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APTEEKKI
KESKELLÄ KAUPUNKIA
PALVELEE JOKA PÄIVÄ

Jaetaan
Ylivieskan,
Alavieskan ja
Sievin jokaiseen
talouteen
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MAKSAJA: JUHA PYLVÄS
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Juha Pylväs

45€
HUOLTO
OMPELU- JA SAUMAUSKONEET

Pääsiäisherkkupäivä
7.4.2017!

TÄLLÄ KUPONGILLA

KAIKKI MERKIT PE 31.3.–PE 7.4. KLO 10-18

Vahvaa kokemusta uudistuksiin

Kypsä, vähälaktoosinen
Rukiinen Broilerijuustopiirakka 1,1 kg

Kypsä, vähälaktoosinen
Suklaaruutu 80 g
20 kpl/ltk

12,64 €/kg
Norm. 16,90 €

6,80 €/kg 0,55 €/kpl
Norm. 13,90

13,90 €

Tavattavissa kuntavaalitilaisuuksissa
La 1.4. klo 10 Oulainen, klo 12 Kalajoki
Su 2.4. klo 12 Pyhäjärvi
La 8.4. klo 10 Ylivieska

10,90 €

Tarjoukset voimassa 31.3.-30.4.2017 tai niin kauan kuin tuotteita riittää.

Tule maistamaan Pääsiäisherkkuja
perjantaina 7.4.2017

Ehdolla Ylivieskassa.

Drockilan keväisiä
Maistiaisia ja tuote-esittelyitä
kynttiläuutuuksia esillä
klo 10-15
myymälässämmee!
Myllyn Parhaan

www.juhapylvas.ﬁ

Huolenpitoa
– huomennakin.

Kookos-suklaakampa

Arlan Lempi Ruokakerma ja
Vispautuva vaniljakastike
Vuohelan Herkun
gluteeniton Mango-Rahkapulla
Tilviksen Mustaherukkamehu
Justus-myymälä, Savarinväylä 5, Ylivieska p. 050 4444 118, www.laaksojenmk.fi

Tässä
lehdessä mm.

Videotaidetta
Pohjanmaalla

Raudaskosken
liikkuva koulu

Sivu 3

SomeBoost
-hanke

Sivu 4

KÄRKKÄINEN, INFON LUONA
KARI NUOTTIMÄKI 0400-280 468
www.pohjolanompelukone.fi

MYÖS UUDET JA KÄYTETYT KONEET MYYNNISSÄ!

HIERONTAPALVELU JUHA K. PUDAS
KOULUTETTU HIEROJA/URHEILUHIEROJA

• Kauppakatu 8, Ylivieska
• Siltatie 6, Alavieska
Ajanvaraukset 0440 684 418
Myös kotikäynnit! Tervetuloa!

Kerttula
kylpi valossa
Sivu 6

Vertaistukea ja
leiritoimintaa

Sivu 8

Ylivieskan Mustin ja Mirrin
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Purenatural-täysravinnot koirille 2 kg
(5 €/kg), norm. 16,90–19,90 € (8,45–9,95 €/kg)

Brit Premium Multipack -märkäruoka
kissoille 12 x 100 g

Maukas-possunkorva 10 kpl pussi
norm. 10,90 €

(4,17 €/kg), norm. 8,90 € (7,42 €/kg)

10€

Tule mukaan juhlimaan!

5€

5€

Avajaispäivänä 3.4.
kahvitarjoilu, arvonta
(5 kpl 20 € lahjakortteja),
100 ensimmäiselle
asiakkaalle yllätyslahja!
Lauantaina 8.4. klo 12–16
Dogo Canario -rotuesittely.

