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KEVÄTSIIVOUS
KONEELLESI

Tietokoneesi voi toimia myös

NOPEASTI

Tietokoneen perushuolto &
tiedostojen varmuuskopiointi

69,-

sis. alv 24%

045 178 4780 | winhaict.fi
Ylivieskan Kärkkäisellä

Seuraava Vieskan Viikko ilmestyy perjantaina 31.3.
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 28.3.
YLIVIESKAN KULTTUURIKESKUS

AKUSTIIKKA

PE 24.3. klo 19
SAMULI PUTRO - Musiikkia maaliskuussa
Liput 32 € / 30 € eläkeläiset, työttömät, opiskelijat.
Kahvila ja ravintola palvelevat tuntia ennen konserttia
ja väliajalla.

LA 25.3. klo 18
SUOMALAISEN ISKELMÄMUSIIKIN HELMIÄ
– Hyväntekeväisyyskonsertti
Leijonien Punainen Sulka -keräys

Ilkka Alasuutari, Simo-Pekka Kivioja, Arja Löytynoja,
Janne Nietula, Leila Poutiainen, Pekka Roiko, Noora Östberg,
Ylivieskan mieskuoro. Säestää YMK Band. Liput 20 €.
Kahvila ja ravintola palvelevat tuntia ennen konserttia ja
väliajalla.

SU 26.3. klo 15 KIRKKOTALKOOT-KONSERTTI
Jaska Mäkynen, Aki Hietala, NOORA & Nelostie-orkesteri.
Liput 20 €. Kahvila palvelee tuntia ennen konserttia ja
väliajalla.

PE 31.3. klo BÄNDIKATSELMUS

Tule mukaan kuuntelemaan ja kannustamaan nuoria seutukunnan bändiläisiä. Palautteen antavat Jukka Leppilampi ja Jouko
Kantola. Vapaa pääsy!

Ota kuntavaalit haltuusi
Vieskan Viikossa!
Vieskan Viikko jaetaan joka
perjantai kaikkiin Ylivieskan,
Alavieskan ja Sievin talouksiin.
Lehdessä käsitellään asioita
ja tapahtumia alueen omasta
näkökulmasta - siksi se luetaan
kannesta kanteen.
Älä maksa turhasta. Anna
meidän toteuttaa toimiva,
edullinen ja kannattava
kampanja. Olemme sinua varten.

Seuraavat Vieskan Viikot
palvelevat ehdokkaita
31.3. ja 7.4.
Ennakkoäänestys 29.3-4.4 ja
vaalipäivä 9.4.
Ota yhteyttä ja
varmista
onnistumisesi!

– Made in Ylivieska –

Puh. 040 5300 600

Tässä
lehdessä mm.
Vapaaehtoistyö

Sivu 3

Kuntavaalit

SU 2.4. klo 18 MAISEMAKUVIA SUOMESTA

Suuri viihdeorkesteri, Kainuu Pops Orchestra
Johtaa Ari Tamminen. Solisteina Johanna Piipponen ja Pekka
Mikkola. Liput 15 €/10 €. Kahvila ja ravintola palvelevat
väliajalla.
PE 7.4. klo 19 PIENI ELÄIN
- SEELA SELLA 80 vuotta
Liput 20 € ennakko ja 25 € ovelta. Esityksessä ei ole väliaikaa.
Kahvila ja ravintola palvelevat klo 18 alkaen.
Lunasta lippusi Akustiikan lipunmyynnistä tai Lipputoimistosta
www.lipputoimisto.fi. Lipunmyynti avoinna ma–pe 12–19 ja
la 12–15, Koulukatu 2 B, p. 044 4294 545.
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Koivu ja tähti
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Valonpäivät
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Piirustuskilpailun tulokset
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Päivyri

Ylivieskassa 24. maaliskuuta 2017
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Pääkirjoitus

K

evätpäivän tasaus
oli maanantaina ja
sehän tarkoittaa kevään tuloa. Se kyllä näyttää
tulevankin oikein läiskyen,
ainakin kun koittaa väistellä
lukuisia lätäköitä ja autojen
roiskeita. Onneksi tämä on
kuitenkin ohimenevä vaihe
ja kohta on näkyvillä ensimmäiset kauniit kesän merkit.
Niitä odotellessa voimmekin
käydä vaikka äänestämässä,
ennakkoäänestyshän alkaa jo
ensi viikolla. Itse aion todennäköisesti äänestää varsinaisena
vaalipäivänä, varsinkin kun olen
Suomessa ja siitä syystä se on
minulle mahdollista. Viime
vaaleissa äänestin töiden vuoksi
ennakkoäänestyksessä, taisi olla
Oulussa. Nykypäivänä äänestäminen itsessään on kyllä tehty

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Nimipäivät

niin helpoksi, eikä se ainakaan
voi olla syy äänestämättä jättämiselle. Ulkomaillakin sen
pystyy tekemään, tosin ei niin
helposti ainakaan Euroopan
ulkopuolella. Täytyy mennä
yleensä pääkaupungin konsulaattiin ja sielläkin se on
mahdollista erittäin rajoitetun
ajan. Itse olen kerran äänestänyt
Rio de Janeirossa ja oli kyllä
aika tuskaisten ruuhkien takana
äänestämään pääseminen.
HHH
Sunnuntaina käännetään
taas kelloissa aikaa. Vuodesta
toiseen se aiheuttaa joidenkin
puolelta purinaa ja pohdintoja sen tarpeellisuudesta.
Suomessa kelloja on siirrelty
vakituisesti vuodesta 1981
lähtien ja esimerkiksi minun
kohdallani se tarkoittaa sitä,
että en ole omistanut kelloa
sinä aikana jolloin siirtoja ei
ole tehty. Itselle siitä ei ole
koskaan aiheutunut mitään
ongelmia eikä se ole minua
mitenkään häirinnyt. Suurimman eron olen huomannut
asuessani ulkomailla, maissa
jossa kelloja ei siirretä ainakaan samanaikaisesti. Tällöin
esimerkiksi entinen neljän
tunnin aikaero on kasvanut
viiteen tuntiin ja se tietenkin
vaikuttaa yhteydenpidossa
Suomeen. Sekin on kuitenkin

aina ollut tottumiskysymys,
enkä ole ottanut sitä mitenkään
ongelmana. Nythän sitä siis
siirretään yöllä kello kolmesta
neljään eli joidenkin mielestä
menetämme yhden tunnin yöunilta. Minä henkilökohtaisesti
aion nukkua niin pitkään kuin
unta riittää, ei sillä ole merkitystä onko se kello herätessäni
esimerkiksi kymmenen vai
yksitoista. Vastaavasti illalla
menen nukkumaan sitten kun
väsyttää enkä rupea stressaamaan tunnin ”katoamisesta”.
Kellojen viisarit siirrän jossain
vaiheessa päivää, eipä sitä
sunnuntaina hirveästi joudu
kelloa tuijottamaan. Aika on
kuitenkin abstrakti käsite, enkä
halua sen hallitsevan minua.
Nauttikaamme pitenevästä
päiväajasta matkalla kesää
kohti.
HHH

lähellä ollut ketään suomalaista
kuka olisi voinut myötäelää
tai edes lähellekään kuvitella
miltä tuntuu. Se tunne on
edelleenkin hyytävä ja iho
menee vieläkin kananlihalle
sitä muistellessa.
HHH
Sunnuntaina järjestetään
vuosipäivän muistoksi kaksi
konserttia, Kulttuurikeskus
Akustiikassa sekä Suvannon
kappelilla. Menkää konserttiin
tai viekää vaikka kynttilä ristin
juurelle illan hämärtyessä,
annetaan muiston elää!

Sunnuntai on monille meistä
surullinen vuosipäivä. Ei varmaankaan tarvitse edes mainita
mitä vuosi sitten tapahtui,
se elää muistoissamme. Itse
olin vuosi sitten Intiassa ja
on sanoin kuvaamattoman
vaikeaa edes kuvailla kuinka uskomattomalta tuntui
kuulla sosiaalisen median ja
internetin välityksellä mitä
Ylivieskassa tapahtuu. Olin
siellä lähes maailman toisella
puolen sillä hetkellä yksin, eikä

E

olen lehdessäkin kirjoittamassa,
saa tutustua mahtaviin ihmisiin
ja tehdä toista intohimoa, kirjoittamista. Suosittelen kaikille
ammatinvalintatestejä, jos
tunnet olevasi testi-ihminen
ja moni ala kiinnostaa. Mm.
kunkoululoppuu.fi/duunikone/
löytyy testi, jossa voi helposti
selvittää mille alalle soveltuu.
Pitihän sitä itsekin tehdä testi
ja huomasin, että asiakaspalvelualahan se sieltä taas
ponnahti!
Ei pidä siis harmistua, jos
ei vielä tiedä minne haluaa.

Aurinko nousee klo 6:08 ja laskee klo 18:49.

Jokirannan keittiön ruokalista

Perjantai: Broilerpastavuoka, porkkana-kurkkuhunajamelonisalaatti
Maanantai: Bolognesekastike, pasta, kaaliananas-rapea punafriseesalaatti
Tiistai: Riisipuuro, soppa, leikkele
Keskiviikko: Kinkkukiusaus, kaali-hernepersikkasalaatti
Torstai: Hernekeitto, juusto, rieska
Perjantai: Hernekeitto, juusto, ohukaiset ja
mansikkahillo
Lauantai: Makaronilaatikko, punajuuriviipaleet,
mansikkakiisseli
Sunnuntai: Lihapyörykät ja muusi, italiansalaatti,
puolukkarahka
Maanantai: Makkarakastike, perunat, punajuuriomenasalaatti, punaherukkakiisseli
Tiistai: Jauhelihavihanneslaatikko, porkkanapuolukkaraaste, mangovaahto
Keskiviikko: Silakkapihvit, perunasose, kastike,
tomaattisalaatti, puolukkakeitto
Torstai: Kaalikeitto, juusto, omenapaistos ja
vaniljakastike

Sitä omaa alaa etsimässä
Nyt hain matkailualalle
uudestaan. Mieleeni jäi se
kun eräällä kurssilla opettaja
sanoi, ettei kannata jättää
kesken mitään opintoja. Se
upposi. Tietysti kiinnostus
matkailualaan vaikutti myös
hakemiseeni. Ja monet sattumat. Ja se, että kohta tunkisin
itseni tekemään serkkuni tehtäviä mitä hän saa koulusta.
Haku oli siis tehtävä.
Rakastin nuorempana testejä, joissa sai testata mille
alalle soveltuisi. Vastauksena
tuli asiakaspalveluala. Siksi kai

Aurinko

Ateriapalvelun ruokalista

Kuutamolla

lämä koostuu valinnoista. Joka päivä
teemme valintoja.
Mitä syömme, mitä teemme,
kenen kanssa vietämme aikaa
yms. Valintoja siis kaikki.
Mitään ei saisi katua tai
harmitella, mutta minua on
jäänyt harmittamaan kesken
jääneet tutkintoni, matkailuala
ja sisustusrakentaja-ylioppilasala.
Olin niin nuori, ettei opiskelu sillä hetkellä kiinnostanut.
Oli paljon muuta nähtävää.
Opiskeluintoa ei ollut.

