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Sunnuntai: Lauha.

Maanantai: Anssi, Anselmi.

Tiistai: Alina.

Keskiviikko: Yrjö, Jyrki, Jyri, 

Jori, Yrjänä.

Torstai: Pertti, Albert, Altti.

Perjantai: Markku, Marko, 

Markus.

Lauantai: Terttu, Teresa.

Sunnuntai: Merja.

Ajatus  

27.4: Kansallinen 

veteraanipäivä.

Jos pidän vihreää oksaa sydämel-

läni, laulava lintu kyllä tulee.  

kiinalainen sananlasku

Herra näytti, että hän on meidän 

pelastajamme,

hän osoitti vanhurskautensa kan-

sojen nähden.

Hän muisti Israelin kansaa,

osoitti jälleen laupeutensa ja 

uskollisuutensa.

Maan ääretkin saivat tietää,

että Jumalamme pelasti meidät.

Maa, kohota Herralle 

riemuhuuto!

Iloitkaa ja riemuitkaa, laulakaa 

ja soittakaa!

Ylistäkää Herraa harpun 

sävelin,

soittakaa ja laulakaa!

Vaskitorvin ja oinaansarvin

 kohottakaa ylistyksenne Herral-

le, kuninkaalle!

Pauhatkoon meri kaikkineen,

juhlikoon maa, juhlikoot sen 

asukkaat!

Taputtakoot virrat käsiään,

yhtykööt vuoret niiden iloon 

Herran edessä,

sillä hän tulee ja tuo maailmaan 

oikeuden.

Hän hallitsee maanpiiriä 

vanhurskaasti,

tuomitsee kansoja oikeuden 

mukaan.

Ps. 98: 2-9 

1. Missä kaupungissa Yhdisty-

neet Kansakunnat perustettiin?

2. Mitä toista nimeä eurooppalai-

sesta biisonista käytetään?

3. Mihin valtioon ns. Caprivin 

käytävä kuuluu?

4. Minkä orkesterisarjan osia ovat 

Akvaario, Pitkäkorvaiset ihmiset 

ja Lintuhäkki?

5. Millä yhteisellä nimellä Suo-

men Energiahanke Oy:n johtajia 

kutsuttiin?

Vastaukset sivulla 4

Haluamme ilmaista huolestu-

misemme Nivalan kaupungin 

nuorten asemasta nykyisissä 

säästötoimissa. 

Tietoomme on tullut, että 

säästöleikkuri on kohdistumas-

sa useisiin huolta aiheuttaviin 

kohteisiin kuten yläasteen apu-

laisrehtorin virkaan. 

Apulaisrehtorin toimi on erit-

täin tärkeä hoidettaessa nuorten 

asioita varsinkin ongelmatilan-

teissa. Tässä asiassa säästäminen 

tuskin tuo montaa euroa kaupun-

gin kassaan. Säästetty euro voi 

tulla moninkertaisina kustan-

nuksina myöhemmin takaisin.

Toinen huolen aihe josta on 

julkisuudessakin paljon kes-

kusteltu, on välipala. Selviäm-

mekö me vanhemmatkaan il-

man kahvituksia useita tunteja? 

Koulussa opiskelu on työtä jossa 

tarvitaan voimavaroja. Kasva-

va nuori tarvitsee ravintoa jopa 

enemmän kuin aikuinen. Rahaa 

välipalaan pitäisi löytyä muu-

alta kuin koululle osoitetuista 

materiaalimäärärahoista.

Toivomme teidän kiinnittä-

vän huomiota myös siihen et-

tä nykyään kerhotoiminta on 

olematonta. 

Nuorten energia pitäisi koh-

dentaa järkevään tekemiseen. 

Enemmän tekemistä, vähemmän 

vahingontekoa.

Liikunnan harrastaminen 

on Niva-Kaijan koulun pihalla 

mahdotonta. 

Välineitä ei ole tarjolla väli-

tunneille, pihalla ei ole mitään 

tekemistä joten nuoret lojuvat 

käytävillä. Jos pelivälineitä saa-

taisiin nuorten käyttöön, viihty-

vyys lisääntyisi ja nuoret saisivat 

liikuntaa. Homma-hankkeen 

avulla on saatu hieman aikaan, 

toivoisimme myös kaupungin 

osallistuvan kustannuksiin huo-

lehtimalla saatujen välineiden 

ylläpidosta ja lisävarusteiden 

hankinnasta. Jatkuvasti tarvitaan 

lisää esim. jalka- ja koripalloja.

Onko järkevää viedä nuorilta 

kaikki mahdolliset toimintamah-

dollisuudet? Nuoria moititaan 

häiriökäyttäytymisestä ja vahin-

gonteoista. Kun niillä nuorilla, 

joilla on runsaasti energiaa, on 

mielekästä toimintaa, käytetyt 

eurot voivat säästyä korjauskus-

tannusten puolelta. 

Onko meillä vanhemmilla oi-

keus moittia nuoria jos itse emme 

tarjoa mahdollisuuksia siihen, et-

tä koulussa voisi löytyä mielekäs-

tä tekemistä? Muutaman euron 

sijoitus nuorten vapaa-ajan toi-

mintaan voi kasvaa moninkertai-

sesti korkoa tulevaisuudessa. 

Toivomme päätöksentekijöil-

le viisautta päätösten tekoon, 

olemmehan kasvattamassa tule-

via päättäjiä!  

Pelastakaa lapset
Nivalan osasto

Nivalan kaupungin nuorten asiat päätettävinä

Suomi on julistanut puolu-

eettomuuttaan ja viimeksi 

liittoutumattomuuttaan. 

Niillä kummallakaan ei ole 

kriisitilanteissa mitään merkitys-

tä. Kuitenkin nykyään Suomi on 

liittoutunut EU:hun ja sen raken-

teisiin ja osa uskoo jopa sen turva-

takuisiin, jotka ovat käytännössä 

olemattomat. Ensinkään  EU:lla 

ei ole mitään yhteisiä kunnollisia 

valmiusjoukkoja ja toiseksi EU: n 

päätöksenteko on tosi hidasta ja 

vaikeaa , mikä ei sovi ollenkaan 

kriisitilanteisiin. Näihin ei näytä 

tulevan muutosta.

Suurin syy, miksi ihmiset vas-

tustavat  Natoa  on se, että he elä-

vät vielä YYA-sopimuksen, Neu-

vostoliiton ja Kekkosen aikaa. 

Silloinhan kaikki paha tuli län-

nestä ja sen järjestöihin suhtau-

duttiin kielteisesti.  Poikkeuksena 

pitää muistaa Suomen liittyminen 

EEC-kauppasopimukseen, mikä 

auttoi Suomen kauppaa länteen. 

Kekkonen sai vakuutettua Neu-

vostoliiton ja suomalaisen enem-

mistön sopimuksen taakse ja niin 

voitiin solmia vapaakauppasopi-

mus.  Tuona aikana eläneet ih-

miset katsovat, että nytkin pitää 

Venäjältä kysyä, mitä Suomi saa 

tehdä.

Venäjä suurvaltana tarvitsee 

suojavyöhykkeitä ympärilleen 

ja Suomi on nyt sellainen. Suur-

vallat haluavat lisätä vaikutusval-

taansa ympäristössään. Nyt Suo-

mi kuuluu Venäjän etupiiriin ja 

on vakavissa kriisitilanteissa sen 

valvonnassa. 

Me emme voi sinisilmäisesti 

uskoa, ettei kriisitilanteita tule. Se 

ei tarkoita välttämättä sotaa, vaan 

suurvallan etujen turvaamista 

lännen suunnalla esimerkik-

si ottamalla valvontaan tiettyjä 

alueita. Suomea ei voi maantie-

teellisen asemansa vuoksi verra-

ta Ruotsiin. Tanska ja Norja ovat 

kuuluneet jo kauan Natoon ja ei 

siitä ole ollut heille mitään suurta 

ongelmaa.  Venäjänkään kehitystä 

emme voi tietää. Siellä on Nashi-

nuoret, joista tulee tulevaisuuden 

vallanpitäjiä ja Venäjä on valit-

tanut ihmisoikeuksista Suomessa 

YK:n ihmisoikeusneuvostoon. 

Lisäksi venäläiset omistavat 

Suomessa jo melkoisia omai-

suuksia. Viimeksi mainittuja asi-

oita ei Nato varsinaisesti muuttai-

si, mutta se selkeyttäisi Suomen 

asemaa  EU:n demokratioiden 

joukossa.

Naton turvatakuut ovat ihan 

eri luokkaa kuin EU:n. Kuitenkin 

nyt meidän ollessa EU.ssa pitää 

meidän pystyä ajattelemaan tur-

vallisuuspolitiikka itsenäisesti, 

eikä kysyä Venäjältä neuvoa, mi-

tä me saadaan tehdä. Ei siitäkään 

tule mitään, että meille tulee neu-

vot kahdesta suunnasta.