Compact Care Premium
-kissanhiekat 10 kg

Dental-purutikku 7 kpl pakkaus
norm. 2,49–2,99 €

(1,50 €/kg), norm. 19,90 € (1,99 €/kg)

10€

1€

Lauantaina 8.4. klo 10–16
Pohjantähti-lemmikkivakuutuksen
esittelypiste.
Lapsille piirustuskilpailu
koko viikon. Kaikkien
eläinaiheisen piirustuksen
tuoneiden kesken arvotaan
tuotepaketti!
Avajaisviikolla paljon muuta
hauskaa hulinaa – seuraa
ilmoittelua Facebookissa!
fb.com/mustijamirriylivieska

MUSTI JA MIRRI YLIVIESKA
Savarinkatu 2 • puh. 040 869 0048 • avoinna: ark. 10–19, la 10–16
Tarjoukset voimassa Ylivieskan Musti ja Mirri -myymälässä 3.–8.4.2017 niin kauan kuin tavaraa riittää.
Edut vain normaalihintaisista tuotteista. Ei voi yhdistää muihin alennuksiin.
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Päivyri

Ylivieskassa 31. maaliskuuta 2017
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Pääkirjoitus

V

iime viikonloppu oli kyllä aivan
erilainen kuin
suunnitelmissa oli. Alunperin oli tarkoitus lähteä
pienelle reissulle, mutta
sen peruunnuttua suunnitelmat tietenkin menivät
uusiksi. Se ei kuitenkaan
ole minulle mitään uutta,
sillä olen vuosien varrella
oppinut elämään hetkessä.
HHH
Mennyt viikonloppu oli kuitenkin muutamille poikkeuksellisen järkyttävä. Varmaan

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Nimipäivät

lähes kaikki ovat jo kuulleet
Ylivieskan R-Kioskin aseellisesta ryöstöstä, sekä ainakin kahdesta asuntomurrosta
Kaisaniemessä. Järkyttävää jo
pelkästään kuulla sellaisesta,
mutta ajatelkaapa jos se olisi osunut omalle kohdalle.
Tai parempi ehkä ettei kovin
ajattele ja tuskin siihen täysin
pystyisikään vaikka kuinka
yrittäisi. Henkilövahingoilta
onneksi säästyttiin tällä kertaa,
mutta näissäkin tapauksissa
olisi voinut käydä toisin. Ensin
oli koululta työkaluvarkaus,
sitten nämä tapaukset, mitä
ihmettä täällä oikein tapahtuu? Olkaa ihmiset valppaina
ja ilmoittakaa epäilyttävästä
toiminnasta viranomaisille.

tosin koska se ajettiin Australiassa, kellonaika ei ollut
mikään paras mahdollinen
suorana katsottuna. Täytyy
kyllä myöntää että en sitä
kokonaan katsonut, mutta
näin aluksi minulle riitti nähdä
vajaa puolet kisan lopusta.
Kaudestahan on uumoiltu suomalaiskuljettajille menestyksekästä ja mahdollisesti kauden
aikana saatetaan nähdä jopa
suomalaisten kaksoisvoitto. No
aika näyttää, mutta olisihan
se hienoa. Alku oli kuitenkin
ihan lupaava kun Valtteri
sentään pääsi shamppanjaa
suihkuttelemaan ja Kimikin
pisteille.

HHH

Viikonlopun kruunu oli kuitenkin juttukeikka Ylivieskan
Pallon tyttöjen jalkapalloharjoituksiin. Itse olen harrastanut
lajia pääasiassa vain koulun liikuntatunneilla, mutta mielenkiinnolla menin tutustumaan
treeneihin. Ja voi sitä liikunnan
riemua mikä heistä kumpusi!
Tuli välittömästi mieleen omat
koripalloharjoitukset, joissa tuli
käytyä tiuhaan ala-asteikäisenä. Muistan vieläkin elävästi
ne monet pelireissut ympäri

Näistä järkyttävistä tapahtumista riippumatta, omasta
viikonlopustani oli ehtinyt kehkeytyä suhteellisen urheilullinen, tosin enemmän katsojan
roolissa. Viikonloppunahan
alkoi taas Formula 1 –kausi
ja koska sitä oli hehkutettu
etukäteen mediassa, ajattelin
että voisin ainakin ensimmäisen
osakilpailun seurata mikäli
tilaisuus tulee. Ja tulihan se,

HHH

Suomea ja ne lukuisat kaverit,
joihin tutustui lajin parissa.