Perjantai 24.3. (vk 12): Kaapo, Gabriel, Kaapro,
Kaappo
Lauantai 25.3: Aija, Aava
Sunnuntai 26.3: Manu, Manne, Immo, Immanuel
Marian ilmestyspäivä
Kesäaika alkaa
Maanantai 27.3. (vk 13): Sauli, Saul
Tiistai 28.3: Armas
Keskiviikko 29.3: Joni, Joonas, Jouni, Joona, Jonne, Jonni
Torstai 30.3: Usko

Kuka mitä häh?
Moni aikuinen kaverinikaan ei
vielä tiedä mitä haluaa tehdä.
Sinä aikana voi kehittää itseään
harrastamalla, pohtimalla eri
valintoja, hakeutumalla ehkä
johonkin kouluun, johon on
pienikin kiinnostus, käydä
kursseilla, kaikkea onneksi
löytyy. Toivotan onnea matkaan
sinulle! :)
Neiti Kuutamo

1. Mistä roolista näyttelijä Terry Savalas tuli Suomessakin tunnetuksi?
2. Missä sijaitsee Saha?
3. Millaiset jalkineet ovat kärsäkengät?
4. Mitä tarkoittaa poröösi?
5. Mitä ovat kattarat?
6. Mikä on Ill?
7. Mitä tarkoittaa kuollut paino?
8. Milloin käytiin nuijasota?
9. Kuinka etäällä kuu kiertää maata keskimäärin?
10. Mitä tarkoittaa arbitraarinen?
Vastaukset sivulla 11

Löydät meidät
myös Facebookista
facebook.com/vieskanviikko

Kaikki näköislehdet
luettavissa ilmaiseksi
www.vieskanviikko.fi

Aika siirtää kelloja eteenpäin
Kesäaika on laajalti käytetty
järjestelmä virallisen paikallisen
ajan siirtämiseksi eteenpäin,
yleensä yhden tunnin verran
kevät- ja kesäkuukausiksi.
Suomessa kesäaikaan siirrytään maaliskuun viimeisenä
sunnuntaina aamuyöstä, jolloin
kelloja siirretään kello kolmesta
kello neljään. Vuonna 2017
kesäaika alkaa 26. maaliskuuta
ja päättyy 29. lokakuuta. Hyvä

muistisääntö kellon siirtämiseen on että kelloa siirretään
aina kesää kohti.
Kesäaikajärjestelyn tarkoituksena on saada kesän
ajan aamuinen valo vastaamaan paremmin aktiivisia
valveillaolotunteja ja työskentelyaikoja kouluissa ja
työpaikoilla. Kertyneet valoisat
tunnit ”säästetään” näin iltaan
sen sijaan, että ne kuluisivat

”hukkaan” ihmisten vielä nukkuessa. Kesäajan vaikutus on
voimakkain keväällä ja syksyllä,
jolloin päivän valoisan ajan
pituus kasvaa yhdellä tunnilla.
Koska ihmisten elämänrytmi
on painottunut iltaan, tämä
lisää ihmisten aktiivista aikaa
tunnilla.
Vuonna 1980 Euroopassa otettiin kesäaika yleisesti
käyttöön 6. huhtikuuta. Vain

Suomi, Islanti, Jugoslavia, Neuvostoliitto ja Sveitsi pysyivät
normaaliajassa. Britannia ja
Irlanti siirtyivät kesäaikaan
jo 16. maaliskuuta, Puola ja
Tšekkoslovakia 30. maaliskuuta. Myös Ruotsi, Norja ja
Länsi-Saksa ottivat kesäajan
ensimmäisen kerran käyttöön
vuonna 1980. Vuodesta 1981
alkaen kesäaika on ollut käytössä myös Suomessa.

Pelipaja Myllyrannassa
Centrian Pelipaja järjestää Ravintola Myllyrannassa perjantaina 24.3. klo 18 alkaen esittelytilaisuuden videopelien
tuottamisesta. Paikalla Ylivieskassa vaikuttavat pelintekijät,
alaa opettavat opettajat, sekä tulevat ammattilaiset.

Telinevoimistelukilpailut
Jokirannalla
Ylivieskan Voimistelun ja Liikunnan telinevoimistelujaosto
järjestää tyttöjen ja poikien luokannousukisat Jokirannan
koululla 25.-26.3. alkaen klo 9. Kilpailupaikalla on kanttiini,
arvanmyyntiä ja Voimistelupukukirpputori.

Vaihtotoripäivät Ylivieskassa
Vaihtotoripäiviä vietettiin
18-19.3.2017 Sputnikissa
Ylivieskassa viidennettä kertaa.
Järjestäjänä toimi Eija-Liisa
Pokki ja mukana oli myös
vapaaehtoisia.
Aikaisempina vuosina
Vaihtoripäivät ollaan pidetty
Puuhkalassa ja Päivärinnan
koululla. Viime vuonna Vaihtoripäivät olivat Sputnikissa.
Eija-Liisa toi tapahtuman
Tampereelta. Hän kertoo, että

Lyhyesti

ihmisillä on vaatteita ja tavaroita kaapit täynnä ja näin ollen
kierrätys on hyvä tapa päästä
itselle ylimääräisestä eroon.
Tavaraa ja vaatetta sai hakea ja tuoda. Loput menevät
hyväntekeväisyyskohteisiin.
Aikaisemmin kävijöitä on
laskettu olevan n. 200. Tänä
vuonna kävijöitä oli huimasti
enemmän kuin viime vuosina.
Jonna Säily

Ennakkoäänestys alkaa
keskiviikkona
Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa kotimaassa ja ulkomailla keskiviikkona 29.3. alkaen. Äänestää voi kotimaassa tiistaihin 4.4. ja ulkomailla lauantaihin 1.4. saakka.
Alavieskassa ja Sievissä voi äänestää kunnantalolla sekä
Ylivieskassa Kulttuurikeskus Akustiikassa. Ylivieskassa
kiertää myös äänestysbussi, jonka aikataulut löytyvät
vaalit.fi -sivustolta.

Vapaaehtoistyön vahvistaminen tärkeässä roolissa PPKY Kallion alueella
Viime viikolla järjestettiin avoin info-tilaisuus kaikille vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille. Akustiikkaan olikin kerääntynyt
runsaslukuinen joukko kuuntelemaan Peruspalvelukuntayhtymä
Kallion ja Alva-hankkeen yhteistyössä järjestämää tilaisuutta.
Tilaisuudessa oli mukana useita Kallion vapaaehtoistoiminnan
yhteyshenkilöitä eri palveluista.
Tarkoituksenani oli mennä
kuuntelemaan infotilaisuutta
ihan yksityishenkilönä vapaaehtoistyöhön osallistumisen
kannalta. Kuunneltuani tilaisuuden aikana niitä haasteita
ja mahdollisuuksia mitä tämän
asian tiimoilta vielä on, päätin
että haluan tehdä enemmänkin.
Tilaisuuden jälkeen sainkin
sovittua tapaamisesta Kallion
kehittämispäällikkö Marjut
Parhialan kanssa, joka on
vastuussa tämän projektin
toteuttamisesta.

Tavat osallistua

Tilaisuuden alusti yleisesittelyllä kehittämisasiantuntija
Riitta-Liisa Kujala Peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta. Hän
alusti tapahtuman kertomalla
vapaaehtoistoiminnan tarkoituksesta sekä taustoista Kallion
alueella. Tämän jälkeen ääneen
pääsi pitkäaikaisen kokemuksen vapaaehtoistyöstä omaava
Marketta Mikkonen, joka on
toiminut tupaemäntänä Tuokiotuvalla jo sen perustamisesta
lähtien. Näiden puheenvuorojen jälkeen pöydissä aloitettiin pienryhmäkeskustelut

eri Kallion palvelualueiden
vastaavien kanssa. Tämä oli
hyvin tehokas tapa kuulla
ensin heidän esittelynsä ja sen
pohjalta vuorovaikutteisesti
tehdä tarkentavia kysymyksiä
sekä kertoa omia ehdotuksia ja
näkemyksiä. Esittelyssä olivat
mukana Kallion alueelta lapsiperheiden palvelut, ikäihmisten
palvelut, mielenterveyspalvelut
sekä vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut.
Näissä kaikissa tulee olemaan tarjolla mitä moninaisempia vapaaehtoistehtäviä,
esimerkiksi perhekummius,
ulkoiluapu, juttuseura, kulttuurikaveri, lenkkeilykaveri,
viriketuokion ohjaus sekä
erilaiset harrastustoimintaan
liittyvät asiat.

Tukihenkilötoiminta

Vapaaehtoistyön lisäksi tiedotettiin myöskin tukihenkilötoiminnasta jota voi tehdä
tällä hetkellä vammaispalvelujen puolella. Myös tukihenkilötoiminta perustuu
vapaaehtoisuuteen, mutta siitä
maksetaan pieni palkkio. Tähän

Infotilaisuus keräsi paikalle runsaslukuisen joukon kiinnostuneita.
toimintaan osallistuvan pitää Suunnitelmissa on myös laatia käynnissä olevien palveluiden
pystyä sitoutumaan hieman vapaaehtoistoiminnan käsi- osalta eli aluksi pääasiassa
enemmän, vähintään 10 tuntia kirja, joka sisältää toiminnan ikäihmiset palvelutaloissa,
kuukaudessa. Tukihenkilön pelisäännöt. Tilaisuudessa kotihoidossa sekä päivätoimintehtäviä voivat olla esimerkiksi pystyi jo halutessaan ilmoit- nassa. Näiden lisäksi jouhevinta
nuoren itsenäisen toimimisen tautumaan vapaaehtoistyöhön. se on uloittaa myös niihin
tukeminen kodin ulkopuolella Lomakkeessa tiedusteltiin ikäihmisiin jotka eivät vielä
ja lapsen tai nuoren harras- muun muassa vapaaehtois- ole kotihoidon piirissä, mutta
tustoimintaan osallistumisen työn kiinnostuksen kohteis- ovat ilmaisseet halukkuutensa
ta, mahdollisesta aiemmasta tarpeesta.
mahdollistaminen.
kokemuksesta sekä toiveista
Tähän liittyen haastattelin
ajankohdasta ja työmäärästä. vielä vanhusten palveluohjaaja
Suvi Erkkilää, joka on yksi
Kallion henkilökunnasta koorParituntisen tapahtuman tadinoimassa vapaaehtoistyötä.
voitteena oli järjestää kohtaaHän kertoo vapaaehtoistyön
minen, jossa mahdolliset tulevat
vapaaehtoiset saavat tietoa Tällä viikolla pidimme palave- olevan vasta aika alkutekijöissä,
vapaaehtoistyön tekemisen rin aiheesta kehityspäällikkö mutta selkeä tarve sille todelmahdollisuuksista ja Kallio Marjut Parhialan kanssa, jossa lakin jo on. Vapaaehtoistyön
puolestaan saa vapaaehtoisia kävimme läpi tilaisuudessa asiakkaita tulee heille muun
mukaan toimintaan. Haasteena käsiteltyjä asioita sekä tulevia muassa puhelinyhteydenoton ollut tarjolla olevien vapaa- toimenpiteitä. Vapaaehtoistyön tojen kautta sekä palveluehtoistehtävien ja niiden teki- organisoinnin tässä vaihees- tarpeenarviointi -pyyntöjen
jöiden kohtaaminen ja tähän sa nähdään ensimmäisenä kautta. Näitä tekevät sekä itse
halutaan löytää toimiva kanava askeleena vapaaehtoistyön ikäihmiset että heidän omaisekä selkiyttää toimintatapoja. jatkaminen ja vahvistaminen jo sensa. Tämän lisäksi Kallion
alueella lähetetään kaikille

