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Uusia näkökulmia julistajien taustoihin

Kai Antturi, Martti Kallionpää, 

Tapani Kärnä, Veikko Manni-

nen, Raimo Rahnasto, Jaakko 

Sahimaa, Åke Söderlun, Hannu 

Vaurula ja Niilo Yli - Vainio ovat 

tunnettuja nimiä suurelle joukol-

le suomalaisia. 

Mutta kuinka moni tuntee 

edellä mainittujen puolisot? 

Uskon, että se joukko on huo-

mattavasti pienempi. Toimittaja 

- kirjailija Ulla Riutta on tehnyt 

merkittävän työn teoksellaan. 

Hän johdattaa lukijansa tunte-

maan tunnettujen sanan-

julistajien elämää heidän 

puolisoittensa näkemys-

ten ja elämänkokemusten 

kautta. Aino Yli - Vainio 

- Säily kuvaa tyttärenä 

edesmennyttä isäänsä, Niilo Yli- 

Vainiota ihmisenä ja perheen-

isänä. Kiistaton tosiasia on, että 

sananjulistajien puolisot jäävät 

liian usein ikään kuin miestensä 

varjoon. Tunnettu sanonta kuu-

luu: " Jokaisen menestyvän mie-

hen takana on nainen." Sanonta 

pitänee edelleen paikkansa.

Riutan kirjan avulla avautuu 

lukijalle näkökulma tunnettujen 

sananjulistajien perhe-elämään. 

Eletäänkö heidän perheissään 

samanlaista elämää kuin muis-

sakin perheissä? Millaista on pa-

pin perheen arki? Entä julistajan 

puolison elämä? Kuinka puoliso 

kokee miehensä kutsumuksen? 

Kuinka perheenisän kutsumus 

heijastuu perheen elämään? Vai 

heijastuuko se ollenkaan? Kuinka 

pastorin lapset mieltävät isänsä 

työn? Mitä seurakunta odottaa 

paimenen puolisolta? Ne ovat 

kysymyksiä, joita ilmeisesti mo-

nikaan kuulijan paikalla oleva ei 

tule useinkaan ajatelleeksi.

Nyt puhuvat saarnaajien 

vaimot - teoksellaan Ulla Riut-

ta avaa lukijainsa eteen uuden, 

mielenkiintoisen näkökulman 

sananjulistajien ja heidän per-

heittensä elämään. Eikä vain 

perhe- elämään, vaan myös ju-

listajien puolisoiden elä-

mään. Sananjulistajan 

puolison työ tapahtuu 

taustalla, piilossa. Se on mo-

nitahoista. Siihen sisältyy ruko-

usta, myötäelämistä, rohkaisua, 

rinnalla kulkemista, miehen va-

rustamista matkoille, jne...

Kirjoittajaa on syytä onnitella 

uusimmasta teoksestaan.  " Nyt 

puhuvat saarnaajien vaimot - 

teokselle on syytä toivoa laajaa 

lukijakuntaa.  Näin siksi, koska 

Riutan kirjan kautta avautuu lu-

kijalle uusi näkökulma tunnet-

tujen sananjulistajien elämän 

taustoihin. Heidän puolisoittensa 

panoksella on mitä ilmeisemmin 

ratkaiseva merkitys kutsumus-

työssä ahertavien miesten elä-

mään. Tässäkin 

pätee vanha vii-

saus: Yhteistyössä 

on voima ja siunaus. 

Päättäessään mahta-

van luomistekojensa sarjan Juma-

la loi viimeksi ihmisen. Samalla 

hän asetti avioliiton. Esivanhem-

mistamme Aadam ja Eeva saivat 

Luojalta siunauksen ,

kuten Raamattu todistaa: " Ja 

Jumala siunasi heidät " 1 Moos 

1: 26.- 28. Suosittelen Ulla Riu-

tan uusinta teosta kaikille. Sen 

äärellä saa lukija viettää antoisia 

hetkiä.

Jussi Jokisaari

Nimipäivät  

Sunnuntai  
13.4.2008

Kalenteri
Lukijan ajatuksia  

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Valtuuston kokouksessa 3.4.08 

äänestystuloksen jälkeen, Sosi-

aalidemokraattinen ryhmä jätti 

eriävän mielipiteen ympäristön-

suojelumääräyksien osalta, seu-

raavin perusteluin;

Virtsan ja lietelannan levi-

tys tulisi olla kielletty pohjave-

sialueella sen hygieenisyyden 

säilymiseksi ja pilaantumisen 

estämiseksi. Päätöksessä olisi pi-

tänyt tukeutua ympäristösihtee-

rin ja asiantuntija lautakuntien 

esitykseen.

Lupamääräyksissä tulisi tu-

keutua tasa-arvon ja kestävän 

kehityksen periaatteeseen.Vesi 

on tärkeä luonnonvara ja tulevi-

en sukupolvien omaisuutta.

Yhteiselo vaatii toisten huo-

mioon ottamista, myös elinkei-

noa harjoittaessa.

Ympäristökeskuksen vuonna 

2001 tehdystä selvityksestä käy 

ilmi, että Nivalassa on tärkeitä 

pohjavesialueita ja vedenotta-

mot on rakennettu lähteisiin. 

Selvityksestä löytyy myös viisi 

pohjavesien suojeluun liittyvää 

tutkimussuositusta luokitelluil-

le alueille ja kuusi pohjavesi-

tutkimusta luokittelemattomille 

alueille.

Piittaamattomuus ympäris-

töstä näyttää olevan kuitenkin 

valtaosan ajatuksissa silloin kun 

on kysymys maataloudesta. Asi-

antuntijalautakunnan jäsenyys 

horjuu ja katoaa kun istutaan 

valtuustosalissa ja tyhjääkin voi 

valtuustossa äänestää. Se vasta on 

mielenkiintoista.

Nivalan olisi pitänyt olla 

ympäristönsuojeluasiassa esi-

merkkinä muille seutukunnan 

jäsenkunnille. 

Mönkään menn hett alkajai-

siksi yksi strategiatyöperuste.

No voihan sitä sanoa, että Ni-

vala on tässä ”lantapykälässä” nyt 

alueensa edelläkävijä!

Sirpa Heiska
Teknisen/ympäristö ltk vpj

Ei kiitos, ei koskaan kenellekään E-kolia hanasta!

Hiljattain sain olla mukana Kin-

nulaan tehdyllä retkellä. Siellä 

meitä lämpimästi tervehdittiin 

Vihtori Storkin sepittämällä 

vastaanottolaululla. Se esitettiin 

meille aivan sydämeen käyvästi. 

Sitten ruokailimme, ja sen jälkeen 

oli muutamia ohjelmanumeroita. 

Seurasi virsi ja hartauspuhe. Sit-

ten arvottiin arvat, mutta tuuria 

minulla ei ollut.

Jo kahvijonossa kiintyi huo-

mioni ruudullisessa puserossa 

sisälle tulleeseen mieheen, jota 

mielestäni pidin jonakin kah-

vinpersolla sisälle tulleena laita-

puolen kulkijana.

Sitten lähdimme tutustumaan 

kirkkoon, sekä kunnan ja seura-

kunnan yhdessä rakentamaan 

Heikin Halliin, jonka alaker-

rassa oli uimahalli. Kun vähän 

aikailtuani menin kirkkoon, 

hämmästyin suuresti, sillä kes-

kikäytävään siellä nojaili tämä 

laitapuolen miehenä pitämäni 

tyyppi ja kutsui koukistetulla 

sormellaan minua luokseen. No 

enhän minäkään nyt joka jätkän 

kutsusta... mutta joku kuiskasi; 

hän on kirkkoherra.

Kirkkoa hän oli jo esitellyt 

ja pyysi minua antamaan ääni-

näytteen uruista. Äkkiä katsoen 

urut näyttivät samanlaisilta kuin 

kirkkoherrakin. Mutta kun aloin 

niitä soittaa, en olisi malttanut lo-

pettaa, niin miellyttävän tuntoi-

set ne olivat: Ääni oli pehmeä ja 

koskettimet kuin vetivät sormia 

puoleensa. Jalkion herkkyys oli 

myös ihanteellinen. Soittamises-

ta tuli tunne kuin sulhasmiehellä, 

joka huulin saa kosketella morsi-

amensa poskea.

Kävimme Storkin museossa-

kin, ja näimme, että kirkkoher-

ralla huumori pursuaa samoin 

kuin hänen edesmenneellä ys-

tävällään, jonka töitä hän meille 

esitteli. Hän kertoi myös kalareis-

susta, minkä he taiteilijan kanssa 

kerran tekivät:

- Kun nakkelimme koukkuja, 

olivat kalat ottavimmillaan, nou-

si suurta ja pikkukalaa. Kun ja-

oimme kaloja Vihtorin tekemiin 

kontteihin, tahtoi isommat kalat 

eksyä toimestani minun konttii-

ni, josta Vihtori huomautti, mut-

ta sanoin:

- Kala kuin kala.

Kun lähdimme kotimatkalle, 

Vihtorin harteilla olikin minun 

konttini, josta minä huomautin, 

mutta Vihtori totesi:

- Kontti kuin kontti.

Sero

Kontti kuin kontti Lukijan runo

Maaliskuu nyt taakse jää,

ja huhtikuuhun mentiin.

Keväästä jo kertoo sää,

kun peipot pihaan lensi.

Kellot siirtyi kesäaikaan,

luonto hiljaa herää.

Monen rintaan 

lemmentaikaa,

siinä monta erää.

Rapa lentää sorateillä,

tie kuin kyntöpellot.

Herrat hyppää "kinkereillä",

pian jollekkin soi "kellot".

Lumet pois taas sulaneet,

maa on vielä jäässä.

Ojissa jo virtaa veet,

ja nokanalus räässä.

Muuttolinnut monet tulleet,

jälleen pihapiiriin.

Tervehdykset Sulle, mulle,

päältä tuuliviirin.

Etelästä nyt taas tuulet,

tuonut lauhaa säätä.

Silmiimme toi hymyhuulet,

ei tiellä enää jäätä.

Lenkkiteille mielet halaa,

tiukka housunkaulus.

Siellä liiat rasvat palaa,

"rahat vei kuin laulus".

Nyt on meillä sitten kevät,

kauan kaivattu jo sitä.

Mietteet näin myös 

selkenevät,

hyvä jalat maassa pitää.

Aatos

Kevään kertomaa
Sunnuntai: Tellervo.

Maanantai: Taito.

Tiistai: Linda, Tuomi.

Keskiviikko: Jalo, Patrik.

Torstai: Otto.

Perjantai: Valto, Valdemar.

Lauantai: Pilvi, Pälvi.

Sunnuntai: Lauha

Ihminen ei  koskaan paljasta 

luonnettaan elävämmin kuin 

kuvatessaan jonkun toisen 

luonnetta. 

Jean Paul

Sanokaa Jumalalle:

Kuinka pelottavia ovatkaan sinun 

tekosi!

Viholliset nöyrtyvät sinun edes-

säsi suuren voimasi tähden.

