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3.2.  Laskiaissunnuntai

5.2.  J.L. Runebergin päivä

   Laskiaistiistai

6.2.  Saamelaisten kansallispäivä

Kapitalismissa ihminen riistää 

ihmistä. Sosialismissa asiat ovat 

päinvastoin.

Puolalainen sananlasku

Herra, sinuun minä turvaan.

Älä milloinkaan hylkää minua.

Sinä olet vanhurskas, pelasta 

minut!

Kuule minua, riennä avukseni!

Ole minulle kallio, jonka suo-

jaan saan paeta, vuorilinna, 

johon minut pelastat.

Sinä olet minun kallioni ja pa-

kopaikkani.

Sinä johdatat ja ohjaat minua,

sillä sinä olet minun Jumalani.

Sinä päästät minut verkosta,

jonka viholliset ovat virittäneet 

eteeni. Sinä olet minun turvani!

Sinun käsiisi minä uskon 

henkeni. Herra, sinä lunastat 

minut vapaaksi, sinä uskollinen 

Jumala.

Ps. 31: 2-6

1. Minkä alkuaineen kemial-

linen merkki on samalla erään 

eurooppalaisen joen nimi?

2. Minkälaisten esineiden ke-

räilijänä talollisen poika Matti 

Pohto tuli tunnetuksi?

3. Minkä rikoksen tutkimusten 

yhteydessä puhuttiin paljon ns. 

kurditeoriasta?

4. Minkä maan joukkueeseen 

kuuluivat Soulin olympiakisois-

sa nyrkkeilijät Jimmy Mayanja, 

George Cramne ja Loft i Ayed?

5. Kenen puolisona Marianne 

Wiggins on tullut tunnetuksi?

Vastaukset sivulla 4.

Nyt on paljastumassa ne EU- ja 

euron aidot karvat jotka ovat 

olleet monien tiedossa, mutta 

monelta kansalaiselta piilossa 

poliitikkojen silotellusti kätke-

mänä. Asioita seuraavilla lie-

nee tiedossa, että vuoden 2008 

EU-jäsenmaksumme valtion v. 

2008 tulo- ja menoarvion tieto-

jen mukaan lähentelee jo kahta 

miljardia euroa, eli on noin 700 

euroa per asuntokunta. Edellä 

oleva maksu ja vahinko näyt-

tä kuitenkin varsin vähäiseltä, 

vaarsinkin kun osa siitä saadaan 

takaisin, siihen nähden, mitä EU 

ja nimenomaan Euro on kansan-

taloudelle ja kansalaisille aiheut-

tanut ja aiheuttaa.

Muutama pointti asiasta. 
Stora Enso osti keväällä 2000 

Consolidated Papersin (metsä-

teollisuus) seitsemän tuotan-

tolaitosta Pohjois-Amerikasta 

n.4,9 miljardin euron kauppa-

hinnalla. Valtaisa kupru tuli kun 

Stora Enso myi syyskuussa 2007 

em. huonosti tuottavat Pohjois-

Amerikan tehtaansa yhdys-

valtalaiselle NewPage-yhtiölle, 

joka on Cerberus Capitalin ty-

täryhtiö, 1,8 miljardin kauppa-

hinnalla. Takkiin kaupoissa tuli 

n. 3,1 miljardia euroa. Valtaosa 

tuosta tappiosta, n. 1,5 miljar-

dia euroa johtuu siitä, että eu-

rovaluutan arvo suhteessa ”taa-

laan” on em. ajanjaksona lähes 

kaksinkertaistunut. 

Samainen Stora Enso on nyt-

temmin päättänyt lakkauttaa 

Kemijärven ja Summan sellu-

tehtaansa. Lakkautus merkitsee 

n. tuhannen työpaikan, vuosita-

solla n.350 miljoonan euron lii-

kevaihdon ja vientitulojen sekä 

n. 14 miljoonan euron liikevoi-

ton menetystä. Tämäkin johtuu 

yksinomaan, ei puuraaka-aineen 

puutteen, vaan euron arvon hur-

jasta vahvistumisesta mm. USA:

n Dollariin ja Japanin Jeniin 

nähden. Eli kysymyksessä on 

metsäteollisuuden kilpailukyvyn 

rapiseminen. Ei raaka-aineen 

hintojen tai palkkaratkaisujen 

johdosta vaan nimenomaan EU:

n Euro –nimisen valuutan vah-

vistumisesta johtuen.

Samaan aikaan em. Suomessa 

olevien tehtaiden lakkautusten 

kanssa Stora Enso suunnittelee 

Brasilian tehtaansa laajentamis-

ta ja kapasiteetin nostoa kaksin-

kertaiseksi. Tähänkin toimeen 

vaikuttava päätekijä on euron 

kurssin huima vahvistuminen.

Sama koskee Oy Metsä-

Botnia Ab:n Uruguayn, inves-

toinniltaan n. miljardin euron 

suuruista sellutehdasprojektia. 

Tämän hankkeen merkittävä-

nä pääpontimena on ollut euro 

-valuutan ylikorkea kurssi ja sen 

aiheuttama euroalueen kilpailu-

kyvyn heikkous sekä itse euro-

alueella että maailmalla. Em. 

tehdas työllistää Uruguayssa n. 

8000 henkilöä. 

Laaja-alaisemmin tarkastel-

len euron huiman korkeaksi 

noussut valuutta-arvo on ai-

heuttanut metsätaloussektorin 

vientitulojen menetyksen kaut-

ta kansantaloudellemme, meille 

suomalaisille osin myös metsän-

omistajille vuositasolla n. 2,5 – 3 

miljardin euron vientitulojen ja 

lukemattomien työpaikkojen 

menetykset ja vahingot. Metsä-

teollisuuden viennistä kun euro 

-maihin menee vain n. 40-45 % 

ja muualle menevä kauppa käy-

dään pääosin USA:n Dollariva-

luutalla valuuttakurssiin joka 

merkitsee rajua vientitulojen 

supistumista.

Euron korkea valuutta-ar-

vo näkyy myös mm. metalli- 

ja elektroniikkateollisuuden 

aloilla. Ko. teollisuus virtaa eu-

ro -maista maihin, joissa edul-

linen kilpailukyky on turvattu 

pitämällä ko. maiden valuutta-

arvo alhaalla euroon verrattu-

na. Viimeisin esimerkki asiasta 

on Nokian kännykkätehtaan 

ja 2300 työpaikan siirtäminen 

Saksan Bochumin kaupungista 

Romaniaan. Suomestahan vas-

taavia siirtoja euron vahvistumi-

sen myötä on tehty jo pitemmän 

aikaa.

Vaikka hyötyjäkin voidaan 

EU:n jäsenyydestä löytää ja ne 

tunnustaa, niin EU:n ja euroon 

liittymisestä aiheutuvien vahin-

kojen näkemisen lisäksi pitäisi 

nähdä myös em. liittymisten 

perustuslainvastaisuus.

Muuten: -vuonna 2000 yhdel-

lä eurolla sai heikoimmillaan n. 

0,8552 dollaria ja v. 2007 par-

haimmillaan n. 1,4684 dolla-

ria, eli euro vahvistui suhteessa 

USA:n dollariin em. aikana n. 

71,7 %.

Heikki Häyrynen
Nivala

Paljastumassa euron ja 
EU:n ”aidot karvat”

Lukemista

Kari Honkanen on tullut tunne-

tuksi monista hyvän menekin 

saaneista kirjoistaan. Nykyisin 

Siilinjärven helluntaiseurakun-

nan paimenena toimiva kirjailija 

paljastaa uusimmassa teoksessaan 

Eilinen on mennyt avomielisesti 

menneisyytensä. Se ei ole aivan 

tavallinen ominaisuus suomalais-

ten kirjailijain kohdalla ehkä Kal-

le Päätaloa lukuun ottamatta.

Kari Honkanen syntyi Etelä 

- Savossa.  Hänen varhaislap-

suudessa vanhemmat erosivat. 

Muusikko - isä lähti omille teil-

leen.Viina turmeli avioliiton, 

kuten usein tapahtuu. Isän yh-

teys poikaan katkesi. Äidistä tuli 

yksinhuoltaja. Hänen oli han-

kittava elanto itselleen ja pojal-

leen. Onneksi isovanhemmat 

asuivat lähellä. Heistä tuli pojan 

kasvattajia.  He asuivat mökis-

sään maalaiskylässä. Siellä pieni 

poika sai oivallisen kasvupaikan. 

Isovanhemmilta hän sai huolen-

pitoa, rakkautta ja turvaa. Varsin-

kin ukista tuli  pojalle läheinen. 

Hänestä tuli pojalle myös kaveri. 

Samanikäisiä leikkitovereita ei 

pienellä, syrjäisellä kylällä juuri 

ollut. Ukista Kari sai myös miehen 

mallin. Turvallisen, lujan, mutta 

myös rakastavan kasvattajan.

Niin ikään mummilla oli tär-

keä rooli kasvavan pojan elä-

mässä. Oma äiti jäi olosuhteiden 

vuoksi etäiseksi.  Hän  joutui 

työn takia asumaan kaupungissa. 

Toki hän piti yhteyttä  poikaan-

sa. Kirjailija kuvaa suhdettaan 

isovanhempiinsa  lämpimästi. 

Hänen sanoistaan huokuu kun-

nioitus, kiitollisuus ja rakkaus 

kasvattajiinsa.  Heidän ansios-

taan Kari sai viettää turvallisen 

lapsuuden. Ei siis ihme, että hän 

kuvalee noita aikoja herkin, kai-

hoisin sanoin.

Karin eteen tuli päivä, jolloin 

hän aloitti koulutiensä, kuten 

suomalaisten lasten on tapana. 

Koulussa  hänellä oli  lempiai-

neensa.. Ne kiinnostivat.

Niissä hän sai hyviä numeroita. 

Mutta lahjakas poika eksyi melko 

pian huonoille teille. Ajattelemat-

tomuuksissaan hän murtautuu 

koulukaverinsa kanssa  mökkiin. 

Syylliset saatiin pian selville.  Pik-

ku -Kari joutui ukkinsa saattama-

na pyytämään tekostaan anteeksi 

mökin omistajalta. Pojan askeleet 

joutuivat  kaltevalle pinnalle. Ku-

vioihin tulivat tupakka, alkoho-

li ja huumeet. Ne johtivat hänet 

rikosten poluille. Myöhemmin 

vankilaan. 

Taval l ise l le 

suomalaiselle 

se maailma on 

vieras. Kiven 

sisässä hän 

tapaa monenlaisia 

tyyppejä. Vankilaelämän 

kuvaus on selkeä. Se avaa luki-

jan eteen uuden, karun  todel-

lisuuden. Siellä on tuomiotaan 

sovittamassa monenlaisia tyyp-

pejä. Vankitoverit kuvataan vä-

rikkäästi. Karussa ympäristössä 

myös nuorukaisen luovuus pal-

jastuu. Hänestä kehittyy hyvä 

veneenrakentaja, ammattimies. 