Organisoinnin
haasteet

Vapaaehtoistyö
käytännössä
Kallion alueella

75 vuotta täyttäneille kysely,
jossa kartoitetaan kotihoidon
tarvetta ja tätä kautta myös
tarve juttukaverille tai muulle
vapaaehtoistyölle tulee usein
ilmi. Tämän hetkisenä haasteena Suvi näkee tarvitsevien
ikäihmisten ja vapaaehtoisten
yhdistämisen ja se onkin se asia
jota nyt on lähdetty kehittämään. Jo nyt on tullut ilmoittautumisia vapaaehtoisilta ja
lähiaikoina ruvetaankin järjestämään kohtaamisia. Mikäli
olet kiinnostunut juuri tästä
vapaaehtoistyön vaihtoehdosta,
voit soittaa Suvi Erkkilälle
toimistoaikana numeroon 044
4195 541. Yleisesti Kallion
alueen vapaaehtoistyöstä löytyy
lisää tietoa www.kalliopp.fi/
vapaaehtoistyo.
Vapaaehtoinen toimii
omasta halustaan ja saa hyvän
mielen toisten auttamisesta
ja hyvän asian edistämisestä.
Vapaaehtoistyöstä hyötyvät
suuresti myös kiireinen ja
kuormittunut hoitohenkilökunta sekä omaiset. Aina
kaikilla ei ole omaisia tai apua
lähellä, mutta sinä voit ojentaa
auttavan kätesi.
Kevään aikana käsittelemme
lisää vapaaehtoistoimintaa ja
sen kehittymistä ja mahdollisuuksia Kallioon alueella.
Seuraa lehteä ja osallistu, auttamisessa on voimaa!
Elina Kytökorpi
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Kuntavaalit

Rohkeasti mukana
päätösten teossa.

Inhimillisempää otetta
kuntapäätöksiin

Äänestä
uudestaan
valtuustoon.

Sote-uudistus on ovella ja
nyt se on toteutumassa. Mietin mitä kaikkea se mahtaa
tarkoittaa ylivieskalaisten
sote-palveluja tarvitsevien
kohdalla.
Uudistuksia toki tarvitaan, jotta velkaantumista
voidaan vähentää ja verojen
nousukiito katkaista, mutta uudistus ei kuitenkaan
tarkoita samaa kuin leikkaustoimet.
Uudistukset tarkoitavat
asioiden tekemistä tehokkaammin, jolloin säästöä
syntyy samalla, kun arjen
sujuvuus ja kuntalaisten
hyvinvointi paranee.
Tarvitsemme kattavat

Tarmo Hirvelä
Autonkuljettaja

2
Yhdessä
kuntapolitiikkaa
Toimitusjohtaja,
yrittäjä

50

SAKARI
Rahkala
Metsänhoitoyhdistys
Pyhä-Kala Ry.n
hallituksessa ja
valtuustossa

Pihlaja (sit)

15

Lapset ja Nuoret!
Piilevät kyvyt esiin
Innokkuus elinkeinoiksi

TELTALLA TAVATAAN
Tervetuloa tapaamaan
kunnallisvaaliehdokkaita
Halpa-Hallin edustalle
lauantaina 25.3. 2017
klo 10 alkaen.
Grilli kuumana.
Ylivieskan Demarit
SDP:N EHDOKKAAT 95-105

terveystoimen kuin kolmannen sektorin kanssa
tähän työhön tarvittavia
toimenpiteitä.
Tämä koskee kaikkia
kuntalaisia, niin lapsia, nuoria, perheitä, pitkäaikaissairaita, vammaisia, ikäihmisiä
ja ihan jokaista kuntalaista.
Jokaiselle tulee löytää sopivia
terveyttä- ja hyvinvointia
edistäviä toimintoja, joita
kuntalainen voi toteuttaa
iästä, vammasta, sairaudesta
tai taloudellisesta tilanteesta
huolimatta. Ketään ei siis
pidä nähdä säästökohteena
tai taakkana vaan lähimmäisenä.
Ennaltaehkäisevän toi-

minnan oikeanlaisen ja
oikea-aikaisen toimintojen
löytyminen on yksi keino
tehostaa toiminaa ja saada
samalla säästöjä aikaiseksi.

Ulla Lehtikangas
kuntavaaliehdokas
Ylivieska KD

Vihreiden vaalibussi
Ylivieskassa
Mainoksen maksaja: ehdokas

Maija Mattiina

sote-palvelut ja peruspalveluihin on saatava sujuvammat hoitoketjut. Hoitoon
on päästävä nopeammin
ja ne on toteutettava lähipalveluina.
Ennaltaehkäisevää työtä
on lisättävä, sen merkitys on
valtava jos mielimme lisätä
terveyttä ja hyvinvointia
kunnassamme. Tämän työn
vaikutus ei näy heti, jonka
voisi numeroissa mitata.
Ennaltaehkäisevä työ tuo
taatusti säästöjä pidemmällä
aikavälillä.
Siksi Ylivieskassa tulee
satsata enemmän ennaltaehkäisevään työhön. Etsittävä yhdessä niin kunnan,

Perjantaina kello viiden
aikaan Ylivieskan keskustassa moni kohtasi poikkeuksellisen näyn, kun
vihreiden kuntavaalibussi
saapui Halpa-Hallin pihalle.
Paikalla oli keskustelemassa
kansanedustaja Hanna Halmeenpää Kalajoelta sekä
vihreiden ylivieskalaisia
kuntavaaliehdokkaita, joita
on tänä vuonna yhdeksän
eli ennätysmäärä.
Tapahtumapaikalla oli
tarjolla kahvia ja teetä sekä
lapsille ilmapalloja ja kierrätysleluja. ”Ottaako tuo bussi

ihmisiä kyytiin?”, kyseli eräs
utelias lapsi.
Paikalle saapuikin useampi kiinnostunut kuntalainen,
ja keskustelemassa kävi
myös väkeä lähikunnista,
kuten Kannuksesta. Kuntalaisia puhututtivat muun
muassa ydinvoima-asiat
sekä koulutus ja koulujen
sisäilmaongelmat.
Vihreiden kuntavaalibussi starttasi matkansa
Helsingistä 8.3. ja sillä on
vasta kolmannes matkasta
takana. Suuri vihreä lin- yhteensä 32 päivän ajan
ja-auto kiertää Suomea ja käy vaalipäivään 9.4.

mennessä yli 60 kunnassa.

Ennakkoäänestys
mahdollista Suomessa
29.3. – 4.4.2017
Keskiviikkona 29.3. ensimmäiset pääsevät jo antamaan äänensä valitsemalleen kuntavaaliehdokkaalle.
Ennakkoon äänensä voi
antaa missä tahansa yleisessä
ennakkoäänestyspaikassa
Suomessa ja 29.3.-1.4.2017
ulkomailla. Alavieskassa

ja Sievissä paikkoina ovat
Kunnantalot ja Ylivieskassa
Kulttuurikeskus Akustiikka
sekä Äänestysauto. Äänestysauto käy Raudaskosken
koululla, Vähäkankaan koululla, Niemelän koululla
sekä Savarinkatu 6:n paikoitusalueella. Pysähdysajat

löytyvät mm. www.vaalit.fi
tai maksuttomasta palvelunumerosta 0800-9-4770.
Oulussa ennakkoäänestyspaikkoja on peräti 24 eli
jos liikut siellä päin niin äänestää voi samalla kätevästi.
Myös varsinaisen äänestyspäivän ruuhkia vieroksuvien

kannattaa käyttää hyväksi
ennakkoäänestystä. Viime
kunnallisvaaleissa vuonna
2012 äänensä ennakkoon
käytti 24,7 % äänioikeutetuista ja sen suosio onkin
kasvanut kerta kerralta.
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Viikon nimi

Päivän sana
Perjantaina, 24.03.2017
Ps. 25:11
Herra, nimesi kunnian tähden anna
anteeksi suuret syntini.

Tässä julkaisemme viikottain esittelyn yhdestä viikon
nimistä, vuorossa perjantaina 24.3. juhlittava Gabriel.
Tänään perjantaina 24.3.
nimipäiväänsä juhlii 2158
henkilöä. Heitä ovat Kaapo,
Gabriel, Kaapro ja Kaappo.
Kaapoja juhlijoista on 1566
ja Gabrieleja 507 henkilöä.
Kaikki nämä ovat muunnoksia nimestä Gabriel,
joka on heprealasiperäinen
nimi ja tarkoittaa Jumalan
taistelijaa tai Jumala on voimakas. Raamatussa Gabrien
oli yksi arkkienkeleistä ja
hänen kerrotaan tuoneen
viestin Marialle Jeesuksen
syntymästä. Tämän vuoksi Gabrielia kutsutaankin merkittävien asioiden
viestintuojaenkeliksi ja on
opettajien, toimittajien ja
kirjoittajien suojelusenkeli.
Tähän päivään mennessä
Garbriel-nimen on saanut

5719 henkilöä, joista 1040
tällä vuosikymmenellä. Suomen almanakassa Gabriel
on ollut vuodesta 1708,
tosin vuosin hetken se oli
kirjoitusasussa Gaabriel.
Vuonna 1928 nimen korvasi
suomalaisempi Kaapo, mutta
Gabriel palautettiin 1966
siitä johdettujen muunnosten rinnalle. Kaapo nimen
on saanut aikojen saatossa
yhteensä 2105 miestä ja
huippuvuosi oli 2010, jolloin se annettiin nimeksi
136 miehelle. Kaaproja on
puolestaan ollut yhteensä
171, ja tänä päivänä heitä
juhlii 55 miestä, vastaavasti
Kaappoja on ollut 141 ja
tänään nimipäivää viettää
30 miestä. Paljon onnea!

Kirkkotalakoot
Kirkkotalakoo –konsertti su 26.3. klo 15 Kulttuurikeskus Akustiikassa - Jaska Mäkynen, Aki
Hietala, Noora Östberg ja Nelostie-yhtye. Liput 20
euroa Akustiikasta ja osoitteesta lipputoimisto.fi.
Nivalan mieslaulajien ”Minä käyn sinun
edelläsi” -konsertti su 26.3. klo 18 Suvannon
kappelissa, joht. Olena Mihailova, säestys Eeva
Korhonen. Konserttiin on vapaa pääsy. Tilaisuudessa kannetaan kolehti, joka luovutetaan
lyhentämättömänä Ylivieskan uuden kirkon
rakentamisrahastoon.