Koko maa kumartuu eteesi,

koko maa laulaa kiitostasi

ja ylistää nimeäsi.

Tulkaa ja katsokaa Jumalan 

töitä.

Hän on tehnyt meille suuria 

tekoja.

Hän muutti meren kuivaksi 

maaksi,

kuivin jaloin kansa kulki virran 

poikki.

Siksi me saamme iloita hänestä.

Hän hallitsee voimallaan iäti,

hän pitää silmällä kansoja.

Älköön kukaan nousko kapinaan 

häntä vastaan.

Ylistäkää meidän Jumalaamme, 

kaikki kansat,

antakaa ylistyksen kaikua!

Hän antaa meille elämän,

hän ei salli jalkamme horjua.

Ps. 66: 3-9 

1. Missä maassa käytiin 1970- lu-

vun alussa ns. korppusota?

2. Mikä provinssi liittyi Kana-

daan  vasta vuonna 1949?

3. Mikä laitos päättää lääketie-

teen ja fysiologian Nobel-pal-

kintojen jaosta?

4. Mikä oli Greta Garbon alku-

peräinen sukunimi?

5. Mikä on Saksan vanhin 

kaupunki?

Vastaukset sivulla 4

Meillä Suomessa nämä Nato pu-

heet pulpahtavat aina tuon tuos-

takin monen Nato- kiihkoilijan 

huulilta esiin ja muistuttavat, et-

tä Suomen tulis liittyä sotilasliit-

to Natoon ja vieläpä hyvän sään 

aikana. 

Niinhän se on kun ihminen on 

syköfyyinen kokonaisuus, yksilö, 

itsekäs, omahyväinen .Se pitää 

itseään itseoikeutettuna ja aina 

oikeassa. Mutta ei näe sitä mitä 

toiset näkevät ja ajattelevat kan-

salaisten kesken tästäkin Natos-

ta. Meillä EU ja Nato kriittisyys 

on kasvanut 60 % kansalaisista 

vastustaa Naton optiota, siihen 

liittymistä.

Niinpä jäsenyys ei ole ajan-

kohtainen siitä saamme itse 

päättää, eikä meitä kukaan siihen 

pakota. Presidentti ja p-ministe-

ri ovat luvanneet  kannattavan-

sa edelleen Suomen sotilaallista 

liittoutumattomuutta, mutta ovi 

on raollaan ja keskustelu näistä ja 

kaikista tulee hallituksessa selon-

tekona jatkumaan.  Selvää on se, 

että tämän hallituksen aikana ei 

Natoon liitytä. Siitä tätä hallitusta 

kootessa silloin päätettiin.

Nyt pitääkin näitten Nato-

kiihkolaisten muistaa , että meil-

lä on pitkä raja Venäjän kanssa. 

Venäjä ei kato hyvällä silmällä, 

jos Suomi liittyy Natoon ja Na-

to joukkoja tulis rajalle. Niinpä 

Venäjä on selväsanaisesti monel-

la suulla Putinin ja Medvedevin  

suulla varoittaneet Suomea Na-

toon liittymisestä ja tämä pitää 

ottaa vakavasti. 

On aivan turhaa näitten Na-

to-kiihkolaisten toistuvasti näillä 

Nato-puheilla ärsyttää Venäjää ja 

pilata näin hyvät naapurivälit ja 

suhteet. Toivoa vain sopii, että 

saisimme elää rauhassa kaikkien 

kanssa tässä nopeasti muuttuvas-

sa levottomassa, epäoikeuden ris-

tiriitaisessa maailmassa, jossa on 

hyvää ja pahaa ja että hyvä voittaa 

aina pahan.

Martti Junttila 
Nivala

Nato ja siihen liittyminen

Lukemista

Nyt puhuvat saarnaajien vaimot

Ulla Riutta

Kuva ja Sana 2007, 224 s.
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Tapiolan uusien tilojen avajaisia 

vietettiin viime viikolla tiistaina, 

keskiviikkona ja torstaina. Jo jon-

kin aikaa käytössä olleita tiloja 

juhlistettiin nyt täytekakkukah-

veilla, arpajaisilla ja hyvällä kor-

kotarjouksella tuottotilille.

Nivalan palvelutoimisto si-

jaitsee entisissä Kotipitsan ti-

loissa Myllykartanossa. Tilat on 

remontoitu niin, että pankkisa-

laisuus säilyy. Neljä vaatimukset 

täyttävää neuvotteluhuonetta ja 

lisäksi kaksi muuta työskente-

lytilaa mahdollistavat työpisteet 

5-6 vakituiselle Nivalan palve-

lutoimistossa työskentelevälle. 

Tapiolalla on koko Keski-Poh-

janmaan alueella 80 työntekijää 

eri tehtävissä. Eri alojen erikois-

asiantuntijat tulevat tarvittaessa 

Nivalaan ja voivat myös käyttää 

uuden palvelutoimiston tiloja. 

- Panostamme henkilökohtai-

seen palveluun, missä asiakkaan 

tarpeet kartoitetaan kokonais-

valtaisesti. Asiakkaalle varataan 

aika, jolloin hänellä on mahdolli-

suus neuvotella kaikessa rauhassa 

parhaan ratkaisun löytämiseksi 

pankki- ja vakuutusasioissa, 

Leevi Ainasoja sanoo. Hän toi-

mii Tapiolan Keski-Pohjanmaan 

paikallisjohtajana. Tapiolalla on 

Keski-Pohjanmaan alueella pai-

kallistoimistoja 13 kappaletta.

- Tapiolla on 150 vuotta vanha 

yritys, mutta talossa on kovasti 

eteenpäin menevä henki. Etujen 

tuottaminen omistaja-asiakkaille 

on Tapiolan ainoa tehtävä. Toi-

minnassa myös sekä työnteki-

jöiden että asiakkaiden kohdalla 

painottuu inhimillisyys, Ainasoja 

kertoo.

Pankinvaihto
kiinnostaa
Nivala on Tapiolan vahvaa aluet-

ta. Yksityistalouksista 1.700 on jo 

asiakkaina Tapiolassa. Maatilata-

louksista 56 prosenttia ilmoittaa 

Tapiolan pääasialliseksi vakuu-

tusyhtiökseen ja 70 % jollakin 

tapaa. Yrittäjistä 34 prosenttia 

on Tapiolan asiakkaita.

Tapiola on vastikään teettä-

nyt Taloustutkimuksella valta-

kunnallisen tutkimuksen ku-

luttajien halukkuudesta vaihtaa 

pankkia. Vaikka vain neljä pro-

senttia on toistaiseksi vaihdoksen 

toteuttanut, peräti lähes puolet 

kertoo suunnittelevansa pankin 

vaihtoa.

- Yleensä pankin vaihdos-

sa on syynä laina-asiat. Meille 

asiakkaita siirtyy muualta, kos-

ka maksamme käyttötilille pa-

rempaa korkoa ja se maksetaan 

päivän saldolle, eikä kuukauden 

alimmalle saldolle. Etu on asiak-

kaalle huomattava.

- Myös se on asiakkaille mie-

luista, että meillä tilillä ei tar-

vitse olla jotain tiettyä summaa 

saadakseen palveluja, vaan meil-

lä kaikki asiakkaat saavat samat 

edut, kertoo Tapiola Pankki Oy:

n henkilöasiakaspalveluiden joh-

taja Marja Pajulahti.

- Seuraamme vuosittain asia-

kastyytyväisyyttä. Nyt lähes 88 

prosenttia oli valmis suositte-

lemaan Tapiola Pankkia, ja se 

on meille paras kiitos, Pajulahti 

sanoi.

Kunnallinen kuluttajaneuvon-

ta antaa maksutonta neuvontaa 

ja kuluttajavalistusta yhteistyö-

kuntien alueen asukkaille. Ka-

la- ja Pyhäjokilaaksojen kuntien 

yhteinen kuluttaneuvonta palve-

lee Ylivieskassa. Yhteistyöaluee-

seen kuuluvat Ylivieskan lisäksi 

Sievi, Nivala, Alavieska, Kalajo-

ki, Haapajärvi, Kärsämäki, Py-

häjärvi, Reisjärvi, Oulainen ja 

Merijärvi.

Kuluttajaneuvonta avus-

taa kuluttajaa riitatilanteissa 

elinkeinonharjoittajan ja yk-

sityishenkilön välillä ja ohjaa 

tarvittaessa asianmukaiseen 

oikeussuojaelimeen, seuraa 

markkinointi- ja sopimusehtoja 

sekä avustaa pyynnöstä muita 

kuluttajaviranomaisia.

Kuluttajaneuvoja

Kuluttajaneuvoja on kuntalaisten 

lähin ja ensimmäinen apu kulut-

tamiseen liittyvissä kysymyksis-

sä. Hän toimii puolueettomasti 

antaessaan tietoa kuluttajan oi-

keuksista ja velvollisuuksista  ja 

toimiessaan sovittelijana  riitati-

lanteissa. Kuluttajaneuvoja jakaa 

tietoa tavaroiden, palveluiden 

ja asuntojen kauppoihin liitty-

vissä kysymyksissä, yksityisten 

ihmisten välisin kauppoihin ei 

kuluttajaneuvoja puutu. Kulut-

tajaneuvonta kuuluu kuntien 

lakisääteisiin tehtäviin ja jokai-

sella on oikeus henkilökohtai-

seen neuvontaan. Neuvonta on 

kuntalaisille ilmaista.

- Tämän päivän kuluttajat 

ovat varsin valistuneita ja tietoi-

sia omista oikeuksistaan. Valitus-

tapausten määrä on lisääntynyt, 

päivät ovat usein melko kiireisiä, 

varsin laaja kirjo erilaisia asioi-

ta tulee eteen, mutta selvästi 

eniten auto- ja asuntokauppaan 

liittyviä tapauksia. Asuntojen 

homeongelmat työllistävät. Net-

tikauppa ei kovin merkittävästi, 

mutta etä- ja kotimyynnistä tu-

lee tiedusteluja ja lisääntyvässä 

määrin ostopalveluihin liittyviä 

ongelmatilanteita, kertoo kulut-

tajaneuvoja Sirpa Konu.

Kuluttajaneuvojan yksi tär-

keä tehtävä on jakaa tietoa 

uudistuksista.

- Kuluttajasuojaan tulleet 

muutokset jäävät helposti mo-

nilta huomamatta, esimerkiksi 

nykyään kuluttajalla on oikeus 

purkaa kauppa 14 vuorokauden, 

ei siis seitsemän päivän kulues-

sa, kuten monet virheellisesti 

luulevat. Tämä koskee ainoas-

taan koti- tai etämyyntiä. Kau-

pan perumisoikeutta ei ole, jos 

asiakas ostaa tuotteen kaupasta, 

huomauttaa hän.

Mikäli kuluttaja ja elinkeinon-

harjoittaja eivät pääse sopuun, 

voidaan tehdä valitus kulutta-

jariitalautakunnalle oikeuden-

käynnin sijaan. Oikeusproses-

si on usein raskas ja kallis tapa 

hoitaa riita-asioita. 