HHH
Pidän erittäin tärkeänä lasten
ja nuorten liikunnan mahdollistamista, varsinkin nykyteknologian aikana jolloin
nuoriso viettää todella paljon
aikaa erilaisten digitaalisten
laitteiden parissa. Jokaisella
lapsella ja nuorella pitäisi
olla mahdollisuus vähintään
yhteen harrastukseen, mikäli liikunnallisuutta ei aloita
nuorena, siitä harvoin tulee
enää myöhemmällä iällä elämäntapa. Saa nähdä onko
joku näistä tytöistä jonain
päivänä vähintäänkin Suomen
naisjalkapalloilun huipulla!

HHH
Nostan hattua kaikille äideille
ja isille, jotka jaksavat vuodesta
toiseen kuskata lapsia harrastuksiin ja tehdä vapaaehtoistyötä monin tavoin lasten
harrastusten mahdollistamisen
eteen. Jatkakaa samaan malliin
ja varmastikin uudet ovat
enemmän kuin tervetulleita
menemään mukaan toimintaan!

Kuutamolla

Nyt jos koskaan vaikuta!

P

olitiikka. Se on
vaikeasti ymmärrettävää, uutiset
ovat monelle hepreaa tai
niissä menee aikaa. Itse
tutustuin politiikkaan vasta
22-vuotiaana kun poikaystäväni ”suomensi” minulle
uutisia. Luin uutisen ja
yhdessä kävimme piiitkän
keskustelun tästä aiheesta.
Aloin ymmärtää enemmän
mitä täällä tapahtuu. Ja
halusin vaikuttaa. Miksen
siis äänestäisi?
Minulta kysyttiin miksen
lähde mukaan vaaleihin. Luulempa, että vaaleihin jättämättä

lähteminen oli siitä kiinni,
että en osaa tarpeeksi hyvin
politiikkaa. Mutta, aloin silti
pohtia mihin asioihin vaikuttaisin.
Lapset? Nuoret? Työllisyys? Vanhukset? Luonnon
tukeminen? Mielenterveyspotilaat? Yksinäiset? Opiskelu? Vammaiset? Kenties olisi
muutakin? Minulle kaikki
nämä merkitsevät tosi paljon, lapsissa on tulevaisuus
ja nuorissa, työllistyminen
koskettaa kaikkia, vanhukset
ovat eläneet pitkän elämän,
eikö heille pitäisi taata kaikkein parhain hoito oli se sitten
kotona tai vanhustenkodissa?

Ilman luontoa, ei olisi ruokaa
eikä mitään muutakaan. Mielenterveyspotilaat tarvitsevat
apua ja tukea. Yksinäiset sen
toisen ihmisen läsnäoloa.
Opiskelulla saamme ammatin itsellemme. Vammaiset
ne sympaattiset ihmiset, jotka
eivät välttämättä saa ääntänsä
kuuluviin. Nämä olisivat ne
asiat mihin minä vaikuttaisin? Mutta mihin sinä haluat
vaikuttaa?
Kunnallisvaalien ennakkoäänestys pidetään 29.34.4.2017.
Jokaiselle yli 18-vuotiaalle
tipahti postiluukusta äänestyslappu, jonka voi käydä

laittamaan joko Jokirannan
koululle tai Akustiikkaan
29.3-4.4.2017 välisenä aikana (lapussa lukee minne se
sujautetaan). Jos ehdokasta
ei vielä ole kannattaa tutustua
vaalikoneeseen osoitteessa
www.vaalikone.yle.fi, jossa
vastaamalla kysymyksiin löydät puolueen, joka kannattaa
sinulle tärkeitä asioita.
Muista, että äänestämättä
jättäminen on yhtä kuin äänen
antaminen sille puolueelle, jota
et välttämättä halua päättämään asioistasi.
Ja eikun äänestämään!
Neiti Kuutamo

Perjantai 31.3. (vk 13): Irma, Irmeli
Lauantai 1.4: Peppi, Raita, Pulmu
Aprillipäivä
Sunnuntai 2.4: Pellervo
4. paastonajan sunnuntai
Maanantai 3.4. (vk 14): Veeti, Sampo
Tiistai 4.4: Ukko
Keskiviikko 5.4: Ira, Irina, Irene, Iro
Torstai 6.4: Ville, Vili, Jami, Viljami, Vilho,
Vilhelm

Aurinko

Aurinko nousee klo 6:43 ja laskee klo 20:10.