Jaetut eväät
-päivät Oulussa

Äänesi arvoiset,
SIKSI Perussuomalaiset.
Perussuomalaiset Alavieska:

25
Janne Havisto
Elementtityöntekijä

26

27

Petri Keskinen Ville Laitala
Yrittäjä

28
Kari Nahkala

Pintakäsittelijä

Työmies

29
Esa Nahkala
Asentaja

Perussuomalaiset Ylivieska:

2
Tarmo Hirvelä
Autonkuljettaja

3
Juha Kostet
Varastopäällikkö

6
Nasu Nisula
Hitsaaja, asentaja

4
Sami Lepistö
Merkonomi

7
Tapio Rahkola
Tuotantoinsinööri
(sit.)

5
Teemu Mattila
Rakennusmestari

8

9

Maria Sorvisto Juha Törmälä
Postityöntekijä

Autonkuljettaja

10
Taneli Voltti

Mediatekniikan insinööri
(sit.)

Arjessa mukana.
Kuntavaaliehdokas Ylivieska/Alavieska/Sievi
Lähetä meille sähköpostia mikäli haluat vastata
vaalikysymyksiin, jotka julkaisemme ensi lehdessä.
Osoite on toimitus@vieskanviikko.fi

Valtakunnalliset Jaetut
eväät -jumalanpalveluspäivät kokoaa tällä viikolla
950 jumalanpalveluksen
kehittämisestä kiinnostunutta Ouluun. Perjantaina ja
lauantaina 24.–25.3. järjestettävät päivät tuovat yhteen
eri puolilta Suomea kaikenikäisiä seurakuntalaisia ja
seurakuntien työntekijöitä.
Päiville ovat tervetulleita
kaikki oman seurakuntansa ja sen jumalanpalveluselämän kehittämisestä
kiinnostuneet. Mukaan
kutsutaan seurakuntalaiset
ja seurakuntien työntekijät
– lapset, nuoret ja aikuiset.
Tähän mennessä tapahtumaan ilmoittautuneista
440 eli lähes puolet on
seurakuntalaisia. Maallikko-osallistujien määrä
on päivillä ennätyskorkea,
sillä vain viidennes päiville
ilmoittautuneista on pappeja. Kirkon työntekijöistä
tapahtumassa on mukana
pappien lisäksi muun muassa
kanttoreita ja suntioita.
Jaetut eväät -jumalanpalveluspäivien pääluennoitsijat
ovat perjantaina puhuvat
roomalaiskatolinen isä Andrea Ciucci ja Linköpingin
piispa Martin Modéus sekä
lauantaina saarnaa luennossaan käsittelevät Helsingin
emerituspiispa Eero Huovinen ja hiippakuntadekaani
emeritus Keijo Nissilä.

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Alisa Sofia Kristiina Saraniemi, Aaron Olavi Hentilä,
Suoma Lyyli Sofia Vähäkangas, Nooa Tapani Vähäkangas, Elia
Jeremias Autio
Avioliittoon kuulutetaan: Juho Matti Elias Honkakoski ja
Kristiina Maria Koivuluoma
Kuolleet: Unto Reima Autio 86 v., Teuvo Elias Hauhtonen 81
v., Sauli Juhani Kamsula 62 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 24.3. klo 19 Oloilta Rauhanyhdistyksellä.
La 25.3. klo 18.30 Puolisoilta Rauhanyhdistyksellä, Leo Väyrynen; klo 20.30 Earth Hour rukoushetki Heikkilän kappelissa,
Eeva Kaisa Laakko, Markku Sakko.
Su 26.3. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Eeva-Kaisa
Laakko, Anne Sumela, Eeva Korhonen, nuorisokuoro, virret:
256:1-2, 50:1-2,6, 937, 52:1-, 228, 229, 51:3,5, pyhäkoulu, kirkkokahvit lähetystyölle ja Tasaus-kampanjan esittely,
Hannele Aho; klo 12 Partiokirkon musiikkiharjoitus (kuoro
klo 12-16, bändi klo 14-16) Suvannon kappelissa; klo 14
Seurat Siltalan seurahuoneella, Ahti Vähäkangas; klo 14.30
Seurat Rauhanyhdistyksellä, Leo Väyrynen ja klo 16 Seppo
Jokelainen; klo 15 Kirkkotalakoo -konsertti Akustiikassa, Jaska
Mäkynen, Aki Hietala, Noora Östberg ja Nelostie-yhtye, liput
20 euroa Akustiikasta ja osoitteesta lipputoimisto.fi; klo 18 Nivalan mieslaulajien konsertti Suvannon kappelissa, joht. Olena
Mihailova, säestys Eeva Korhonen, kolehti kirkkotalkoisiin; Klo
19 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone Lydiassa.
Ma 27.3. klo 16 Virsikuoro Marian rippikoulusalissa; klo 17
Ystävyyden kerho toimitalo Pietarin nuorten puolella Vitiksessä; klo 18 Lauluilta Betaniassa.
Ti 28.3. klo 9 Perhekerho Pietarissa; klo 12 Siionin Virsien
päiväveisuut Marian toimituskappelissa; klo 13 Kyläkerho
Löytyn koululla; klo 13 Kantokylän ja Tuomelan kyläkerhot
Kantokylän vanhalla kyläkoululla; klo 13 Tiistaikerho Rauhanyhdistyksellä; klo 18-20 Donkkis-ilta alakoululaisille Suvannon
kappelissa, toimintarasteja, Raamatun opetusta, iltapala/nyyttärit ja mukavaa yhdessäoloa, myös vanhemmat voivat tulla
mukaan, järj. Keski-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys.
Ke 29.3. klo 7.30 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone
Lydiassa; klo 9.30 Taukotupa Joukahaisen päiväkodilla; klo
11.45 Ekavauvakerho Pietarissa; klo 18 Raamattu- ja yhteyspiiri toimitalo Pietarissa, naiset Lydiassa, miehet Bäckmannissa, Jere Myllylä; Klo 19 Gospelkuoron harjoitukset Suvannon
kappelilla; klo 18.30 Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä,
seurapuhe klo 19 Esko Sääskilahti.
To 30.3. klo 9 Perhekerho Pietarissa; klo 13 Varttuneen väen
kerho ja Lähetyspiiri Mariassa; klo 13 Isokosken kyläkerho
Villamiinassa; Klo 15.30 Eläkeliiton kuoro Marian rippikoulusalissa; klo 17-18 Lapsikuoron harjoitukset rippikoulusalissa;
Klo 18 Kirkkokuoron harjoitukset Suvannon kappelilla; klo 18
Nuorisokuoron harjoitukset rippikoulusalissa.
Pe 31.3. klo 18 Nuorekas iltakirkko Heikkilän kappelilla; klo
18.30 Raamattutunti Siltalan seurahuoneella, omat Raamatut
mukaan; klo 18.30 Naisten ilta ja klo 19 nuorten perjantai
Rauhanyhdistyksellä.
Kirppispöytä Petroskoin ystävyysseurakunnan toiminnan
tukemiseen Wanhan Tavaratalossa nro 600, lahjoitukset Marja
p. 044-7118629.
Seurakunnan ateriapalvelu Mariassa avoinna 1.2.-31.5.
välisenä aikana ma-to klo 10.30-13, pe klo 10.30-12. Lounaan
hinta eläkeläisille 6,50 e, muilta 7,50 e. Lisätietoja Maarit Repo
044-7118630.
DIAKONIA
Leivontapäivä pe 24.3. klo 10-15 toimitalo Pietarissa nuorisotila Vitiksessä. Leivomme sämpylöitä, leipää ja pullaa yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Tule mukaan talkoisiin! Lisätietoja ja
ilmoittautuminen Satu Similä 044-7118628.
Leipämyyjäiset la 25.3. klo 11-13 nuorisotila Vitiksessä toimitalo Pietarissa. Myyjäisten alkuhartaus klo 11, jonka jälkeen
saatavilla leipiä, sämpylöitä, karjalanpiirakoita, pullaa ja arpoja
yhteisvastuukeräyksen hyväksi, kahviossa tarjolla kahvia,
teetä ja sämpylöitä. Käsityönä valmistettuja virkattuja enkeleitä
lahjarasioissa Kirkkotalakoitten hyväksi.
Diakoniatyön asiakasvastaanotto on avoinna ti-pe klo 8.3010. Päivystysaikana vastaa numero 044-7118670.
Kirkkokyyti Suvannolle messuun järjestetään sunnuntaisin
seurakuntakoti Marian pihasta taksikuljetuksena. Lähtö Mariasta klo 9.40 ja paluu n. klo 11.30. Kyydin omavastuuosuus
meno-paluumatkasta yhteensä 2 euroa.
Kirkkokyytisetelit Kirkkokyytiseteleitä liikuntarajoitteisille tai
kirkkokyytiä tarvitseville voi tiedustella diakoniatyöntekijöiltä
044-7118626-629.
LÄHETYS
Lähetysmatka Namibiaan 24.3.-8.4.2018. Matka järjestetään
yhdessä Suomen Lähetysseuran sekä Koonono Matkat Oy:n
kanssa, arvioitu hinta n. 3500 e/hlö. Matkalle otetaan 15 ensiksi ilmoittautunutta. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 31.3.2017
mennessä: Hannele Aho, p. 044-7118632, hannele.aho(at)evl.
fi.
LAPSET
Pyhäkoulu sunnuntaisin jumalanpalveluksen saarnan aikana
Suvannon kappelissa.
Perhekerho tiistaina ja torstaina klo 9-11 sekä ekavauvakerho
keskiviikkona klo 11.45-13.45 Toimitalo Pietarissa. Hiihtolomaviikolla 10 kaikki kerhot lomailevat.
Kalajoen rovastikunta
Samoilla oljilla, seuratoiminnan ideointi- ja virkistyspäivä
la 8.4 klo 8.30-15 Raudaskylän Kristillisellä Opistolla. Tied.
040 7796871 tai matti.nuorala@h-y.fi, ilm. 30.3 mennessä
(08)4276200 tai info@rko.fi.
Lasten sururyhmän kokoontumiset alkavat ti 25.4. klo 17.30
Ylivieskassa toimitalo Pietarin päiväkerhotiloissa. Ryhmä
on tarkoitettu ala-asteikäisille lapsille, jotka ovat kokeneet
läheisen kuoleman. Ryhmä kokoontuu viikoittain tiistaisin
huhti-toukokuussa yhteensä viisi kertaa. Lisätietoja ryhmästä
voi kysyä oman seurakunnan diakoniatyöntekijöiltä tai ryhmän
ohjaajilta Ulla Ketonen 044-7229006 tai Satu Similä 0447118628. Ilmoittautuminen to 7.4.2017 mennessä ohjaajille.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma-ke 9-15, to 11-17, pe suljettu
Kirkkoherranvirasto, Terveystie 11, puh. 044 7118 610
Talous- ja tiedotustoimisto ma-ke 9-15, to 9-16, pe suljettu
Taloustoimisto, Terveystie 11, puh. 044 7118 601
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Uusi-seelantilainen taiteilija opetti
Puuhkalan museossa kynäruiskumaalausta
Puuhkalan museossa pidettiin pe 17.3. - la 18.3.
kymmenen tunnin kynäruiskumaalauksen taidetyöpaja.
Australiassa toimiva, uusiseelantilainen taiteilija Karl
Scott toi ammattimaisen
ruiskumaalaustekniikan
Ylivieskaan. Taidetyöpaja soveltui sekä miehille
että naisille. Kynäruiskumaalauksen taidetyöpajan
Ylivieskaan toi Oulu South
Crea-hanke, jonka vetäjänä
toimii Ylivieskan seutukunnalla työskentelevä Merja
Haukipuro.