Kuluttajaneuvontaan voi ot-

taa yhteyttä myös sähköisesti 

netissä rekisteröitymällä käyt-

täjäksi ja täyttämällä sähköisen 

yhteydenottolomakkeen.

Kuluttajaneuvonta 
kunnilta valtiolle
Alustava lakiesitys tulee edus-

kunnan käsittelyyn tämän kuun 

aikana. Lakimuutoksen on tar-

koitus tulla voimaan jo ensi 

vuoden alusta, jolloin kuluttaja-

neuvonta siirtyisi maistraattien 

tehtäväksi.

- Tässä vaiheessa ei tiedä vielä 

mitä muutoksia tulee ja mihin 

toimisto sijoittuu, toiveissa on, 

että Oulun Eteläinen saisi oman 

toimipisteen. Kuluttajaneuvojan 

toimia ei lakkauteta, mutta ku-

luttajan oikeusturva askarruttaa,  

kertoo kuluttajaneuvoja Sirpa 

Konu tulevista muutoksista.

Kuluttajaneuvonta on merkittä-

vä riitojen ratkaisija, joustava ja 

nopea. Vuositasolla valtakunnal-

lisesti valitus- ja riitatapuksia tu-

lee käsittelyyn sataviisikymmen-

tä tuhatta, joista vain noin neljä 

tuhatta päätyy kuluttajariitalau-

takuntaan. Maassamme on tällä 

hetkellä kuusikymmentä päätoi-

mista kuluttajaneuvojaa.

Ritva Oja

Kuluttajan ilmainen oikeustie

Kuluttajaneuvoja Sirpa Konu on toiminut tehtävässään tällä alueella liki kymmenen vuotta.

Tapiolalle uudet tilat Nivalaan

Uudet toimitilat mahdollistavat pankki- ja vakuutusasioiden pohtimisen neuvottelutiloissa kaikessa 

rauhassa kahden kesken. Nivalan toimistossa työskentele 5-6 henkilöä päivittäin. Kuvassa toimiston 

nivalalaiset työntekijät sekä vasemmalla Marja Pajulahti ja oikealla Leevi Ainasoja.

Tapiolan paikallisjohtaja Leevi Ainasoja ja Tapiola Pankki Oy:

n johtaja Marja Pajulahti kertoivat, vakuutus- ja pankkialan 

kuulumisista uusien tilojen avajaisissa. 
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Vastataan pois  

Karvoskylän kappelin 
rakentamisasian

ratkaisua odotellaan 

Ratkaisua Karvoskylän kappelin 

rakentamisasiasta saadaan odo-

tella vielä jonkin aikaa. Nivalan 

kirkkovaltuusto on määräenem-

mistöllä kappelin rakentamisen 

kannalla. Hankkeeseen on myös 

myönnetty varat ja kyläläiset ovat 

luvanneet osallistua hankkeen 

kustannuksiin ja talkootyöhön.

Päätös siitä rakennetaanko 

kappeli vai ei, on edelleen kirkko-

hallituksen pohdittavana. Kirk-

koherra Martti Viljanen on ollut 

yhteydessä kirkkohallitukseen ja 

yrittänyt kiirehtiä päätöstä kirk-

kovaltuuston päätöksen mukai-

sesti toteutettavaksi. 

- Vastausta on lupailtu huh-

ti-toukokuun aikana, joten tässä 

vaiheessa täytyy vain odotella, 

kirkkoherra Viljanen sanoo.

Diakonian virka tulee 
auki
Nivalan seurakunnan kirk-

koneuvosto kokoontui viime 

maanantaina. Tilintarkastajat 

olivat tarkastaneet tilit ja neu-

vosto päätti lähettää ne edelleen 

valtuuston hyväksyttäviksi ja 

vahvistettaviksi.

Seurakuntasisar Marjatta Kar-

vola on jättämässä tehtävänsä 

paikkakunnalta muuton vuoksi. 

Näin seurakunnalle tulee auki 

diakonian virka.

La 12.4. klo  10 Yhteisvastuu-

myyjäiset seuratuvalla, tarjolla li-

hakeittoa omiin astioihin, leivon-

naisia ym. Lahjoituksia otetaan 

vastaan seuratuvalla pe  11.4.2008 

klo 18, järj. Peltolan diakoniatoi-

mikunta. Klo  19.30 seurat Niva-

lan ry:llä (J Poikkimäki).

Su 13.4. 3. sunnuntai pääsiäi-

sestä klo 10 sanajumalanpalve-

lus kirkossa, rippikoulupyhä, III 

ryhmä, Junttila, Rautio, Gospel-

kuoro. Kolehti: Pohjois-Suomen 

tunturikappelien ja maamme 

tiekirkkotoiminnan tukemiseen, 

Kirkkohallitus. Klo 12 Aino ja 

Urho Saukonojan syntymäpäivä-

seurat Koskella, Koskenkuja 25 

(Jukkola, Junttila).  Klo 13 seurat 

Nivalan ry:llä (A Pyykölä). Klo 

14 Hyväntekeväisyyskonsertti 

Yhteisvastuun hyväksi kirkos-

sa, Nivalan Mieslaulajat joht.  J 

Junno, 

A Ylikoski, urut. Klo 18.30 seu-

rat Nivalan ry:llä (A Pyykölä, T 

Poikkimäki). Klo 19 Herättäjän 

seurat seuratuvalla ( J Hautala, J 

Riipinen, J Harvala).

Ma 14.4. ei näkövammais-

ten kerhoa!, kerho siirretty ma 

21.4.2008.

Ti 15.4. klo 9 lähtö hopeaiän 

kerhon retkelle Kokkolaan. Il-

moittautuminen to 10.4.2008 

mennessä kirkkoherranviras-

toon p. (08) 440 025. Paluu n. 

klo 16.30, retken hinta n. 25 €. 

Klo 11 kohtaamispaikka Ran-

ni, Peltolan pappila, Asematie 

7. Kaikki laulamaan Anu Rauti-

on johdolla. Tervetuloa kevään 

viimeiseen kokoontumiseen! 

Klo 12.30 ystäväpalveluryhmä 

kokoontuu Päiväkeskuksessa 

(Huom! Päivä, Ei kokoontumis-

ta to 17.4.2008). Klo 18 naisten 

piiri seurakuntakodissa.

Ke 16.4. klo 11 varttuneiden ker-

ho Nivalan ry:llä (O Tölli). Klo 18 

virsipiiri seurakuntakodissa.

Klo 18 gospelkuoron harjoitukset 

seurakuntakodissa.

To 17.4. klo 19 Kallion leirikes-

kusmyyjäiset Korpirannan ry:

llä.

Pe 18.4. klo 18.30 raamattuluok-

ka Nivalan ry:llä.

La 19.4. klo 19 Jaakko Löytyn 

& K2- yhtyeen  konsertti Niva-

lan kirkossa.  Ohjelma 10 €. Klo 

19.30

seurat  Nivalan ry:llä (J Tölli).

Su 20.4. 4. s. pääsiäisestä klo 10 

messu kirkossa, Uusheräyksen 

kevätseurat, saarna T Määttä,  lit. 

Viljanen, kanttori Ylikoski, Ma-

liskylän Sekakuoro joht. J Latvala. 

Jumalanpalveluksen jälkeen ke-

vätseurat jatkuvat ruokailulla ja  

päiväseuroilla seurakuntakodis-

sa (T ja J Nevalainen, Viljanen), 

kahvi ja lauluseurat.  Kolehti: 

Uusheräyksen lähetystyölle. Klo 

13 Paavo Päivärinnan muisto-

seurat Nivalan ry:llä. Klo 18.30 

seurat Nivalan ry:llä (H Saarto-

ala, K Tölli).

Diakoniatyö

Ti 15.4.2008 diakoniatoimisto on 

suljettuna.

Pyhäkoulutyö

Su 13.4. klo 12 pyhäkoulu seu-

rakuntakodissa, klo 12 Vilkunan 

alueen pyhäkoulu Stenrothil-

la, Niskakankaantie 49,  klo 12 

Katajasaaren pyhäkoulu Eeva 

Huitulalla.

To 17.4. klo 18.30 pyhä-

koulunopettajien kokous 

seurakuntakodissa.

Nuorisotyö

Pe. 11.4 klo 16.00-17.00 poi-

kien sählykerho (K 8-luokka) 

Tuiskulassa.

Pe. 11.4 klo 19-22 avoimet ovet 

nuorisotiloissa.

Ti. 15.4 klo 18-19.30 isoskoulutus 

nuorisotiloissa.

Pe. 18.4 klo 16-17 poikien sähly-

kerho (K 8-luokka) Tuiskulassa.

Rippikoulutyö

Su. 13.4 klo 10-13.30 3-rippikou-

lun kirkkopyhä. 

Lisätietoja Reetta Nummela p. 

040 532 5578.

Kolehdinkantajat:

Su 13.4. Henna Ypyä, Enni Ypyä, 

Mirka Ylikoski, Emma Sarja, Ma-

ri Mastokangas

Su 20.4. Janne Rajamäki, Kris-

tiina Astahova, Senni Suhonen, 

Matias Päivärinta

Su 27.4. Miia Korkiakoski, Tiina 

Tammela

Musiikkityö

Urkuvartti kirkossa joka kuukau-

den viimeinen perjantai klo 19.

Lähetystyö

Lähetyksen  kirpputori Kantto-

rilassa, avoinna ke ja la klo 9-13,  

saatavana varastossa olevaa il-

maista vaatetavaraa.

Kalajoen, Raahen ja Limingan 

rovastikuntien maallikkokoulun 

seuraava osio on Kalajoen Kris-

tillisellä Opistolla 18.-19.4.2008, 

jonne voi osallistua  myös osa-

aikaisesti. Viikon lopun aiheina 

ovat: Pe klo 18 Miten nuoret  kir-

kot hoitavat jäsentensä hengellis-

tä elämää, Kerttu Nygren,  

La klo 9 Hiljaisuus hengellisen 

elämän hoitajana ja hengellinen 

matkakumppanuus, Kari Tiirola, 

klo 12 Evankeliumin erityispai-

notukset ja Paavali opettajana, 

Jorma Aspegren. Ruokailujen 

vuoksi  ennakkoilmoittautumi-

set opiston toimistoon p. (08) 463 

9212 tai  toimisto@kkro.fi 

Oulun eteläisen sotaorvot

Kaatuneitten Omaisten valta-

kunnalliset  hengelliset ja kult-

tuuripäivät ovat Rovaniemellä 

7.-8.6.2008.

Kyyti ja majoitusjärjestelyjen 

vuoksi ilmoittautumiset ja tie-

dustelut  p. 040 559 5287/Sirkku 

Junttila.

Herättäjäjuhlat Espoossa 

4.-6.7.2008

Linja-autokuljetus Raahe-Pyhä-

joki-Oulainen-Ylivieska-Niva-

la. Majoitus hotelli Ssandic Es-

poo, hinta 160 €/2 vrk. Sitovat 

ilmoittautumiset 4.5.2008 men-

nessä p. 044 375 4005 tai (08) 

435 475/Saarenpää.