Vankilassa on myös hengellis-

tä toimintaa. Kirkossa julistettu 

evankeliumi löysi kosketuspintaa 

nuorukaisen sisimmässä. Kum-

mallinen vankitoveri Olli opastaa 

hänet Vapahtajan luo.  Hän kokee 

anteeksiantamuksen. Löytää si-

säisen rauhan. Hän tuli uskoon. 

Kokemus oli väkevä. Se muutti 

nuorukaisen. 

Allekirjoittanut sai pian sen 

jälkeen tutustua Honkaseen. 

Vankilan jälkeen  löy-

tyy uskovia ystäviä. 

Hän löytää myös hen-

gellisen kodin, seurakun-

nan. Usko Kristukseen 

lujittuu. Hengellisen kas-

vun merkkejä  näkyy Sanan, 

rukouksen ja Pyhän Hengen 

ohjauksessa. Pian ilmenee, että 

Jumalalla oli suunnitelma häntä 

varten. Hän saa työtä, aviopuo-

lison. Perustaa perheen ja löytää 

paikkansa yhteiskummassa. Myö-

hemmin seuraa kielen opiskelu ja 

lähtö perheen kanssa lähetystyö-

hön. Lähetystyössä kuluu noin 15 

- vuotta.

Kari Honkanen on taitava ker-

toja. Hänen tekstinsä on elävää, 

helppolukuista, miellyttävää. Si-

tä lukee mielellään.  Entinen on 

mennyt- teoksessa on monta 

ulottuvuutta. Siitä saa ajateltavaa 

niin lasten vanhemmat kuin  kas-

vattajatkin ja uskoakseni jokainen 

lukija. Toivon teokselle laajaa lu-

kijakuntaa. Kirjan lukemiseen 

käytetty aika ei mene hukkaan. 

 Jussi Jokisaari

Kari Honkanen: Eilinen on mennyt
252 sivua
Aikamedia 2007
Kansi: Aikamedia Oy / Johanna Muukkonen
Kannen kuva: Plugi/Pentti Sormunen
Takakannen kuva: Leevi Launonen.

Avointa kerrontaa

Korkein hallinto-oikeus antoi 

25.1.2008 pitkään odotetut pää-

töksensä jätteenkuljetusjärjes-

telmistä Haapavedellä, Nivalas-

sa, Oulaisissa ja Toholammilla. 

Päätöksissään korkein hallinto-

oikeus kumosi Oulun ja Vaasan 

hallinto-oikeuksien päätökset, 

joissa ne olivat katsoneet, että 

kunnissa oli vuonna 1999 teh-

ty lainmukaiset päätökset siir-

tymisestä kunnan järjestämään 

jätteenkuljetukseen. Korkein 

hallinto-oikeus päätyi tähän rat-

kaisuun sillä perusteella, ettei ky-

symys ollut sen mukaan asiasta, 

joka voitiin saattaa hallintorii-

ta-asiana hallinto-oikeuden rat-

kaistavaksi. Hallinto-oikeuksien 

ei toisin sanoen olisi tullut ottaa 

jätteenkuljetusyritysten ja kiin-

teistönhaltijoiden hakemuksia 

lainkaan tutkittavaksi.

Korkeimman hallinto-oike-

uden päätös merkitsee sitä, että 

asiassa on palattu lähtöruutuun. 

Edelleenkään ei ole olemassa tuo-

mioistuimen vahvistusta sille, mi-

kä kuljetusjärjestelmä Vestia Oy:

n osakaskunnissa on voimassa. 

Allekirjoittaneet jätteenkuljetus-

yritykset pitävät tätä sinänsä vali-

tettavana. Tiedossa on, että myös 

osakaskunnat olisivat halunneet 

saada viimeinkin vahvistuksen 

sille, mikä kuljetusjärjestelmä 

on alueella voimassa. 

Kuljetusyritykset selvittävät 

parhaillaan muita keinoja saada 

asiaan tuomioistuimen ratkaisu.

Haapaveden Jätehuolto 
Martinmäki Oy 

Nivalan Jätehuolto Kalevi 
Mehtälä Ky

Piha- ja Jätehuolto Ahola Ky 

Jätteenkuljetus-
järjestelmää

koskevat 
päätökset

Haluatko sanasi kuuluviin?
Kirjoita Nivalan Viikon

lukijan ajatuksia -palstalle.
Lähetä sähköpostia osoitteella

toimitus@nivalanviikko.fi 
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Viime viikonloppuna kokoontui-

vat Oulun alueen Vapaaehtoisen 

pelastuspalvelun aktiivit Kärsä-

mäelle kylätalo sykkeeseen avaa-

maan uuden toimintavuoden.

Paikalle oli kokoontunut ne-

lisenkymmentä valmiuskou-

luttajaa-, -päivystäjää, Vape-

pa-johtajaa ja muita Vapepasta 

kiinnostuneita.

Viikonlopun aikana koulut-

tauduttiin, sovittiin tulevan vuo-

den eri tapahtumien järjestäjät ja 

tutustuttiin alueen Vapepa-toi-

mintaan. Perjantai-iltana luen-

noi fysiologi Hannu Rintamäki 

Työterveyslaitokselta kylmyyden 

vaikutuksesta toimintakykyyn, 

ja miten tämä tulisi huomioida 

mahdollisissa pelastustoimissa. 

Perjantaina jaettiin myös Ou-

lun piirin Vapepan oma huo-

mionosoitus Jaskan jälki, jonka 

tänä vuonna sai Salme Horsma 

Kempeleestä.

Vuoden ajalle on nyt sovittu-

na 28 erilaista tapahtumaa koulu-

tuksista yhteisharjoituksiin ja vi-

ranomaispalavereihin. Kursseilla 

opetetaan mm. mönkijänetsin-

tää, viestitystä, suunnistusta ja 

ensihuoltoa. Tapahtumista vastaa 

alueen 14 valmiuskouluttajaa.

Vapaaehtoinen 
pelastuspalvelu

Toiminta on Suomen Punai-

sen Ristin koordinoimaa ja vi-

ranomaisten johtavaa, heidän 

pelastustöitään tukevaa vapaa-

ehtoista toimintaa. Mukana on 

47 eri jäejestöä, yli 20 000 va-

paaehtoista; metsästäjiä, Martto-

ja, radioamatöörejä, partiolaisia. 

Vapaaehtoisuuteen pohjautuva 

päivytysjärjestelmä toimii 24 

tuntia vuorokaudessa.

Oulun läänissä on 178 häly-

tysryhmää, 50 Vapepa-johtajaa 

ja 20 valmiuspäivystäjää. Vuon-

na 2005 Oulun läänin alueella oli 

41 hälytystehtävää, joista noin 90 

% etsintöjä.

Maritta Raudaskoski <maritta.raudaskoski@omanetti.fi >

Toimittajan tarinoita

Oulun alueen Vapaaehtoisen pelastuspalvelun jäsenet kokoontuivat Kärsämäellä. (Kuva: Pentti 

Piipari).

Vapepan valmiusavaus 
Kärsämäellä

En ole mikään kenkäfriikki, kuten jot-

kut ystäväni, jotka käyvät matkojenkin 

takaa ostoksilla Kupari-Kengässä. Mi-

nulle riittää, kunhan jonkinlaiset tos-

sut on käpälissä. Ja kun ostaa oikein 

hyvälaatuiset kengät, niillä tallustelee 

vuosikaudet. Joten kovin tuottoisa 

asiakas minä en kenkäkaupoille ole 

yleensäkään.

Kupari-Kengässä hoitui hienosti tyt-

täreni kenkäasia. Siinä samalla minul-

le neuvottiin aine, jolla mokkakengät 

saa aivan uuden näköisiksi. Ja se aine 

kyllä toimi! Innostuin asiasta niin, et-

tä käsittelin sillä monet kengät, kuten 

Viitakankaan Pentin ja Marjatan ken-

käkaupasta aikoinaan ostamani mus-

tat mokkakengät. Siis hyvin vanhat! Ja 

uudenveroisethan niistä tuli.

Näistä samoista kengistä minulle 

tuli mieleen hauska juttu. Minä ni-

mittäin kerran pesin ne pesukoneessa 

ja kuivauksen jälkeen minulla olikin 

puhtaat, joskin hieman haalistuneet ja 

kangistuneet kengät. Ajattelin suojata 

ne jollakin aineella, ja kun olin kuullut, 

että CRC-suihke tehoaa melkein kaik-

keen, suihkuttelin kengät oikein reilusti 

sillä. Muuten toimiva ratkaisu, mutta 

omituinen haju seurasi minua pitkän 

aikaa. CRC-käsittely oli varmaankin 

sitä kuuluisaa naisen logiikkaa.

Naisen logiikka toimi myös autoni 

maalipinnan hoidossa. Entisen, punai-

sen autoni väri alkoi haalistua yhden 

oven kohdalta. Siihen ilmestyi vaaleita 

alueita, jotka näyttivät ikäviltä. Kokei-

lin siihen monta konstia. Pyyhekumilla 

hankaamalla alla olevaa kirkasta maa-

lia sai esiin, mutta laajoille alueille se 

tuntui työläältä hommalta. Sitten kek-

sin kokeilla ruokaöljyä. Sillä kun siveli 

oven, niin johan kiilsi. Se ei vain oikein 

toiminut, kun kuumana kesäisenä päi-

vänä ajoin golf-kentälle kovasti pölise-

vää tietä. Kun nousin autosta, huoma-

sin, että auton oveen oli tarttunut paksu 

hiekkakerros.

Junttilan Pauli neuvoi sitten aineen, 

millä himmeän maalin saa kuntoon. En 

sitä kuitenkaan laiskuuttani käyttänyt, 

vaan vaihdoin koko auton.

Monta muutakin omituista oival-

lusta olen matkan varrella keksinyt ja 

niitä on huvittavaa muistella. Kun osaa 

nauraa itselleen, niin ei ilonaiheet ikinä 

lopu. Ja parempihan se on, että on yksi 

ruuvi vähän löysällä kuin että niitä olisi 

kymmenen liian kireällä.

Yllättävä tapaus sattui kerran Imat-

ran Valtionhotellissa, missä oli leh-

tiväkeä lehden ulkoasuun liittyvässä 

koulutuksessa. Päivä alkoi aamupalal-

la. Juomapöydällä oli automaatti, jossa 

mehu pulppusi kiivaaseen tahtiin. Tar-

joilija oli jossakin välissä pysäyttänyt 

koneen ja ottanut mehusäiliön kannen 

pois hakeakseen lisää mehua keittiös-

tä. Olin ottavinani mehua ja painoin 

nappia, mutta mehu alkoikin vauhdilla 

ryöpytä ympäriinsä. Sitä roiskui itseni 

päälle, kattoon ja seinille asti. Siitä läh-

tien olen vähän vierastanut kaikenlaisia 

kahvi- ym. automaatteja.