”Ei tarvitse
olla rikas
tehdäkseen
taidetta”
Taiteilija Karl Scott on
tehnyt ruiskumaalausta
20 vuotta. Hän on myynyt
kolme vuotta sitten taideteoksia kolmeen Australian
taidegalleriaan. Hänen
toiveenansa oli saada taidegallerioihin näytille töitänsä.
”Tulin Ylivieskaan opettamaan, koska halusin jakaa
kokemukseni ja taitoni. Ihmiset ovat mukavia täällä.”,
kertoo Karl Scott ja lisää:
”Suomalaisia on ilo opettaa,
koska he haluavat toistaa
esimerkit.”
Taiteilija Karl Scott on
asunut Kärsämäellä Pappilassa. Tällä hetkellä hän on
viipynyt Suomessa syksystä
saakka ja lähtee piakkoin
auttamaan äitiänsä Uuteen-Seelantiin.
Karl Scottin mukaan
galleriapaikat Australiassa poikkeavat Suomesta.
Siellä komissio maksaa
näyttelyistä ja asiakkaat
ostavat galleriasta teoksia.
Hän haluaisi tehdä samaa
Suomessa. Scott toivoisi
löytävänsä täältä gallerioita
yhteistyökumppaniksi. Galleriat saisivat ottaa Karlin
töitä näytille myyntitarkoi-

Anu Tauriainen käytti ruususapluunaa apuna ruiskumaalauksessa.

Aki Vauhkala maalasi uniikin taulun. Taustalla Karl Scott opettaa Mari Suihkosta.
tukseen, kuten Australiassa.
Karl Scott ajattelee taiteen kuuluvan kaikille, koska
se kommunikoi rikkaiden
ja köyhien kanssa. Scottin
sanoin: ”Ei tarvitse olla
rikas tehdäkseen taidetta.”

Tekniikkaa ja
tietoa kynäruiskumaalauksesta
Kynäruiskumaalaustekniikkaa käytetään pintojen
koristemaalaukseen. Se sopii
taulujen ja pintojen sekä
esineiden maalaukseen.
Myös canvasta, seinää ja
autoja voi koristella kynäruiskumaalaamalla.
Kynäruiskumaalauksessa
tekniikka ei ole helppoa.
Kompressorista tulevaa
painetta täytyy säätää tarkasti ruiskussa olevasta
liipaisimesta. Ilmanpaine
vaikuttaa maalin määrään
ja ruiskusta tulevaan jälkeen.
Kynäruiskumaalauksessa
ei tarvitse suojata ympäristöä, koska kynäruisku ei
roiskuta väriä. Maaleissa
ei ole hajuja eikä myrkkyjä.
Apuvälineinä käytetään
sapluunoita ja teippejä.

Pahahakan alue, jonka koko
on lähes neljä hehtaaria.
Ylivieskan Kaupunki on
ollut omistajana vuoden
1985 alusta, kun Kotiseutuyhdistys lahjoitti alueen.
Museoalueelle siirrettiin
muualta 15 rakennusta.
Järvelän tupa on kotiseututalo, joka rakennettiin Ojakylän kaskelle
ja siirrettiin Järviperän
kautta museoympäristöön
1970-luvulla. Tällä hetkellä
siinä toimii Kesäkahvila
Kerttu. Museokauppa on
samassa tilassa. Järvelän
tupaa vuokrataan hää- ja
syntymäpäiväpaikakasi.
Navetta on tuotu alueelle
vuonna 1986. Se sijaitsi
1790-luvulla Raudaskylällä
Otto Raudasojan omistuksessa. Navetassa on paljon
maatalous-ja karjanhoitovälineitä.
Heikintalon riihi tuotiin Ylivieskan Mattilasta
vuonna 1974. Riihirakennuksella on luuva, jossa

puinti toteutettiin varstoilla.
Molemmissa päissä olivat
viljankuivaushuoneet, joissa
on parsia ja lämmitettävät
kiukaat. Luuvan alla on ruumenhuone ja rusamasiina.
Ruumenhuone oli tähkäjätteitä varten ja rusamasiinalla
puhdistettiin vilja.
Stenbäckin talo siirrettiin
ensimmäisenä Puuhkalaan vuonna 1969 nykyisen
PPO:n läheltä. Nälkävuosina 1867-68 rakennus oli
köyhien työhuone. Katajan koulu aloitti siinä
toimintansa vuonna 1927.
Talossa on Sylvi Perkkiön
(1901-1966) esineitä ja
virkkaamiansa pitsejä. Sylvi
Perkkiö teki lahjoituksillaan
mahdolliseksi Puuhkalan
museoalueen hankkimisen ja
rakentamisen aloittamisen.
Talossa on huone myös Pietari Päivärinnalle. Hänen
tärkeimpiä ajamiansa asioita
oli rautatien kulkeminen
Ylivieskan kautta.
Lukkarilan tilan aitan

Puuhkalan kotiseutumuseolla
on mielenkiintoinen historia
Museotoiminnan perusti
Ylivieskan kotiseutuyhdistys. Se perustettiin vuonna
1949. Tontiksi hankittiin

Kynäruiskumaalausta harrastettaessa purkkeja ja pensseleitä
tarvitaan pilvin pimein.

lahjoitti Eino Taanila. Se
on arviolta saman ikäinen
kuin Stenbäckin talo.
Museon sauna rakennettiin Joonaalaan metsäkämpäksi 1930-luvulla.
Joonaala sai nimensä siitä,
kun siellä työskenteli yhtä
aikaa viisi Joonas-nimistä
miestä.
Alueella siintää myös
viljankuivaaja, joka on saunan vieressä.
Paikalla on myös maitolava 1970-luvulta. Huussi
tuotiin Puuhkalaan Alavieskan Kähtävältä. Se on
museon ainut ulkopaikkakuntalainen takennus.
Luhtiaitta on Eino Vallin
aitta. Siellä on ollut Vienan-karjalalaisen Vasili
Kontulaisen kauppa, joka
on nykyinen maitohuone.
Se oli myös tyttöjen aitta.
Ensimmäinen yläkerran
huone on tyttöjen, toinen sisältää eränkäyntivälineistöä
ja kolmas metsätyövälineitä.
Jaakolan aitta rakennettiin ensin Raudaskylän
Ilvesoksalle Alpo Jaakolan vaimon kotitilalle. He
lahjoittivat sen museolle
1990-luvun lopulla. Kotiseutuyhdistys järjesti talkoot
aitan kokoamiseksi. Aitassa
on kunnallisvirkamiehen
työhuone ja veteraaniperinteen materiaalia esitellään
alakerran näyttelytilassa.
Yläkerrassa on kotiseutuyhdistyksen farkkunäyttely.
Enemmän siellä esitellään
Alpo Jaakolan kotimuseosta lahjoitettuja esineitä.
Muunmuassa Juho Jaakolan Pietarin matkoista,
Jaakolan Sahasta, Jaakolan
kestikievari, Kevarin historiaa ja herännäisyyden
vaikutuksesta Jaakolaan
esitellään.
Timlinin talon rakensi
1700-luvulla Kippo (Kippola) niminen mies. Talo
siirrettiin 1800-luvulla
Kalajoen pohjoispuolelta
eteläpuolelle. 1930-vuoden
lama-aikoina pakkohuutokaupassa Artturi Timlin osti
sen suvussa säilymisen takia.
Talon maitokannumuseon
avajaiset vietettiin keväällä
1995. Maitokannumuseossa
on 700 kaadinta 15 eri
maasta. Talon yläkerrassa
on hääpukukooste. Pre-

sidentti Kyösti Kallion
(1873-1940) huone komeilee myös Timlinin talossa.
Hän syntyi Ylivieskassa ja
eli nuoruusvuotensa täällä
vuosina 1873-1895.
Ylivieskan keskustasta
tuotu Viljamakasiini on
ylivieskalaisittain nimetty
kassapuojiksi. Makasiinista
lainattiin viljansiemeniä
manttaalikunnan omistusaikana. Sadonkorjuuaikana
maksettiin velat. Viljavarkaiden varalta makasiinin
kaksinkertaisten hirsiulkoseinien väliin laitettiin kiviä.
Viljamakasiinissa on
siirtolaisosasto sekä palopäällikön ja ylikonstaapelin
virka-asuja unohtamatta
Reino Marjakankaan kivinäyttelyä.
Ylivieskan ensimmäisen
apteekin kalusto löytyy
sieltä. Herman Forsman
aloitti apteekkitoiminnan
vuonna 1903 Ylivieskassa.
Viljamakasiinissa on villan
ja pellavan käsittelyyn sekä
kankaan kudontaan tarkoitettuja esineitä.
Sieltä löytyy myös kivityöosasto. 1900-luvun
alussa kiviä louhittiin ja
kalliosta kiilattiin kanttiset
kivet rakennusten peruskiviksi ja sepeliksi rautatielle.
Mikko Kivi (s.1880) aloitti
ammattimaisen louhinnan.
Kettukalliolta louhittiin
graniittia.
Viljamakasiinin suutarinosasto näyttelee suutarimestari Kalle Virtasen
työkaluja.
Rikhard Kontion osastolla esitellään käsikäyttöistä
poraa, sähkösorvia ja höyläpenkkiä. Nayttely sisältää
sorvattuja töitä.
Iivari Korhonen, nimisen
sepän kengitysvälineitä ja
erikoisia hevosenkenkiä
esitellään myös Viljamakasiinissa.
Laura Markkinen

Vili Vauhkala maalasi kohtalokkaat salamat tietokoneensa
kylkeen.
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Oletko tehnyt ennen kynäruiskumaalausta?
Mitkä tuntemukset sinulle jäivät tästä työpajasta?
uistinta. Yhteensä niitä on
noin 1500-2000 kappaletta. Ihan kiva, että tällaisia
järjestetään. Aina sitä oppii jotakin uutta. Jatkossa
saisi olla isommat tilat ja
varaletkuja sekä -putkia.”
Mari Suihkonen
”En ole tehnyt koskaan
ennen. Mielenkiintoista ja
tosi mukavaa. Ruiskulla saa
tehtyä sellaista jälkeä, jota
siveltimellä ei saa.”

Marjo Kujala
”En ole ennen tehnyt ruiskumaalausta. Tosi kivaa.
Mielenkiintoista, kun pääsee
kunnolla uppoutumaan tuohon. Vie ihan mennessään.
Hyvää vastapainoa pienen
lapsen kanssa kotona olemiselle.”