Nato-Suomi voi silti hoitaa 

suhteensa Venäjään kiihkotto-

masti ja diplomaattisesti sekä  

toimia Venäjän kanssa luotta-

musta herättäen.

Nato olisi eräänlainen ”va-

kuutus” Suomen turvallisuu-

desta kriisitilanteissa. Eihän pa-

lovakuutustakaan oteta silloin, 

kun talo palaa eli ei Suomi voi 

Natoon liittyä kriisitilanteessa. 

Se on silloin myöhäistä. Vakuu-

tuksesta pitää aina maksaa, mutta 

hyvästä vakuutuksesta kannattaa 

maksaa. Suomi nojaa itsenäiseen 

puolustukseen, mutta kehitys 

näyttää surkealle. 

Pienenevästä ikäluokasta yhä 

suurempi osa jättää asevelvolli-

suuden suorittamatta ja kohta ol-

laan tilanteessa, että lähes puolet 

eivät käy armeijaa. Lisäksi nyt va-

litellaan, etteivät määrärahat riitä 

nykyaikaisen 

asejärjestelmien hankkimi-

seen ja ylläpitoon. Suomen to-

dellinen puolustuskyky heikke-

nee ottaen huomioon myös maan 

pinta-alan. 

Natosta pelotellaan sillä, että 

se on sotaisen  USA:n johtama 

ja että suomalaiset joutuvat min-

ne tahansa maailmaa ja palaavat 

sinkkiarkussa takaisin.  Natossa ei 

USA yksin päätä ja                          

tehtäviin maailmalla osallistu-

vat erikoiskoulutetut halukkaat 

suomalaiset ja Suomella itsel-

läänkin on sanansa sanottavana 

osallistumisesta.

Venäjän kainalossa on var-

maan hyvä olla, jos se pysyy 

rauhallisena, eikä tule vakavia 

kriisejä. Tähän luottavat Nato:n 

vastustajat ja jos heidän kauko-

näköisyytensä ja tietämyksensä 

tulevaisuudesta on niin hyvä, 

ettemme joudu itäisen Euroo-

pan alueella koskaan vakavaan 

kriisiin

luottakaamme vain omaan 

puolustukseen.

    Tosiasiat esille 

Nato, suurin mörkö ?

28.3.2008 Nivalan Osuuspankin 

kerhohuoneessa tiedotustilai-

suudessa oli ympäristöministeri 

Tiilikainen myöhässä lentoko-

neen takia. Niin valtuuston pj. 

Linna alusti tilaisuutta antaen 

synkän kuvan kaupungin bud-

jetin alijäämästä, joka oli tullut 

yllätyksenä.

Verokertymät olivat pienet ja 

virkamiehet tehneet ylisuuren 

budjetin. Linna sanoi, että kau-

pungin menot yllättivät suurten 

homevaurioiden takia. Kirjaston 

ja terveyskeskuksen työterveys-

siiven takia. Sanoi, että kaupun-

gin henkilökuntaa vähennetään 

minimiin. Koska päätäntävallas-

sa on vain 35 % budjetista ja siitä 

ei voida paljon ottaa. 

Minä sanoin, että meillä on 

Repo-rahat pahan päivän varal-

le. Sieltä voidaan ottaa osa bud-

jetin täytteeksi. Saadaan vietyä 

kirjaston ja työterveyshuollon 

korjaukset läpi ja henkilökunta 

säilyttää asemansa.

Kirjastossa nuoret ja aikuiset 

altistuvat homeelle ja menet-

tävät terveydensä. Samoin on-

gelmia tulee työterveyshuollon 

sijoittelussa. 

Varsinkin kun iltapäivisin ar-

kisin ja viikonlopun päivystyk-

seen tulee 4 kunnan potilaat ja 

päivystys ruuhkaantuu pahoin, 

seurauksena, että meillä ei ole 

kohta kuin 3-4 lääkäriä. Ne vä-

syvät työn alle. 

Miten sitten terveydenhoito 

järjestyy. Kallio systeemistä irti 

jolloin säästettäisiin isot sum-

mat. Budjetista tänä vuonna 

30 % isompi kuin muissa me-

noluokissa. Rahat ovat hävin-

neet ja palvelut heikentyneet ja 

heikkenevät koko ajan. Ei ikinä 

ole ollut näin huonoa tilannet-

ta milloinkaan ajanvarauksen 

ja päivystyksen suhteen meidän 

kannalta. Verratkaa vuosi sitten 

sama lääkärimäärä oman kunnan 

asukkaille, pitemmät päivystys-

ajat myös viikonloppuisin. Ja joka 

päivä viikolla sai tilattua lääkärin 

vastaanottoaikoja.

Nyt Kalliossa 2 tuntia viikossa 

tilausaikaa ja silloin puhelin yli-

kuormitettu. Voi olla että puhe-

limella ei saa yhteyttä ollenkaan. 

Byrokraattinen virkamieskoneis-

to pääasiassa Ylivieskassa, jonne 

menee lisäksi näiden verotulot. 

Ei palvelut Hetassa halpene.

Mitä se auttaa, jos isompi pal-

veluiden tuottaja esim. kaupun-

ki pirtotaan pieniksi, jolloin pitää 

muodostaa ryhmiin vastuuhen-

kilöt ja organisaatiot, jolloin tulee 

valtavan kallis ja byrokraattinen 

järjestelmä. Paperinpyörittäjiä 

tulee isot laumat (ja vielä voit-

toa tuottaa kaupungin varoista) 

esim. yksityissektorilla yritystä 

on isonnettava että saadaan tuot-

toa lisää ja paperinpyörittäjät vä-

henee ja työntekijämäärä nousee. 

Kaupungin on varauduttava sii-

hen, että 15 vuoden kuluttua suu-

ret ikäluokat lisäävät kroonikko-

hoitoa puolella, terveyskeskusta 

ja vanhainkotia on isonnettava 

puolella. N. 35 vuoden kuluttua 

suuret ikäluokat ovat poistuneet 

keskuudestamme toivottavasti 

luonnollista tietä.

Esitin, että pitäisi tutkia Ni-

valan rakennusten sijainti 1970-

80-90 luvuilla. Koska on sattunut 

kosteusvaurioita vaikka pohjave-

det ovat olleet alempana. Että on-

ko viemäröinti ja salaojitus ollut 

riittävää ja onko otettu huomi-

oon ilmastonmuutokset, koska 

pohjaveden nousu tulee aiheut-

tamaan ongelmia (homehtuuko 

taajama). Ennen oli talvisin maa-

kerrokset jäässä puoli vuotta ja 

lumivaippa päällä, jonka aurin-

ko haihduttamalla sulatti. Tule-

vaisuudessa kaikki sateet tulevat 

vetenä ja ovat runsaita. 

Pitääkö asuntotuotanto siirtää 

ylemmille alueille. Haapaperä, 

Järvikylä, Kärsämäen suunta ja 

Ahde pois järven läheisiltä alu-

eilta ja alavilta pelloilta. Lisäksi 

seurakuntatalo meni homeen ta-

kia, samoin Karvoskylän kappeli 

ilman korvausta. Nivalan suurin 

kylä ilman kappelia. Kyläläisenä 

olen sitä mieltä, että kaupunki on 

osasyyllinen rakennuslautakun-

nan ja tarkastajan toiminnan ta-

kia. Että kaupunki on velvoitettu 

kustantamaan puolet Karvosky-

län uudesta kappelista.

Kaupunki kaappasi Jokiky-

län koulun, joka oli rakennettu 

kyläläisten talkootyönä ja osin 

omasta materiaalista. Kyläläiset 

eivät ole kiitostakaan saneet, ei-

kä mitään korvausta kaupungilta. 

Tällaisista asioista Nivala-lehti ei 

kirjoittanut riviäkään.

Eikö tämän tyyppiset asiat ole 

erittäin tärkeää kunnallispolitiik-

kaa? Linna antoi ymmärtää, että 

luottamustoimiin ei voida vali-

ta henkilöitä, jotka arvostelevat 

kunnanjohdon toimia.

Teollisuuskylään tehdään yli-

suuria halleja, jotka maksaa mil-

joonia ja työntekijämäärät ovat 

pieniä. Käytettävä harkintaa, 

jotta hallikoot vastaavat oikeaa 

käyttökapasiteettia, jolloin väl-

tytään turhilta investoinneilta.

Nimim. Totuus

Ajatuksia keskustelun pohjaksi
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Lukijan ajatuksia

TunteVa -toiminnassa on kyse 

dementoituvan henkilön arvos-

tavasta kuuntelemisesta ja koh-

taamisesta. Menetelmä auttaa 

hoitajaa saamaan ja ylläpitä-

mään yhteyttä muistisairaaseen 

ihmiseen.