Nivalasta ollaan ja toimeen 

tullaan-historiakirja

Harri Turusen kirjoittama Ni-

valan historiakirja on myynnis-

sä myös kirkkoherranvirastossa, 

hinta 65 €.  Lisätiedot kirkkoher-

ranvirastosta p. (08) 440 025.

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 14.4. klo 17.05 Etapissa aihee-

na rippikoulu, studiossa keskus-

telemassa vs. kappalainen Sanna 

Jukkola ja nuorisotyönohjaaja 

Mauri Autio. Ohjelman on toi-

mittanut Laila Korkiakoski.

Kanttori päivystää yleensä kes-

kiviikkoisin klo 11-12.30 kän-

nykkänumerossa: Liisa Katajala 

p. 044 344 2174 tai Anu Rautio 

p. 040 532 9051. Vapaapäivät 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.

Kastettu

Evita Lilia Ohtamaa

Kuollut

Hilja Aliisa Nurkkala s Päivärin-

ta 104 v.

Kaarlo Jalmari Kamunen  84 v.

Kirkolliset tapahtumat

Nivalassa

Projektipäällikkö, englannin 

kielen kouluttaja, talonraken-

nustekniikan opettaja, sosiaa-

lityöntekijä, perhetyöntekijä, 

perhepäivähoitaja, myyntineu-

vottelija, myyntineuvottelija/

asiakaspalveluhenkilö, yhteys-

keskustyöntekijä, lehdenjakaja, 

LVI-asentaja, teollisuusputki-

asentaja, hitsaaja, lasityöntekijä, 

kokki, baaritarjoilija.

Ylivieskassa

Arkkitehti, huoltoteknikko, ym-

päristöinsinööri. osastonhoitaja, 

sairaanhoitaja, HR-koordinaat-

tori, taloussuunnittelija, asia-

kaspalvelija. Kauneuskonsultti, 

automyyjä, kodintekstiiliosas-

ton vastuumyyjä, kesätyöntekijä, 

ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja, 

kuorma-autonkuljettaja, vesi-

huoltoasentaja, varastotyönteki-

jä, nurmikon leikkaaja, siivooja, 

parturi-kampaaja, pelinhoitaja.

Sievissä

Fysioterapeutti, mikrotukihen-

kilö, hautausmaan kesätyötekijä, 

työkaluseppä, huoltomies, lukui-

sia kesätyöntekijän paikkoja.

Haapavedellä

Työnjohtaja (rakennus), englan-

nin kielen kouluttaja, sairaan-

hoitajia ja lähihoitajia, provii-

sori, henkilökohtainen avustaja, 

tuotantosihteeri, kaivinkoneen 

kuljettaja

Haapajärvellä

Englannin kielen koulutta-

ja, erityisluokanopettaja, fy-

sioterapeutti, karjanhoitaja, 

kokki-tarjoilija.

Maanantai: Pyttipannu, kaali-

tuorekurkku-mandariinisa-

laatti.

Tiistai: Tomaattinen jauheliha-

keitto, ruisleipä.

Keskiviikko: Hunajainen 

curry-broileripastavuoka, 

tuoresalaatti.

Torstai: Keväinen Lohikeitto, 

ruisleipä.

Perjantai:  Ohra-riisipuuro, 

mansikka-puolukka -keitto, 

kinkkuleike, ruisleipä.

1. Suomessa.

2. Newfoundland.

3. Karoliininen instituutti.

4. Gustafsson.

5. Trier.

Lämmin kiitos
Teille jokaiselle, jotka teitte viimeisestä työpäivästäni juhlan.

Teitä työkavereita jään kaipaamaan. Toivon teille voimia ja 

jaksamista jatkuvien myllerryksien keskellä - ja että edes jos-

kus saisitte tuntea olevanne kaupungille voimavara, ei rasite.

Marika Ekdahl

Maanantai: Makkarakasti-

ke, perunat, jäävuori-pork-

kana-punaherukkasalaatti, 

raparperikiisseli.

Tiistai: Kalapihvit, peru-

nat, lemon-katike, rosolli, 

punaherukkakiisseli.

Keskiviikko: Tomaattinen 

härkäkiusaus, kaali-tomaat-

ti-ananassalaatti, raikas 

vadelmapersikkakiisseli.

Torstai: Lihamureke, peru-

nat, kastike, yrttijuurekset, 

jäävuori-persikkasalaatti, 

tuttifrutti-jogurtti.

Perjantai: Keväinen lohikeitto, 

juusto, kesämarjahyytelö.

Lauantai: Kaalipata, puolukka-

sose, mandariinikiisseli.

Sunnuntai: Ananas-possu-

pata, perunat, kaisersalaatti, 

suklaa-banaaniherkku.
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Reisjärviset veljekset Sauli ja Vesa 

Kiviranta sekä nivalalainen Tee-

mu Kumpumäki ovat yhteistyössä 

suunnitelleet ja rakentaneet pa-

perikoneen telojen mittalaitteen. 

Kaverusten, entisten Nivalan 

ammattiopiston opiskelijoiden, 

yhteisen uurastuksen tuloksena 

on syntynyt insinöörityö Metso 

Paper Oyj:lle.

Sauli, Vesa ja Teemu ovat 

suunnittelleet laitteiston käytän-

nössä täysin tyhjästä, omaan in-

novatiivisuuteensa luottaen, sillä 

laitteen tilaaja Metso Paper antoi 

heille vain ongelman ja laitteen 

tarkkuuden, jolla ongelma tulisi 

ratkaista.

-Kyseessä on mittausjärjestel-

mä, jolla pystytään selvittämään 

paperikoneen telojen kunto. Lait-

teisto mittaa telan pintaprofi ilin ja 

halkaisijan 0,1 mm tarkkuudella, 

telan ollessa paikallaan paperiko-

neessa. Automaattinen mittalaite 

nopeuttaa huomattavasti proses-

sia ja säästää aikaa manuaaliseen 

laitteseen verattuna, kertoo Sauli 

Kiviranta.

Mittalaitteen suunnittelun 

kaverukset aloittivat tutkimalla 

mittauskohteeseen sopivien an-

turien toimintaa ja tarkkuutta. 

He rakensivat osioittain elekt-

roniikkaa, ohjelmistoa ja tar-

vittavaa mekaniikkaa. Projek-

tin edetessä he saivat testattua 

mittausperiaatteen. Laitteistolle 

rakennettiin oma testausympä-

ristö. Valmis järjestelmä sisältää 

siis elektroniikan ( kaksi mitta-

uspiirilevyä, virtalähdelevyn ja 

emolevyn). Laitteen mekaanisen 

rungon ja ohjelmiston, jolla mit-

taustulokset voidaan analysoida, 

ovat suunnitelleet ja valmistaneet 

Lauri Kiviranta ja Jukka Mäki.

- Järjestelmä koostuu antureis-

ta, mittauselektroniikan yksikös-

tä,  tallentavasta PC-koneesta ja 

mekaniikasta, jolla laitteisto lii-

tetään paperikoneeseen, eli mit-

tausjärjestelän ohjelmisto tal-

lentaa tulokset antureille, esittää 

ne käyttäjälle ja lisäksi tulostaa 

niistä raportteja,  kertovat Tee-

mu, Vesa ja Sauli.

- Kokonaisuudessaan projek-

tiin meiltä meni aikaa vuoden 

verran, ensimmäisestä palaveris-

ta Metson edustajien kanssa aina 

insinöörityön luovuttamiseen ar-

vostelua varten. Opinnäytetyön 

teimme Oulun seudun ammatti-

korkeakoulun Raahen tekniikan 

ja talouden yksikössä pääosin 

vuoden 2007 aikana, Sauli ja Vesa 

Kiviranta ja Teemu Kumpumäki 

kertovat keksintönsä toteutumi-

sen vaiheista.

Keksintö on saanut paljon 

ylistävää palautetta. Koulu lä-

hettää työn valtakunnalliseen 

insinöörityökilpailuun. Työn 

valvojana on toiminut Juha Räty 

ja ohjaajana Janne Räihä Raahen 

tekniikan ja talouden yksiköstä 

sekä työn tilaajan edustajana Sep-

po Parviainen Metso Paper Oyj:

stä. Mittausjärjestelmä on paten-

toitu Metson toimesta.

Ritva Oja

Monialainen oppimisympäristö
Nivalan ammattiopisto on yk-

si merkittävä Kalajokilaakson 

koulutuskuntayhtymän oppilai-

tos ja toimija Oulun Eteläisen 

alueella.

 Opiskelijamäärissä on ollut jat-

kuvaa kasvua. Toinen merkittävä 

yksikkö on AIKUKAM, joka tar-

joaa monipuolista aikuis- ja op-

pisopimuskoulutusta. Koulutus 

toteutetaan lisä-, täydennys- ja 

uudelleenkoulutuksena, kattaa 

lähes kaikkien koulutusalojen 

perustutkinnot.

- Nivalan ammattiopisto on 

kuntayhtymän suurin toisen as-

teen kouluttaja. Opiskelijoita on 

tänä lukuvuonna yli seitsemän sa-

taa ja henkilökuntaakin satakol-

mekymmentä, Nivalan historian 

ennätys, kertoo ammattiopiston 

rehtori Mauno Jussila ylpeänä 

koulunsa vetovoimaisuudesta.

- Olemme merkittävä am-

matillisen koulutuksen toimija 

alueella. Valtakunnallisessa ver-

tailussa pärjäämme hyvin. Osaa-

mistaso vastaa työelämän tarpei-

ta ja olemme koko henkilökunta 

panostaneet  opiskelunsa keskeyt-

täneiden elämäntilanteen ja kes-

keytyksen syiden selvittämiseen, 

ettei kukaan pääsisi putoamaan 

ns. ”tyhjän päälle”. Korostamme 

tutkinnon suorittamisen tärkeyt-

tä, Jussila korostaa.

-Kevään yhteishaku on jo päät-

tynyt, mutta heinä- elokuussa ta-

pahtuu täydennyshaku, jolloin ne 

joilla ei vielä ole opiskelupaikkaa, 

kannattaa kysellä mahdollisia 

vapaita paikkoja oppilaitoksista, 

huomauttaa Jussila.

Työssäoppiminen

Ammatilliseen perustutkintoon 

sisältyy vähintään kuuden kuu-

kauden työssäoppimisjakso (20 

opintoviikkoa). Työssäoppimi-

nen korvaa perustutkintoon ai-

emmin kuuluneen harjoittelun.

 Työssäoppimisjaksolla opiske-

lijalla on mahdollisuus hankkia 

osa tutkintoon kuuluvasta am-

mattiosaamisestaan todellisissa 

työtehtävissä ja aidossa työyh-

teisössä, jossa saa monipuolista 

kokemusta alan työtehtävistä. 

