tuja ja kaivattuja hankkeita. Näin 

kylä sitoutuu voimakkaasti kun 

toive on sieltä lähtöisin ja se halu-

taan toteuttaa loppuun asti. Pian 

vietetään Maliskylän luontoreitin 

avajaisia, kertoi hankevetäjä Nina 

Mäenpää.

Veräjä-projektille haetaan kak-

sivuotista jatkorahoitusta ja jos 

rahoitus onnistuu, projektin voi-

min on suunnitteilla suurehkoja 

hankkeita.

- Se on aika iso hanke, jos se nyt 

toteutuu niin kuin sitä on ajatel-

tu, Nina Mäenpää vihjaa.
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UUSIA LOMAHUONEISTOJA 
KALAJOELLA

Huoneistot merinäköalalla, JukuJukumaan 
vieressä. Valm. kesä 2008, myös 1/4 omistuk-

sia (13 vk/v). Myyntihinta alk. 12300 .
Kysy myös Ylläksen kohteitamme.

Samira Group Oy 08-3117685, 040-5226189
www.samira.fi info@samira.fi
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KEITTIÖTKEITTIÖT
SISUSTUKSETSISUSTUKSET

SAUNATSAUNAT
KYLPYHUONEETKYLPYHUONEET

HUONEISTOTHUONEISTOT

* Arvomme kaikkien 
30.11.2007 mennessä yli 
3.500 € remonttitilauksen 

tehneiden kesken
vapaavalintaisen

unelmaloman kahdelle!
Arvo 1.400 €

Remontoimme!Remontoimme!

• RAHOITUS • KOTITALOUSVÄHENNYS
• LAATUREMONTTEJA VUODESTA 1990!

TALOT • KEITTIÖT • REMONTIT • PERUSTUKSET

Puutölli-edustajasi:
Jari Pasanen, 044 075 7675
jari.pasanen@puutolli.�

WWW.PUUTOLLI.FI

TILAA KOTISI REMONTTI JA VOITA

REMONTTILOMA
UNELMAKOHTEESSA KAHDELLE! *
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Nivalan ammattiopisto jär-

jesti neljättä kertaa Taita-

ja9 -paikalliskilpailun. Tämä 

leikkimielinen, kädentaitojen kil-

pailu on tarkoitettu peruskoulun 

9.-luokkalaisille. 

Kilpailu tapahtuu kolmihen-

kisin sekajoukkuein eli jokaisessa 

joukkueessa on oltava yksi tyttö 

tai poika. Joukkueita mukaan 

kilpailuun oli ilmoittautunut 

Alavieskasta, Haapajärveltä, Yli-

vieskasta, Sievistä, Kärsämäeltä ja 

Nivalasta yhteensä 14. 

Kilpailutehtäviä on auto-, käsi- 

ja taideteollisuus-, metalli-, säh-

kö-, puu-, LVI- ja cateringalalta.

Paikalliskilpailun kaksi paras-

ta joukkuetta pääsevät 22.11.2007 

Haukiputaalla pidettävään alue-

kilpailuun. Aluekilpailun par-

haat taas pääsevät huhtikuussa 

Espooseen kilpailemaan Suomen 

mestaruudesta.

-Kilpailussa pääsee kokeile-

maan kädentaitojaan ja voi sa-

malla testata omaa osaamistaan, 

mainitsee NAO:n opinto-ohjaaja 

Aija Kesola.

Sähköosaston rastitehtävästä 

suoriutui hienosti Ylivieskan Jo-

kirannan kakkosjoukkue, Sami 

Koivuranta, Joni Aho ja Mari 

Visuri. Tehtävänä oli välikytki-

men asentaminen. Aikaa tehtä-

vän suorittamissen oli annettu 

10 minuuttia. Joukkue suoriutui 

tehtävästä vajaassa neljässä mi-

nuutissa sijoittuen kilpailussa toi-

seksi ja päästen näin aluekilpai-

luun Haukiputaalle testaamaan 

taitojaan uudelleen.

- Jokamiehen perussähkö-

asennustehtävä, jonka saa ei-

ammattilainenkin tehdä,  kertoi 

lehtori Kauko Kurvinen.