Menetelmän on kehittänyt 

1963-1980 Clevelandissa sosiaa-

literapeutti Naomi Feil. Suomessa 

koulutusta organisoi Tampereen 

Kaupunkilähetys ry.

Nivalassa ollaan oltu edel-

läkävijöitä dementoituneiden 

hoidossa. Täällä on voinut saa-

da mm. muistihoitajan palveluja, 

jolloin alkuvaiheessa todettuun 

sairauteen on olemassa nykyään 

tehokkaita lääkkeitä.

Nyt Nivalasta viisi henkilöä 

on suorittanut TunteVa -ryh-

mäohjaajan koulutuksen, johon 

pääsyn edellytyksenä oli Tunte-

Va -peruskoulutus. Ryhmäoh-

jaajakoulutukseen osallistui 15 

opiskelijaa, heistä valtaosa oli 

Etelä-Suomesta. Pohjoisemmasta 

osallistujista oli yksi Pyhäsalmel-

ta ja Nivalasta viisi.

Viime vuoden elokuusta hel-

mikuuhun 2008 saakka kestänee-

seen koulutukseen osallistuivat 

Kotikeskuksesta Hopeakodista 

lähihoitaja Maritta Vilkuna ja 

sairaanhoitaja Anne Kukkola 

sekä Mäntykodin puolelta pe-

rushoitaja Soili Vähäaho. Matti-

lan palvelutalosta koulutukseen 

osallistuivat lähihoitajat Susanna 

Kokkoniemi ja Heidi Vaaramaa.

Koulutus oli vaativaa. Siihen 

kuului muun muassa kaksi ryh-

mätilannetta, jotka videoitiin ja 

arvosteltiin opettajien ja muun 

ryhmän kesken.

Ryhmään 
osallistuminen
koetaan tärkeäksi

TunteVa -ryhmään kuuluu 4-6 

muistihäiriöistä, jotka kokoon-

tuvat kerran viikossa. Ryhmän 

jäsenet kokoontuvat puoles-

ta tunnista tuntiin kestävään 

tilaisuuteen. 

Ryhmän jäsenet sekä ohjaaja 

ja apuohjaaja istuvat lähekkäin, 

aivan kiinni toisissaan, mikä an-

taa osallistujille läheisyyden ja 

turvallisuuden tunteita.

Ryhmien jäsenillä on roolit, 

joita he pitävät tärkeinä. Yksi 

voi olla laulunaloittaja, alkupu-

heenvuoronpitäjä, emäntä tms. 

Ryhmällä on samoja rutiineja 

jokaisella kokoontumiskerralla, 

esimerkiksi sama aloituslaulu, 

mikä helpottaa muistihäiriöisen 

sopeutumista tilanteeseen.

Ryhmässä pyritään tunteitten 

ilmaisemiseen ja jakamiseen. 

Useimmat ryhmän jäsenistä 

ovat ajantajun hämärtymisen 

vaiheessa, mutta pystyvät vielä 

tuottamaan puhetta suhteellisen 

hyvin. Ryhmän tavoitteena on 

antaa asukkaille mahdollisuus 

olla läheisessä vuorovaikutuk-

sessa keskenään ja luoda turval-

linen ilmapiiri, missä ilmaista 

tunteitaan. Ryhmässä voidaan 

käsitellä vaikeita kokemuksia, 

joita ei aikaisemmin ole pystytty 

kertomaan kenellekään. 

Ryhmässä voi välillä olla iloi-

nen tunnelma tai surullinen ja 

harmittava. Hoitajat sanovat, 

että esimerkiksi sota-ajan koke-

mukset, joista kaikista ei ole saa-

nut ennen puhuakaan, nousevat 

usein esiin. Hoitajat ihmettelevät 

sitä, että sellaisetkin asukkaat, 

joiden puheentuottaminen on jo 

vaikeaa, vetävät roolinsa innolla 

ja puhuvat yllättävän paljonkin. 

Ryhmänohjaajat ovat enimmäk-

seen kuuntelupuolella ja ohjaavat 

keskustelua. Mitään ei tentata, 

vaan puhutaan siitä, minkä ryh-

män jäsenet ottavat esille.

Hoitajat ovat innoissaan ryh-

mätoiminta -mahdollisuudesta 

ja näkevät selvästi sen tuoman 

hyödyn vanhuksille. Samalla 

se on hoitajille työväline, jonka 

avulla tuetaan myös omaa työssä 

jaksamista. Ryhmätoiminta tuo 

mielekkyyttä ja lisäväriä työhön 

ja myös hoitajat saavat sen kautta 

onnistumisen tunteita. 

- Ei ajatella vain sairautta, vaan 

nähdään ihminen sairauden ta-

kana. Ei hän sieltä mihinkään ole 

kadonnut. Aivan uskomattomia 

viisauksia ja asioita sieltä nou-

see esiin. Ryhmä lisää osallistu-

jien keskittymiskykyä ja kohottaa 

itsetuntoa ja omanarvontuntoa. 

Yhteenkuuluvuuden tunne jat-

kuu myös ryhmän jälkeen ja se 

luo positiivista ilmapiiriä ja toi-

sen hyväksyntää, ryhmänohjaajat 

miettivät.

Nivalasta on lähdössä syk-

syllä lisää hoitajia TunteVa 

-hoitajakoulutukseen.

Ryhmäkokoontumisissa on 
tunteille tilaa

Nivalaan on valmistunut viisi TunteVa -ryhmänohjaajaa. Takana vasemmalta Anne Kukkola, Soili 

Vähäaho, Maritta Vilkuna. Edessä vas. Heidi Vaaramaa ja Susanna Kokkoniemi (kuva: Minna 

Hakula).

Kansalaiset eivät vain viitsi hoitaa jäteasioitaan lain vaatimalla tavalla, vaikka erinomaiset 

jätepisteet on pitäjään rakennettu. Esimerkiksi Kuoppasillan jäteastia on tarkoitettu matkalaisille, 

mutta sinne tuodaan jatkuvasti kiinteistöjen jätettä ja yritetään näin säästää jätemaksuissa. 

Ympäristöstä piittaamattomuus on huolestuttavaa. Haapaperällä suositulle uimamontulle on 

syntynyt luvaton kaatopaikka, joka pilaa luontoa.

”Kanki” -tanssijat 
pois parketilta!

Uimamonttu kaatopaikkana

Kansanedustaja Antti Kaikkonen 

tanssikoon tähtien kanssa ja ol-

koon tuomareiden haukuttavana 

ja ”suuren” yleisön lemmikkinä 

ihan vapaasti, mutta suomalai-

sen miestanssijan esikuvana tämä 

Kaikkos-ilmiö harmittaa.

 Ikään kuin tavalliselle miehel-

le annetaan lupa olla jäykkälan-

teisia puurtajia tanssiparketilla. 

Ilmiö vahvistaa entisetään käsi-

tystä, ettei suomalaisen miehen 

vartalon tarvitse taipua. Ilme 

peruslukemilla, lantio ja polvet 

jäykkinä miettitään tarkasti as-

keleita. Miehet pelkää vääriä as-

keleita. Tanssiminenhan pitäisi 

päinvastoin olla hauskaa ja iloista 

rentouttavaa liikuntaa musiikin 

rytmistä nauttien. 

Pahinta, mitä mies voi tietää 

ja sietää, jos nainen alkaa arvos-

tella tai neuvoa ja pahimmassa 

tapauksessa alkaa viedä miestä. 

Sukset menee välittömästi ristiin. 

Miehet ovat yllättävän kaavoihin 

kangistuneita ja ennakkoasentei-

sia. Harvalta löytyy spontaaniut-

ta ja kykyä improvisoida ja poike-

ta tyylistä. Miehille on tyypillistä 

keskittyä liikaa askeliin, tulkinta 

unohtuu. Jottei tulisi mollattua 

kaikkia miessukukunnan edus-

tajia, hyviä ja todella hyviäkin 

tanssijoita näkee, mutta niitä ei 

riitä kaikille naisille.

Yksi ikävä piirre, minkä 

olen pannut merkille tanssipai-

koilla, että niissä  ”pieni piiri 

pyörii”-ilmiö.

Miehet, enemmän rohkeutta  

hakea ei-tuttuakin. Tanssipaikoil-

la on paljon turhautuneita hyviä 

tanssijoita seinäkukkasina. Olen 

miettinyt, onko se  ikäsyrjintää 

vai sitä, että pukeutumistyyli on  

massasta poikeavaa? Rohkeutta 

miehet! Rohkeutta hakemaan 

”outojakin”naisia!

Naiset käyvät ahkerasti vuo-

desta toiseen erilaisilla tanssi-

kursseilla hiomassa taitojaan, ja 

turhautuvat, kun ei ole saman-

tasoisia tanssittajia.