Yhteistyö yritysten kanssa aut-

taa oppilaitosta kartoittamaan 

työelämän tulevia tarpeita ja  

luo yrityksille mahdollisuuden 

vaikuttaa koulutuksen kehittä-

miseen. Työssäoppiminen on 

tavoitteellisempaa ja ohjatumpaa 

kuin aikaisempi työharjoittelu.

Kaksoistutkinto

Nivalan ammattiopistossa on 

mahdollista opiskella samanai-

kaisesti ammatillinen perustut-

kintoa ja ylioppilastutkinto. 

Opiskelu kestää yleensä kol-

mesta neljään vuotta. Jos opis-

kelija kirjoittaa hyväksysysti 

vähintään neljä ainetta, kielet 

englanti, ruotsi, matematiikka ja 

äidinkieli sekä valinnaisia reaali-

aineita esimerkiksi fysiikka, hän 

saa ylioppilastutukintotodistuk-

sen, mutta ei päättötodistusta, 

sillä kaikkia vaadittavia kursseja 

ei ole suoritettu.

- Kaksoistutkinto antaa hy-

vät valmiudet opiskelijalle jat-

ko-opiskelua ajatellen joko am-

mattikorkeassa  tai yliopistossa. 

Tutkinnon suorittaminen vaatii 

tiivistä ja motivoitunutta opis-

kelua sekä hyvää pohjavalmiut-

ta. Pääsyvaatimuksena olemme 

pitäneet vähintään 7,5 keskiar-

voa peruskoulun lukuaineissa. 

Kymmenkunta opiskelijaa vuo-

sittain suorittaa tämän vaati-

van  kaksoistutkinnon, Jussila 

mainitsee.

 Kansainvälistyvä työelämä 

vaatii hyvää kielitaitoa etenkin 

englannin kielen laaja-alaista 

hallintaa. Esimerkiksi osa säh-

kötekniikan oppiaineistosta on 

ainoastaan englanninkielistä, 

huomauttavat kieltenopetaja Satu 

Ojala ja säköosaton johtaja Mika 

Lukkarinen.

Kaksoistutkinnon yleisin 

muoto on ammatti- ja ylioppi-

lastutkinnon yhdistelmä, mut-

ta myös kahden ammatillisen 

tutkinnon suorittaminen on 

mahdollista.

Ritva Oja

Nivalan ammattiopiston rehtori Mauno Jussila (vas.) kieltenopettaja Satu Ojala ja sähköosaston 

johtaja Mika Lukkarinen.

Keksintö Metsolle

Tutkintovastaava Hannu Haikara (vas.) ja tietokoneasentajan 

tutkintotoimikunnan puheenjohtaja Arto Saarelainen

Opetushallituksen alainen Tieto-

koneasentajan tutkintotoimikun-

ta järjesti tänä vuonna valtakun-

nallisen seminaarin ensimmäistä 

kertaa Nivalassa. Seminaariin 

oli kokoontunut toimikunnan 

lisäksi tutkintovastaavia ympäri 

Suomea eri ammatillisista op-

pilaitoksista. Seitsenhenkinen 

toimikunta valvoo näyttötut-

kintoja ja tekee järjestämissopi-

muksia ammatillisten oppilaitos-

ten kanssa sekä antaa palautetta 

ja kommentteja. 

- Näyttötutkinto on tarkoitettu 

aikuisille työssä oleville. Am-

matitaito osoitetaan näytöllä ja 

osaaminen mitataan käytän-

nössä riippumatta siitä, onko 

ammattitaito kertynyt  työkoke-

muksen, opintojen tai muun toi-

minnan kautta, kertoo tutkinto-

toimikunnan puheenjohtaja Arto 

Saarelainen.

-Tutkintotoimikunnan ensisijai-

sena tehtävänä on johtaa aikuis-

ten näyttötutkintojen järjestä-

mistä ja antaa tutkintotodistus. 

Toimikunta antaa ohjeita käy-

täntöjen yhdenmukaistamiseksi 

ja antaa kehittämisehdotuksia 

sekä pitää keskusteluyhteyttä op-

pilaitosten välillä. Lähtökohtana 

on, että tutkintojen taso saadaan 

pysymään mahdollisimman kor-

keana, Saarelainen lisää.

Nivalassa tutkintovastaavana toi-

mii Hannu Haikara.

- Nivalassa tietokoneasentajan 

näyttötutkintoja on suoritettu 

vuodesta 1998 lähtien ja vuosit-

tain on tutkinnonsuorittajia noin 

viisitoista. Meillä Nivalassa on 

vaikeutena löytää tarpeeksi pal-

jon näyttöympäristöä tarjoavia 

yrityksiä, etuna olisi,että näytöt 

voitaisiin järjestää aidossa työ-

ympäristössä ja oikeissa työteh-

tävissä, Haikara mainitsee.

Nivalan seminaarin alkupuheen-

vuoron käytti ammattiopiston 

rehtori Mauno Jussila. Seminaa-

rin aiheina oli näyttötutkintojen 

järjestämissuunnitelmat vuo-

sille 2007 – 2010 ja järjestämis-

sopimukset sekä tämänhetkiset 

sopimusoppilaitokset.

Ritva Oja

Seminaari Nivalan 
ammattiopistolla

Teemu Kumpumäki testaamassa mittalaitteistoa.
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Nivalassa seurakunnan tiloissa 

toimii vertaisryhmä perheille, 

joissa on vain yksi vanhempi 

kantamassa arjen vastuuta. 

Toimintaa organisoi Yhden 

Vanhemman Perheet - OLK-

KARI ry, joka hoitaa toiminnan 

hallinnollisen puolen, jolloin 

toimivat ryhmät voivat keskit-

tyä itse toiminnan pyörittämi-

seen. Yhdistyksen tavoitteena 

on tarjota vertaistukitoimintaa, 

virkistystä ja yhdessäoloa yksin- 

ja yhteishuoltajille.

Olohuone -toiminta pyörii va-

paaehtoisvoimin ja Nivalassa sitä 

vetävät Eija Kukkurainen ja Pirk-

ko Pietikäinen, joka on seurakun-

nan puolelta yhdyshenkilönä.

Kokoontumisia on ollut ker-

ran kuussa seurakuntatalolla. 

Kokoontumisajaksi lapsille on 

järjestetty hoito seurakunnan 

päiväkerhotiloissa. Tänä aikana 

vanhemmat voivat olla yhdessä 

ja keskustella samassa tilanteessa 

olevien kanssa, vaihtaa ajatuksia 

sekä saada ja tarjota vertaistukea. 

Sosiaalisten kontaktien tarjoami-

nen ja arkielämän tukeminen on 

toiminnan keskeinen tehtävä. 

Olkkari ry toimii yhteistyössä 

Yksinhuoltajien ja yhteishuolta-

jien liitto ry:n Pohjois-Suomen 

aluetoimiston kanssa. Olohuo-

netoiminta tarjoaa kevennettyä 

paikallisyhdistystoimintaa paik-

kakunnille, joissa ei ole omaa 

paikallisyhdistystä.

Toimintaan 
kutsutaan kaikkia 
yh-perheitä

Nivalan Olohuone on aloitta-

nut toimintansa viime syksynä. 

Se on kokoontunut kerran kuu-

kaudessa ja toimintaan on osal-

listunut kymmenkunta henkilöä 

lapsineen. 

Kokoontumisilla ei ole ollut 

erityisiä teemoja, vaan on keskus-

teltu kulloinkin ajankohtaisiksi ja 

tärkeiksi koetuista aiheista. Lap-

sillakin on hauskaa seurakunnan 

päiväkerhotiloissa leikkikalujen 

ja uusien kavereiden kanssa. 

Kokoontumisen ajan heitä on 

valvomassa ja leikittämässä seu-

rakunnan varhaisnuorisokerho-

jen vetäjiä.

- Tämä toiminta antaa kaikil-

le voimavaroja ja auttaa päivit-

täisessä jaksamisessa. Minulla 

pahin painajainen eron jälkeen 

kesti kolme vuotta. Muualla 

asuessani osallistuin Fisherin 

eroseminaariin, joka todella aut-

toi. Siinä sanottiin, että kaikki-

aan erosta selviytyminen kestää 

jopa viisi vuotta. Minulla asiat 

ovat jo hyvin, mutta toivoisin, 

että Nivalaankin saataisiin erose-

minaaritoiminta kanslaisopiston 

ohjelmaan, niin kuin se monilla 

paikkakunnilla jo on,  kertoo eräs 

Olkkarilainen.

Kaikki  mukaan 
Vinnurvaan
Osallistujat toivovat kovasti yh-

den vanhemman perheitä lisää 

mukaan Olkkarin toimintaan. 

Jos mukanaolijoita on vähän, toi-

minta on vaarassa lopahtaa, sillä 

aina kaikki eivät pääse paikalle. 

Aktiivinen joukko sen sijaan voi 

tehdä monenlaista yhdessä. Toi-

minta muodostuu juuri sellaisek-

si kuin ryhmä itse haluaa.

Tämän kevään viimeinen ko-

koontuminen on keskiviikkona 

toukokuun 14. päivänä. Tuolloin 

on tarkoituksena tehdä retki Vin-

nurvaan. Siellä voi saunoa, uida, 

paistaa makkaraa ja viettää aikaa 

luonnon helmassa.

Vinnurvan tapahtumaan kut-

sutaan mukaan kaikkia yhden 

vanhemman perheitä. Niille, 

joilla ei ole autoa, järjestetään 

kuljetus. Olohuonetoimintaa on 

tarkoitus jatkaa syksyllä.

Yksin- ja yhteishuoltajien Liit-

to ja heidän yhteistyöjärjestönsä 

tarjoavat monenlaista tukea, tie-

toa ja neuvontaa yksin- ja yhteis-

huoltajille. Kattojärjestön nettisi-

vut löytyvät osoitteesta www.yyl.

fi . Oulun Seudun Yksin- ja Yh-

teishuoltajat ry:n sivut ovat puo-

lestaan osoitteessa www.osyy.fi .

Liitolla on Pohjois-Suomessa 

oma aluepäällikkö Ulla Sauvola, 

jonka johdolla toiminta on hyvin 

aktiivista.

Viime kuussa Oulussa oli 

muun muassa tukihenkilökoulu-

tus, jossa valmiudet tukihenkilö-

toimintaan Pohjois-Suomessa sai 

kuusi uutta tukihenkilöä. Heitä 

voi tavata puhelimitse, henki-

lökohtaisesti tai sähköpostin 

välityksellä.

Yhden vanhemman perheet
kohtaavat Olkkarissa

Osa Nivalan Olkkari-ryhmästä sekä lastenvahdit ehtivät kokoontumaan yhteiseen kuvaan.

Pohjois-Suomen aluepäällikkö Ulla Sauvola (takana vas.) koulutti 

maaliskuussa yksin- ja yhteishuoltajia palvelemaan kuusi uutta 

tukihenkilöä. Takana Heli Tervasmäki ja Jaana Valkama, edessä 

Helena Lempiäinen, Hanna Kaikkonen ja Paula Korpela.
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Lämmitysjärjestelmän valinta 

on yksi rakentajan tärkeimmis-

tä ratkaisuista, joka vaikuttaa 

elämiseen ja sen kustannuksiin 

jopa vuosikymmenien ajan.  Kal-

liolämpö on halpa, huoleton, tur-

vallinen ja ympäristöystävällinen 

vaihtoehto, joka sopii kaikenlai-

siin kohteisiin.