Käsi- taideteollisuusosastol-

la tehtävänä oli palmikon letit-

täminen kolmen, neljän metrin 

mittaisista säikeistä. Niva-Kaijan 

koulun joukkue Metalli-armeija, 

Marita Kalaoja, Tuomas Pääkkö 

ja Ella Määttä suoriutuivat palmi-

koinnista mallikkaasti sijoittuen 

kilpailussa neljänneksi.

- Ei kovin vaikea, mutta  " 

lämmin" tehtävä, kommentoi-

vat kilpailijat.

Cateringosaston rastitehtä-

vänä oli kattaa pöytä kahdelle 

hengelle annetun ruokalistan 

mukaa. Niva-Kaijan koulun 

joukkue Lateksi, Karoliina Puro, 

Matias Palola ja Aatu Liikanen, 

suoruitui tehtävästä hienosti, ai-

noastaan lusikoiden kanssa tuli 

pieniä vaikeuksia. Pisteitä kertyi 

kaikkiaan 184. 

Kilpailun voitti Frosteruk-

sen koulu Kärsämäeltä (Isto 

Veteli, Heli Noponen ja Elias 

Tuominiemi).

Toiseksi tuli Jokiranta 2 Yli-

vieskasta ja kolmanneksi Joki-

ranta 4 myös Ylivieskasta (Maija 

Kukkola, Jeremias Palola ja Ma-

tias Kontio).

Teksti ja kuvat Ritva Oja

SISUSTUS MESSUT

Järj. PREMAX
www.mardessa.fi

avoinna

Myytävänä mm.
KIRJOJA, LASIA JA POSLIINIA

ANTIIKKIHUONEKALUJA
TAULUJA, KELLOJA JA KORUJA
POSTIKORTTEJA JA -MERKKEJÄ
WANHOJA RAHOJA, PUUKKOJA

YM.YM.

HAAPAJÄRVEN MONITOIMITALO
1.-2.12.2007

Opintie 2

Taitajat kilpasilla ammattiopistolla

Niva-Kaijan koulun joukkue Lateksilta pöydän kattaminen 

onnistui hienosti. Karoliina Puro, Matias Palola ja Aatu Liikanen.

Joukkue Metalli-armeija ( Marita Kalaoja, Ella Määttä ja Tuomas 

Pääkkö) Niva-Kaijan koululta onnistui yhteispelissä loistavasti 

sijoittuen kilpailussa neljänneksi.
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Kaupungin järjestämään kai-

kille avoimeen informaato- ja 

keskustelutilaisuuteen Nitekiin 

saapui kohtuullisesti väkeä. Ti-

laisuudessa kaupunkilaiset sai-

vat roppakaupalla tietoa kunta-

liitosselvityksen asioista ja sen 

etenemisestä. Asian tiimoilta kir-

jattiin 53 puheenvuoroa, joskin 

puheenvuorot väkisinkin kään-

tyivät peruspalvelukuntayhtymä 

Kallion asioihin.

Koska Kallio -kuntayhtymän 

asiat tuntuivat kiinnostavan kun-

talaisia kuntien liitosasiaa enem-

män, Kallion hallituksen jäsen 

Eija-Riitta Niinikoski järjesti 

kokoontumisen aikana teksti-

viestein asian niin, että mahdol-

lisimman pian järjestetään uusi 

yleisötilaisuus, jossa keskitytään 

nimenomaan peruspalvelukun-

tayhtymä Kallion asioihin. Nivala 

liittyy peruspalvelukuntayhtymä 

Kallioon ensi vuoden alusta al-

kaen. Siihen kuuluvat Nivala, 

Ylivieska, Alavieska ja Sievi. Jos 

kuntaliitos Nivalan, Reisjärven 

ja Haapajärven välille syntyy, 

Kallioon tulevat sen mukana 

kuulumaan myös Reisjärvi ja 

Haapajärvi.

Päätös 29. 
marraskuuta

Tilaisuuden puheenjohtajana 

toiminut Veikko Linna toivoi asi-

allisia ja kriittisiä puheenvuoroja. 