Tanssikursseja myös miehil-

le! Pelkästään miehille, missä he 

voisivat opetella vartalonkäyttöä, 

tutustua omaan kehoon, ilman 

naisten mukanaoloa ja arvostelua 

eikä tarvitsisi ajatella naisen vien-

tiä, vaan voisi keskittyä omaan 

tanssiin. Onhan muutenkin kai-

kenlainen ”äijäily” muotia!

Tanssija
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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).

Ma  21.4. klo 11 näkövammais-

ten kerho seurakuntakodissa.

Ti  22.4. klo 12 päiväveisuut  seu-

ratuvalla (A Seppä).

Ke  23.4. klo 18 virsipii-

ri seurakuntakodissa. Klo 18 

gospelkuoron harjoitukset 

seurakuntakodissa.

To  24.4. klo 18 raamattupiiri seu-

rakuntakodissa, huom! Muuttu-

nut päivä!. Klo 18.30 Nivalan ry:

n ompeluseurat Kallion hyväksi 

piireittäin.

Pe 25.4.klo 18.30 raamattuluo-

kan kevätretki. Klo 19 urkuvartti 

kirkossa, E  Vähäsarja.

La 26.4. klo 19.30 seurat Niva-

lan ry:llä (O Tölli), järj. Korpi-

rannan ry.

Su 27.4.5. sunn. pääsiäises-

tä klo  10 sanajumalanpalve-

lus kirkossa, Valtakunnallinen 

veteraanipäivä, 

Junttila, J Kangas, laulu. Katajala. 

Kunniakäynti sankarihaudoilla. 

Kirkkokahvit seurakuntakodis-

sa.  Klo 13 seurat Nivalan ry:llä 

(R Österberg). Klo 18.30 seurat 

ja lauluilta Nivalan ry:llä (P Es-

kola). Klo 19 seurat Seija ja Jari 

Lappalaisella. Klo 19 Herättäjän 

seurat seuratuvalla.

Diakoniatyö: To 24.4. diakonia-

toimisto suljettu

Päiväkerhotyö: Su 27.4. klo 

18  Nukketeatteri Valkovil-

lan esitys Paratiisi, perheille 

seurakuntakodissa.

Pyhäkoulutyö:  To 17.4. klo 

18.30 pyhäkoulunopettajien ko-

kous seurakuntakodissa.

Su 20.4. klo 12 pyhäkoulu seura-

kuntakodissa,  klo 12 Vilkunan 

alueen pyhäkoulu Kukilla

Hanketie 5 (Huiskankorventie), 

klo 11.30 Katajasaaren pyhäkou-

lu Eeva Huitulalla.

Su 27.4. klo 18 Nukketeatte-

ri Valkovillan esitys Paratiisi 

seurakuntakodissa.

Perhekerhotyö: Su 27.4. klo 18 

Nukketeatteri Valkovillan esitys 

paratiisi seurakuntakodissa.

Nuorisotyö: Isoseksi kesän lei-

rille! Isoshaku käynnissä! Hae 

hakulomake nuorisotoimistosta 

huhtikuun aikana.

Ti. 15.4 klo 18-19.30 isoskoulutus 

nuorisotiloissa.

Pe. 18.4 klo 16-17 poikien sähly-

kerho (K 8-luokka) Tuiskulassa.

Ti. 22.4 klo 18-19 raamis 

nuorisotiloissa.

Ti. 22.4 klo 19-20.30 teema-ilta 

nuorisotiloissa.

Kolehdinkantajat: Su 20.4. 

Janne Rajamäki, Kristiina As-

tahova, Senni Suhonen, Matias 

Päivärinta

Su 27.4. Miia Korkiakoski, Tiina 

Tammela, Aino Poikkimäki, Ve-

limatti Vähäsöyrinki

Musiikkityö: Urkuvartti kirkossa 

joka kuukauden viimeinen per-

jantai klo 19.

Lähetystyö: Lähetyksen  kirppu-

tori Kanttorilassa, avoinna ke ja 

la klo 9-13,  saatavana varastossa 

olevaa ilmaista vaatetavaraa.

Oulun eteläisen sotaorvot: Kaa-

tuneitten Omaisten valtakunnal-

liset  hengelliset ja kulttuuripäivät 

ovat Rovaniemellä 7.-8.6.2008.

Kyyti ja majoitusjärjestelyjen 

vuoksi ilmoittautumiset ja tie-

dustelut  p. 040 559 5287/Sirkku 

Junttila.

Radio Pookin 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 21.4.2008 klo 17.05 Etapissa 

aiheena itsetunto ja usko, vie-

raana kirjailija, toimittaja Salme 

Blomster. Ohjelman on toimitta-

nut Risto Parttimaa.

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 pi-

han 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 osoite: 

www.nivalansrk.fi 

Sähköpostiosoite: nivalan.seura-

kunta@evl.fi 

Lomalla: Martti Viljanen 

22.4.-2.5.2008.

Kastettu

Linus  Petri Asseri Harjula, Joel 

Jaakko Vilhelmi Koskinen ja Axel 

Väinö Johannes Koskinen.

Kuollut

Anna-Liisa Kaarlela s Laitala  90 

v.

Elsa Mirjam Korkiakoski s Sau-

konoja  85 v.

Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Vastataan pois  

Maanantai: Broileririsotto,  

kaali-tuorekurkkusalaatti.

Tiistai: Suikalepaisti, perunat, 

vihersalaatti.

Keskiviikko: Kalakeitto, peh-

meä leipä.

Torstai: Kinkku-perunasoselaa-

tikko, punakaali-punaherukka-

salaatti.

Perjantai: Broileripastakeitto, 

hiivaleipä.

1. San Franciscossa.

2. Visentti.

3. Namibiaan.

4. Eläinten karnevaalin.

5. Uppsalan ekonomit.

Kirkolliset tapahtumat

Jeesuksen tuomitseminen kuo-

lemaan, ja naulitseminen ristille, 

oli valtavan traaginen tapahtuma. 

Opetuslapset olivat aivan seka-

sorron ja pelon vallassa. Kaikki 

näytti romahtaneen, ja kolmen 

edellisen vuoden aika, Jeesuksen 

matkassa kulkien, näytti menet-

täneen tarkoituksensa.

Sitten Jeesus ilmestyikin heil-

le! Voi mitä riemua se synnyt-

tikään! He saivat kuulla Hänen 

itsensä kertomana, että juuri 

näin pitikin käydä; profeettojen 

ennustukset toteutuivat täysin. 

Olihan Jeesus

siitä opettanut, mutta he eivät 

olleet ymmärtäneet.

Muistamme, kuinka opetus-

lapset, ollessaan kalastamassa 

Tiberiaan järvellä koko yön, ei-

vät onnistuneet saamaan ainut-

takaan kalaa. Aamun sarastaessa 

joku tuntematon mies rannalta 

kehoitti heitä heittämään verkot 

oikealle puolelle venhettä; ja nyt 

kalaa tulikin niin että verkot oli 

revetä! Silloin Johannes sanoi 

Pietarille;"Se on Herra!" Pietari 

ponkaisi heti järveen, ja ui ran-

nalle. Siellä oli jo hiilloksella val-

miina kalaa ja leipää nälkäisille ja 

väsyneille opetuslapsille.

Tänä varhaisen aamun hetke-

nä Jeesus halusi vielä keskustella 

Pietarin kanssa kahden kesken. 

Olihan Pietari ylipapin pihalla 

hiilivalkealla ollessaan kieltänyt, 

vieläpä sadatellen, tuntevansa

Häntä lainkaan. Sen Jee-

sus oli kyllä sanonut hänelle jo 

etukäteen;"Ennen kuin kuk-

ko laulaa, sinä kolmesti minut 

kiellät." Kolme kertaa Jeesus nyt 

myös kysyi Pietarilta;"..rakastat-

ko sinä minua?"

Voi vain arvata, kuinka Pie-

tarille tuli silloin mieleen tapah-

tumat ylipapin pihalla hiilival-

kealla; Jeesuksen katse häneen 

kukon laulaessa, häpeä ja katke-

ra itku kieltämisten jälkeen. Nyt 

kaikki nämä muistuivat mieleen 

rannalla olevaa hehkuvaa hiil-

losta katsellessa. Pietari nöyr-

tyi ja sanoi;" Herra, sinä tiedät 

kaikki; sinä tiedät, että olet mi-

nulle rakas". Jeesus ei syyttänyt 

Pietaria, vaan armahti häntä, ja 

kehoittikin ruokkimaan ja pai-

mentamaan Hänen karitsoitaan 

ja lampaitaan.