Anu Tauriainen
”Olen ennenkin tehnyt.
Hankin kolme vuotta sitten ensimmäisen ruiskuni.
Oikein mukavaa. Täällä on
muitakin samanhenkisiä,
joiden kanssa vaihtaa ajatuksia. Jatkoa ajatellen olisi
mukava, että järjestettäisiin
tällaisia kursseja aloittelijoille ja jatkaville.”

Mikko Joensuu
”Olen maalannut uistimia 15 vuotta. Vuodessa
valmistuu satakunta uutta

Johanna Jylhä-Ollila
”Ensimmäinen kerta. Tosi
mielenkiintoista ja saa innostumaan kaikista erilaisista jutuista, joita ei ole
aikaisemmin tehnyt. On
toiminut tosi hyvin. Tosi
hienoa, että asiantuntija on
toimiut ohjaajana. Hyvä,
kun kustannukset pysyvät
alhaisina tällaisessa tilassa.
Toivotaan lisää tällaisia
kursseja”

Vili Vauhkala
”En ole ennen nähnyt
ruiskumaalausvälineitä tai
koskenut niihin, mutta olen
nähnyt muiden töitä. Jos on
ollut tylsää, niin olen maalannut spray-maalilla mopon
tankkiin. Kotiseudullani on
silta, jonka alle saa maalata
graffiteja. Olen maalannut
sinne pari kertaa. Tosi hyvä
työpaja ja mukavaa on ollut.
Useamminkin saisi järjestää
tällaisia.”
Aki Vauhkala
”Ainahan on yhtä mukavaa.
Ensimmäiset kynäruiskumaalaukset tein varmaan 15
vuotta sitten. Silloin tälläin,
hyvin satunnaisesti innostun
tekemään. Maalaan omaksi
iloksi, omaan käyttöön.
Kahta samanlaista ei pysty
maalaamaan.”

Merja Haukipuro, työpajan
järjestäjä
”Ensimmäinen kerta kynäruiskumaalauksessa.
Toteuttajan näkökulmasta taidetyöpaja kynäruiskumaalauksesta onnistui
luovasti. Toivoisin, että tulisi
jatkoa, koska kahden päivän aikana ei kerke tehdä
kaikkea, mitä haluaisi. Talon historia tulee mukaan
tunnelmoidessa maalauksen
aikana. Puuhkala on sopiva
paikkana tämäntyyppisille
taidepajoille.”

Taiteilija Karl Scottin kehitysajatukset työpajasta
”Ensi kerralla olisi organisoitava enemmän. Keksisin
uusia tehtäviä. Esimerkkejä
olisi neljä. Ne voisi kopioida.
Silloin voisi käyttää samoja
värejä ja olisi helpompi opettaa, kuinka ne maalataan.”

KAIKILLE HYVÄ

YLIVIESKA

#TEHDÄÄNYHDESSÄ
VÄLITTÄVÄ
VASTUULLINEN
UUDISTAVA

Tervetuloa tapaamaan ja juttelemaan ehdokkaiden kanssa
la 25.3. klo 10-15 K-market Mustikan piha
la 1.4. klo 10-15 K-Citymarket piha
la 8.4. klo 10-15 K-market Mustikan piha.
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Koivu ja tähti
yllättää katsojansa
Ylivieskalaiset ovat tottuneet
odottamaan YTY-Teatterilta
vuosittain jotain uutta ja
viihdyttävää. Tälle keväälle
oli luvassa löyhästi Sakari
Topeliuksen sekä Minna
Canthin teksteihin pohjautuva, teatterin oman
työryhmän kirjoittama ja
Sanna Finnilän ohjaama
"Koivu ja tähti", joka on
jotain aivan muuta kuin mitä
ennakkomainonnan perusteella odottaisi. YTY-Teatterin 40-vuotis- ja Suomen
100-vuotisjuhlan kunniaksi
teatteri on loihtinut henkeäsalpaavan viihdyttävän
ja mukaansatempaavan näytelmän Suomen historiasta
ja nykypäivästä. Annokseen
sisältyy oikeastaan kaksi
näytelmää yhden hinnalla.
Näytelmän ensimmäinen
osa viihdyttää kertomalla
suomalaisuuden kehittymisestä Ruotsin ja Venäjän
ikeestä 1700-luvulta nyky-

Puupalikat ovat hienointa,
Venäjällä. (Karoliina
Löytynoja ja Ville
Löytynoja).

Valonpäivät
Oulussa

Ajamme kohti Oulua. Ilma
on näpsäkkä ja tietkin hyvässä kunnossa. Odotan
innolla millainen tapahtuma
on ja mitä opimme sieltä!
Olemme perehtyneet luentoihin ja harmikseni myös
sunnuntaina on mielenkiintoisia luentoja. ”Noh,
näillä mennään” ajattelen
ja paukautan hymyn naamalleni.
Tapahtuma sijaitsee
Tirolintiellä Alppimajalla Oulussa. Otan selvää
Alppimajasta ja selviääkin,
että se on toiminut vuonna
1942 toisen maailmansodan
aikana saksalaisupseerien
kerhotilana, mutta toimii
Valkoiset sisällissodassa. Maarit Salmikangas, Niina Mella, Kari Krook, Miika
nyt juhla-ja kokoustilana.
Löytynoja ja Juha Sorvisto.
Kiertelemme näytteilleasettajien
pöytiä ja totpäivään. Hellyttävät poika sairas Martti (Kari Krook)
Näytelmä kestää 45+40
ja tyttö (Ville Löytynoja vaimonsa Sylvin (Virve minuuttia. Jäljellä on enää ta tosiaan kaikenlaista on
ja Karoliina Löytynoja) Sorvoja) kanssa. Virolaista viisi näytöstä: su 26.3 klo myynnissä!
On erilaisia ajanvaralähtevät etsimään kotiaan työmiestä, Urmasta esittävä 15, ti 28.3 (loppunmyyty),
uksella
toteutettavia henkoivun ja tähden alta, ja Juha Sorvisto herkuttelee to 30.3 (loppunmyyty), su
kohtaavat matkallaan mitä roolillaan, kielitaidollaan ja 2.4 ja su 9.4 klo 19. Kyselyt kilökohtaisia keskusteluja,
moninaisempia haasteita. ketsupilla.
ja paikkavaraukset 044 3222 kiviä, luonnonkosmetiikkaa,
Heitä juontaa ihastuttavan
YTYn kirjoittajien ta- 405. Esitykset Elämystalo luomukosmetiikkaa, kirjoja, eteerisiä öljyjä, erilaisia
pöyristyttävä Suomi-neito rinankerronta on johdon- Artterissa.
teelaatuja, voimahunajaa,
(Mari Rättyä) kansanlaului- mukaista, viihdyttävää ja
neen. Matkalla törmätään väritetty nerokkailla oiTeksti Marko Virkkula koruja yms.
mm. Elias Lönrothiin, Min- valluksilla, jotka pitävät
Kuvat Mari Heikkilä
Henkisen
na Canthiin ja sisällissotaan. katsojan herpaantumattokasvun päivistä
Toinen osa irrottaa jäljelle man huomion näyttämöllä.
Valonpäiviin
jääneet naurut käsittele- Ääni, valo- ja videotehosteet
mällä Suomen nykypäi- tukevat tarinan kerrontaa
Kaikki lähti liikkeelle vuonvää kaukomailta katsoen usein koomisellakin tavalla.
na 1994-1995 kun Tapio
riemukkaan sarkastisesta Kohtauksesta toiseen siirHärkönen ja Hannu Vienäkökulmasta. Kahvilasta tyminen on saumatonta,
löytyy monia suomalaisia eikä mielenkiinto katkea
stereotyyppejä, joista erityi- hetkeksikään. Puvustus on
sen mieleenjäävänä muisti- upeaa katsottavaa.

nonen saivat idean, että
haluavat jakaa ihmisille
tietoa eri ajatusmalleista.
Messujen ideana oli tarjota
itsetuntemukseen ja terveyteen virikkeitä ja myydä erilaisia kirjoja, jotka liittyivät
näihin aiheisiin. Messujen
nimenä oli tuolloin Henkisen Kasvun Päivät.
Mikko Ahokas ja Marko Kauppinen jatkoivat
messujen järjestämistä ja
muuttivat messujen nimeksi Valonpäivät. Miehet
kertovat olleensa mukana
järjestelyissä aktiivisina (Valonpäivillä ja Henkisen kasvun päivillä) reilut 10 vuotta.
Ensimmäiset Valonpäivät
järjestettiin 2012 Kajaanissa
ja sittemmin Raahessa. Oulussa Valonpäivät pidettiin
ensimmäistä kertaa vuonna 2013. Messut pidettiin
samalla nimellä monella
eri paikkakunnalla, koska
koettiin nimen tarjoavan
matalamman kynnyksen
osallistua.
”Nyt messut ovat toimineet Valonpäivät-nimellä
viitisen vuotta. Jos lasketaan
kauanko messuja on pidetty
mukaanlukien se kun messut
olivat Henkisen Kasvun
nimellä, vuosia tulee 23.
Tämä on toinen kerta Alppimajalla.” miehet
toteavat.
Messut halutaan silti

Mari Rättyä tekee upean
roolin Suomi-neitona.

Jessica ( Johanna Bister) ja Veli (Miika Kangaskorte), muistisairas Martti (Kari
Krook), virolainen työmies Urmas ( Juha Sorvisto) sekä Martin vaimo Sylvi (Virve
Sorvoja).

Koivu ja tähti: Ohjaus: Sanna Finnilä.
Rooleissa: Juha Sorvisto, Mari Rättyä,
Ville Löytynoja, Karoliina Löytynoja,
Maarit Salmikangas, Tekla Knuutila, Pinja
Kärkkäinen, Virve Sorvoja, Kari Krook, Aino
Krook, Venla Krook, Venla Knuutila, Niina
Mella, Johanna Bister, Miika Kangaskorte,
Eveliina Mustola, Sonja Vähäkangas. Lavastus: Jorma Anttila, Pekka Myllykangas,
Asto Myllylä, Sari Latvakoski, Maija Sipilä,
Kirsi Myllykangas, Karoliina Krook, Mari
Rättyä ja työryhmä. Puvustus: Karoliina
Krook, Mari Rättyä (1. näytös). Ulla Häivälä,
Virve Sorvoja (2. näytös). Lisäksi Pirjo
Kylmänperä, Leena Pinola, Riina Autio,
Sanna Räisänen ja työryhmä. Tarpeisto:
Karoliina Krook, Ulla Häivälä, Mari Rättyä
ja työryhmä. Maskeeraus: Mari Heikkilä ja
työryhmä. Musiikit ja äänet: Maija Sipilä
ja Kirsi Myllykangas. Valot ja tekniikka:
Venla Krook, Pinja Kärkkäinen, Tuukka
Kärkkäinen, Kirsi Myllykangas. Markkinointi
ja mainonta: Kirsi Myllykangas ja työryhmä.