Jokirannan keittiön ruokalista

Perjantai: Kalkkunakastike, riisi,
mustaherukkahillo, kaali-rapea-porkkanahunajamelonisalaatti
Maanantai: Jauhelihapihvit, kermaperunat, kaalirapea-melonisalaatti
Tiistai: Broilervihanneskeitto, tuorekurkku,
pehmeä leipä
Keskiviikko: Palapaisti, perunat, rapea-tomaattikurkkusalaatti
Torstai: Makaronilaatikko, ketsuppi, porkkanaananassalaatti

Ateriapalvelun ruokalista

Perjantai: Broilerikastike, perunat, maissiporkkanasalaatti, hedelmäkiisseli
Lauantai: Lihakeitto, juusto, kääretorttu
Sunnuntai: Palapaisti ja perunamuusi, mangoiset
kurpitsapalat, appelsiinikiisseli
Maanantai: Jauhelihapihvit, perunat, kastike,
paprikasalaatti, persikkakiisseli
Tiistai: Kalakeitto, makkara, mustaherukkakiisseli
Keskiviikko: Lihaperunalaatikko, punakaaliananassalaatti, marjarahka
Torstai: Kaalikääryleet, perunat, kastike,
puolukkasurvos, mandariinikiisseli

Kuka mitä häh?
1. Millä nimellä pohjoista kääntöpiiriä kutsutaan?
2. Kuka on eduskunnan puolustusvaliokunnan
puheenjohtaja?
3. Mitä tarkoittaa lyhenne WWF?
4. Mikä on pärk?
5. Mitä tarkoittaa fasinoida?
6. Mikä on sielikkö?
7. Missä sijaitsee Tees-joki?
8. Kukaki kirjoitti Fredmanin epistolat?
9. Milloin alkaa paastonaika?
10. Mistä kalasta saadaan kalanmaksaöljyä?
Vastaukset sivulla 11

Löydät meidät
myös Facebookista
facebook.com/vieskanviikko

Kaikki näköislehdet
luettavissa ilmaiseksi
www.vieskanviikko.fi

Nuorten teatteria
Ylivieskassa aprillipäivänä
Ylivieskan seudun kansalaisopiston kurssina toimiva
nuorten teatteriryhmä ValoPilkku esittää aprillipäivänä
näytelmän Jumalten juhla.

Kreikkalaisella ja roomalaisella taivaalla kuohuu, kun
muinaiset jumalat ovat sotajalalla keskenään. Ylijumalat
Zeus ja Jupiter päättävät pitää
rauhanneuvottelut kartalta umpimähkään valitussa Suomessa.
Ja niin kävi, että suloiseen
Suomen maahan, jonka viattomia polkuja vasta harvat olivat
tallanneet, saapui kaksitoista
jumalaa, kisailevaa ja kiukusta
kiehuvaa. Liioitteluun tai-

puvaiset jumalat aiheuttavat
sirpakoille Suomi-neidoille
Annikille ja Onnikille harmaiden hiusten höysteeksi
paljon mietittävää ja uusia
suunnitelmia. Jotta saataisiin
ratkaistuksi maailmanrauha, on
otettava avuksi taikoja, jotka
tuntevat vain karun pohjolan
neidot.
Näytelmän on kirjoittanut
Annina Holmberg ja ohjannut
Matti Juntunen.
Näytelmässä kuultavasta
musiikista vastaavat Ylivieskan
seudun musiikkiopiston kanteleensoiton oppilaat, opettajana
Riikka Yli-Kotila.
Näytelmässä on mukana 15

Merenjumalten kostea ilta. Kuva Matti Juntunen.
nuorta Ylivieskasta, Nivalasta ja
Kalajoelta. Esitykset Elämystalo Artterissa (Ratakatu 14,
Ylivieska) lauantaina 1.4.2017
klo 13, 15 ja 17.