Samalla tavalla Jeesus tahtoo 

tulla myös sinun luoksesi, hyvä 

lukija. Olet ehkä kieltänyt Jee-

suksen montakin kertaa. Siitä 

huolimatta Hän tahtoo kohdata 

sinut. Vaikka Jeesus tietää kaikki 

sinun

ajatuksesi, sanasi ja tekosi, 

hän tahtoo tuoda sinun ehkä se-

kasortoiseenkin elämääsi uuden 

vahvan toivon, ehkä jopa aivan 

uuden tehtävän.

Pietari ymmärsi, että Jeesuk-

selta ei voi salata mitään. Näin 

sinäkin saat ymmärtää, vaikka 

se kysyy nöyrtymistä, kun tie-

tää, että omat synnit ovat kaikki 

Jeesuksen tiedossa. Kuitenkaan 

Hän ei vaadi sinua muuttumaan 

vähääkään paremmaksi, kuin 

olet juuri nyt. Kaikkinesi Jee-

sus haluaa kohdata sinut. Hän ei 

kiellä sinua, vaan hyväksyy sinut 

juuri sellaisena kuin olet! Miksi 

näin? Siksi, koska Jeesus tietää, 

ettet sinä voi itseäsi ja elämääsi 

sen paremmaksi muuttaa. Sen 

sijaan Hänellä on siihen kaikki 

keinot, kun annat vain Hänelle 

mahdollisuuden.

Hän muuttaa koko sinun elä-

mäsi. Tunnusta syntisi Hänelle 

ja usko ne anteeksi Jeesuksen 

nimessä ja sovintoveressä, siinä 

viattomassa uhriveressä, jonka 

Hän Golgatan ristillä vuodat-

ti kaikkien meidän syntiemme 

edestä. Hän antaa sinulle uuden 

Hengen sisimpääsi, synnyttää si-

nut uudesti Pyhästä Hengestä. Se 

on ihmeellinen tapahtuma, mut-

ta siitä ei voi tietää, mitä siihen 

sisältyy, ennen kuin on itse ko-

kenut sen. Hän antaa sinun elä-

määsi tulevaisuuden ja toivon. 

Syntikuorma putoaa harteilta, 

Jeesuksen rakkaus täyttää sydä-

men. Taivaalliset portit odottavat 

sisälle tulijaa kadotuksen sijasta. 

Niin paljon Jeesus sinua rakastaa. 

Hän tahtoo sinun tulevan sinne, 

missä Hänkin on!

Veikko Uusitalo
Vapaaseurakunta 

Kaunis  kiitos
Kaikille minua 

muistaneille.

Päivä 12.4 oli 

ikimuistoinen.

Kaarina

Projektipäällikkö, opettaja, sai-

raanhoitaja, sosiaalityöntekijä, 

perhetyöntekijä, perhepäivähoi-

taja, tuotepäällikkö, lehdenjakaja, 

CNC-koneistaja, särmääjä, LVI-

asentaja, teollisuusputkiasenta-

ja, hitsaaja, tuotantotyöntekijä, 

kokki, kahvila-apulainen, baa-

ritarjoilija, seurakuntamestari, 

siivooja.

Työvoimakoulutus

Yrittäjän at, Kuljetus- ja logis-

tiikka-alan koulutus, Metallialan 

valmentava jakso, Tulityökortti-

koulutus, Työturvallisuuskortti-

koulutus, Kone- ja metallialan 

perustutkinto, Koneistajan at, 

Levytekniikan at, Hitsaajan pä-

tevöitymiskoulutus, Hitsaajan at, 

Kone- ja metallialan perustutkin-

to, Teollisuusrobotin ohjelmointi 

ja käyttötaito, Puusepänalan at, 

Puualan perustutkinto.

Sunnuntai 20.4.: Ananas-pos-

supata, perunat, kaisersalaatti, 

suklaa-banaaniherkku.

Maanantai: Jauhelihakastike, 

perunat, kaali-puolukkasalaatti, 

aprikoosikiisseli.

Tiistai: Silakkapihvit, muusi, 

punajuuri-raejuustosalaatti, 

puolukkakiisseli.

Keskiviikko: Broileri-peruna-

suikalelaatikko, porkkanaraaste, 

ananaskiisseli.

Torstai: Kinkkukastike, peru-

nat, jäävuori-kartanosalaatti, 

marjakiisseli.

Perjantai: Hernekeitto, juusto, 

ohukaiset ja hillo.

Lauantai: Uunimakka-

ra, muusi, kurkkusalaatti, 

ruusunmarjakiisseli.

Sunnuntai: Karjalanpais-

ti, perunat, lounassalaatti, 

luumukiisseli.

Avoimia työpaikkoja 

Jeesus tahtoo armahtaa
ja antaa uudenlaisen elämän
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Viime viikolla vietettiin valta-

kunnallista Sydänviikkoa. Sitä 

organisoi Suomen Sydänliitto 

ry. jäsenjärjestöineen. Teema-

viikkoa on vietetty jo 19 kertaa, 

mutta näin laajassa näkyvyydessä 

valtakunnallisine ohjelmineen se 

oli nyt 15. kerran.

Nivalassa Sydänviikon juh-

laa vietettiin viime tiistaina ar-

vokkaalla ohjelmalla. Tilaisuus 

alkoi kahvittelulla ja ohjelmassa 

oli muun muassa Mieskuoron 

laulua, runoesityksiä, ja puhei-

ta. Puhujana oli Pohjois-Pohjan-

maan sairaanhoitopiirin johtaja 

Pentti Silvola.

Tilaisuus kokosi Nuorisoseu-

ralle salintäyteisen yleisön.

Terveyden 
edistämiseen 
haetaan uutta

Kallio -kuntayhtymän johtaja 

Anne Knaapi-Lamminen luen-

noi puolestaan Ylivieskan seudun 

sydänyhdistys ry:n Sydänviikon 

tilaisuudessa.

- Kun sosiaali- ja terveyspal-

velujen järjestämisvastuu siirtyi 

Kalliolle, uudella yhteistoiminta-

alueella on yhdessä huolehdittava 

siitä, että terveyden ja hyvinvoin-

nin edistämisen kokonaisvastuu 

ei jää ilmaan. 

- Sairauksia ja hyvinvointia 

uhkaavia ongelmia olisi pystyt-

tävä nykyistä tehokkaammin 

ehkäisemään ennalta. Kallio 

tarvitsee kumppaneikseen paitsi 

alueen kuntien eri hallintokun-

tien kanssa tehtävää yhteistyötä, 

myös järjestöjä ja yhdistyksiä, 

jotka luontevasti edistävät ter-

veyttä ja hyvinvointia oman toi-

mintansa kautta.

- Julkisen sektorin resurssit - 

myös Kallion - ohjautuvat miltei 

yksinomaan terveys- ja hyvin-

vointipalvelujen saatavuuden 

turvaamiseen. Kuitenkin tiede-

tään, että valtaosa terveydestä 

määräytyy perintö- ja ympäristö-

tekijöiden ohella elämäntapojen 

perustella. Sen sijaan palvelujen 

saatavuudella voidaan vaikut-

Sahantien, Asunmaan-, Kissa-

metsän- ja Pajulanteiden varrella 

asuu paljon lapsiperheitä. Viime 

vuosien aikana alueelle on muut-

tanut nuoria perheitä ja uudisra-

kentaminen jatkuu.

Vilkunan koulun sulkeu-

duttua yhä pienimmät joutuvat 

kulkemaan vaarallisen koulu-

tien Kyösti Kallion ala-asteelle; 

ylittämään vilkkaasti liikennöi-

dyn tasoristeyksen ja Savontien 

suojatien sekä vaarallisen, huo-

nokuntoisen Lepistön sillan.

Sahanperän puuhanaiset Irja 

Visuri ja Merja Tölli ovat lähte-

neet edistämään lasten liiken-

neturvallisuusasiaa käytännön 

toimin. Naiset tarttuivat ”här-

kää sarvista” kaupungin tek-

nisen johtajan Ari Nurkkalan 

kehotuksesta.

-Olemme kevään aikana ke-

ränneet nimilistaa asian eteen-

päin viemiseksi, että saisimme 

Sahanperän ylikäytävällomit ja 

alikulkutunnelin Savontielle. 

Olemme saaneet kokoon kol-

misenkymmentä nimeä. Kerää-

minen on vielä hieman kesken, 

mutta yhdestäkään talosta ei 

tähän mennessä olla kieltäydyt-

ty. Kaikki ovat todenneet asian 

olevan erittäin tärkeä, kertovat 

naiset.

-Olemme myös pyytäneet po-

liisiviranomaiselta lausunnon, ei-

vätkä hekään kiellä mainittujen 

kohtien vaarallisuutta pienim-

mille kulkijoille, etenkin pime-

än aikaan.