Tässä koulutustilaisuudessa ei Tam-

pereelta tullut kouluttajakaan aivan 

täysissä sielun ja ruumiin voimissa 

ollut. Kun hän tuli aamupalalle, hän 

totesi ihan tosissaan, että “tekin olette 

nyt sitten tulleet tänne hiihtämään ja 

laskettelemaan”. Imatra ei kyllä mikään 

hiihtokeskuksena tunnettu paikka ole 

ja vielä sattui olemaan kesäkin.

Koulutustilaisuuden lopuksi oli ruo-

kailu, joka sekin oli hieman omituinen. 

Jokaisen lautasen vieressä oli valmiina 

mariskoolin tapainen kulho täynnä eri-

laisia marjoja. Yhtäkkiä kuului pam, ja 

kulho särkyi itsestään valuttaen marjat 

mehuineen valkoiselle liinalle. Muuta-

man minuutin kuluttua särkyi toisen 

malja ja kohta kolmas. Pian kaikki 

parikymmentä maljaa olivat rikki ja 

marjat pöydällä. Kaikki katsoivat näkyä 

suu auki. Tulkitsimme hämmästyksestä 

selvittyämme asian niin, että annokset 

olivat olleet pakastimessa ja lämmetes-

sään sitten halkeilivat.

* * *

Postin jouluruuhkassa on hukkunut 

melkoinen nippu ilmoituksista lähe-

tettyjä laskuja. Oulussahan posti laji-

tellaan, joten paikallisella postilla ei ole 

virheeseen osaa eikä arpaa. Laskut on 

päivätty 20. tai 21.12.2007. Jos saat kar-

hun, vaikka ensimmäistäkään laskua ei 

ole tullut, älä hermostu. Äläkä maksa 

kahteen kertaan, jos nuo samalla nu-

merolla olevat laskut joskus saapuvat. 

Maksakaa nyt kuitenkin yhteen ker-

taan, niin saadaan asiat kohdalleen.

* * *

Vaikka kaikkia tekstareita ei julkaista-

kaan, lähetän joskus asiallisia viestejä 

eteenpäin niille, joita se koskee ja jot-

ka asiaan voivat vaikuttaa. Lähettäjän 

yhteystiedot poistetaan viesteistä aina. 

Muutenkaan tekstarin lähettäjää ei tie-

dä edes täällä lehdessä kukaan muu 

kuin minä ja poissa ollessani joku muu 

uskottu henkilö. Lähettäjän nimi pysyy 

siten aina salassa.

Suotta lukijatkaan arvioivat, kuka 

viestin on mahtanut lähettää. Joskus 

niitä tulee hyvin yllättäviltäkin ta-

hoilta. Ja ilman tietoa ei asiaa kannata 

myöskään totena levittää. Myös Väli-

kyläntien suunnalla on puhuttu totena 

jonkun henkilön lähettäneen tekstarin. 

Sen verran voin sanoa, että aprikointi 

ei ole osunut kohdalleen.

Maritta Raudaskoski

Naisen logiikkaa

Keskipiste-Leader ry:n uusi pu-

heenjohtaja vuodelle 2008 on 

Raili Heikkilä Haapavedeltä. 

Heikkilä työskentelee Siika-Py-

häjokialueen koulutuskuntayh-

tymään kuuluvassa Haapave-

den ammattiopistossa opetus-, 

projekti- ja kehittämistehtävis-

sä. Kokemusta EU-hankkeiden 

suunnittelusta, toteutuksesta ja 

rahoituksesta Heikkilältä löy-

tyy lähes koko Suomen EU-jä-

senyysajalta. Varapuheenjohta-

jaksi valittiin Juhani Pihlajamaa 

Nivalasta.

Yritystukien 
päätöksenteko 
alkaa huhtikuussa

Keskipiste-Leader on ottanut 

vastaan ja käsitellyt Maaseu-

tuohjelman 2007-2013 mukaisia 

yritys- ja hanketukihakemuksia 

viime syksystä lähtien. Maaseu-

dun yritystukien hakijat alkavat 

saada tukien myöntöpäätöksiä 

huhtikuussa. Maaseutuvirasto 

on asettanut tavoitteeksi, että 

Manner-Suomen maaseudun 

kehittämisohjelmasta rahoitet-

tavien yritystukien myöntöpää-

tösten tekeminen TE-keskuksissa 

alkaa viikolla 15. Tukipäätösten 

käsittelyyn tarvittava tietojärjes-

telmä valmistuu tänä keväänä ja 

ensimmäisenä siitä saadaan käyt-

töön yritystukien myöntämiseen 

ja maksamiseen tarkoitetut osi-

ot. Kehittämishankkeiden pää-

töksenteko alkaa myöhemmin. 

Rahoituspäätösten tekeminen 

on odottanut tietojärjestelmän 

valmistumista. Maaseutuvirasto 

pahoittelee viivästymistä. 

Keskipiste-Leader 
kehittää kotiseutua
Keskipiste-Leader on Niva-

la-Haapajärven ja Siikalatvan 

seutukuntien alueella toimiva  

Leader-toimintaryhmä. Toimin-

taryhmä on rekisteröity yhdistys, 

joka kannustaa maaseudun asuk-

kaita kehittämään kotiseutuaan, 

lisäämään sen viihtyisyyttä sekä 

synnyttämään uusia työpaikko-

ja ja yrityksiä. Leader-ryhmät 

kehittävät maaseutua rahoitta-

malla paikallisia maaseudun ke-

hittämishankkeita ja yritystukia. 

Yritystukea investointeihin tai 

kehittämiseen voivat hakea pää-

sääntöisesti pienet aloittelevat 

tai toimintaansa laajentavat yri-

tykset. Tukea voidaan harkinnan 

mukaan myöntää kuitenkin alle 

10 henkilötyövuotta työllistäviin 

yrityksiin asti. Yhteisöjen kehit-

tämishankkeiden sisältö voi olla 

esimerkiksi nuorisotoiminnan 

tukemista, elinkeinojen ja viih-

tyisyyden edistämisestä kylillä 

tai kansainvälisen toiminnan 

aktivointia.

Leader-yhdistyksen toiminta 

on kaikille avointa, joten kuka ta-

hansa oman alueensa kehittämi-

sestä kiinnostunut voi osallistua 

siihen. Leader-toimintatapa on 

maaseudun kehittämisen täsmä-

työkalu, joka antaa maaseudun 

ihmisille, yhteisöille ja yrittäjille 

mahdollisuuden vaikuttaa oman 

alueensa kehittämiseen. Keski-

piste-Leaderin käytössä oleva ra-

hamäärä ohjelmakaudelle 2007-

2013 on 6,2 miljoonaa euroa.

Raili Heikkilä
Keskipiste-Leaderin
uusi puheenjohtaja
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Vastataan pois  

1. Poloniumin (Po).

2. Kirjojen.

3. Olof Palmen murhan.

4. Ruotsin.

5. Salman Rushdien.

Murrosikäinen perheessä?
VANHEMPAIN ILTA

to 7.2.2008 klo 18 Nivalan 
seurakuntakodissa.

Aiheesta luennoimassa erityistason 
perheterapeutti Saara Kinnunen. 
Kahvitarjoilu tilaisuuden lopuksi.

Tervetuloa!

NIVALAN SEURAKUNTA

La 2.2. klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä (E Hosionaho).

Su 3.2.Laskiaissunnuntai klo 10 

messu kirkossa, Yhteisvastuu-

keräys alkaa, Jukkola, Hautamä-

ki, H Halmetoja, laulu. Kolehti: 

Yhteisvastuukeräykselle, Kirk-

kopalvelut.  Kirkkokahvit seura-

kuntakodissa. Klo 13 Sarjanky-

län kinkerit Uuden hautausmaan 

kappelissa (Jukkola, Hautamäki, 

Takalo). Klo 13.30 Nivalan ry:

n Kotikeskusvierailu (U Ojala). 

Klo 17 gospel-kuoron harjoituk-

set seurakuntakodissa (Rautio). 

Klo 18.30 seurat  Nivalan ry:llä 

(U Ojala, O Hosionaho). Ko-

lehti toimintakuluihin. Klo 19 

Mäntylän kinkerit Elsa ja Martti 

Takalalla, Mäntytie 7 (Jukkola, 

Hautamäki, Pietikäinen).

Ma 4.2. klo 11 näkövammaisten 

kerho seurakuntakodissa.

Ti 5.2. klo 11 kohtaamispaik-

ka Ranni, Peltolan pappilassa, 

Asematie 7. Runoja Runebergin 

päivän kunniaksi, mukana Maija 

Ylen-Julin.

Ke 6.2. Tuhkakeskiviikko klo 11 

varttuneiden kerho Nivalan ry:

llä  (O Tölli). Klo 11 hopeaiän 

kerho seurakuntakodissa. Klo 

18  virsipiiri seurakuntakodissa 

(Katajala).  Klo 19 tuhkakeskivii-

kon iltakirkko

(Junttila, Hautamäki).

To 7.2. klo 19  ompeluseurat Lee-

na ja Risto Ojalalla (O Tölli).

Pe 8.2. klo 18.30 raamattuluokka 

Nivalan ry:llä.

La 9.2. klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä (E Kautto), järj. Korpiran-

nan ry.

Su 10.2. I  paastonajan sunnuntai   

klo 10 sanajumalanpalvelus kir-

kossa, Viljanen, Katajala, Malis-

kylän Sekakuoro joht. J Latvala. 

Kolehti: Katastrofi rahastolle, Kir-

kon Ulkomaanapu. Kirkkokahvit 

seurakuntakodissa. Klo 13 seu-

rat  Nivalan ry:llä (M Hertteli). 

Klo 14 seurat Korpirannan ry:

llä (J Tölli). Klo 17 gospel-kuo-

ron harjoitukset seurakuntako-

dissa (Rautio). Klo 18.30 seu-

rat  Nivalan ry:llä (M Hertteli, 

P Mehtälä). Klo 19 Ahti Häkki-

län muistoseurat seuratuvalla ( J 

Laurila, H Hurskainen, Viljanen).

Pyhäkoulutyö 

Su 3.2. klo 12 pyhäkoulu seura-

kuntakodissa, klo 12 Vilkunan 

alueen pyhäkoulu Kukilla, Han-

ketie 5 (Huiskankorventie).