 Oy KS-Geokonsult Ab on 

asentanut kalliolämpöyksikköjä 

Pohjanmaan rannikkoalueella 

jo lukuisiin kohteisiin.   

”Viime vuonnakin asensim-

me 500 kalliolämpöyksikköä ja 

kysyntä kasvaa koko ajan”, ker-

too toimitusjohtaja Kenneth 

Nordström. 

Nordströmin mukaan kalli-

olämpö on todellinen tulevai-

suuden ratkaisu, sillä sen hyvät 

puolet ovat kiistattomat.

 ”Kalliolämpö on osoittautu-

nut Ruotsissa valtion tutkimuslai-

toksen tekemässä tutkimuksessa 

ylivoimaisesti edullisimmaksi 

lämmitysjärjestelmäksi.   Esimer-

kiksi maalämpöön verrattuna ero 

oli selkeä.” 

Kalliolämpö onkin Ruotsis-

sa suosittu lämmitysjärjestel-

mä, mutta Suomessa kallioläm-

mön hyödyntäminen on vielä 

vähäistä.

”Kalliolämmitysjärjestelmiä 

on käytössä vain kymmenesosa 

siitä, mitä Ruotsin puolella.  Eni-

ten niitä on asennettu ruotsinkie-

liselle rannikkoalueelle Kokko-

lasta Vaasaan ja nyt ainakin täällä 

yrityksemme kotipaikkakunnalla 

Kruunupyyssä kalliolämpö asen-

netaan jo lähes jokaiseen omako-

titaloon.   Mutta yleisesti ottaen 

Suomessa koko asia on vielä lap-

senkengissä.  Täällä ei ole vielä 

ymmärretty sitä, miten iso ero 

kalliolämmöllä ja maalämmöllä 

on energianlähteinä”, Nordström 

harmittelee.  

75 prosenttia 
energiasta kalliosta
Kalliolämmitysjärjestelmän pe-

riaate on yksikertainen.  Pora-

kaivossa oleva vesi lämmittää 

putkissa kiertävän ympäristöys-

tävällisen liuoksen, josta lämpö-

pumppu poimii lämmön talteen 

ja lämmittää talon ja taloudessa 

käytettävän veden. 

Kalliolämpö on muutoinkin 

ympäristöystävällinen lämmitys-

muoto, koska 75 prosenttia ener-

giasta on kallioon varastoitunutta 

uusiutuvaa aurinkoenergiaa.

”Kalliolämmön etuihin kuu-

luu sekin, että kallion lämpötila 

on ympäri vuoden sama eli seit-

semän, kahdeksan astetta.  Maa-

lämpöön verrattuna kalliolämpö 

onkin huomattavasti toimivam-

pi ja edullisempi ratkaisu, sillä 

energian saanti ei ole riippuvai-

nen maaperästä eikä esimerkik-

si lumikerroksen paksuudesta. 

Muutoinkin hyöty suhteessa 

investointiin on aivan eri luok-

kaa.  Kalliolämpö ja maalämpö 

ovat kaksi eri asiaa”, Nordstöm 

painottaa.

Energiakulut kuriin

Kun kalliolämpöyksikkö on oi-

kein mitoitettu, energia saadaan 

nelinkertainen määrä verrattu-

na siihen, minkä verran lämpö-

pumppu vie energiaa.  Vuosit-

taiset energiakulut ovat siis neljä 

kertaa pienemmät kuin suorassa 

sähkölämmityksessä.  

”Kun öljylämmityksestä siir-

rytään kalliolämpöön, takaisin 

maksuaika on nykyisillä öljyn 

hinnoilla rakennuksen koosta 

riippuen viidestä kahdeksaan 

vuoteen.  Pitkällä tähtäimellä kal-

liolämmön edullisuus korostuu.  

Kalliolämpöyksikkö kestää käy-

tännössä ikuisesti.  Keskimäärin 

21,5 vuoden välein täytyy vaih-

taa ainoastaan kompressoriyk-

sikkö, jonka hinta noin 20 pro-

senttia lämpöpumpun hinnasta 

eli noin tuhat euroa.   Öljykattila 

on uusittava useammin ja se tulee 

huomattavasti kalliimmaksi.   Ja 

tietysti jo ihan kansantaloudelli-

sestikin olisi tärkeää päästä eroon 

öljyriippuvuudesta”, Nordström 

toteaa.

Nordström uskoo kallioläm-

mityksen suosion kasvavan no-

peasti koko maassa, kun vain asi-

asta saadaan oikeaa tietoa.

”Alalla on näillä näkymillä 

jo lähitulevaisuudessa niin val-

tavat markkinat, ettei yritysten 

kapasiteetti riitä täyttämään 

kysyntää.”

Sopii pienellekin 
tontille
Kalliolämmitysjärjestelmän put-

kisto ei vaadi paljoakaan tilaa, 

joten se mahtuu pienellekin kaa-

va-alueen tontille.  Myös jälkimai-

semoinnin tarve on vähäinen.

”Ruotsissa ja Norjassa kallioläm-

pöä hyödynnetään ympäri maa-

ta, eikä Suomessakaan ole sellai-

sia alueita, mihin energiakaivoa 

ei voitaisi porata”, Nordstöm 

mainitsee.

Myös maaperä-
tutkimuksia
Oy KS-Geokonsult Ab on teh-

nyt maaperätutkimuksia vuo-

desta1985 ja kallioporauksia 

vuodesta 2003.  Yrityksen pal-

veluksessa on nyt 14 henkilöä.  

Asiakaskuntaan kuuluu niin 

valtion laitoksia, kuntia, yrityksiä 

kuin yksityishenkilöitäkin.

”Tällä taustalla oli luontevaa 

laajentaa toimintaa kalliopora-

uksilla, jotka työllistävät jatku-

vasti enemmän ja enemmän.   

Maaperätutkimukset ovat silti 

edelleen tärkeä osa-alue yrityk-

sen toiminnassa.  Maaperätut-

kimus kannattaakin tehdä aina 

ennen rakennushanketta.  Sen 

avulla pystytään vähentämään 

oleellisesti sellaisia virheellisiä 

ratkaisuja, joita on myöhemmin 

mahdoton korjata”, Kenneth 

Nordström muistuttaa.

Energiaa edullisesti luonnosta
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Tekstarit  

Kokous käsitteli vuosikokous-

asioiden lisäksi syksyn kunnal-

lisvaaleihin valmistautumista ja 

Nivala 2015 strategiaa. Vaaliasia-

mieheksi valittiin Irja Erkkilä ja 

varalle Ritva Saviluoto. Ehdokas-

hankinta on meneillään, ja listat 

pyritään saamaan täyteen alku-

syksyyn mennessä. Nykyisistä 

valtuutetuista puolet on ilmoit-

tautunut uudestaan ehdolle. 

Nivala 2015 teemasta käytiin 

vilkas keskustelu. Todettiin Ni-

valan selvinneen hyvin voimak-

kaasta rakennemuutoksesta, 

jonka aikana maa- ja metsäta-

louden työpaikat ovat vähenty-

neet jyrkästi. Tuotannon lisäys 

Nivala-Haapajärven seutukun-

nassa todettiin tilastojen valossa 

nopeimmaksi Salon, Oulun ja 

Porvoon seutukuntien jälkeen 

vuosina 2001-2005. Kehityksen 

uhkana tulevaisuudessa on työ-

voimapula, koska työttömyys on 

jo painunut kuuteen prosenttiin, 

mikä sinänsä on hyvä saavutus. 

Kokouksessa nähtiinkin, että alu-

een kilpailukyky vaatii jatkossa 

työikäisen väestön parempaa py-

symistä alueella ja lisäksi jossain 

määrin ulkomaalaistyövoimaa, 

jota jo alueella on jonkin verran. 

Myös alueellisen koulutustarjon-

nan ylläpitämiseksi on työsken-

neltävä, koska poliittinen paine 

pienempien koulutusyksiköiden 

karsimiseksi on kova. Ammatilli-

nen ja korkeakoulutasoinen kou-

lutustarjonta on tärkeää alueen 

oman kehityksen kannalta, koska 

valmistuneet osaajat jäävät silloin 

useammin paikallisten yritysten 

ja kuntien palvelukseen. Opiske-

luikäiseen ikäluokkaan nähden 

aloituspaikkoja on tällä alueella 

yhä alle maan keskitason. 

Sovintopuheen 
muistojuhla tulossa
Työssäkäynnin laajasti oman 

kunnan ulkopuolella todettiin 

kertovan erinomaisesta vetovoi-

maisuudesta asuinpaikkana.

 Myös asuminen keskustaaja-

man ulkopuolella on yksi veto-

voimatekijä, jonka vuoksi kevyen 

liikenteen väylät päätettiin ottaa 

yhdeksi kärkitavoitteeksi tule-

valla vaalikaudella. Tielaitoksen 

suunnitelmissa hankkeet ovat 

kaukana tulevaisuudessa, mutta 

asioiden eteenpäin vienti useam-

man osapuolen hankkeina näh-

tiin mahdollisena, jolloin kunta 

voisi olla yksi aktiivinen osapuoli 

ja osarahoittaja. 

Keskusteltiin myös tulevai-

suuden kuntaliitosmahdollisuuk-

sista, ja todettiin, että itsenäisenä 

kuntana oma kehitystyö ja siihen 

satsaaminen on tehokkainta, mi-

kä puoltaa omana kuntana py-

symistä. Kuitenkin jatkossa osa 

palveluista tuotetaan yhteistyössä 

alueen muiden kuntien kanssa, 

kuten jo nyt tapahtuu. 

Kyösti Kallion Nivalan kirkos-

sa 5.5.1918 pitämän sovintopu-

heen muistojuhlan valmistelut 

ovat käynnissä. Pääjuhla pide-

tään 4.5. Kyösti Kallion koulul-

la, ja ohjelmaan kuuluu myös 

juhlajumalanpalvelus kirkossa. 

Puhujiksi tulee ainakin histo-

riantutkija, päätoimittaja Ka-

ri Hokkanen ja tohtori Tytti 

Isohookana-Asunmaa.

Keskustan Nivalan kunnallisjärjestö
keskusteli vaaleista ja 2015 -strategiasta

Lukijat voivat lähettää mie-

lipiteitään ja havaintojaan 

tekstiviestillä. Puhelinnumero on 

044-945 3763.
Viestit edustavat lähettäjän nä-

kemyksiä - eivät lehden.

Onko maa nielassu kaikki Niva-

lan helikopterimiehet? Yhteen 

väliin näky nelikutosen eessä. 

Mukava ihailla sokkarin parkis-

sa. T. Lentoemäntä.