Esoteeerinen alkemisti tutustutti jalokivien maailmaan.
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Talviaiheisessa piirustuskilpailussa
jaettu voitto Ylivieskassa

Valonpäivät olivat toista kertaa Alppimajalla Oulussa.
pitää ”omannäköisinä.”
Mikko ja Marko tietävät
minkälaisena haluavat pitää
messut eivätkä siksi halua
niistä markkinatapahtumaa
ja niin sikäli ”kaupallista.”
Siitä on tullut kiitosta.
”Olemme saaneet paljon kiitosta monenlaisista
luennoista, jotka ovat eri
osa-alueista mm. terveyteen
ja hyvinvointiin liittyen.
Tapahtumassa on erilaisia
lähestymistapoja ja se sopii
erilaisille ihmisille”, miehet
sanovat.
”Täällä käy 4-80 ikävuoteen ihmisiä ja arvelisinkin,
että kävijöitä tulisi toista
sataa. Kaikki ovat tervetulleita”, Mikko ja Marko
toteavat.

Lauantaina 4.3.2017
vietetyn koko perheen
”Jälkiä lumessa”
-tapahtuman
yhteydessä pidetyn
piirustuskilpailun
voittajat palkittiin
17.3. perjantaina.
Kalajokilaakson
Nuorkauppakamarin
järjestämässä
piirustuskilpailussa
tulikin kaksi
voittajaa.

Trendeinä
ajatusten
vaihtaminen

Piirustuskilpailuun osallistui
viisi luokkaa Ylivieskan alakouluilta: Kiviojan koulun 4.
luokka, Ojakylän koulun 5.
Viimeiseksi haluan tietää luokka, Päivärinnan koulun
trendeistä. ”Trendinä tällä 2A luokka, Rahkolan koulun
hetkellä on ajatusten vaih- 6. luokka ja Vähäkankaan
taminen ja välitön ilmapiiri. koulun 4-6 luokkien valinMitään ei tuputeta. Jokainen tulee messuille omana
itsenään.”
Miehet tietävät myös
Ylivieskassa järjestettävistä
Hyvänolon lähdemessuista.
”Ylivieskassa on Luontaishoitola Solare, joka on
mm. ollut mukana näillä
messuilla. Jos kiinnostusta
löytyy, kannattaa olla yhteydessä Solaren omistajaan
Katja Limmaan. Hän pitää
myös erilaisia luentoja.”

Kiviojan koulun 4. luokka kilpailutyön ”Talvipuisto” kanssa.
naiskuvataideryhmä. Kaikki
piirustuskilpailun työt olivat esillä Kalajokilaakson
Nuorkauppakamarin ja
yhteistyökumppaneiden
järjestämässä ”Jälkiä lumessa”

-tapahtumassa Ylivieskan
jäähallilla.
”Kaikki kilpailuun osallistuneet työt yllättivät laajuudellaan ja panostuksen määrällä. Kiviojan ja Rahkolan

Rahkolan koulun 6. luokka kilpailutyön ”Pilkkikisat” kanssa.

koulujen työt nousivat esille
sekä kokonsa että runsaiden
yksityiskohtiensa ansiosta”,
arvioi raati. Piirustuskilpailun voitto meni jaetusti
Kiviojan koulun neljännelle
luokalle ja Rahkolan koulun
kuudennelle luokalle. Kiviojan koulun voittajaluokan
opettaja Liisa Koskela kiitteli ”matalan kynnyksen”
piirustuskilpailua, johon
oli helppo osallistua koko
luokan panostuksella.
Palkinnot sponsoroi
Info Ylivieska, Tarsus Oy
ja K-Market Mustikka.
Myös muut kilpailuun
osallistuneet luokat saavat
diplomin osallistumisestaan
näyttelyyn.
Milla-Maria Koskela

Avoimet työpaikat
Ylivieskassa

Kuka olet? Janne Vuononvirta
Luentosi aihe Valonpäivillä?
Kollektiivinen Karma
Perhe? Minulla on tavallinen iso suomalaisperhe,
johon kuuluu 5 sisarusta.
Äitini on ammatiltaan fysioterapeutti ja isäni maalari.
Kotoa löytyy myös paljon
lemmikkejä, kissoja ja koiria.
Ammattisi? Lääkäri. Erikoistumassa psykiatriaan.
Terveisesi Vieskan Viikon
lukijoille? Kannustan ihmisiä ajattelemaan mikä on elämässä tärkeää ja pohtimaan
sitä. Uskon, että se on askel
onnellisempaan elämään.

Mekaniikkasuunnittelija,
arkkitehti, työterveyslääkäreitä, yleislääkäri,
Kuka olet? Airi Oja, To- puheterapeutti, sosiaaliholammilta
ja terveysalan kouluttaja,
Luentosi aihe? Unien tul- aluemyyntipäälliköitä,
kinta - mystiikkaa vai ar- asumisen ohjaaja, huolkipäivää?
toesimies, sairaanhoitaPerhe? 5 lasta, 7 lastenlasta, ja-hoivayrittäjä, optikko,
aviomies. Meillä on myös toimintaterapeutti,
5 kissaa.
asiakas- ja myyntineuAmmatti? Yrittäjä, nume- vottelijoita, myyntiedusrologi
tajia, kiinteistönvälittäjä,
Terveisesi Vieskan Viikon sosiaaliohjaajan virka,
lukijoille? Toivoisin avoi- järjestelmäasiantuntija,
muutta henkisissä asioissa. toimistosihteerin toimi,
Motto: Totuus ei edellytä kokki, parturi-kamsiihen uskomista ja se on paajia, kiinteistönhoifakta.
Jonna Säily

don kesätyöntekijöitä,
teknisen kiinteistön
ylläpidon kesätyöntekijöitä, ulkoaluetyöntekijä,
leipomotuotteiden myyjä,
marjamyyjä, myyjiä, sisustusmyyjä, kassa/myyjä
kesätyö, kahvilamyyjä,
oppimiskonsultti, puhelinmyyjä, järjestyksenvalvoja, kirvesmies, puutaloelementtien valmistaja,
rakennusalan kesätyöntekijä, LVI-asentaja,
hitsaaja, levyseppähitsaaja, koneistaja, särmääjä,
työstökoneenkäyttäjä,
sähkö- ja automaatio-osaaja, konepuuseppä,
teollisuuden kesätyöpaikkoja, pintakäsittelijä

jauhemaalauslinjalle,
tuotantotyöntekijöitä
puuteollisuuteen, kokoonpanijoita, levytyökeskuksen työntekijä ja
särmääjä, tuotantotyöntekijä, yhdistelmäajoneuvon kuljettaja, siivooja,
lehdenjakaja, erityisurakoitsija/yrittäjä, yrittäjä.

Alavieskassa
Rakennusalan kesätyöntekijä, koneistaja, teollisuuden kesätyöpaikkoja,
pintakäsittelijä jauhemaalauslinjalle, kesätyöntekijöitä, erityisurakoitsija/yrittäjä.

Ilmoita yrityksesi kesätyöpaikoista Vieskan Viikossa!

Sievissä
Kiinteistönvälittäjä,
puutaloelementtien
valmistaja, rakennusalan
kesätyöntekijä, LVI-asentaja, levyseppähitsaaja,
koneistaja, levytyökeskuksen käyttäjä, särmääjiä, työstökoneenkäyttäjä,
koneenasentaja, raskaskoneasentaja/metsäkoneenkuljettaja, teollisuuden
kesätyöpaikkoja, jalkinetyöntekijä, pintakäsittelijä, kesätyöntekijöitä,
kokoonpanijoita, sähkökokoonpanija, teollisuuden työntekijä, kaivinkoneenkuljettaja.
Lisätietoa työpaikoista
www.mol.fi
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Kirjaston vinkit
Mel Gibsonin
ohjaama Hacksaw Ridge – aseeton
sotilas on saanut
ylistävät arvostelut,
joskin joukkoon on
mahtunut muutamia soraääniä. Ohjaus kilpaili jopa
parhaan elokuvan
Oscar-palkinnosta. Gibson on hätkähdyttänyt aiemminkin, verinen
kuvaus Kristuksen
kärsimyksestä The
Passion of the Christ
ei miellyttänyt
kaikkia. Andrew
Garfield esittää
nuorta sotilasta Desmond
Dossia, joka ilmoittautuu
asepalvelukseen mutta uskonnollisen vakaumuksensa
vuoksi kieltäytyy tarttumasta
aseeseen. Elokuva herättää

Kulttuuri

Menestyselokuvia
meiltä ja muualta

ristiriitaisia tunteita. Ensimmäinen puolikas yli kaksi
tuntia kestävästä filmistä
kuvaa päähenkilön nuoruutta ja armeijassa tapahtuvaa
simputusta. Turhan pitkää
johdantoa seuraa raju ja vai-

kuttava kuvaus, jossa
amerikkalaissotilaat
yrittävät vallata Okinawalla sijaitsevan
alueen japanilaisilta.
Harmaata ja mustaa,
verta ja ruumiinosia –
elokuvan jälkipuolisko
poikkeaa niin värimaailmaltaan kuin
kerronnaltaan jyrkästi
alkuosasta. Doss palaa
kerta toisensa jälkeen
hakemaan loukkaantuneita tovereitaan ja
paikkaa siinä sivussa
muutaman vihollissotilaankin. Doss oli
ensimmäinen aseistakieltäytyjä joka palkittiin ansioistaan mitalilla
sodan jälkeen.

Saara Cantellin uusin elokuva Tulen
morsian perustuu
tositapahtumiin
Ahvenanmaan noitavainoista vuonna
1666. Cantell on
ohjannut muun
muassa palkitun
Kohtaamisia, kolmen eri sukupolven naisia kuvaavan
Tähtitaivas talon yllä
ja suositut Onneli ja
Anneli -elokuvat.
Ahvenanmaa saa
uuden kihlakunnantuomarin, joka alkaa
voimakkaalla kädellä
puhdistaa aluetta
pakanallisista tavoista. Rooliin on saatu ruotsalainen,
monista sarjoistakin tuttu
näyttelijä Magnus Krepper.
Tapahtumien katalysaattorina toimii nuori Anna, joka

rakastuu naimissa olevaan
mieheen. Pitääkseen miehen
itsellään Anna ilmiantaa tämän vaimon noitana. Myös
hänen kasvattiäitinsä, kylän
kätilö ja parantaja Valpuri,
joutuu tuomarin silmätikuk-

si. Anna katuu pian
valhettaan, mutta
tapahtumia ei voi
enää pysäyttää: naisia
vangitaan ja kidutetaan, osa tuomitaan
kuolemaan. Tulen
morsian on myös
hyvä esimerkki monikielisyydestä, sillä
elokuvassa puhutaan
tilanteen mukaan
vaihdellen suomea
ja ruotsia. Kaunis ja
koskettava nuoren
tytön kasvutarina,
jossa päähuomion
varastaa kuitenkin
Krepperin vahva
tulkinta tuomari
Psilanderina, jonka omaan
vakaumukseen ilmaantuu
säröjä tutkinnan aikana.
Marita Hietasaari

Järjestötoiminta
Tällä palstalla yhdistykset voivat ilmoittaa toiminnastaan, kokouksistaan ja maksuttomista tapahtumistaan
edullisesti (max. 500 merkkiä) hintaan 20 €/kerta tai
120 €/vuosi (sis. alv.)
Lähetä ilmoituksesi osoitteeseen ilmoitukset@vieskanviikko.fi

Ylivieskan alueen
Vasemmistoryhmä ry.
Vasemmistoliiton kansanedustaja Katja Hänninen ja
Ylivieskan vasemmiston kuntavaaliehdokkaat tavattavissa
la. 1.4.2017 klo 16.00 - 18.00 Halpa-Hallin edustalla.
Äänestäjä, tule keskustelemaan ajankohtaisista asioista
kanssamme.
Tilaisuuden järjestää Ylivieskan alueen Vasemmistoryhmä ry

Natalia
salaisuuksien talossa
- lastenteatteriesitys
Ylivieskan kaupunginkirjastossa
LA 1.4. klo 12.00, 12.30, 13.00.
Esittää näyttelijä-tanssija
Elina Kivioja
Ilmoittautumiset kirjastoon
p. 044 4294271
to 30.3. mennessä.
Sopii kaikenikäisille. Tervetuloa!