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 – 19 seurakuntako-

dilla nuorisotilassa

Poikien sählykerho torstai-

sin  4 – 6 luokkalaisille  16 – 17 

Tuiskulassa

Tyttöjen voimistelukerho 1 – 6 

luokkalaisille perjantaisin 16 – 17 

Tuiskulassa

Tyttöjen- ja poikien palloiluker-

ho perjantaisin 3 – 6 luokkalaisil-

le 16.30  – 17.30 Tuiskulassa

Tyttöjen puuhakerho 1 – 4 luok-

kalaisille torstaisin 16.30 – 17.30 

Kyösti Kallion koululla 

luokassa 1 A

Musiikkikerho  4 – 6 luokkalaisil-

le   torstaisin   16 – 17 Niva Kaijan 

koulun musiikkiluokassa

Poikien sählykerho perjantai-

sin klo 17.30 – 19.00 Malilan 

koululla

Lisätietoja  Mauri Autio p.040 

539 1462

Nuorisotyö

Pe-la 1-3.2 Isoskoulutusleiri Vin-

nurvassa. Hinta 14 € (sis. matkan 

Jokigospeliin).

Jokigospel Pyhäjoella 2.2.2008. 

Lähtö klo 16.30, paluu n. klo 

23.30. Hinta 10 € sis. TERAn 

keikan, hulvatonta hupailua, il-

tapalan, kyydin ja iltamessun. 

Ilmoittaudu!

Ti. 5.2 klo 18-19 raamis 

nuorisotiloissa

Ti. 5.2 klo 19-10.30 teema-ilta 

nuorisotiloissa.

Pe. 8.2 klo 19-22 avoimet ovet 

nuorisotiloissa.

Lisätietoja Reetta Nummela p. 

040 532 5578

Rippikoulutyö

To. 7.2 klo 18.00 Saara Kinnusen 

luento kaikkien rippikoululaisten 

vanhemmille.

Lisätietoja Reetta Nummela p. 

040 532 5578

Kolehdinkantajat:

Su 3.2. Valtteri Eskola, Iiro Ho-

sionaho, Aarni Juvonen, Matti  

Meriläinen

Su 10.2 Atte Eskola, Julia Mehtä-

lä, Pauliina Poikkimäki, Matias 

Niemimäki

Su 17.2. Johanna Mäenpää, Ee-

meli Niskanen, Marjukka Oja, 

Sinikka  Ojalehto

Su 24.2. Jyrki  Ollikainen, Joo-

nas Palola, Elina Palola, Merja 

Parttimaa

Su 2.3.Maria Ahola, Niko-Matti 

Mantila, Aino Poikkimäki, Jark-

ko  Kylmäluoma 

Su 9.3. Ere Korkiakoski, Jani 

Laulumaa, Elia Päivärinta, Saila 

Päivärinta

Su 16.3. Heljä Oja, Sanna Ruos-

tetsaari, Saara  Ranta-Nilkku, Sa-

ra Ranta-Nilkku

Musiikkityö

Urkuvartti kirkossa joka kuukau-

den viimeinen perjantai klo 19 

(huom! Aika muuttunut).

Lähetystyö

Lähetyksen  kirpputori Kantto-

rilassa, avoinna ke ja la klo 9-13,  

saatavana varastossa olevaa il-

maista vaatetavaraa.

Tulossa:

To 14.2.2008 klo 16-20 Ystävän-

päivätempaus Yhteisvastuun hy-

väksi  seurakuntakodissa.

Luvissa monenlaista ohjelmaa, 

lisäksi  tarjolla hyvää ja edullista 

ruokaa. Tarkempia

  tietoja ohjelmasta myöhemmin. 

Haastamme seurakunnan kaik-

ki luottamushenkilöt mukaan 

tempaukseen ja tuomaan arpa-

jaisvoittoja! Arvottavat voi toi-

mittaa kirkkoherranvirastoon  

11.2.2008 mennessä.

RadioPookin Etappi-ohjelma 

joka ma klo 17.05, taajuus 100,5 

mHz. Ohjelmassa käsitellään

erilaisia teemoja henkilökuvien 

kautta ja pohditaan ajankohtai-

sia asioita ja arvoja. Ohjelmat 

kuullaan uusintoina seuraavana 

sunnuntaina jumalanpalveluksen 

jälkeen.

Ma  11.2.2008 klo 17.05 Etapin 

aiheena Ekumenia, vieraana Kiu-

ruveden ortodoksisen seurakun-

nan kirkkoherra Antero Petsalo. 

Ohjelman on toimittanut Laila 

Korkiakoski.

Kanttori päivystää yleensä kes-

kiviikkoisin klo 11-12.30 kän-

nykkänumerossa: Liisa Katajala 

p. 044 344 2174 tai Paula Hauta-

mäki p. 040 532 9051. Vapaapäi-

vät ma ja ti.

Perheasiain neuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pihan 

puolelta) 84100 Ylivieska,

puh. (08) 425 990.

Palveleva puhelin 010 190 071. 

Palveleva puhelin päivystää jo-

ka päivä, su-to klo 18-01, pe ja 

la klo 18-03. Palvelevaan nettiin 

voit lähettää viestin (evl.fi /pal-

velevanetti.fi ), joihin vastataan 

viiden päivän kuluessa.

Kirkolliset on luettavissa myös 

Nivalan seurakunnan kotisivuil-

ta, www.nivalansrk.fi /kirkolliset 

ilmoitukset.

Seurakunnan kotisivujen osoi-

te: www.nivalansrk.fi 

Sähköpostiosoite: nivalan.seu-

rakunta@evl.fi 

 Kastetut:

Joel Julian Siironen, Jani Matti 

Vähäsöyrinki, Jere Aleksi Juntti-

la, Milja Astrid Palola

 

Kuollut:

Reino Ojala  82 v.

Risto Johannes Pehkonen  57 v.

Kirkolliset tapahtumat

Perheessä on
murrosikäinen

 

Nivalan seurakunta järjestää 

murrosikäisten vanhemmil-

le vanhempainillan tulevana 

torstaina

seurakuntakodilla.

Luennoimassa on Saara Kin-

nunen fi l. ja valtiot.maist, eri-

tyistason  perheterapeutti, kir-

joittanut mm. Anna mun olla 

lapsi-teoksen.  Vanhempina 

olemme välillä ymmällämme 

uusien tilanteiden edessä, mitä 

murkkuileva nuori tuo perhee-

seemme. Mitä nuori tarvitsee 

saadakseen elää huoletonta ja 

huolehdittua nuoren elämää. Mi-

tä on asettaa nuorelle turvalliset 

rajat, mutta antaa tämän kokeilla 

tahtoaan ja kestää myös nuoren 

pettymyksen ja kiukun. Näihin 

kysymyksiin Saara Kinnunen 

pureutuu luennollaan, hän roh-

kaisee meitä kasvattajina aitoon 

vanhemmuuteen ja auttaa meidät 

löytämään onnen arjesta. Tilai-

suuden jälkeen on kahvitus. 

Maanantai: Perunasose, jauheli-

hapata, tuoresalaatti.

Tiistai: Hernekeitto, juusto, 

rieska.

Keskiviikko: Sitruunanma-

kuinen turskaleike / Haus-

kat kalapihvit, perunamuusi, 

punajuuri-omenasalaatti.

Torstai: Pasta talon tapaan, 

kiinankaali-persikkasalaatti.

Perjantai: Lihakeitto, ruispalat.

Saara Kinnunen.

Sunnuntai: Karjalanpais-

ti, perunat, perunasalaatti, 

luumukiisseli.

Maanantai: Nakkikastike, peru-

nat, jäävuori-tomaatti-ananas-

salaatti, marjakiisseli.

Tiistai: Hernekeitto, juusto, 

ohukaiset, hillo.

Keskiviikko: Italialainen jauhe-

lihalaatikko, kiinankaali-man-

dariinisalaatti, vadelmakiisseli.

Torstai: Kirjolohipih-

vit, perunat, tillikastike, 

porkkana-persikkaraaste, 

mustaherukkakiisseli.

Perjantai: Kinkkukiusaus, kii-

nankaali-tilli-kurkkusalaatti, 

vaniljavanukas.

Lauantai: Lindströmin pihvit, 

perunat, kastike, kurpitsasalaat-

ti, porkkana-ananaskiisseli.

Sunnuntai: Lihahöystö, peru-

nat, italiansalaatti, marjavaahto.

Nivalan Viikossa 
sanomasi menee 
jokaiseen kotiin.

www.nivalanviikko.fi 

Onko totta, että pikkupaketin 

lähettäminen maksaa melkein 7 

euroa? Paketin paino kuitin mu-

kaan on 0,8 kg, siis vajaa kilo. On-

ko Itella ahne, vai...

Aamulla katson ikkunasta ulos, 

vau mikä onkaan viime yön tulos. 

On ulkona tullut lunta, ihanaa, 

eikä tämä ole unta. Pakkanenkin 

paukkuu, nivalassa ihmiset hauk-

kuu. T. Saile.

Katsoin Suomen Jousimetsästä-

jäin sivuja niin oli linkki tämän 

lehden sivuille, hieno safarijuttu, 

kiitos, terv. metsästäjä etelästä.

Paheksujille riittää paheksuttavaa 

ja aina on nokka mutkalla.

Sukkapuikot suihkimaan kuto-

kaa matalavartisia, ohuemmasta 

langasta kuin nalle nilkkureihin 

sopivia puolisukkia. Toimitta-

kaa Aromayrttiin ostan ne sieltä. 

Nim. Vilukinttu.

Miksi lietteen kura haisee sivu-

kylillä talvellakin? Eikö kukaan 

valvo lietteen levitystä?

Voipiha ne tavarat purkkaa vaik-

ka aamuaikasella tai iltasella. Ei-

kä ruuhka-aikaa. Ku muutenki 

ahasta kulkia kaupois. Ei kaikis-

sa kaupoissa nivalassa. tv. muori 

ja vaari.

Juu... kylläpä on mukava asioida 

nivalan nimismiehenkansliassa 

kun siel on niin nätti ja hertta-

nen naishenkilö!!! (päivän pelas-

taja)... t. porari.

Tyhjät liikehuoneistojen ikku-

nat antaa ankian kuvan kaupun-

gista. Paljo on tyhjänä!!! Miksi? 

Oisko vuokrisa tarkistamisen 

varraa???

Eikö sen vanhan tuulimyllyn 

mörskän vois jo purkaa keskeltä 

kaupunkia lahoamasta. Hävettää 

tuollainen raunio keskellä kau-

nista keskustaa. Nim. Irqqaaja.

Sammaa mieltä, että vähä liikaa 

opittu valamiille. Ei pysty ulu-

kojäällä luisteleen ja välipalat 

koulun puolesta. Muistelkaapa 

ennen, ite kolattiin ojan jäälle 

luistinkentän pala ja yks ruoka 

oli eikä niin monipuolinen ko 

nykyään ja melekeen 5 km kä-

vellen koulumatkaa suuntaasa. 

Paleltumiaki monesti, ku ei ollu 

kampetta.