Näytelmä löytyy Facebookista www.facebook.com/
events/372722529755777

Työnäyttely Sievissä
Tulevana sunnuntaina on
Sievissä Jussinpekan koululla
Ylivieskan seudun kansalaisopiston työnäyttely ja
kevättapahtuma. Näyttelyn
teemoina ovat Suomi100 –
Sievi 150 vuotta & Suomen
värit. Näyttelyssä on esillä
kolmen viime vuoden aikana
Sievissä valmistuneita kädentaitojen ja taideaineiden
töitä, mutta myös runsaasti
työpajoja ja työnäytöksiä.

Kansalaisopiston esiintyvät
piirit juhlistavat työnäyttelypäivää Vääräjokisalissa. Puolelta päivin alkaa Kevätjuhla,
jossa juhlapuheen pitää kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Antti Toivola. Tilaisuudessa
esiintyvät Kirsi Koiviston johtamina Viihdekuoro Kirsikat
ja Nuorisokuoro Metafora,
Janne Lindgrenin harmonikkaoppilaat, Hanna Sorviston
Suomi100-Kansantanssia koko
perheelle –ryhmä, Sievin senioritanssijat, Taimo Löfin
johtama Sievin Seniorien
soitto- ja lauluryhmä, Lena
Segler-Heikkilän balettioppilaat ja Flamencoryhmä Lucia
Pavlovicsin johdolla.
Musiikkiluokassa voi aamupäivällä tutustua erilaisiin
soittimiin ja saada samalla
tietoa kansalaisopiston tarjoamista musiikkiopinnoista.
Ruokalassa kahvittelijoita

viihdyttävät Taimo Löf ja
Iltatähti orkesteri Suomi100
musiikin myötä. Pitkin päivää
voit seurata valekonttineule-,
helmityö- ja hopeatyönäytöksiä
ja konekirjontakin tulee päivän
myötä tutuksi. Iltapäivällä
on mahdollisuus osallistua
Suomi100 Sievi 150 vuotta
origamityöpajaan ja Makrameetyöpajaan. Karaoketyöpaja
on yläkerrassa ja halukkaat
voivat käydä laulamassa tai
jättämässä toivelaulun laulettavaksi. Musiikkiluokassa on
yhteislaulutilaisuus Iki-ihanista
suomalaisista lauluista.
Vääräjokisalissa on kevätjuhlan päätyttyä mahdollista
osallistua lasten kanssa Kan-

Lyhyesti
Lastenteatteria kirjastossa
Lauantaina 1.4. Ylivieskan kirjaston satuhetkessä päästään seuraamaan Natalia salaisuuksien talossa –esitystä
klo 12.00, 12.30 ja 13.00. Esitys on visuaalinen matka
mielikuvitusmaailmoihin Natalia-tytön kanssa. Kirjaston
ja kirjojen kautta Natalia pääsee maagisiin paikkoihin.
Ylivieskalaislähtöiset näyttelijä-tanssija Elina Kivioja
ja taidekasvattaja Maria Savimaa ovat rakentaneet vanhoihin matkalaukkuihin kollaasitekniikalla hurmaavia
minimaailmoja, joissa Natalia seikkailee musiikin ja
fyysisen teatterin siivittämänä. Esityksestä vastaa Elina
Kivioja, se kestää 15 minuuttia ja sopii kaikenikäisille.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Synttärit Peppilotassa
Perhepalvelut Peppilotta täyttää kaksi vuotta, ja sitä
vietetään Savelan nuorisoseuran piha-alueella lauantaina
1.4. klo 11-14. Paikalla on kahvi- ja mehutarjoilu, kasvomaalausta sekä kärryajelua ponin vetämänä. Paikalla on
myös makkaranpaisto-mahdollisuus.