KREIKKA JA
KREIKAN SAARET
Matkailuluento
Ulla Perälä

29.3 ke klo 18.30.
Ylivieskan kaupunginkirjastossa
Tietoa ja tunnelmointia
matkailijalle
Ulla Perälä on työskennellyt 10
vuotta matkaoppaana.
Luennossa käydään läpi
kreikkalaista elämää, uskontoa,
tapoja ja elintasoa.
Tervetuloa!

Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa
Lukkarinkatu 1, www.facebook.com/tuokiotupa
puh 044 987 2895 ja 044 987 2896
Pe 24.3.
klo 13 Perjantain Piristykset: musavisa - tunnistetaan kappaleita joukkueittain
Su 26.3.
klo 12 Pöytäpelejä pyhäpäivän ratoksi: Skippoa, aliasta.
Ma 27.3.
klo 8
Lähtö tuvalta kevätretkelle Kemin Lumilinnaan.
Ti 28.3.
klo 10 Tuolijumppaa ja päälle skippoa
klo 12 Tarina- ja käsityötuokio "Paina puuta". Tänään
aiheena murteet.
Ke 29.3.
klo 13 Laulamme yhdessä.
klo 18 Miesten porinailta
To 30.3.
klo 8-10 Kuntosalivuoromme Kotikartanossa (kyyti tuvalta
klo 8.30)
Pe 31.3.
klo 13 ”Perjantain Piristykset”: tietovisailua.
Tulossa:
su 9.4. Yhteisestä Ovesta ry:n kevätkokous klo 17. Kaikki
jäsenet tervetuloa.
ke 12.4. Järjestämme yhteiskuljetuksen tuvalle lähialueelta ( n
10 km). Taksireitti suunnitellaan tilausten
mukaan. Haku n klo 10, paluu n klo 14.30.
Soita Annelle tuvalle 044 987 2895, kysy lisää ja tilaa kyyti
kotiin. Kyydin hinta 2 e.
Tuokiotupa on auki ma-pe klo 9-16, la-su ja pyhät klo 11-16.
Tervetuloa tuvalle!

MLL Ylivieska
27.3 iltaperhekahvila Joukahaisen päiväkodissa klo 17.30-19.
iltapalaa tarjolla 1€/perhe
29.3 imetyksen tuki ry vierailee perhekahvilassa. Tervetuloa
kuulemaan heidän toiminnastaan ja saamaan niksejä sekä
tukea imetykseen.
Tarjolla on runsas aamiainen /kevyt lounas 2€/perhe.

Keskusta
Lauantaina 25.3. klo 10.00 – 15.00, Keskustan vaalitapahtuma K-Market Mustikan pihalla, Keskustan teltta,
paikalla kuntavaaliehdokkaita. Kansanedustaja Juha
Pylväs paikalla klo 12.30 - 15.00. Tervetuloa juttelemaan.

Viikko-Tori
— Ilmoita ilmaiseksi —
Viikko-Torilla julkaistaan yksityishenkilöiden rivi-ilmoituksia
maksutta. Ilmoitusten maksimimitta on 160 merkkiä. Seuraavan perjantain lehteen tulevat ilmoitukset täytyy lähettää
lehden ilmestymistä edeltävänä tiistaina klo 12 mennessä.
Voit lähettää ilmoituksen internetissä www.vieskanviikko.fi.
Ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse.

Myydään
24 osainen UUSI-TIETOSANAKIRJA Painettu 1966
Edullisesti/tarjoa.
Puh. 044 342 2317

Vuokrattavana

Rt 2h+s 50.5 m² luhtitalon
alakerta. Terassi takapihalla.
Kaukolämpö. Varasto,autopaikka/lämmitystolppa.
Vesi ja sähkö kulutuksen
mukaan. Vuokra 620 €/kk.
Takuuvuokra 620 €. Puh.
Solifer, Hobby, Matkaaja, 0400 486 619.
Lmc vm.87-95 saa olla
laittoa 040-8121371.

Ostetaan

Perjantai 24.3.2017
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Vapaa-aika
Sudoku

KryptoNiitti
10

4

4
19

Helppo

15
4

13
5

12

15

7

6

1

4

Vaikea
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13

13

2
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6. Reinin 205 km pitkä
sivujoki.
7. Aluksen kantavuutta
eli lastin, polttoaineen ja
miehistön yhteen laskettua
painoa tonneissa.
8. Vuosina 1596-97.
9. 384 000 km etäisyydellä.
10. Mielivaltaista.
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Ristikoiden vastaukset takasivulla

1=

11=

2=

12=

3=

13=

4=

14=

5=

15=

6=

16=

7=

17=

8=

18=

9=

19=

10=

Märkä juttu

1. Rikoskomisario Kojak.
2. Siperiassa Lena-joen
varrella, tunnetaan myös
nimellä Jakutia.
3. Kengät, joissa on erityisen
pitkät kärjet, kuten Leningrad Cowboysin jalkineissa.
4. Huokoinen, kevyt, ilmava.
5. Heinäkasveja.
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6

4

Kuka mitä häh -vastaukset
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13

5

5

10
10

6

6

19

5

1

7

Yhteystiedot
Postiosoite:

Etusivu
Sisäsivut
Takasivu

1,60 €/pmm +alv
1,30 €/pmm +alv
1,40 €/pmm +alv

Puhelin:

040 5300 600 (klo 10-17)

Järjestöpalsta

20 €/kerta tai 120 €/vuosi.

Sähköposti:

toimitus@vieskanviikko.fi

Rivi-ilmoitukset Ilmaiset yksityishenkilöille

Materiaalin
toimitus:

Marko Virkkula
ilmoitukset@vieskanviikko.fi

Internet:

www.vieskanviikko.fi

Päätoimittaja:

Sitoutumaton kaupunkilehti
Ilmestyy perjantaisin

Ilmoitushinnat
Kauppakatu 11 A 2,
84100 Ylivieska
Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Tekniset tiedot
Jakelu:
Painos:
Painopaikka

Posti
10100 kpl
I-Print Oy, Seinäjoki

Ilmestymispäivä: Perjantai. Materiaali lehteen
viimeistään ilmestymispäivää
edeltävänä tiistaina.
Formaatti:

6-palstainen tabloid,
palstan leveys 40 mm,
palstaväli 4 mm.
Painoalan korkeus 360 mm.

Julkaisija:

Angelina Trading Oy, Ylivieska

Lehti ei vastaa tilaamatta lähetetyn aineiston säilyttämisestä eikä palauttamisesta. Lehden vastuu ilmoituksessa
mahdollisesti olleesta virheestä rajoittuu ilmoitushintaan.
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Alavieska

4

5

6

ulla
lehtikangas

jari
halme

Irja
Marjakangas

luottamushenkilö

yliopettaja, TkL

8
ilpo
nurmenniemi

sairaanhoitaja/
eläkeläinen

Dir.cant.

Vasemmistoliiton Ylivieskan
kuntavaaliehdokkaat:

65

66

Jouko Ensio
Alahäivälä

levyseppähitsaaja

67
Aija
Autio

lähihoitaja

68

Jani
Gallén

tapahtumatuottaja,
rekkakuski

Hannu
Hietala

kirvesmies

9
ilkka
pudas

opiskelija

24

2

Jaana
Yrttiaho

Juha
VÄHÄKANGAS

SOINTU
HARJU

musiikkipedagogi

psykiatr. sairaanhoitaja, perheterapeutti

lasten ja nuorten
erityisohjaaja

Ota kuntavaalit haltuusi
Vieskan Viikossa!
Vieskan Viikko jaetaan joka
perjantai kaikkiin Ylivieskan,
Alavieskan ja Sievin talouksiin.
Lehdessä käsitellään asioita
ja tapahtumia alueen omasta
näkökulmasta - siksi se luetaan
kannesta kanteen.
Älä maksa turhasta. Anna
meidän toteuttaa toimiva,
edullinen ja kannattava
kampanja. Olemme sinua varten.

Varsin Vieskalainen
vaihtoehto.

69

70
Saku
Juola

puuseppä

Markku
Jylkkä

eläkeläinen

71

72

Timo
Kekkonen
työtön

Antti
Liimatainen

Kuntalaisia kuunnellen
- Ylivieskalaisten parhaaksi
vasemmisto.fi

lehdenjakaja

Sievi

Seuraavat Vieskan Viikot
palvelevat ehdokkaita
31.3. ja 7.4.
Ennakkoäänestys 29.3-4.4 ja
vaalipäivä 9.4.
Ota yhteyttä ja
varmista
onnistumisesi!

– Made in Ylivieska –

Puh. 040 5300 600

36

Sudokujen
ratkaisut
Helppo

73
Ahti
Törmälä

eläkeläinen,
pintakäsittelijä

OSTAMME JA NOUDAMME

ROMUAUTOT
Romurautaa, maatalouskoneet, arvometallit ym.
Rekisteristäpoisto ja romutustodistus MAKSUTTA

0400 534 406 Tero
Takuuvaraosat 040 484 9255

Metalliromun osto

Vaikea

Purkaamo AUTO-OSIX OY
www.auto-osix.fi

KryptoNiitin
ratkaisu

Tapahtumaa
tukemassa

••••••TOUKKA•ETU
••••••O•H•KLOVNI
••••••IHME•L•Ä••
••••••V•A•HAITTA
NOKI•HOE••U•LÄ•R
A•I•O•T•TILAT••P
ILVES•TIIMI•AKKA
T•I•UTU•E•V••O••
TUKEVA•H••I•ROTU
A•K•A•PUU•LEHMUS
ANOA•R•O•DI••A•V
•O•LAINATA•O•••A
ASETUS•T•ANTURA•
UT•T•ULA•M•T•A••
MATO•T••KISA•JE•
AA••••AJO•KAPULA
••ARKKI•IVA•A•U•
O•L••ÄT••TASANKO
V•AVARTAA•L•L•K•
I•S••YA•••ASUKAS