Tekstarit  

Lukijat voivat lähettää 
mielipiteitään ja 

havaintojaan tekstiviestillä. 
Puhelinnumero on

044-945 3763.
Viestit edustavat lähettäjän 

näkemyksiä.

NIVALASSA

Kehittämispäällikkö/projektivas-

taava, suunnittelija/arkkitehti, 

ajanvaraaja, perhepäivähoitajia, 

lehdenjakaja, LVI-asentaja, teol-

lisuusputkiasentaja, hitsaaja, 

kokki, baaritarjoilija.

TYÖVOIMAKOULUTUS

Yrittäjän ammattitutkinto, ko-

neistajan ammattitutkinto - CNC-

koneistus, kone- ja metallialan 

perustutkinto, levyseppä-hit-

saaja, kone- ja metallialan pe-

rustutkinto - koneistus, puualan 

perustutkinto, puusepänalan 

ammattitutkinto / puutuotteen 

valmistus, tulityökorttikoulu-

tus, työturvallisuuskorttikoulu-

tus, metallialan valmentava jakso 

- metallin perustiedot ja taidot, 

levytekniikan ammattitutkinto, 

puusepänalan ammattitutkinto 

/ CNC / CAD / CAM -tekniik-

ka, teollisen pintakäsittelijän 

ammattitutkinto/puutuotteiden 

pintakäsittely, ohutlevytekniikka, 

kuljetus- ja logistiikka-alan kou-

lutus, hitsaajan pätevöitymiskou-

lutus, hygieniapassi.
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Nivalan ammattiopistolla vie-

tettiin viime lauantaina avoimi-

en ovien päivää. Päivä sai suuren 

suosion ja piha täyttyi autoista jo 

heti yhdeksältä. Ovet olivat avoi-

mina iltapäivään saakka ja vierai-

lijoita riitti koko päiväksi.

Avoimien ovien päivänä vie-

railla oli mahdollisuus tutustua 

oppilaitoksen eri osastoihin. Mu-

kana tapahtumassa olivat myös 

Käsi- ja taideteollisuusosasto ja 

Aikuiskoulutusosasto, eli entinen 

AIKU, jotka kuuluvat myös Ni-

valan ammattiopistoon. Lisäksi 

vierailijat saivat tutustua NAO:n 

omakotitalotyömaihin. Oppilas-

työnä rakennettavat talot sijaitse-

vat Pärmintiellä.

Oppilaat ja henkilökunta 

opastivat vierailijoita, esittelivät 

koulutusalojen toimintaa ja an-

toivat työnäytöksiä. Opiskelijat 

tekivät myös oppilastöitä. Par-

turi-kampaamo -osaston tuolit 

täyttyivät asiakkaista heti aa-

musta. Myös kosmetologiosaston 

palvelut olivat hyvin kysyttyjä. 

Edullisia palveluja ja tuotteita oli 

tarjolla, muun muassa uudiste-

tun catering -osaston opiskelija-

kahvilasta sai ostaa leivonnaisia 

kotiin vietäväksikin ja auto-osas-

tolta sai henkilöautojen jarrujen 

testauksen yhdellä eurolla.

Palveluja sai jopa ilmaiseksi, 

mutta monet antoivat vapaa-

ehtoisen maksun, joka meni 

opiskelijoiden retkirahastoon. 

Joillakin osastoilla opiskelijat 

kasvattivat luokkaretkirahastoa 

myös arpajaisilla.

Avoimet ovet oli myös oival-

linen tilaisuus tutustua mahdol-

lisuuksiin niille, jotka etsivät 

opiskelupaikkaa. Auditoriossa 

esiteltiin Naon toimintaa voi-

deoesityksinä. Esille tuotiin myös 

NOSTE -ohjelmaa. Se on 30-59 

-vuotiaille tarkoitettu maksuton 

koulutusohjelma niille, joilla ei 

ole kansa- tai peruskoulun jäl-

keistä ammattitutkintoa.

Supersuosittu lastenmusabändi 

Fröbelin palikat tulee esiinty-

mään Nivalaan 14.2.

Palikat on neljän helsinkiläi-

sen lastentarhanopettajan muo-

dostama lastenmusabändi, jo-

ka perustettiin vuonna 1987 ja 

toimii edelleenkin alkuperäis-

kokoonpanolla: Ari Bergström: 

koskettimet ja laulu, Mats Lil-

lrank: kitara, laulu ja leikki, Han-

nu Mäkelä: rummut, Timo Nuu-

tinen: basso, kitara ja laulu.

Yhtyeen syntytarkoitus oli 

esiintyä omienpäiväkotien juh-

lissa, mutta "puskaradio" lauloi 

ja pian naapuripäiväkotien ja 

pikkuhiljaa muidenkin lastenta-

pahtumajärjestäjien mielenkiin-

to yhtyettä kohtaan heräsi. 

Varsinainen läpimurto yh-

tyeelle ajoittui 1990-luvun en-

simmäiselle puoliskolle, jolloin 

Lasten Olympialais-kiertueet, 

MTV-3:n ja Ylen lastenohjel-

mat sekä ensimmäiset levyt te-

kivät yhtyeen tunnetuksi koko 

maassa.

Fröbelin Palikat esittää "lii-

kuttavaa" musiikkia: yhtye leik-

kii ja leikittää levyillä, videoilla 

ja keikoilla ikään katsomatta 

kaikkia lapsenmielisiä. Ohjel-

misto rakentuu pienistä sormi-

leikeistä suuriin jumppa- ja lii-

kuntalauluihin, ja keikat ovat 

paremminkin musiikillisia leik-

ki- ja liikuntatuokioita, joissa 

hiki virtaa rokaten niin bändiltä 

kuin yleisöltäkin.

Yhtye täytti viime syksynä 20 

vuotta. Juhlavuotta Palikat viet-

tävät virkavapailla päätoimis-

taan ja kuuden hiljaiselovuo-

den jälkeen taas täysipäiväisesti 

keikkaillen.

Viestintävirasto on nimennyt 

seitsemän teleyritystä yleispal-

veluyrityksiksi, jotka ovat velvol-

lisia tarjoamaan kohtuuhinnalla 

peruspuhelinpalveluita kansalai-

sille tietyllä alueella.

Voimassa olevan lainsäädän-

nön mukaan yleispalveluyritys 

on nimettävä, mikäli se on vält-

tämätöntä peruspuhelin- ja tie-

donsiirtopalvelujen turvaami-

seksi kyseisellä alueella.

Viestintävirasto on selvittänyt 

palvelujen tarjontaa kuntakoh-

taisesti ja yleispalveluyrityksen 

nimeäminen on katsottu välttä-

mättömäksi 135 kunnassa.

Nimetyt yritykset ovat Ala-

järven Puhelinosuuskunta, DNA 

Oy, Elisa Oyj, Kokkolan Puhelin 

Oy, Pohjanmaan Puhelin Oy, Te-

liaSonera Finland Oyj ja Vaasan 

läänin Puhelin Oy.

Peruspuhelin- ja tiedonsiir-

topalveluiden tulee olla kaikki-

en asiakkaiden saatavilla ja pal-

veluja on tarjottava kohtuullisin 

hinnoin ja ehdoin. Tämän tavoit-

teen varmistamiseksi Viestintä-

virasto valvoo näiden palvelujen 

tarjontaa jatkossa koko Suomessa 

sekä seuraa kaikkien teleyritysten 

hinnoittelua.

Oulun yliopisto juhlii 50-vuo-

tista toimintaansa tänä vuonna. 

Toimintavuodet lasketaan päi-

vämäärästä 8.7.1958, jolloin 

tasavallan presidentti Urho 

Kekkonen vahvisti allekirjoi-

tuksellaan eduskunnan hyväk-

symän lain Oulun yliopistosta. 

Yliopiston toiminta käynnistyi 

varsinaisesti seuraavana syksy-

nä 1959 ensimmäisten opiske-

lijoiden aloittaessa opiskelunsa.

Juhlavuotta yliopistossa vietetään 

pääosin työn merkeissä. Vuo-

den aikana järjestetään kuiten-

kin lukuisia seminaareja, muita 

tilaisuuksia ja näyttelyjä, joissa 

suuren yleisön on mahdollisuus 

tutustua yliopiston toimintaan.

Juhlavuoden päätapahtumat 

ajoittuvat kahdelle viikolle tou-

kokuussa ja syyskuussa 2008. 

Toukokuun juhlaviikon aloittaa 

Oulun yliopiston 50-vuotisjuh-

lavuoden pääjuhla on maanan-

taina 12.5.2008 (kutsuvierastilai-

suus, Saalastinsali, Linnanmaa).

Perinteisesti vuoden alussa al-

kavat kirja-alennusmyynnit 

ovat suosittuja tapahtumia kir-

jallisuuden ystävien keskuudes-

sa. Nivalan Kipa -kirjakaupassa 

alennusmyynti jatkuu ainakin 

helmikuun loppuun saakka tai 

niin kauan kuin kirjoja riittää.

Alennusmyyntiin tulevat kir-

jat saadaan pääosin Kipa -ket-

jun kautta. Kustantajat tarjoavat 

kirjoja ketjulle, joka valitsee alen-

nusmyyntiin otettavat kirjat. Nä-

mä sitten jaetaan ketjun myymä-

löiden kesken. Kipa -myymälöitä 

on Suomessa tällä hetkellä 65.

- Kauppiaat voivat vaikuttaa 

siihen, mitä kirjoja valitsevat 

myyntiin. Lisäksi eri kustantajat 

tarjoavat suoraan kirjoja alen-

nusmyyntiin, kertovat kauppiaat 

Anu ja Janne Koskenmaa.

Kipa -kirjakauppa on toimi-

nut Nivalassa nyt reilut kaksi 

vuotta. Entisessä postin talona 

tunnetussa kiinteistössä toimi-

van kirjakaupan omistavat sisa-

rukset työskentelevät molemmat 

päivittäin myymälässä. Myymälä 

on auki arkisin kymmenestä kuu-

teen ja lauantaisin kymmenestä 

kolmeen.

Lukiokirjoja ja 
toimistotarvikkeita
Alennettuja kirjoja on tarjolla 

runsaasti ja laidasta laitaan. Kir-

ja-alennusmyynnistä voi tehdä 

todellisia löytöjä, sillä alennuk-

set ovat merkittäviä. Keskimää-

rin alennus on 50-70 prosenttia. 

Jotkut asiakkaat ostavat kirjoja jo 

seuraavan joulun joululahjoiksi 

tai muita tiedossa olevia merkki-

päiviä varten. Näin säästää sekä 

rahaa että aikaa, kun lahjat ovat 

jo valmiina. 

KIPAn asiakasmäärä kasvaa 

edelleen koko ajan.

- Hyvin asiakkaat ovat tänne 

löytäneet, mutta vielä tulee jatku-

vasti uusia asiakkaita, jotka ovat 

huomanneet meidät vasta nyt, 

kauppiaat kertovat.