Aikaa oli varattu pari tuntia, jos-

kin työryhmien edustajat joutui-

vat poistumaan hieman ennen, 

koska Reisjärvellä oli alkamassa 

vastaavanlainen tilaisuus.

- Jos asiallista keskustelua ha-

lutaan jatkaa, niin olen varannut 

aikaa aamuun asti, Linna sanoi.

 Haapajärven, Nivalan ja Reis-

järven valtuustot käsittelevät lii-

tosasiaa 29. päivänä tätä kuuta. 

Jos päätös on myönteinen, vanhat 

kunnat lakkaavat ja 2009 alusta 

syntyy uusi Nivalan kaupunki, 

jossa on asukkaita 22.000.

 Yhdistymishankkeen koor-

dinaattori Esa Jussila kertoi 

aluksi perustietoja selvitystyön 

tiimoilta.

 - Selvitystyö on ollut hyvin 

konkreettista ja se on aika laaja. 

Se jakaantuu kahteen osaan, eli 

sopimukseen kuntien yhdistymi-

sestä ja selvityksiin siitä, miten 

palvelut tuotetaan.

 - Jos asia toteutuu, olemme 

maakunnan kolmanneksi suu-

rin kunta heti Oulun ja Raahen 

jälkeen sekä koko läänissä nel-

jänneksi suurin, kun Kajaanikin 

lasketaan mukaan. Sillä on jo pai-

noarvoa edunvalvonnassa ja voi-

maa, jota voidaan käyttää kunta-

laisten hyväksi, Jussila kertoi.

 Hän painotti, että tavoitteena 

on terve kuntatalous ja hallinnon 

on oltava mahdollisimman pieni 

ja kevyt. Uuden kunnan on kyet-

tävä tuottamaan palvelut paljon 

nykyistä pienemmällä henkilö-

kunnalla, mikä tarkoittaa sataa 

työntekijää vähemmän. Työn-

tekijöillä on viiden vuoden työ-

suhdeturva, joten vähentyminen 

tapahtuu lähinnä eläköitymisen 

kautta. Henkilökuntaa varten on 

voimavaraohjelma, jolla voidaan 

tarvittaessa kouluttaa toisiin teh-

täviin. Uuden Nivalan veroäyrik-

si on laskettu 20.

 Keskusteluissa pahoiteltiin 

kiirettä, mikä asian etenemisessä 

on ollut. Se johtuu siitä, että val-

tiokin kiirehtii liitoksia. Nykyi-

sen aikataulun mukaan valtion-

apu on noin 400 euroa asukasta 

kohti, mutta alkaa sen jälkeen 

vuosittain pienentyä.

 Eri työryhmien edustajat esit-

tivät omia selvityksiään ja vas-

tasivat kysymyksiin. Teknisen 

toimen järjestäminen on suun-

niteltu niin, että kunnissa on vi-

ranomaispalvelut, mutta toisena 

rinnalla kulkee liikelaitosmalli. 

Liikelaitosmalleista toinen kes-

kittyy ruokahuollon palvelujen 

tuottamiseen ja toinen aluetek-

nisten palvelujen hoitamiseen. 

Näihin kuuluvat muun muassa 

katujen, viheralueiden ja kun-

nossapidon palvelut. Teknisen 

toimen järjestelyjen, kuten mui-

denkin työryhmien laskelmissa 

henkilökunnan määrä pienenee 

huomattavasti.

Tietoa on saatavilla

Kansalaistilaisuudessa esitettiin  

kriittisiä ja huolestuneitakin 

kommentteja asioista. Nyt Haa-

pajärvellä on ollut myös vasta-

tuulta liitosasialle, vaikka aloite 

tuli nimenomaan sieltä. Kansa-

laistilaisuudessa otettiin kantaa 

puolesta ja vastaan.

Tapio Pihlajamaa kertoi esi-

merkin, kun osuuskauppoja lak-

kautettiin ja liitettiin suureksi yk-

siköksi, joka nyt palvelee ja toimii 

hyvin. Myös siitä muistutettiin, 

että kun ammattikoulu aikoinaan 

rakennettiin tarpeeksi suureksi, 

se on kestänyt ilman yhdistymis-

puheita kaikki nämä vuodet.