Sparrausta työnhakuun Sanissa
santanssia koko perheelle
työpajaan ja FolkJam- ja Flamencotyöpajoihin. Kitaristit
ja bändit esiintyvät Vääräjokisalissa bändikatselmuksessa.
Bändi- ja kitararyhmien opettajana toimii Mika Vikman.
Näyttelyyn ja tapahtumiin
tutustumisen lomassa voi käydä
kahvikupposella ruokalassa Sievin lukion 1 luokan oppilaiden
järjestämässä yleisökahvilassa.
Työnäyttelypäivänä jokainen
kävijä voi jättää tulevaksi kaudeksi kurssitoiveita ja samalla
osallistua arvontaan. Kaikkiin
tilaisuuksiin on vapaa pääsy.
Lisätietoja näyttelystä saa
Ylivieskan seudun kansalaisopistosta.

Kalajoella järjestetään rekrykohtaamo tiistaina 4.4. klo
12-18 Santa's Hotelli Sanissa. Tavoitteena on saada tarjolle
100 avointa työpaikkaa. Esillä ovat mm. TE-palvelut,
ELY-keskus ja JEDU. Osallistujille on tarjolla monenlaista
apua työnhakuun ja esimerkiksi CV:n tekoon

Naurujoogaa Solaressa
Luontaishoitola Solare järjestää Ylivieskassa NauravaSydän-illan 6.4. klo 18-20:30. Iltaan kuuluu mm. meditaatiota,
intuitiivista yhteistä viestiä osallistujille, naurujoogaa sekä
loppuhiljentyminen. Tilaisuus on maksullinen ja ryhmään
mahtuu 12 henkilöä. Lisätietoja mari.paavola@kotinet.com

Tuokiotuvalle kuljetusapua
Tuokiotupa on järjestänyt tuvalle Ylivieskan Taksi Oy:n
kanssa yhteistyönä kuljetusavun lähialueelta, eli noin 10
km:n säteeltä. Kuljetukset alkavat 12.4. ja jatkuvat joka
toinen keskiviikko. Kuljetuksen hinta on 2 euroa/hlö.

Videotaidetta Pohjanmaan lakeuksilla
Yivieskan seudulla luodaan videotaidetta Suomi 100
vuotta teeman ympärille. Sitä
esitetään Ylivieskan Taiteiden
yössä ja sosiaalisessa mediassa.
Videotaiteen muotoja hyödynnetään molemmissa. Suomi
100 vuotta teemasta poimitaan
videotaiteeseen suomalaista
identiteettiä ja maisemaa,
esimerkiksi kuvaamalla seudun
alueella otoksia, joita sitten
Taiteiden yössä heijastetaan
videoinstallaatio julkisen tilan
seinälle ulkotiloissa.
Taiteiden yöhön tuodaan tämän kautta uusi osio. Ylivieskalais-oululainen tuotantoryhmä
hyödyntää videotaiteessa myös
Suomi maailmassa aihetta.

Suomi-miljöö näkyy kuvina
ja yhteisinä hetkinä vuonna
2017 osassa muuta maailmaa.
Kuvauspäivinä kuvataan
muun muassa muusikkoja
maaseutumiljöössä, esimerkiksi
Ylivieskan kaupungin kotiseu-

senomaisina kuvituskuvina.
Kuvauspäiviä on useampia.
Ylivieskan seutukunnan
LUOvUUS tuotantoryhmä
toteuttaa videotaidetta yhteistyössä Ylivieskan kaupungin
kulttuuritoimen kanssa ja