Yrityksen pääasialliset tuot-

teet ovat kirjat ja toimistotarvik-

PPO:lle velvoite

Fröbelin Palikat 
Nivalaan

Avoimien ovien päivänä oppilaat opastivat sisällä ja ulkonakin 

osastojen sijainnit oli selkeästi merkitty.

Ammattiopiston avoimet ovet
oli taas suosittu tapahtuma

Oulun yliopisto juhlii

Nivalan KIPA -kirjakaupan yrittäjät Anu ja Janne Koskenmaa.

Kirja-alesta 
löytöjä

keet. Lisäksi on myynnissä leluja, 

DVD-elokuvia ja lahjatavaroita, 

joiden myynti keskittyy pääasi-

assa joulun aikaan.

- Meiltä saa myös oppikirjat 

opiskeluun. Esimerkiksi lukio-

laisten kurssit vaihtuvat usein 

ja silloin tarvitaan uusia kirjoja. 

Jos tilataan suurempi erä, esimer-

kiksi koko luokan kirjat, voidaan 

hintakin saada entistä edullisem-

maksi, Anu Koskenmaa sanoo.
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Lukijan ajatuksia 

Kun Väinö syntyi, elettiin aikaa, 

jolloin Suomi ei ollut vielä itse-

näinen. Pienen talon poikana hän 

tottui työntekoon ja niukkaan 

elantoon. Kotoaan hän kävi an-

siotyössä ja usein hänen nähtiin 

lähtevän kirves ja kuorimarauta 

repussaan.

Tukkitöitä hän teki valtion ja 

joskus kunnankin metsissä. He-

vonen oli Väinölle kaikki kaikes-

sa. Siitä hän piti huolen ruokkien 

ja harjaten sitä ahkerasti koto-

naan, samoin savotan pimeässä 

tallissa.

Savotat olivat useinkin Ala-

sydämaan metsissä. Majailtiin 

Murron kämpällä ja ajourilla kul-

ki tukkikuormia Aittolan-Pöhlö-

län suunnalta, Laiteesta tai Py-

kälämänniköstä. Tukit uitettiin 

pitkin Sarjanojaa Malisjokeen 

ja edelleen Nivala Oy:n Jyrkän 

sahalle.

Tällainen ylimääräinen an-

siotyö maataloustyön ohella 

pitikin Väinön poikamiehenä, 

koska hänen vähäinen vapaa-

aikansa ei riittänyt tyttöihin. 

Mutta tapahtumien vaatimaton 

ja sujuva kerronta, joista hyvä 

muisti ja mielikuvitus tekivät 

kuulijalle mieluisia, täyttivät tä-

män paikan. 

Kotipitäjänsä sydänmailla 

kiertämiseen rajoittuikin hänen 

tähänastinen maailmankuvan-

sa, kunnes hänenkin piti lähteä 

sotahommiin, joissa aikaa kului 

monia vuosia ja kuljettiin ihan 

ulkomaita myöten. Siellä koke-

mistaan hänellä riitti kertomis-

ta lopuksi elinikäänsä. Seuraava 

on eräs niistä monista, joita hän 

kertoi. Siinä mielessä se kuiten-

kin poikkeaa toisista, että kerron-

nasta puuttu iloisen silmävilk-

keen sävyttämä huumori. Sitten 

hän aloitti:

Prääsän kylä oli myöskin hä-

vitetty, sillä monet sen rakennuk-

sista oli tuhkana. Etulinjat olivat 

lähellä ja ryssät ampua posotti-

vat kylään vielä kranaatteja. Kui-

tenkin se oli jo paremmin sinne 

tänne ammuntaa. Osuihan ne 

aina johonkin. Meidän täyden-

nyspaikka oli sijoitettu kylän lai-

taan, missä myöskin tallit olivat. 

Ei sovi puhua talleista, oli vain 

hevosia puiden alla. Muutamat 

meistä yritti tehdä niille kuuse-

noksista jonkilaista suojaa. Nois-

ta päivistä muistan erään kuin ei-

lisen, vaikka siitä on kulunut jo 

kymmeniä vuosia:

Sinä päivänä ajoin tarvikkeita 

tulenjohtueelle ja ajelin sinne ni-

mikkohevosellani Lissulla. Sinne 

piti kulkea Petroskoihin menevää 

tietä. Sitten käännyttiin vasem-

malle ja sieltä pienen järven takaa 

se tulenjohtue löytyi. Menomatka 

sujui hyvin, sain ihailla kesäisiä 

näkymiä. Sitä vain ihmettelin, 

miksi näin viljavassa maisemas-

sa kaikki on näin köyhää. Raken-

nukset, joita oli vielä pystyssä, 

olivat iänikuisia hirsiröttelöitä.

Tultuani perille, herätti huol-

tokuorman tulo miehissä mielen-

kiintoa. Varsinkin elintarvikkeet 

ovat sodassa haluttua tavaraa. 

Pois lähtiessäni tuli kaksi kotipi-

täjäni poikaa kysymään minulta: 

tiedänkö missään saunaa ja pyyk-

kipataa. Sanoin tietäväni. Niin 

pojat lähtivätkin kyytiini. Kun 

tulimme järven takaa Petroskoin 

tielle, niin hevonen ei suostunut 

nousemaan sille, vaan stoppa-

si siihen, työnsi kärryt takaisin 

korskui ja kuopi jaloillaan, pel-

käsi. Toinen pojista sanoikin:

Mikä sille nyt ... kummituk-

siako se? Kävin rauhoittamassa. 

Puhelin ja yritin kuolaimista ta-

luttaa sen tielle, mutta mikään ei 

auttanut. Korskumien vain vaan 

jatkui. Koskaan ennen se ei ol-

lut käyttäytynyt noin. Minulla 

otti Aatamille ja kärryssä seis-

ten hutkaisin sitä ohjasperillä. 

Silloin meitä vietiin. Se laukka-

si töpinään asti, enkä voinut si-

tä pysäyttää. Kun se rauhoittui, 

neuvoin pojille saunan, joka oli 

pystyssä sen verran, että siinä voi 

kylpeä. Sanoin heille : -Pankaa 

sauna lämpiämään sitten, kun 

pyykit on pesty!

Ajoin Lissun puun juurelle, jo-

hon olin kyhännyt risukatoksen. 

Olihan se hevoselle mukavampi, 

kun ei sada suoraan päälle. Pyy-

sin yhtä aseveikkoa ruokkimaan 

Lissua, jotta ehtisin poikien luo 

saunalle. Nyt alkoi tapahtua: ase-

veli kieltäytyi ja minun piti hoitaa 

hevonen itse. Sitten läksin, mutta 

vieläkin tuli viivytys. Eräs aseveli 

pui minulle nyrkkiä ja karjui: - 

Et mene mihinkään ennenkuin 

syöt tuon leipäpaistin, jota olen 

pitänyt sinua varten lämminnä 

... tule heti, eikä viidestoista päi-

vä! No niin, käpäisin syömässä. 

Kun lähdin, näin savujen nou-

sevan saunalta ja pojat survoivat 

kepillä kivien päälle asetettua pa-

taa. Lähestyessäni saunaa, mat-

kaa oli enää viitisenkymmentä 

metriä, aloin kuulla ulinaa; se 

on ryssien ammus. Äänestä päät-

telin sen tulevan lähelle ja löin 

maihin. Ammus räjähti saunan 

edessä ja molemmat pojat kuo-

livat. Pata sekä sauna hajosivat 

olemattomiin.

Eikö ole ihmeellistä, miten se 

hevonen vaistosi, eikä olisi tuonut 

poikia sitä rantatietä pidemmälle. 

Ja oliko sattumaa sen aseveikon 

käytös siellä talleilla ja toisen äy-

västys sen leipäpaistinsa kanssa. 

Voiko Jumalan varjelus enää olla 

näkyvämpää? Tuota olen kysellyt 

itseltäni. Ilman näitä viivytyksiä, 

saunalle olisi tullut yksi vainaja 

lisää.

Sero

Ihmeellinen varjelus

Valtuuston päätettyä 20.12.2007 

hyväksyä Kalajokilaakson alueen 

kunnille valmistellun ns. osakas-

sopimuksen, sopimuksen jonka 

on tarkoitus mahdollistaa Niva-

lan jätevesipuhdistamon ja jäte-

veden puhdistuksen siirtymiset 

Vesikolmio Oy:lle, on vähintään 

kohtuullista, että asiaan liittyvi-

en toimien ja etenemisen osalta 

harjoitetaan jatkossa sekä kau-

pungin, Nivalan Vesihuolto Oy:

n että Vesikolmio Oy:n taholta 

rehellistä ja avointa tiedottamista 

sekä kaupunkilaisten edun mu-

kaista asioiden hoitoa.

Valtuuston tehdessä em. hy-

väksymispäätöksen oli varsin 

valitettavaa se, että valtuustolle 

esiteltiin käytännössä vain yksi 

vaihtoehto asiasta päättämiselle. 

Eli valtuustolle ei ole esitetty em. 

kokouksessa tai koskaan sitä en-

nenkään loppuun selvitettyä vaih-

toehtoa siitä, mitä lisävaatimuk-

sia Nivalan jätevesipuhdistamon 

tulisi täyttää lähitulevaisuudessa 

jotta jätevesien puhdistaminen 

omassa laitoksessa olisi mah-

dollista. Ei nimenomaan tekni-

siä laitteistovaatimuksia ja mitä 

ko. laitteistot tulisivat laskemi-

en mukaan maksamaan. Niinpä 

kaupunginvaltuusto näyttääkin 

päätyneen kalleimpaan mah-

dolliseen vaihtoehtoon, eli n. 

160 km mittaisen siirtoviemärin 

rakentamiseen Haapajärveltä Ka-

lajoelle ja Kalajoelle rakennetta-

vaan yhteiseen suuren puhdista-

mon rakentamisen vaihtoehtoon. 

Vaihtoehdon toteuttaminen 

merkinnee jätevesilaskun lähes 

kaksinkertaistumista tulevina 

vuosina.

Outoa asian yhteydessä oli 

myös se, että ei esitetty EU:n jä-

tevesien puhdistustehokkuudel-

le asettamia vaatimuksia. Ei tä-

mänhetkisiä, eikä mahdollisesti 

v. 2014 tulevia. Ei myöskään sitä, 

miten hyvin Nivalan puhdistamo 

nuo vaatimukset nykyisellä puh-

distusteholla täyttää. Eri lähteis-

tä saamani informaation mukaan 

Nivalan jätevesipuhdistamon pu-

distusteho ylittää selvästi nykyiset 

EU:n asettamat puhdistusvaati-

mukset ja täyttää pääsääntöisesti 

myös kansallisesti asetetut anka-

rammat vaatimukset.