-Valtuutetut kyllä lupasivat 

tekevänsä jotain liikenneturval-

lisuuden parantamiseksi silloin, 

kun Vilkunan koulu lakkautet-

tiin, mutta mitään ei ole valitet-

tavasti tapahtunut.

-Nyt kaupunki on tosin lu-

vannut rakentaa Savontien ja 

Sahantien risteyksessä olevalle 

suojatielle keskikorokkeen, mutta 

mielestämme se ei ratkaise ongel-

maa. Emme ole siihen tyytyväi-

siä. Se voi olla jopa vaarallisem-

pi. Savontiellä on ruuhka-aikaan 

aamu kahdeksalta erittäin vilkas 

liikenne. Ajatelkaapa pientä kou-

lulaista ja vähän isompaakin kul-

kijaa seisomassa keskikorokkeel-

la keskellä vilkasta liikennettä. 

Kauhistuttaakin ajatus, huokaa-

vat naiset kaikkien pienten lasten 

vanhempien puolesta.

 -Hanke etenee siten, että ni-

milista lähetetään suoraan Ou-

lun Tiepiiriin, Ratahallintokes-

kukseen ja Nivalan kaupungille 

heti toukokuun alkupuolella, Irja 

Visuri ja Merja Tölli lisäävät.

Ritva Oja

Sydänviikon kunniaksi arvokas juhla

Lapsille turvallinen koulutie

Vaarallinen suojatie, jota autoilijat eivät kunnioita. Vähältä piti 

-tilanteita on sattunut paljon. Yksi vaihtoehto olisi myös liikenteen 

valo-ohjaus ruuhkaisimpina aikoina. Se parantaisi huomattavasti 

turvallisuutta.

Sahantien tasoristeykseen rakennettavat puomit lisäisivät huomattavasti liikenneturvallisuutta. 

Radalla on vilkas tavarajunaliikenne. Henkilöliikenteessä nykyisin käytössä olevat kiskobussit ovat 

”hiljaisia hiipijöitä”. Hankkeen puuhanaiset Irja Visuri (vas.) ja Merja Tölli.

Juhla kokosi Nuorisoseuralle runsaasti yleisöä.

Auto
arpajaisten
päävoittona

Suurarpajaisten päävoittona on 

uusi auto. Jo kahdeksannen ker-

ran järjestettävien arpajaisten 

tuotto menee Oulun läänin ur-

heiluseuroille ja erikoisesti nii-

den toiminnassa mukana olevien 

lasten ja nuorten hyväksi.

Päävoittona on uusi Volkswa-

gen Golf 1,4, jonka arvo on 19 

280 euroa. Voittauton toimittaa 

Autotalo Antti-Roiko Oy.

Arpoja myyvät Raahen seu-

dulla PaTe, Oulaisissa OuHu, 

Haapajärvellä HP-K, Haapave-

dellä FC Folk, Nivalassa FC-92, 

Ylivieskassa FC YPA, Alavies-

kassa AV, Sievissä Sievi Futsal. 

Kiinteät myyntipisteet löytyvät 

myös Ylivieskan ja Oulun Kärk-

käisten neuvonnassa. Lisäksi ar-

poja myydään eri tempauksissa 

ja tapahtumissa aina paikallisen 

urheiluseuran hyväksi.

Päävoiton lisäksi muitakin 

voittoja on runsaasti. Voittoluette-

loon voi tutustua arvanmyyjillä.

Arvan hinta on 5 euroa. Val-

vottu julkinen arvonta suorite-

taan 30.8.2008 kello 13.00.

Nivalassa Sydänviikon juhla aloitettiin kahvitarjoilulla.

taa varsinaiseen terveyteen vain 

rajallisesti.

- Toistaiseksi uusille yhteis-

toiminta-alueille ei ole olemassa 

valmiita toimintamalleja, miten 

terveyttä ja hyvinvointia voidaan 

koordinoidusti edistää. Innova-

tiivisilla toimintamalleilla on 

selkeästi kysyntää. Voi ennakoi-

da, että kun kunta- ja palvelura-

kenneuudistus etenee ja uusia 

yhteistoiminta-alueita syntyy, 

alueet tulevat kilpailemaan ter-

veellisyys- ja hyvinvointimieli-

kuvien synnyttämisessä. Toivot-

tavasti mielikuvamarkkinointi 

keskittyy hallinnollisten raken-

teiden sijasta hyvinvoiviin kan-

salaisiin ja tavoitetta edistäviin 

toimintaryhmiin.

- Tässä nopeus on valttia. Hy-

vinvointimannekiineja voitaisiin 

alkaa hakea Ylivieskan, Nivalan, 

Alavieskan ja Sievin terveyttä 

ja hyvinvointia edistävistä yh-

distyksistä ja järjestöistä. Ura-

kan koordinointivastuun voisi 

kuulua uudelle ylikunnalliselle 

terveyden ja hyvinvoinnin foo-

rumille, jossa myös kolmannella 

sektorilla olisi edustus, hän pohti 

puheessaan.

Ilona Vuolteenaho

KHO hylkäsi
valituksen

Korkein Hallinto-oikeus on hy-

lännyt Nivalan seurakunnan 

kirkkoneuvoston  tekemää pää-

töstä vastaan tehdyn valituksen, 

joka koski kirjanpitäjän irtisa-

nomista virasta. Työntekijä ir-

tisanottiin marraskuussa 2004, 

koska hän oli mm. laiminlyönyt 

työnantajan hänelle antamia työ-

hön liittyviä määräyksiä.
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Kasikulmantie 3, 68300 KÄLVIÄ

LAATTAVIESKA 
Ratakatu 19, Ylivieska, puh. (08) 424 668, www.laattapiste.fi 
Palvelemme arkisin klo 9 - 17 ja lauantaisin klo 9 - 13

KEVÄÄN UUTUUDET SAAPUIVAT
Puukuvioisilla laatoilla luot luonnollisen tunnelman terassilta kylpyhuoneeseen. 
Uutuuksista löydät myös särmikkäät sisustuskivet ja romanttiset kukkakuosit. 

Po
rc

el
la

na
to

la
at

ta
 IL

F 
Am

az
zo

ni
a.

 

MALLIKEITTIÖ

ESILLÄ NIVALAN

RAUTIASSA



7

�������	���
��
�����������
���������������������

��
������
����������������

�����
���	
��

�����
���	
��




8

Karaokepiiriläiset pääsivät luokalta

Tekstarit  

Itämainen tanssi saattaa olla 

maailman vanhin tanssi. Tans-

sin juuret ovat Lähi-idässä ja 

muinaisessa Egyptissä. Vaik-

ka itämainen tanssi on peräisin 

arabimaista, se ei kuitenkaan liity 

milläänlailla islamin uskoon.

Nykyään tanssi on levinnyt 

joka puolille maailmaa ja sii-

tä on olemassa eri tyylisuuntia. 

Suomessa itämaisen tanssin har-

rastus alkoi 1970-luvulla, meillä 

tanssitaan etupäässä egyptiläisiä 

tansseja, mihin on vaikuttanut 

monien tunnettujen egyptiläis-

ten opettajien vierailut maassam-

me. Turkkilainen tyyli poikkeaa 

egyptiläisesta siten, että tanssin 

yleisilme on vauhdikkaampi ja 

liikeradat suurempia. Peruslii-

kekieli on kuitenkin hyvin sa-

manlainen eli itämaisen tanssin 

liikkeet pohjautuvat naisen varta-

lon luonnolliseen liikehdintään. 

Itämainen tanssi on dynaamista 

ja hyvin naisellista, siinä naisen 

vartalo on instrumentti, joka tul-

kitsee syvällisesti musiikkia.

Jokilatvan opiston itämaisen 

tanssin harrastajaryhmä esiintyy 

la 3.5. klo 15.00  Nuorisoseural-

la. Ryhmään kuuluu tällä hetkellä 

kuusi tanssija. Tanssinopettaja-

na on toiminut lähes seitsemän 

vuoden ajan haapajärvinen Eija 

Kivelä. Eijan  käsialaa ovat myös 

tanssien koreografi at ja tanssijoi-

den puvustus sekä lavastuksen 

ideointi.

 Luvassa on monipuolinen oh-

jelma erityylisiä tanssinumeroita: 

ryhmä- ja soolotansseja, huivi- ja 

milayatanssit ja gipsy eli musta-

laistanssi, jonka ryhmä esittää 

Lukijat voivat lähettää mie-

lipiteitään ja havaintojaan 

tekstiviestillä. Puhelinnumero on 

044-945 3763.
Viestit edustavat lähettäjän nä-

kemyksiä - eivät lehden.