- Liitosta kannattaa tavoitella 

jo vetovoimaisuuden vuoksi. Ih-

mettelen, että esimerkiksi Haapa-

järven MTK ottaa yksimielisesti 

kielteisen kannan, kun olisi pi-

tänyt ruveta neuvottelemaan yh-

teistyöstä Nivalan ja Reisjärven 

kanssa, Pihlajamaa mietti.

 Illan aikana kritisoitiin myös 

tiedottamista. Puheenjohtaja 

Linna muistutti, että kun valtuus-

tossa oltiin tekemässä suurta pää-

töstä lähtemisestä mukaan tähän 

liitosselvitykseen, niin salissa oli 

yksi ainoa henkilö yleisönä. Hän 

sanoi, että olisi onnellinen, jos 

valtuustosali joskus kokouksen 

aikana pursuisi yleisöä.

- Yleisöllä ei kyllä ole puhe-

valtaa eikä taputtaakaan saa. Ja 

kaikille tiedoksi, että vuoden 

päästä lokakuussa on kunnallis-

vaalit, jossa tätä herkkua on kai-

kille haettavana.

 Antti Hautakoski muistutti, 

että jos tietoa haluaa, valtuute-

tuille voi soittaa ja he kertovat 

mielellään asioista. Tietoa löy-

tyy myös internetistä Nivalan 

kaupungin sivuilta, missä kaikki 

kokousten pöytäkirjat ja liitossel-

vityksen eteneminen ovat kaikki-

en tutkittavissa.

 Suunnitellun uuden Nivalan 

valtuustoon tulee 43 jäsentä. Ny-

kyisiin kuntiin verrattuna luotta-

muspaikat vähentyvät dramaat-

tisesti, mutta tarkoituksena on 

perustaa kehittämistoimikuntia, 

jotka antavat suuremmalle joukol-

le osallistumismahdollisuuksia.

 
Maritta Raudaskoski

Kansalaisillassa käytettiin
53 puheenvuoroa
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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  

ÖLJYPOLTIN Benetton + pai-
sunta-astia 4 v. vanhat. Hinta 
yht. 120 euroa. Puh. 045-677 
9565.

Kuivia KOIVUHALKOJA. Puh. 
0400-154 920.

Käytöstä poistettu 3000 litran 
ÖLJYSÄILIÖ. Puh. 446 288.

Halutaan vuokrata  

Nordic Aluminium haluaa 
vuokrata lämmintä HALLITI-
LAA 60-100 m2 auto/moot-
torikerhotilaksi. Puh. 044-055 
0392.

Haluaisin vuokrata OMAKO-
TITALON, pienempi, vuokra 
kohtuull., kahdella kamaril-
la, mukavuuks. asumisk. Puh. 
044-937 0563.

Lapsiperhe haluaa vuokra-
ta RT-KOLMION tai pienen 
OMAKOTITALON. Puh. 040 
753 9959.

Vuokrattavana  

Uusi KAKSIO 2 h+kk+s Alp-
pila Oulu 14.12.2007 alkaen. 
Puh. 044-544 2880.

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

tai rivit@nivalanviikko.fi .

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:

Päätoimittaja
Maritta Raudaskoski
Puh. 040-841 9213

Ilmoitusmyynti
Mika Moilanen
Puh. 040-416 8958

Kaarina Puusaari-Niemelä
Puh. 050-439 2900

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

Kustantaja
Camlind Oy

Painopaikka
Pyhäjokiseudun Kirjapaino

Jakelu
Suorajakelu Korkiakoski
puh. 040-541 9767Jaetaan lauantaisin jokaiseen kotiin Nivalassa

Hinnat ilman arvonlisäveroa

Maliskylän Liittolassa ti 20.11.2007 klo 19.00. Kahvitarjoilu klo 

18.30 alkaen. Arpajaiset (otetaan vastaan arpavoittoja). Tervetuloa! 