Onko kukaan nähnyt tälle ke-

väälle vielä "Kaaliaivoa" nimi-

merkki: nähnyt jo.

Meidänkin koti on siunattu ja 

asiat ok, mutta kyllä joskus voi 

sitä Lidlen olutta ottaa, pahem-

piakin asioita tapahtuu siunauk-

sista huolimatta.

Kiitos Erkkilän koulun opetta-

jille, avustajalle ja keittiötätille 

hyvästä opetuksesta ja huolenpi-

dosta siellä ahtaudessa. T. Tyyty-

väinen vanhempi.

Tansseista puheen ollen, yksi yh-

distys ilmoittaa omia tanssimisi-

aan "musiikkiliikuntana", onhan 

tanssi liikuntaa mutta tässä tapa-

uksessa yritetään kyllä hämätä 

niitä jotka eivät ole mukana ky-

seisessä "musiikkiliikunnassa".

Kohta on Nivalassakin halapoja 

asuntoja, lama tullee sanovat vii-

saammatkin päättäjät. Myy äkkiä 

pois jos oot myyntiaikeissa - nim. 

Tosi on!

Koiria ja kissoja enempi täällä 

Saarelantiellä häiritsee vilkas lä-

pikulkuliikenne. On se kumma 

kun ei osata liikennemerkke-

jä lukea. Jos on niin laiska ettei 

viitsi liikennemerkkejä opetella 

niin ainahan voi luopua autosta 

- keinoja on kyllä.

Niistä valoilmiöistä aittoperällä. 

Millaisia ne olivat. Voi soittaa jos 

haluaa 041 706 9293. Havainto 

itsellä viime vuonna Pihlajaperä 

- Karvoskylä suunnalla. 

Oopperasta. Ostakaa lippuja ja 

paljo. Ei joka kylällä ookkaan 

tämmösiä esiintyjiä. Nivalassa 

kuuluu vieraanvaraisuuteen tar-

jota ruoka esiintyjille. Tappiota-

murehtikoon hevonen, sillä on 

isompi pää.

Voisko Paloperäntien montut 

korjata. Jo neljä sauvaa menny. 

T. Sauvakävelijä.

Hei kaikki Nivalan nuoret mer-

sukuskit, tarvisko teistä kukaan 

menevää maatalonemäntää? 

Itekki kova ottaan....

Onnea Nivalan jalkapalloilija-

naiset turnausvoitosta! Hienoa 

Seija, kuusi maalia!.

Nyt tiiänkin, miksi kotiseutu-

yhdistyksen toimittama lehti ei 

oikein kannattanu, niillä oli lii-

ka leviät tilat. Nyt kaikki kolome 

saman yhtiön kokkolalaislehtiä 

mahtuu sammaan tillaan. Kylt-

tien tulo ei vanahaa kotiseurai-

himistä palijo naurata.

Jos naapurin kissat on häiriöksi, 

tässä karkotusvinkki! Appelsiinit 

ovat nyt halpoja, ripottele kuo-

ret kissojen käyntipaikoille. Uusi 

kun kuoret kuivuvat. Tehoaa ai-

nakin meillä kissoihin. Tv. haju-

ton ympäristö.

Mikä ihmeen hävitysvimma on 

keskustassa, kun kaikki pienet 

mehtäläntit pitää pistää mata-

laksi. Olishan jäähallin vieressä 

valmista peltoa, mihin parkki-

paikat laajentaa, samoin Lidlille 

olis puutontakin paikkaa ettei 

keskustan harvoja komeita puita 

tarvis hävittää. Terv. puut kasvaa 

hitaasti.

Mitä järkeä on terveyskeskuk-

seen varata aikoja kun potilaat 

otetaan vastaan kuitenkin ilmoit-

tautumisjärjestyksessä kysyy yksi 

tyhmä.

Mahdu kokoon 34 ja helmat sillä 

tuulessa heilahti, ja - ! hoida omat 

asiat ensin, kun nekään ei tule 

hoidetuksi. Sitten vasta muuta?

Jo kolmatta vuotta sitten pro 

Nivalan miehet yrittivät epä-

toivoisesti selittää että silloisilla 

kaupungin johdon toimenpiteillä 

kaupunki on muutaman vuoden 

päästä kriisissä. Toteen näkyy 

käyvän. Ei tilanne tapahtunut 

joulukuusta helmikuuhun kuten 

annetaan ymmärtää. Taseita pi-

täisi osata lukea eikä suunnitella 

summassa vain strategioita tule-

vaisuuteen. Nim. ällikällä lyöty 

sivusta seurannut.

Jos nyt kaiken tämän vaivan pääl-

le minkä Nivala lehti antoi kau-

pungin taloudesta ymmärtää ra-

kennetaan Kalajokilaaksoon vielä 

170 kilometrin runkoviemäri ja 

uudet puhdistamot, johon tuh-

rautuu 800 miljoonaa mummun 

markkaa. Sitte sitä vasta ahtaalla 

ollaan. Kuten sanotaan että Tii-

likainen vielä hulluja höynäytti. 

Onneksi ei enää ministeri nim. 

huolestunut.

Voiko joku sanoa yhdenkään 

positiivisen hyödyn Kallio -kun-

tayhtymästä. Terveyskeskukset 

ovat sekaisin kuin ellun kanat, on 

kiire, ajat eivät pidä, kaikki toimii 

kuin JSP:llä. Nivalan päättäjät ei-

vät voi todellisuudessa vaikuttaa 

kustannuksiin mitenkään muu-

ten kuin maksamalla Suomen 

suurimpia yhtymämaksuja ja 

myöhemmin tullaan peräämään 

vastuunkantajia niin nykyiset 

päättäjät tulevat vastaamaan et-

tei olla enää politiikassa: Nim. se 

siitä sitten.

MTK:n metsävaltuuskunta ilmai-

see kannanotossaan pettymyksen 

hallituksen metsätilojen perintö-

veroratkaisuun ja vaatii korjausta 

asiaan.

Hallitus on luopunut lupa-

uksestaan vapauttaa metsätilat 

perintö- ja lahjaverosta. MTK:

n metsävaltuuskunta vaatii hal-

litusta pysymään ohjelmansa lu-

pauksissa ja kohtelemaan met-

sätiloja sukupolvenvaihdoksissa 

tasavertaisesti muuhun yritys-

toimintaan nähden. Hallitusoh-

jelman mukaan perheyrittäjyyttä 

edistetään poistamalla perintö- 

ja lahjaverotus kokonaan yri-

tysten sekä maa- ja metsätilojen 

sukupolvenvaihdoksilta.

Hallitus ei ole esittänyt asi-

allisia perusteita päätökselleen. 

Siksi päätös on korjattava halli-

tusohjelman mukaiseksi. Maas-

samme on noin 900 000 metsän-

omistajaa, joita asia laajimmillaan 

koskee. Kyse ei siis ole mistään 

marginaaliryhmää koskettavasta 

päätöksestä.

Hallitus ei ole ymmärtänyt 

päätöksensä merkitystä puumark-

kinoihin. Samanaikaisesti, kun 

hallitus vetoaa metsänomistajiin 

puukaupan vauhdittamiseksi, se 

omalla veropäätöksellään jumiut-

taa puukaupan. Ensiharvennusten 

verovapaus ja metsätilojen perin-

töveron poisto eivät ole vaihtoeh-

toisia asioita.

Metsätalouden toimintaedelly-

tysten turvaamiseksi sen kilpailu-

edellytyksien tulee olla kilpailija-

maiden tasolla. Itämeren alueella 

Suomi on ainoa maa, jossa met-

sänomistajat joutuvat maksamaan 

metsistään perintöveroa 2-3 ker-

taa puun kiertoaikana.

Metsätilojen perintöveroesitys
muutettava

Ympäristömerkityn sähkön vä-

hittäismyynti vuonna 2007 oli 

ennakkotietojen mukaan 2538 

GWh. Määrä on lähes 70 % suu-

rempi kuin vuonna 2006. Kasvua 

selittävät asiakasmäärien lisään-

tyminen ja merkin piiriin liitetyt 

uudet laitokset.

Ympäristömerkityn lämmön 

myynti puolestaan laski en-

nakkotietojen mukaan vuon-

na 2007. Lämpöä myytiin 2152 

GWh eli 277 GWh vähemmän 

kuin edellisenä vuonna. Muu-

toksen taustalla on pääasiassa 

Uimaharjun sellutehtaan yhte-

ydessä toimivan voimalaitoksen 

energiantuotannon  

väheneminen. Toisaalta mer-

kin piiriin liitettiin vuoden 2007 

alussa kahdeksan uutta lämpöä 

tuottavaa laitosta.

Viralliset tilastot julkaistaan 

kesäkuussa, kun Norppaenergia-

merkin auditointi valmistuu.

Ympäristömerkittyä norp-

pasähköä myivät vuonna 2007 

seuraavat energiayhtiöt: Ekosäh-

kö Oy, Energiapolar Oy, Etelä-Sa-

von Energia Oy, Fortum Markets 

Oy, Imatran Seudun Sähkö Oy, 

Joutsenon Energia Oy, Kokkolan 

Energia Oy, Kotkan Energia Oy, 

Outokummun Energia Oy, Pa-

rikkalan Valo Oy, Pohjois-Kar-

jalan Sähkö, Porvoon Energia, 

VVO-Sähkö Oy ja Vattenfall 

Sähkömyynti Oy.

Norppaenergia-merkki on 

Suomen luonnonsuojeluliiton 

energian ympäristömerkki. Se 

on ainoa riippumaton energian 

ympäristömerkintä Suomessa. 

Merkki myönnetään uusiutuvalle 

energialle ympäristökriteerein.

Ympäristömerkityn sähkön
myynti kasvoi voimakkaasti
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MTK-Nivala 

Parhaat palvelut  

Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Nivala toimii

Maatalouden tukikoulutus NAO:n auditoriossa ma 14.4. klo 10.00

Ohjelma:

10.00-10.15 -Avaus ja yleistä hankkeesta

10.15-11.15 -Ympäristötuen muutokset

 

-Uudet erityisympäristötuet:

Turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely

Lietelannan sijoittaminen peltoon

 

-Muut peltoviljelyyn liittyvät ajankohtaiset asiat

Timo Lehtiniemi tai Matti Tyhtilä, MTK 

Pohjois-Pohjanmaa

11.15-11.30 Kysymyksiä ja keskustelua

 

11.30-12.00 Evästauko ja kahvit

 

12.00-13.00 Eläinten hyvinvointituki – uusi järjes-

telmä käynnistyy

ProAgria Oulu, maitotilayritysneuvoja

13.00-13.15 Kysymyksiä ja keskustelua

13.15-14.00 TE-keskuksen ajankohtaiskatsaus

 

14.00-14.30 Maaseutusihteerin puheenvuoro

 

-Uutta lomakkeiden täytössä tänä vuonna

Tarjolla erityisympäristötukiin liittyviä oppaita.