Eräissä yhteyksissä on nous-

sut esille Nivalan Vesihuolto Oy:

n osakkeiden arvo. Ko. arvo voi-

daan laskea monellakin eri taval-

la. Jos lasketaan ko. osakkeiden 

arvo yhtiön kirjanpidollisesta 

netto-omaisuudesta päädytään 

lukuun n. 150 euroa per osake. 

Suurin piirtein samaan lukuun 

päästään jos osakkeiden arvo 

lasketaan niiden tuottoarvon 

perusteella jossa tuottovaati-

muksena pidetään Nordea pan-

kin TalletusPlus-tilille maksamaa 

2 %:n korkotuottoa. Osakkeiden 

nimellisarvo laskettuna osake-

pääomasta on n. 17 euroa per 

osake.

Jos osakkeiden arvoa mitataan 

ns. spekulaatioarvon perusteella 

tuottotasona Vesikolmio Oy:

n tuottamaa voittoa, niin osak-

keiden arvoksi em. 2 %:n tuot-

tovaatimuksella saadaan n. 500 

euroa/osake.

Heikki Häyrynen

Avoimuutta kaupungin
ja sen tytäryhtiöiden

asioiden hoitoon!
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Lauantaina kävivät Indican tytöt 

Kinevalla esiintymässä kuin rai-

kas tuulahdus talviseen viikon-

loppuun.  Faneja monen ikäistä 

oli paikalla kosolti viihtymässä 

taianomaisen musiikin parissa.

Indican tytöillä on pitkä mu-

siikkitausta, jos lasketaan mus-

karista musiikkileikkikouluun 

ja monen vuoden yhdessäolo. 

Klassista musiikkitaustaa on 

kaikilla. Keikkailtukin on jo nel-

jä vuotta yhdessä. Ennen joulua 

Indica oli Nightwishin lämppä-

rinä Skandinavian kierroksella. 

Indicalla on bändin kanssa mu-

siikillista yhteistyötä uusimmas-

sa tuotannossa.

Mitä bändille muuta kuuluu? 

Keikkoja on tälle talvi/kevätkau-

delle sopivasti buukattuna. Tytöt 

treenailevat ja tapailevat useaan 

kertaan viikossa, pitkiä lomia ei 

ole ollut. Kesäaikataulua on jo 

osin sovittuna. Uutta levyä teh-

dään syksyyn. Se on jo neljäs 

pitkäsoitto sitten maaliskuun 

Indica hurmasi Kinevalla

Kinevalla pidetty Indican konsertti kokosi runsaasti nuoria 

nauttimaan musiikista.

Indican tytöt ja faneja kaverikuvassa.

Jonsu.

Suomen suurin  vuosittainen 

kansalaiskeräys Yhteisvastuuke-

räys kutsuu työllistämään kehi-

tysvammaisia ja maataan raken-

tavia liberialaisia. Perinteinen 

yhteisvastuukeräys käynnistyy 

3. helmikuuta tasavallan presi-

dentin juhlallisella avauksella ja 

suojeluksessa.

Tänä vuonna keräyksen tuo-

tolla autetaan työllistämään ke-

hitysvammaisia suomalaisia ja 

maataan rakentavia liberialaisia. 

"Haluan töihin"-kampanja  kes-

tää vapunpäivään saakka.

Kuusikymmentä prosenttia 

Yhteisvastuuvaroista käytetään 

Kirkon Ulkomaanavun kehi-

tysyhteistyöhön ja katastrofi -

apuun, 20 prosenttia menee  

kehitysvammaisten suomalais-

ten työllistämiseen ja loput  kir-

kon ja seurakuntien tekemään 

avustustyöhön.

Viime vuonna keräys tuotti 

koko maassa noin viisi miljoo-

naa euroa.

Nivalassa 
tempaistaan 
Ystävänpäivänä

Nivalan seurakuntakodissa tem-

paistaan Yhteisvastuulle Ystävän-

päivän iltana klo 16-20. Silloin 

seurakuntakodissa  on tarjolla 

hyvää ruokaa, sydänleivoksia 

kahvin kera,  ystävähartaus, tai-

denäyttely, jonka työt ovat Kyösti 

Kallion erityisluokkalaisten teke-

miä. Lisäksi on teatteria, satuja, 

virrenveisuuvartti, kasvomaala-

usta, arpajaiset jne. Kaikki tuotto 

menee Yhteisvastuulle. 

Perinteisen tavan mukaan ke-

räys Nivalassa toteutetaan pää-

asiallisesti listakeräyksenä ovelta 

ovelle, mutta tulossa on kevään 

aikana muitakin keräykseen liit-

tyviä tapahtumia.

Yhteisvastuukeräys
alkaa sunnuntaina

Yhteisvastuukeräyksessä 

kerätään avustuksia mm. 

maataan rakentaville 

liberialaisille. Kuvassa 

liberialaistyttö Gbolokaissa 

vedenhaussa. Sama puro 

toimii pesupaikkana ja 

juomavesivarastona. Kuva 

Taideteollinen korkeakoulu.

2007.

Indica tekee kunnianhimoi-

sesti musiikin itse, säveltää, sa-

noittaa ja sovittaa, paljolti solisti 

Jonsun ideoitten pohjalta. Mu-

siikki on mystis-tarunomaista 

kerrontaa arjen ulkopuolelle 

ja tarinoita elämästä. Tyttöjen 

vaatteet ovat samassa linjassa 

kauniine yksityiskohtineen. An-

ne-Mari Pahkala/Illusion Costu-

mes on tehnyt ateljeetyönä osan 

puvustuksesta. Varsinkin Jonsun 

kauniit ja romanttishenkiset asut 

erottuvat.

Parasta rentoutusta keikkojen 

ja treenien välillä on lukeminen, 

ulkoilu, kaverien tapaaminen 

ja kotoinen olo, levähtäminen 

ja hyvä ruoka. Sen ymmärtää 

hyvin, ken tien päällä paljon 

liikkuu, tarvitsee väliin hetken 

hiljaisuudesta. 

Kinevalla Indica jakoi nimma-

reita ja hymyään vielä konsertin 

jälkeen, taisi tulla muutama ka-

verikuva-otoskin. Tytöt ovat aina 

suhtautuneet positiivisesti fanei-

hin.Matka jatkui kohti ravintola-

keikkaa paikkakunnalla illalla.
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Sisko Järviluoma lähti lähetys-

työntekijäksi Ambomaalle ja Ka-

vangolle vuonna 1969. Taivaan 

isä on johdatuksessa  on ollut 

helppo toteuttaa lähetyskutsua. 

 Olen ollut lähetystyössä 

kaikkiaan kolmekymmentäviisi 

vuotta, joista lähes kolme vuo-

sikymmentä työskentelin Oshi-

gambon lukion matematiikan 

ja fysiikka-kemian opettajana. 

Vuodesta 1996 lähtien Nkuren-

kurun lukion rehtorina ja mate-

maattisten aineiden opettajana. 

Opetuskielenä on englanti, mutta 

osaan ndongan kieltä.

Suomalaiset lähetystyönte-

kijät ovat perustaneet vuonna 

1960 Oshigambon lukion. Tästä 

sisäoppilaitoksena Pohjois-Na-

mibiassa toimivasta lukiosta tuli 

ensimmäinen koulu, jossa mus-

tillakin oli mahdollisuus kirjoit-

taa ylioppilaaksi. Tätä Ambo-

maan ensimmäistä oppikoulua 

pidetään edelleen yhtenä maan 

parhaista kouluista.

 Kirkon ylläpitämät koulut 

tarjoavat parempaa opetusta 

myös varustetaso on parempi 

kuin valtion kouluissa. Hyvän 

maineen vuoksi kirkon kouluihin 

tulijoita olisi enemmän kuin voi-

daan ottaa. Oppilaat valikoituvat 

pääsykokeiden kautta. Oshigam-

bon kouluun päässeet ovat lah-

jakkaita myös keskimääräistä va-

rakkaampien kotien lapsia, sillä 

vanhempien on kustannettava 

koulupukujen lisäksi majoitus-

kulut. Koulumaksu on noin tuhat 

euroa vuodessa oppilasta koh-

den, Sisko Järviluoma kertoo.

Oshigambon 
lukiolla on 
eliittikoulun maine.

Halusin taistella sen puolesta, et-

tei kirkon ylläpitämästä koulusta 

tulisi eliittikoulua. Kävin ”käden-

vääntöä” koulumaksuista: köyhät 

maksavat vähemmän ja rikkaat 

enemmän. Se ei ollut kovin help-

poa. Nyt koulussa toteutetaan ta-

samaksusysteemiä, lisää hhä.

Sisko Järviluoma kertoo risti-

riitaisista opetusnäkemyksistään 

saksalasten ja amerikkalaisten 

opettajakollegojen kanssa.

- Suomalaiset opettajat osasi-

vat kohdella opplaitaan tasapuoli-

sesti  ja luontevasti sekä opettivat 

lapsia ja nuoria omatoimisuuteen 

ja ajattelemaan itsenäisesti lisäksi 

he olivat kannustavia ja rehellisiä. 

Suomalaiset opettajat osasivat an-

taa vapautta ja vastuuta, kiteyttää 

Sisko näkemyksensä.

Nkurenkurun ylä-
aste ja lukio
Nkurenkurun koulu sijaitsee 

Koillis-Namibiassa Kavango-

joen varrella lähellä Angolan 

rajaa. Koulu on sisäoppilaitos ja 

perustettu vuonna 1990. Koulu 

toimii valtion, koulumaksujen ja 

Suomen Lähetysseuran tuen va-

rassa. Oppilaita on tällä hetkellä 

vajaat kolmesataa, afrikkalaiset 

opettajat tulevat tulevat Nige-

riasta, Sambiasta, Zimbabwes-

ta, Ghanasta, Tansaniasta sekä 

Ruandasta.

- Vuonna 1996, kun tulin reh-

toriksi Nkurenkurun kouluun, 

koulussa oli sataviisikymmen-

täviisi oppilasta ja seitsemän-

toista opettajaa, mutta pienenä 

yksikkönä koulu ei ollut kovin 

kustannustehokas. Koulun laa-

jentaminen alkoi, kertoo Sisko 

Järviluoma koulunsa vaiheista.  

Rukous auttaa

Sisko Järviluoma jäi virallisesti 

eläkkeelle vuonna 2001, jolloin 

hän palasi takaisin Nivalaan. Hän 

ehti olla kolmisen vuotta eläke-

läisenä, kun sai kutsun takasin 

Namibiaan auttamaan Nkuren-

kuren koulussa. Koulun talou-

dessa oli vajetta ja siksi tilanne 

oli vaikea.

 Lähtiessäni Suomesta en tien-

nyt näistä vaikeuksista lainkaan. 

Se oli todella ikävä yllätys, ker-

too Sisko paluustaan entiselle 

koululleen.