Tuotto Liittolan hyväksi.

 Järj. Maliskylän ns.

JOULUMYYJÄISET

JOULUMYYJÄISET
ja KINKKU-ARVONTA SunKirppixellä lauantaina 17.11. 

Leivonnaisia, muikkua, käsitöitä ym. ym. Tervetuloa klo 9-15. 

Ekosol ry.

   NIVALA-PESIS
     Pesäpalloharjoitukset alkavat seuraavasti: 

ti   klo  18.30 – 20.00     Tuiskula      T 96-97 + T/P 98-99

ti   klo  17.30 – 18.30     Amis           T 92-93 + naiset

ke klo  18.00 – 19.30     Amis           P 96-97

to  klo  16.15 – 17.30    Amis       T 94-95

pe klo  17.30 – 19.00        Amis           P 94-95 

la  klo   13.00 – 14.00    Amis           T 92-93 + naiset

la  klo   14.00 – 15.30    Amis           Miehet

Sählymailat mukaan!

Punttisali ammattikoululla ma klo  19.00 – 20.00    miehet ke 

klo   19.00 – 20.00    naiset. Tervetuloa myös uudet pelaajat rohkeasti  

     mukaan!  Tiedustelut: Satu Kontiola puh. 040 – 5311 713

Nivala-Pesiksen 

SYYSKOKOUS

  pidetään ti 4.12.2007 klo 19.00 Osuuspankin kokoushuoneessa. 

Esillä sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa.                Johtokunta 

      

YSIKAKS' NIVALA RY

    Tuiskulan sisäharjoitukset kaudella 2007-2008, vk. 42 alkaen

P-00-02 Ma 18.30-20.00

P-97 La 14.30-16.00

T-93-94 Ke 18.30-20.00

Ammattikoulun sisäharjoitukset kaudella 2007-2008, vk. 42 alkaen

T-95-96-96-98 La 11.30-13.00

 P-98-99           Su         13.30-15.00

Naiset Su 15.00-16.30

P-93-94 ja Edustusjoukkue Su 16.30-18.30

Harrastejalkapallo Su 18.30-20.00

P-95-96 Ke 16.30-18.00

T-93-94   Ma 1 9 . 0 0 - 2 0 . 3 0

 Antti Hautakoski, puh. 045-125 3349  www.fc-92.sporttisaitti.com

KARVOSKYLÄN KYLÄYHDISTYS
Käsityökeskus Maakari järjestää suosittuja LYHYTKURSSEJA (6 h) 

kylätalolla alkaen ma. 26.11. klo 18.00. Voit tehdä valopallon, kehyt- 

tai valoryijyn paperinarusta. Tarvikkeet sisältyvät kurssien hintaan. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset p. 0400-815 447 / Ritva.

  LYHTY r.y.

AVOIMET OVET JA 

MYYJÄISET 

Pappilantie 1 (tk:n takana) tiis-

taina 20.11. klo 10.00-15.00. * 

Askarteluja mm. kortteja, kirja-

toukkia * Käsitöitä mm. sukkia, 

painettuja pefl ettejä ja tyynylii-

noja * leivonnaisia. Arvontaa. 

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

     

 Nivalan kunnallisjärjestö ryn

SYYSKOKOUS ti 20.11.-07 klo 

19 kirjaston alakerran kokous-

huoneessa. Mukana kaupungin-

valtuuston pj. Veikko Linna.

sääntömääräinen

 SYYSKOKOUS

 pidetään Kinevalla su 18.11.-07 

klo 16.00.Keskustellaan myös 

mahd.kuntaliitosten  aiheutta-

mista muutoksista järjestötoi-

minnassa.Tervetuloa, kahvia ja 

pullaa tarjolla!

Nivalan Sos.Dem.
Työväenyhdistys 

ry:n

        Keskustan

Nivalan Metallityöväen AO 353 

SYYSKOKOUS

Nivalan Puustelli pe 30.11. klo 18.30. Esillä sääntöjen määrää-

mät asiat. Tervetuloa!
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1950,-

1950,-1850,- 3290,-

Avoinna 
ma-pe

7-16.30
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