Videotaiteessa ei aina ole näyttelijöitä eikä dialogia, juonta tai
tarinaa. Videot eivät useimmiten noudata muitakaan elokuvien
tai viihteen vakiintuneita toimintatapoja ja niitä harvemmin
levitetään elokuvateattereissa. Tämä ero määrittää videotaiteen
ja elokuvan rajaa myös lyhytfilmeihin ja avantgarde-elokuviin
nähden. Myös videotaiteen päämäärät poikkeavat elokuvataiteen vastaavista, vaikka muoto muistuttaisikin elokuvaa.
tumuseon Puuhkalan pihapiirissä ja joenrantamiljöössä.
Lisäksi kuvataan muusikkojen
mielenmaisemaa välähdyk-

luovien alojen toimijoiden
kanssa. Mediatuottajana ja
ohjaajana toimii Merja Haukipuro, kuvaajana Timo Kuki

ja media-assistenttina editoinnista ja äänten jälkikäsittelystä
vastaavana media-assistentti
Tomi Salakka. Videoinstal-

laatiossa näyttelijöinä käytetään muun muassa alueen
muusikoita.
Videotaidetta Pohjanmaan

lakeuksilla on osa Suomi
100-juhlavuoden ohjelmaa.
Siihen on saatu avustusta
Pohjois-Pohjanmaan liitolta.
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Rohkeasti mukana
päätösten teossa.

Rohkeasti
sinun asiallasi

28
Johanna
Hietala

Äänestä
uudestaan
valtuustoon.

insinööri,
toimittaja
sosionomiopiskelija

Tarmo Hirvelä
Autonkuljettaja

2

Seuraava
Vieskan Viikko
ilmestyy
perjantaina 7.4.
Varaathan paikkasi
ajoissa!
Materiaalit
viimeistään
tiistaina 4.4.

Löydät meidät
myös Facebookista
facebook.com/vieskanviikko

Keskustan Pohjoisen
yhdistyksen ehdokkaat

Paula
Haapakoski

23

proviisori, yrittäjä

Juhani
Isotalo

33

yrittäjä, eläkeläinen

Huolenpitoa
lapsista
ikäihmisiin!
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Eero
Myllykangas

Kuntavaalit
Ylivieska takaisin
digitalisaation
kartalle!
Yhteiskunta on murroksessa,
joka on vasta alkamassa ja
tulee kiihtymään edelleen.
Murroksessa palveluiden
digitalisaatio luo edellytyksiä monipuolisille ja
joustaville palveluille, josta
hyötyy koko yhteiskunta.
Kunnissa kehitystä ei tule
jarruttaa tai tilanteeseen
ei tule vain sopeutua, vaan
kehityksestä otetaan kaikki
irti toteuttamalla parhaiten
toimivat uudet käytännöt
ja puskemalla rohkeasti
eteenpäin.
Tästä alustuksesta pääsenkin itse asiaan. Joustavat,
monipuoliset ja alati kehittyvät digitaaliset palvelut
vaativat nimittäin luotettavan ja nopean verkkoyhteyden, jossa on laajasti kaistaa ja lyhyet viiveet. Lyhyt
vastaus on valokuitu, joka
on toimintavarmuudeltaan
ja nopeudeltaan selkeästi ylivertainen. Käyttöikä
on vähintään 50 vuotta ja
nopeutta voidaan nostaa
päätelaitteiden vaihdolla.

Vuosituhannen alussa
kehitystä tapahtui, paikallinen osuuskunta omisti omaa
runkoverkkoa ja kuitua
vedettiin maahan koko
kaupungin alueella. Yrityskauppojen jälkeen on nähty
monopoliaseman karu todellisuus. Operaattori, joka
osti liiketoiminnan, ei ole
halukas tarjoamaan kiinteitä
liittymiä saati kuituliittymiä.
Puhelinkaapeleita katkotaan
ja tilalle tarjotaan langattomia liittymiä. Langaton
4G -liittymä on loistava
vaihtoehto mobiililaitteille
langattomuutensa puolesta,
mutta heikompi luotettavuus, vaihteleva yhteyden nopeus ja lisääntyvät
käyttäjämäärät heikentävät
mahdollisuuksia. Tulevaisuuden 5G on nopeampi,
mutta korkeampi taajuus
lyhentää toimintasädettä
ja lisää esteiden vaikutusta.
Puhumattakaan siitä, että
taajuuksia ei ole käytettävissä loputtomasti.
Nykyisten ja tulevien

palvelujen saatavuuden parantamiseen edistävä työ on
aloitettava nyt. Ylivieskan
kaupungin on hakeuduttava
olemassaolevan kuituverkkoja tarjoavan osuuskunnan
jäseneksi tai perustettava
uusi osuuskunta tarjotakseen
kaikille kaupunkilaisille
luotettavan ja nopean liittymän tiedonsiirtoon.