Kyllä Kallioon liittymisessä on 

hyviäkin puolia. No sekin juuri 

kun joku textarilla ilmaisi "ter-

veyskeskukset on sekaisin kuin 

ellun kanat". Näin pitääkin olla 

alussa, tk:ssa ja muissakin julki-

sissa virastoissa. Nyt ei enää toi-

mikaan "hyvä veli" periaate, ku-

ten aikaisemmin. Kyllä se saattaa 

esim. tk:ssa laittaa päät sekaisin, 

joka ennen on lähettänyt ns. hoi-

toon, saattaa nyt pylly pystyssä 

ajaa oma-aloitteisesti hoitoon. 

Kyllä se siitä vielä iloksi muut-

tuu / mutta kestää kyllä aikansa 

kun vanhat jäärät asian uskoo ja 

pelisäännöt oppii ja huomaa että 

tulikin sellainen joka vihelsi pelin 

poikki. Laki!

Kyllä pihat ja kadut jo voi puh-

distaa. Tuskin enää hiekkaa tarvi-

taan. Kyllä se kesä nyt tulee.

Yhden vanhemman perheet koh-

taavat Olkkarissa. Mikä on olk-

kari? Eikö osata enää suomen 

kieltä? Samaa sotkua suoltaa niin 

tv., radio kuin lehdetkin.

Vaaleissa valitaan parhaat päät-

täjät Nivalaankin. Oisko syytä 

ajatella mitä kaverit on saanut 

omassa siviilielämässä aikaisek-

si ennen ku päättävät kaupunki-

laisten asioista. Jotain näyttöä ei 

pelkkää tyhjäntoimittamista.

Tk:n päivystykseen soittamiseen 

saatava jonotus. Ei voi sairas lap-

si kainalossa kymmeniä kertoja 

soittaa aina vaan uudestaan ja 

numero katkeaa kun piippaa 

varattua. 

Jokilatvan opiston karaoke-laula-

jien kevätkonsertti oli yleisöme-

nestys. Nuorisoseuran sali täyttyi 

äärimmilleen kannustusjoukois-

ta. Me suomalaiset olemme to-

dellista laulajakansaa ja karaoke 

on erittäin suosittu harrastus.    

Karaokeharrastajat tarjosivat 

mukaansatempaavan ja moni-

puolisen konserttielämyksen, 

jossa näkyi esiintyjien laulamisen 

ilo. Esa Häkkilä ja Pirkko Junttila 

juonsivat konsertin. 

Esan hauskat ”aasin sillat” sai-

vat yleisön viihtymään ja esiinty-

jät vapautuneiksi.

Pirteän ja tyttömäisen Tuire 

Pikkaraisen esityksessä oli per-

soonallista laulun tulkintaa Katri 

Helenan 60- luvun hitistä Minne 

tuuli kuljettaa.  Eila Mäntylä oli 

kuin Helka Hynninen. Nuoren-

polven laulajan  Heidi Hautalan 

esitys vakuutti, kaunisvärisellä 

äänellä ja vapautuneella ja iloi-

sella esitystyylillään. Raija Kivi-

niemi tulkitsi hienostuneesti Erik 

Lindströmin 50-luvun kappaleen 

Ranskalaiset korot.

 Kukin Valma on todellinen 

laululintu, joka  heleällä, soljuval-

la äänellään sai yleisön raikuviin 

aplodeihin ja Budapestin yön 

kiihkeisiin tunnelmiin. Mustat 

silmät onnistui Heidiltä ”ilman  

kehäneliötä”. Timo Mikkilä oli va-

linnut laulujensa aiheiksi naiset, 

Reino Helismaan Nainen ja  Olavi 

Virran levyttämän 50-luvun suo-

sikki-iskelmän Angelique. Yksi 

koskettavimmista ja harvemmin 

kuulluista kappaleista oli Kirsti 

”Kikka” Alasaaren tulkinta Oi-

va Paloheimon runoon sävellet-

tystä laulusta Lähtevien laivojen 

satama. Alasaaren muhkea altto 

sopi laulun tunnelmaan hienosti. 

Jarkko ja Laura alias Pirkko Junt-

tila ja Osmo Malila esittivät duet-

tona Toivo Kärjen iskelmän Kuin 

silloin ennen. Osmon ja Pirkon 

äänet soivat hienosti yhdessä.

Konsertin ”ensimmäisen kat-

tauksen”, juontaja Esä Häkkilän 

sanoin, aloitti Kaija Hosionaho 

esittämällä Kuoppamäen Lapin 

valssin rauhallisella tyylillään. 

Ikisuosikin Josef Josef -humpan 

Itämaisen tanssin lumoa

Hanna-Leena Suvanto ja Timo Mikkilä lauloivat komeasti 

konsertin päätösnumerona dueton operetista Mustalaisruhtinatar.

Mustalaistanssin pyörteissä. Gipsy-tanssissa liikkuminen on 

temperamenttista ja liikkeet voimakkaita, jopa aggressiivisen 

oloisia. (Kuva: Ritva Oja)

esitti Eini Salo vauhdikkaasti. 

Tapani Laakkonen oli valinnut 

kappaleekseen Junnu Vainion sa-

noittaman koskettavan balladin 

Kauan sitten. Laulu sopi Tapanin 

tyyliin erittäin hyvin.

Esa Häkkilän mukana pääsim-

me Lännen tunnelmiin Aaverat-

sastajien myötä. Konsertti päättyi 

komeasti Hanna-Leena Suvan-

non ja Timo Mikkilän duettoon 

operetista Mustalaisruhtinatar.

Jokilatvan opiston rehtori Kim 

Oja kiitti esiintyjiä ja lupasi siir-

tää oppillaat seuraavalle luokalle. 

Karaokepiiri pyörähtää käyntiin 

taas ensi syksynä.

Ritva Oja

myös Haapajärven Monitoimi-

talolla opiston kevätnäytöksessä 

su 27.4.  klo 12.30.

Ritva Oja
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Tämä on niin tätä, ja minä oon 

sitä ihtiäni... t. Sika.

Kyll tk ottaa potilaat ajanva-

rauksen mukaan. Enemmän 

olisin huolissani puhtaasta juo-

mavedestä ja törkeästä liikenne-

käyttäytymisestä. Rekat ja muut 

ajaaaina eteen Nesteen risteykses. 

On ärsyttävää jarrutella ettei aja 

yhteen haapaj-yliviesk suuntaa 

risteystä ylittäviin suhareihin. T. 

Jos sattus ehtiin väliin.

Mukava katella ku iloset ihi-

miset on ulukona sankoin jou-

koin auringon paistaessa. Siis-

tiäkin voimavaroihin nähen on 

kaupungilla.

Olitko maliskylän nuorisoseuran 

100 v. juhlassa viime kesänä. Käy 

tilaamassa muistoksi juhla dvd 

kyläkaupalta.
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Palauta vastauksesi 29.4. mennessä Nivalan Viikon toimistoon, postilaatikkoon 
tai postin välityksellä os. Kalliontie 25, 85500 Nivala. 

Oikein vastanneiden kesken arvomme Nivalan Yrittäjien 20 euron arvoisen 
lahjakortin, joka käy useisiin nivalaisiin liikkeisiin.

Nimi:________________________________________________________________________

Osoite: ____________________________________________        Puh:___________________

PALKINTOKRYPTOPALKINTOKRYPTO
Tässä muutamia ehdotuksia uu-

siksi liikkeiksi ja jo olleiksi, ken-

ties joskus tuleviksi:

Saunashop ja Spa/hyvinvoin-

timyymälä, Pienkonevuokraamo, 

Pukuvuokraamo, Talonmiespal-

velu, Reilunkaupan ostopiste, 

Panttilainaamo, Mattokutomo, 

Elokuvateatteri, Taidekurssikes-

kus, Seppä ja takomo, Karkki- ja 

Herkkupaja, Askartelu- ja virike-

piste, Käsityömyymälä, Kodin-

kone-elektroniikkaliike, Hattu-, 

laukku ja korukauppa, Eko- ja 

maailmankauppa, Iltagalleria, 

taidelainaamo, Lelukauppa, lelu-

jen vaihto ja lapsiparkki, Biljar-

di- ja pelikonesali, Keilailuhalli, 

Sulkapallokenttä, Antiikkiliike, 

osto- ja myynti, Lemmikkieläin-

kauppa, Hevostarvikeliike, Suu-

tari, Valion baari, iltakahvila, 

Juustola ja leipomo, Kehystämö, 

Ateljeeompelimo, Lifestyle- ja 

desingshop, Musiikkitarvike-

soitinliike, Internetkahvila, Au-

tokauppa katon alla, Jazz-, pien-

musiikkibaari, Elämysmatkailu, 

koordinoitu turismi, Kirppis 

lisää.

Nimim. Oisko kipinää?