 Opetin kaski viimeistä vuot-

ta ala-asteikäisille lapsille mate-

matiikkaa. Oli erittäin mukava 

opettaa innokkaita ja opihaluisia 

lapsia. Aikaisemmin olen opet-

tanut vain ylioppilasluokkien 

nuoria. Rehtorin toimessa Nku-

renkurussa vuosina 1996 – 2001 

jouduin käytännölliseti katsoen 

vastaamaan koko koulu toimin-

nasta: taloudesta, henkilökunnan 

palkoista ym., mainitsee hän.

Sisko Järviluoma kertoo kuin-

ka hän sai Taivaan Isältä vasta-

uksen rukoukseensa nyt tammi-

kuussa Nivalassa:

 Kolme oppilaistani ei menes-

tynyt kovin hyvin opinnoissaan ja 

näytti siltä, että heidän opintien-

sä katkeaa. Rukoilimme näiden 

lasten puolesta ja he läpäisivät 

tentin. Rukouksessa on voimaa, 

lisää hän.

Paluu kotiseudulle

Sisko Järviluoma palasi Suomeen 

ja Nivalaan jouluksi 2006. Vireät 

eläkepäivät kuluvat seurakunnan 

luottamustehtävissä ja rukoi-

len sitä, että saisi olla Jumalan 

käytössä. Kukaan kristittyhän ei 

pääse eläkkeelle lähetystyöstä. 

Tärkeä elämäntyö on nyt takana-

päin. Sisko kertoo muistavansa 

monin rukouksin entisiä koulu-

jaan ja niiden oppilaita. Hänellä 

on myös kaksi kummilasta, joita 

hän tukee sekä taloudellisesti et-

tä rukouksin. Suomen Lähetys-

seuran kummilapsitoiminnalla 

halutaan rakentaa lapsille silta 

tulevaisuuteen ja mahdollisuus 

koulunkäyntiin ja parempaan 

elämään. 

Ritva Oja

Rukouksesta 
voimaa 

lähetystyöhön

Gerson Kamunko oli yksi Sisko Järviluoman oppilaista. -

Erittittäin vastuullinen ja hyvä oppilas. Hänen koulumaksunsa 

maksavat jotkut suomalaiset. Gerson on siis kummilapsi, kertoo 

Sisko oppilaastaan.

Sisko Järviluoman Nivalan kodissa on paljon kauniita, käsintehtyjä Afrikasta tuotuja mustoesineitä. 

Nkurenkurun koulun tytöt saapumassa oppitunnilta.

Nkurenkurun koulun luokkahuonerakennus.
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Parhaat palvelut  

Veronmaksajain Keskusliiton 

jäsenmäärä kasvoi vuonna 2007 

vahvasti ja nousi vuodenvaih-

teessa uuteen ennätykseen.

1.1.2008 tehdyssä tarkistuk-

sessa Veronmaksajien kokonais-

jäsenmäärä oli 205 782, jossa on 

nousua vuoden 2007 alusta yli 

neljätuhatta jäsentä. Jäsenistä 

kotitalouksia on 166 785 ja yri-

tyksiä 38 997. 

”Kasvava kiinnostus Veron-

maksajien jäsenyyttä kohtaan 

ilahduttaa. Se kertoo luottamuk-

sesta edunvalvontatyöhömme ja 

monipuolisiin palveluihimme”, 

arvioi Veronmaksajien toimitus-

johtaja Teemu Lehtinen.

Veronmaksajain Keskusliitto 

on riippumaton kansalaisjärjestö, 

joka auttaa ja neuvoo suomalaisia 

kaikissa verotukseen liittyvissä 

elämäntilanteissa. Järjestö ei ota 

vastaan julkisia avustuksia, vaan 

toiminnan rahoitus perustuu 

jäsenmaksuihin.

Veronmaksajissa nyt
205 782 jäsentä
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Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

MOOTTORIVENE Flipper 60 
hv + traileri. P. 0400-016942.

CITROEN ax 11 trs vm.90. Kat-
sastettu 19.1 laitettu uutta 
osaa mm. takaiskunvaime-
timet, ym, pieni kulutus! 
hp.500e. Puh.0407498252.

Ora KAKSOSTENRATTAAT. 
Hp. 110 e. Puh.050-3265695 
ilt. 

TOYOTA Corolla DX -87. Huip-
pusiisti, hp. 250 euroa. Puh. 
044-294 2336.

Hyväkuntoinen 3 + 2 ruskea, 
nahkainen SOHVAKALUSTO. 
Hp. 100 euroa. Puh. 040-732 
9616.

TAKANLUUKUT 50 euroa, 
ÖLJYTANKKI 3000 L + öljyä 
n. 400 L. H. yht. 250 euroa. 
Puh. 044-256 9232.

OK-TALO keskustassa. Rak.
vuosi -80, remontoitu -04 + 
autotalli ja varasto, hyvällä 
paikalla. Tontti raj. puistoon. 
Tied. 044-501 3295.

TYÖKELKKA suunnanvaihta-
jalla + rankareki. H. 950 eu-
roa. Puh. 040-411 0159.

Ostetaan  

RAIVAUSSAHA ja puutarha-
jyrsin. Puh: 040-7061749.

HAMSTERI, varusteet + häkki. 
Puh. 040-760 2938.

Vanhempi OMAKOTITALO, 
keskustasta tai esim. Haapa-
perä, Aittoperä, Järvikylä alu-
eelta. Puh. 0442652820.

YKSIÖ tai kaksio. Puh. 0400 
462 402.

PÖYTÄKANGASPUUT. Työle-
veys 50-60 cm. Puh. 044-252 
3648.

Halutaan vuokrata  

Äiti ja pieni tytär etsii vielä 3 
H + K, 3 km. säteellä keskus-
tasta. Puh. 044-262 8555.

Perhepäivähoitaja haluaa 
vuokrata 3 H + K + S mahd. 
pian. Puh. 044-259 0137.

Kodin kirpputori  

ILMOITA ILMAISEKSI
Yksityishenkilöt voivat ilmoittaa Kodin kirpputorilla aivan ilmaiseksi. 

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

Punainen postilaatikko löytyy toimiston ikkunan vierestä.

Sähköpostilla: rivit@nivalanviikko.fi 

Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse.

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

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 95 €/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

YSIKAKS' NIVALA RY

       Tuiskulan sisäharjoitukset kaudella 2008

        P-00-02 Ma 18.30-20.00

T-93-94           Lukiolla vk. 2 alkaen La 13.00-14.30

P-97 Ke 18.30-20.00

Ammattikoulun sisäharjoitukset kaudella 2008

T-95-96 La 11.30-13.00

 T-97-98          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 18.00-20.00

P-95-96 Ke 16.30-18.00

T-93-94   Ma 19.00-20.30

Tarvitsemme T-95-96 joukkueeseen uusia pelaajia. Nyt rohkeasti mu-

kaan. Tiedustelut Ari Korpi 040-508 4374, Pirjo Jussilainen 0500-

16670 ja Sari Hautamäki 050-4007743.

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

   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. 

G-juniorit (00-02) tytöt ja pojat, harjoitukset la. klo 10.30-12.00 Tuis-

kulassa. Tervetuloa mukaan.

  Tiedustelut: Satu Kontiola puh. 040 – 5311 713

LYHTY r.y.
 PÄIVÄKAHVIT tiistaisin klo 12-14. Pappilantiellä.

METALLI

Yhteystiedot 

Puheenjohtaja

Jari Mehtälä     

Pidisjärventie 42 B 6

85500 Nivala

p. 050-3265678

e-maili  nivalaluottamusmies@

nordicaluminium.fi 

Sihteeri

Sami Kourujärvi

Järvennöntie 8

85500 Nivala

p. 0440-550392

e-maili sami.kourujarvi@luuk-

ku.com

Taloudenhoito,  Jäsenasiat

Pertti Karppinen

Kytölänpuhto 15

85500 Nivala

p. 044-5241919

e-maili  taloudenhoitaja.ao353@

omanetti.fi 

Kotisivut osoitteesta

www.nivalanmetalli353.net

Nivalan Metallityöväen Ammattiosasto 353

  MTK

Maa- ja metsätalouden

VEROILTA

NAO:n (Ammattikoulu) audi-

toriossa to 7.2.2008 klo 18.45

Kahvit klo 18.30

 Ohjelma          

klo 18.45-19.30 Investointituet, 

Johan Åberg MTK

klo 19.30-20.30 Ajankohtaista 

verotuksessa, Timo Sipilä MTK 

klo 20.30-21.30   

Verolomakkeet, Jokilaaksojen 

verotoimiston edustaja

 

 Luennoitsijoina ovat MTK:sta 

OTK Timo Sipilä ja agronomi 

Johan Åberg sekä paikallisen 

verotoimiston edustaja.

Tilaisuus on MTK:n jäsenille 

maksuton.

 

Tervetuloa!

MTK-Pohjois-Pohjanmaa ja 

MTK-Nivala

MSL opintokeskus

SPR Nivala

Sydämelliset

KIITOKSET
kaikille verenluovuttajille. Saim-

me ennätykselliset 161 pussia 

verta yhden päivän aikana. 

Kiitokset Terttu Heikkiselle, Jäte-

huolto Mehtälälle, Leena Suvan-

nolle ja muille vapaaehtoistyön-

tekijöille sekä Nivalan NS:lle.

SPR:n Nivalan osasto

KINEVA

Seuraava 

JOHTOKUNNAN KOKOUS

su. 10.2. 2008 klo 16.00 

Kinevalla.

KOTISIVUMME

aukesivat!!! Osoite on: www.

tietotori.fi /nivalandemarit. Käy 

kotisivuillamme ja ilmoittaudu 

ehdokkaaksemme syksyn 2008 

kunnallisvaaleihin!.

MUISTATHAN!

Kantritanssi jatkuu Kinevalla 

tiistaisin 18.30-19.30 / helpom-

mat tanssit ja 19.30-21.00 / haas-

tavammat tanssit. Opettajana 

Matti Molis!!!
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UUSI SAHA
valmistuu keväällä

Tarvitsemme tukki- ja
parruvaltaisia leimikoita

TÄMÄN TALVEN korjuuseen

Pihkassa puuhun

Kysy lisää
hankintaesimiehiltämme

Jouni Ahlholm p. 040 5409 417
Nivala - Kärsämäki -

Ylivieska - Haapavesi etelä

Antero Haataja p. 040 5130 345
Haapavesi pohjoinen - Pulkkila -
Piippola -Kestilä - Vaala -Utajärvi

Ari Poutiainen p. 0400 509 543
Oulainen - Vihanti - Ruukki -
Rantsila - Liminka - Temmes -

Tyrnävä - Muhos

Viikonlopun Nivalan Viikkoon tarkoitetun materiaalin 
viimeinen jättöaika on torstaisin kello 14.00.