 

 Tilaisuuksiin ovat tervetulleita maa- ja metsätilal-

liset ja heitä neuvovat. Ilmoittautumiset tarjoilujen 

vuoksi ProAgria Oulun vaihteeseen (08) 316 8611 

tai mieluimmin sähköpostilla

anne.kipina@proagria.fi 

EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ
TÄLLÄ SIVULLA

Ilmoitus Nivalan Viikon Parhaat palvelut -palstalla
maksaa vain 5,70 €/viikko + alv!
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Myydään  

Kaunis valkovihreä PARI-
SÄNKY 160x200 + 2 yöpöy-
tää. Puinen ns. TUPASOHVA, 
jossa säilytystil. Saa kaksi 
vuodetta patjoineen. Kou-
lupöytä, jossa kaappi ja 4 
laatikkoa, tumma 3-os. kir-
jahylly teakia, sis. lasikaapin. 
PERÄKÄRRY 245x125. Kaikki 
todella hyväkuntoisia. Puh. 
045-677 4432.

Lastenpyörä KOMEETTA 
16"pyörät. Punainen. Hy-
väkuntoinen hp. 40 euroa. 
Lastenpyörä KID City 3-vaih-
teinen 20" pyörät. Punainen/
hopea, kuin uusi hp. 70 euroa 
Pyörät on Nivalan keskustas-
sa. Puh. 040-5106462.

Hyväkuntoinen mummo-
mallin POLKUPYÖRÄ ja Cit-
roen Xsaran kattoteline. Puh. 
0400 389044.

Darwin Racing ALUVANTEET. 
Lähes uudet kumit 195/65 
15" ajettu n. 1000 km jako 
5*100. P. 050-5272803.

KESÄRENKAAT 195/60 15", 4 
kpl. yht. 80 euroa. Peräkärryn 
osia, aluvanteet 13" 100  ja-
kolaitalevyt ym. HP. 50 euroa. 
P. 044-328 0443.

Käytettyjä KEITTIÖNKAAPPE-
JA + tiskipöydän kansi ja ha-
na. Hp. 200 euroa/koko läjä. 
Voin myydä myös yksittäin. 
P. 050-378 2879.

Myytävänä pieni RT-
KAKSIO Karvoskylällä. 
Puh.0407355545.

Showerma lasinen SUIHKU-
NURKKA 90x90, Oras suih-
kusekottaja termostaatilla. 
Hinta 200 euroa yhteensä. 
Puh. 050-559 3511.

Hopeanharmaa NISSAN SUN-
NY 1,6 vm-86, aj. 98 tkm, 2 x 
hyvät renkaat, hyvä ajopeli. 
P. 040-580 7928.

LASTEN SÄNKY Pilvi-merkk., 
päästä vedettävä. Marmori-
nen SOHVAPÖYTÄ mahongin 
väriset puujalat. PETAUSPAT-
JA 120 x 200 cm, 4 cm paksu 
(uusi). Ym. ym. Puh. 044-349 
4722.

Edullisesti kaksi valkoista 
LASTENSÄNKYÄ (166x68cm). 
Mahdollisuus asentaa ker-
rossängyksi. Myydään joko 
erikseen tai yhdessä. P. 044-
291 4074.

Myytävänä iloisia ja kaunii-
ta KOIRIA uusiin ja pysyviin 
koteihin. Koirat ovat eri ikäi-
siä ja monirotuisia. Koirat 
rokotettuja ja madotettuja 
asianmukaisesti. Aikaisem-
pi koirakokemus plussaa. 
Tiedustelut hännän hei-
luttajista p.0407257377 tai 
0405616451

SKODA Felicia 9.3 LX ruisku, 
ajettu 66778 km. Erittäin hy-
vä, varashälytin, vetokoukku. 
Hintap. 4500 euroa. Puh.040-
825 0151.

Pyöröhirsinen KOIRAN MÖK-
KI, hyttysverkkoja akkunaan, 
koko 131 x 50,5 senttiä. Män-
tyinen PARISÄNKY 160 x 200 
senttiä. Puh. 050 592 0560.

Kauniita KISSOJA uusiin ja 
hyviin koteihin. Eri ikäisiä 
lyhyt- ja pitkäkarvaisia. Val-
miiksi leikattuja. Tiedustelut 
p. 0407551663.

KOIVUKUITUA ym. tuotuna. 
Puh. 427 138.

FORD Escort 1,3 vm-88, mus-
ta, lisävalot, takaspoileri. Ei 
kats. Hinta 130 euroa. Puh. 
050-535 1074.

KIRJAHYLLY, valolliset vitrii-
nikaapit, väri kirsikka. Koivui-
nen pöytä + 4 tuolia. Sohva-
kalusto. P. 044-257 4199.

SUZUKI PV vakio, rekisterissä. 
P. 050 516 7947.

Rosenlew SÄILIÖPAKASTIN 
102 L, takuuta 2/09 saakka. 
Philips digiboksi antenni-
verkkoon, ostettu 1/07. P. 
044-262 8555.

3 m. PÖLLEJÄ polttopuuksi. 
Puh. 050 400 8066.

SKOOTTERI Keeway Hurrica-
ne vm-05, 1000 km ajettu, 
hyvin pidetty, väri punainen, 
rekisterissä oleva, sis. kauko-
käynnistimen, varashälyti-
men ja kypäräboksin. Hinta 
690,00 P. 040-5414298.

Ostetaan  

Poikien VAIHDEPYÖRÄ, 24 tai 
26 tuuman. Edullinen ja hy-
väkuntoinen. Puh. 040-587 
4103.

Halutaan vuokrata  

(Lämmintä) VARASTOTILAA. 
Puh. 045-677 4432.

OMAKOTITALO / mummon-
mökki Nivalan syrjäkyliltä. 
Puh. 050-926 3836 / Mirja.

Annetaan  

Hevosen LANTAA ilmaiseksi. 
Hae ja lannoita ruusupuskat/
kasvimaat uuteen loistoon! 
p. 040-7202409.

Sekalaista  
 

Kevään ALUSASU-UUTUU-
DET ovat saapuneet. Soita 
ja tule sovitteleen. Tarjolla 
myös Party Lite -tuotteita 
edull. hintaan esim. LAHJAK-
SI KEVÄÄN JUHLIIN. www.la-
dynet.fi . Itsenäinen edustaja 
Kaija Vähäsöyrinki 040-757 
8059.

KORJAUSOMPELUA. Idelina, 
Koivuahontie 25. Puh. 044 
282 4805.

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
Nivalan Paikallismediat 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

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

  Naiset           To         20.30-22.00 

 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.

Huom! Jäsenille euron (1€) 

alennus Uikkoon kerta/viikko.

 METALLI

Yhteystiedot 

Puheenjohtaja Jari Mehtälä     

Pidisjärventie 42 B 6

85500 Nivala

p. 050-3265678

nivalaluottamusmies@

nordicaluminium.fi 

Sihteeri Sami Kourujärvi

Järvennöntie 8

85500 Nivala

p. 0440-550392

sami.kourujarvi@luukku.com

Taloudenhoito,  Jäsenasiat Pert-

ti Karppinen

Kytölänpuhto 15

85500 Nivala

p. 044-5241919

taloudenhoitaja.ao353@

omanetti.fi .

Kotisivut osoitteesta

www.nivalanmetalli353.net

MTK:n Nivalan Vuokatin 

lomapaikassa  vielä vapaita 

aikoja kevääksi.  Kysy lisää 

Irjalta  p. 040 7587 123  tai käy 

katsomassa  www.mtk-nivala.

fi /lomapaikka.

            MTK-Nivala 

Nyt saatavilla DVD, tallennet-

tua oman kylän historiaa..

MALISKYLÄN
NUORISOSEURA 100 V.
Elokuva Nuorisoseuran 100 -

vuotisjuhlasta 15.7.2007

Hinta 10e

Tilaukset Maliskylän Tarmo 

Lähikaupalta.

MTK-Nivalan vakuuttamat 

EU-avustajat

Eteläniemi Ari    044-3441154

Isoniemi Raija    050-5909531

Korjonen Seija    050-3061791

Kukkola Jukka    

447199/050-3632700

Peltosaari Pasi  040-5014469

Kumpula Marita  0400-926511

Raudaskoski Jarmo   

044-2681110

METALLI  JÄRJESTÄÄ  UUR-

NAVAALIN  27.-29.4.

Metalliliiton liittotoimikunta 

päätti yksimielisesti järjestää 

liittokokousvaalien uurnavaalin 

27.- 29.4.2008.

Liittotoimikunta sai tiistaina 

yksityiskohtaisen selvityksen 

äänestäjäluetteloiden koodauk-

sessa Itellassa tapahtuneesta vir-

heestä. Virhe johti siihen, että osa 

postitse ennakkoon äänestäneis-

tä sai tilaisuuden äänestää myös 

uurnavaalissa, ja osa äänioikeu-

tetuista jäi ilman mahdollisuutta 

äänestää uurnavaalissa. 

Liittotoimikunta sai myös sel-

vityksen niistä korjaustoimista, 

mitä Itellassa, Sammossa ja Me-

talliliitossa on tehty.

Saamiensa selvitysten perusteella 

liittotoimikunta katsoi yksimieli-

sesti saaneensa täyden varmuu-

den siitä, että on olemassa edelly-

tykset järjestää uurnavaali.

Uurnavaalissa äänioikeutetuille 

lähetetään uusi todiste äänioi-

keudesta. Vanhalla todisteella ei 

voi äänestää.

Metalliliiton liittotoimikunta ke-

hottaa kaikkia vielä äänioikeutet-

tuja äänestämään uurnavaalissa.

Vaalisalaisuus on säilynyt koko 

ajan. Äänikuoria ei ole avattu 

selvitystyön aikana.

Lisätietoja voi kysyä: Jari 040-

3544711 tai Pertti 044-5241919

  

    METALLI

Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Kevätkokous 

Nahkimolla La 19.4. Klo 16.00.

Hallituksen kokous ennen yleistä kokousta klo 15.00

SIIVOUSTUOKIO ENNEN 

KOKOUSTA KLO 13.00

KAIKKI SIIVOILEMAAN.

Pannu kuumana.

Jukka Pääkkö / NiMP

Nivalan Moottoripyöräilijät Ry
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Odotettu
muuttovalmis
Omatalo-mallisto
nyt esittelyssä.

Asumisvalmiit Omatalot perustuk-
sineen huippuedullisesti alkaen

Sinun hoidettavaksi jää vain tontti ja raivaus, maatyöt, valmiin rakennuksen siivous ja 

pihaistutukset kuluineen sekä työmaaikaiset sähkö-, vesi-, työnjohto- ja valvontakulut.

Nopeimmille sopivimmat toimitusviikot. Tutustu muuttovalmiiseen
uuteen mallistoon:

Kuvan talo lisävarustein. Kysy hintaa!

Ruutihaantie 2, Ylivieska
Vesa Savolainen, puh. (08) 410 9314, 0400 587 767

vesa.savolainen@talomyyntivesasavolainen.fi

123.000,-
Ylivieska ja 
lähikunnat
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