Lukijan ajatuksia 

Nivala odottaa uusia innokkaita yrittäjiä

LAATTAVIESKA 
Ratakatu 19, Ylivieska, puh. (08) 424 668, www.laattapiste.fi 
Palvelemme arkisin klo 9 - 17 ja lauantaisin klo 9 - 13

KEVÄÄN UUTUUDET SAAPUIVAT
Puukuvioisilla laatoilla luot luonnollisen tunnelman terassilta kylpyhuoneeseen. 
Uutuuksista löydät myös särmikkäät sisustuskivet ja romanttiset kukkakuosit. 
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Parhaat palvelut  

Varaa paikka tästä!
Soita 040 416 8958
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Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Nivala toimii Myydään  

PIANO (vähän käytetty) Hellas, 
hinta 750 €, puh. 044-2701667 
(ma-su klo. 14.00-22.00).

MB 250 D Automatic vm-90. Tosi 
hyvässä kunnossa. P. 0500-827 
123.

PEUGEOT -auto 309, koko 1.6, 
nelipisteruisku vuosimallia -90. 
Siisti ja hyväkuntoinen. Hin-
tapyyntö 600 euroa. Puh. 441 
502.

HONDA Civic -87 (lasiperä). Puh. 
0500-827 123.

Omakotitalon TONTTI keskus-
tan tuntumassa. Puh. 044-280 
9507.

NISSAN Primera -98 1,6 LX, 2-
renkaat, aluvanteet, vetokouk-
ku, ABS, airbac ym. Hinta 5200 
euroa. Puh. 050-359 3669.

KANGASPUUT 160 cm, tarvik-
keineen sekä luomapuut. Puh. 
08-446 966.

MOOTTORIPYÖRÄ Kawasaki 
2xR750 vm.-92, aj. 74.000 km. 
Myydään ajovarusteineen, tak-
ki koko 52, kypärä, ajohanskat. 
Hinta 3850 euroa. Puh. 050-564 
5847.

Kaksi 80 cm RUNKOPATJAA pe-
tauspatjalla á 20 euroa. Yksi 10 
cm x 120 cm vaahtomuovipatja 
annetaan pois. Puhelin 044 514 
8935.

TOYOTA Carina vm-1990, ruisku. 
Ajettu 280 tkm, tekniikka hyvä. 
Puh. 0400-218 732.

ASUNTOVAUNU Hobby 460 
UFE 07. Käytetty 4 viikkoa. "uu-
si" vaunu vanhan hinnalla. Puh. 
040-505 7357.

Myytävänä saunallinen RT-KAK-
SIO Nivalan keskustasta. Soita ja 
kysy lisää puh. 040-757 8541.

Tyttöjen 26" Helkama pyörä, 7-
vaihteinen. Hyvä ja siisti. Puh. 
0400-518 660.

Myydään tai vuokrataan PEL-
TOA Maliskylältä. Lisätietoa 
numerosta 040 500 0878.

3 M PÖLLEJÄ ja rankaa. Puh. 050 
400 8066.

Pyöreä PÖYTÄ + neljä pinna-
tuolia, ruokapöytä, hyvä. Puh. 
0400-736 078.

VOLVO V70 2.5 tdi 99/00 aj, 420 
huoltokirja, ilmastointi, Webas-
to, 2x renkaat, 7-hengen suomi-
auto tarpeettomana hp, 8200/
tarjous puh:040-4613581.

PARISÄNKY + patjat koko 
160x200 100 e, sängyssä kul-
latut päädyt, kehikko rautaa. 
9-osainen Top-tietosanakirjat 
50 e. Vuodesohva uudella me-
kanismilla 50 e, KATTOKRUUNU 
viidellä lampulla 70 e, kruunu 
on kristallia. Puh. 044-351 2082 
tai 044-951 2082.

Kotim. 26 " 3-vaiht. TÄHTIPYÖ-
RÄ (kunnostettu) 80 euroa. Valk 
nurkka-ATK-PÖYTÄ laatikostolla 
(hyväkunt.) 20 euroa. Puh. 08-
442 454 / Orvo Hyvönen.

3 H+K+parveke, läpitalon huo-
neisto, 3. krs. Peruskorj. 2004 
suomalaisin materiaalein. Ees-
tissä, 150 km Tallinnasta. Hp. 
25.000 euroa. Puh. 0440 702 
922. 

TOYOTA Avensis 1,6 Sedan, ben-
sa, ajettu 230t. Kunnossa oleva 
täysin, katsastettu viime syksy-
nä, pitkä leima. Hinta 6000 Eu-
roa, mahdollisuus rahoitukseen. 
P: 045-1271811.

PEUGEOT 405 GLX farmari vm-
94, katsastettu 19.3.08. Rekiste-
röity 7 hengelle, CD-soitin, hinta 
800 euroa. Puh. 0400-859 848.

Kesäksi RANTAMÖKKI, vaatima-
tonkin käy. Puh. 050-308 9009.

Puolen hehtaarin TONTTI nuor-
ta metsää, 2 km keskustaan. 
Puh. 044 028 1871.

SKODA 1.3 l LX vm. 2000. Ajet-
tu 66 778 km, siisti, pieniruokai-
nen. Varashälytin, vetokoukku. 
Puh. 040 825 0151.

VOLVO 240 DL, vm. -88. Rek. 
yhdelle, huoltokirja, aj. 292 
tkm. Erittäin siisti ja hyväkun-
toinen. Hinta 1500 €.  Puh. 040 
5748924. 

Pilkottua SEKAKLAPIA, kuivaa ja 
tuoretta. Pieni erä halkoja, myös 
rankaa. Puh. 040 563 0321.

Ostetaan  

MÖNKIJÄ Suzuki Noppeli tai 
Honda puh: 040-7061749.

Pienikokoinen ja sisäsiisti KOI-
RA. Puh. 044-287 2107.

Otetaan vastaan/ostetaan edul-
lisesti vanhoja HEINÄSEIPÄITÄ. 
Ei lahoja. Noudetaan paikan-
päältä. P. 040-7202409.

Halutaan vuokrata  

KAKSIO tai kolmio taajaman 
tuntumasta. Mahdollisimman 
pian! Yht.otot. klo 17.00 jälkeen 
nroon 141-4121416 / Sari.

4-henkinen perhe haluaa vuok-
rata KOLMION tai omakotitalon 
1.5 alkaen. Puh: 0409104547 / 
0443407908.

ASUNTOVAUNU Suviseuroihin 
4-henk. perheelle. P. 040-861 
8811 / 040-573 2970.

3 H, K, S, Nivalasta. Rivitalo tai 
pieni omakotitalo/mummon-
mökki. 044-2757384.

Vuokrattavana  

40 m2, saunallinen YKSIÖ Laatu-
luhdissa. Vuokra 380 euroa, sis. 
veden. Puh. 044-343 7509.

Vuokrattavana saunallinen KAK-
SIO. P. 040-7653760.

KOLMIO Oulussa Puolivälinkan-
kaalla, 3 h+k+kh+p, 76,5 m2. 
630 euroa/kk + vesi + sähkö. 
Puh. 050-320 0035.

Annetaan  

PAKASTEARKKU n. 220 L, vaik-
kapa hirvimiehille sekä vauvan 
SÄNKY (pohja nostettavissa). P. 
040-829 2425.

Sekalaista  

Haikaran MMS vuokrattaviin 
hankittu kalustojen ja keitti-
men lisäksi LÄMPÖLEVY, jolla 
saadaan lämmin tarjottava py-
symään lämpimänä. Vuokrahin-
ta 5 euroa/vrk. Varaa numerosta 
040-757 8059

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 

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

Tapiolan Nivalan toimiston avajaisten yhteydessä järjestetyssä 

arvonnassa onni suosi seuraavia henkilöitä:

Kahden hengen kylpyläviikonloppu kahdelle: Laitila Marko, 

Maliskylä.

Sammuttimet: Tölli Vilho, Nivala, Mikkola Maritta, Kärsämäki, 

Hiironen Kauko, Nivala.

Arvonnan suorittivat asiakasneuvoja Marja-Liisa Rajaniemi ja 

vanhempi konstaapeli Marko Säily. (ilmoitus).
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Nivalan Viikossa on avoinna paikka

kesälomien ajaksi kokoaikaiselle, rautaiselle

ILMOITUSMYYJÄLLE
Edellytämme hyvää koulutusta ja työkokemusta asiakaspalvelu- ja 

myyntitehtävistä sekä näyttöjä tuloksellisesta työstä.

Onnistunut jakso voi luoda pohjaa pitempiaikaisellekin työsuhteelle. 

Työ sopii toteutettavaksi myös yrityspohjalta.

Palkkauksena on pohjapalkka + provisio.

Hakemukset 15.5.2008 mennessä osoitteella Nivalan Viikko, Kalliontie 

25, 85500 Nivala.

Tiedusteluihin vastaa Maritta Raudaskoski, puhelin 08-443 133.