Taneli Voltti
mediatekniikan
insinööri, erikoistunut
tietoliikennetekniikkaan
kuntavaaliehdokas (sit.)
Ylivieska Perussuomalaiset

yrittäjä

Raudaskosken liikkuva koulu
valmisti musiikkinäytelmän
Jouko
Pesämaa

48

lähihoitaja

Hilkka
Vuolteenaho
palveluesimies

Juha
Pylväs

49

kansanedustaja, agronomi

59

Meri
Vähäkangas

60

sairaanhoitaja

Sakari
Rahkala

50

toimitusjohtaja, yrittäjä

Tero
Vähäkangas
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veturinkuljettaja
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Hyvinvointi tehdään yhdessä.

www.huolenpitoa.fi | #huolenpitoa | #suomikuntoon
Kuntavaalit 2017 | Ylivieska | Suomen keskusta r.p.

Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3. – 4.4.2017 | Vaalipäivä 9.4.2017

Raudaskosken koululla on
kuluvan lukuvuoden aikana
valmistumut 80 oppilaan
voimin mittava musiikkinäytelmä. Sen aiheena on
liikkuvalle koululle sopiva
teema Suomi 100 -Urheilun tähtihetkiä!
Näytelmä on tehty uu-

den opetussuunnitelman
mukaisten valinnaisten oppiaineiden tunneilla. Näihin tunteihin on sisältynyt
ilmaisutaitoa, musiikkia,
käden taitoja ja mediataitoja.
Esitys sisältää paljon
musiikkia ja liikunnallisia
kohtauksia. Lavalla näh-

dään joukko legendaarisia
suomalaisia huippu-urheilijoita kuten hiihtäjiä,
juoksijoita, formulakuskeja,
suunnistajia ja jääkiekkoilijoita. Lisäksi esitystä
tukee oppilaiden tekemä
mediamateriaali.
Kuva Minna Lehtinen
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Viikon nimi
Tässä julkaisemme viikottain esittelyn yhdestä viikon
nimistä, vuorossa lauantaina 1.4. juhlittava Peppi.
Huhtikuun nimipäivät aloittaa Peppi, Pulmu ja Raita,
jotka viettävät nimipäiväänsä
lauantaina 1.4. Peppi on
pirtsakka ja napakan oloinen
nimi ja se on varmaan meille
jokaiselle jossain määrin
tuttu Peppi Pitkätossusta.
Hän on ruotsalaisen lastenkirjailija Astrid Lindgrenin
luoma satuhahmo, maailman
vahvin pikkutyttö, jonka
porkkanan väriset letit sojottavat vastakkaisiin ilmansuuntiin. Vaikka Peppi-nimi
assosioituukin pitkälti vain
tähän kyseiseen mielikuvaan, ei se kuitenkaan ole
millään lailla huono juttu.
Vaikka satuhahmo Peppi on
luonteeltaan nenäkäs tyttö,
joka vastustaa rohkeasti
aikuisten asettamia ikäviä
sääntöjä, on hän kuitenkin
myös iloinen, kiltti ja äärimmäisen hyväsydäminen.
Peppi-nimen alkuperästä
ei ole varmaa tietoa, mutta
se on suomennettu ruotsalaisesta nimestä Pippi, Peppi
Pitkätossuhan tunnetaan
kotimaassaan nimellä Pippi
Långstrump. Suomeksi
ensimmäinen Peppi-kirja ilmestyi vuonna 1946.
Joissain lähteissä onkin
esitetty, että Peppi olisi
Ronjan tavoin Lindgrenin
itsensä kehittelemä nimi.
Maamme ensimmäinen
Peppi sai kuitenkin nimensä jo vuonna 1934 eli yli
kymmenen vuotta ennen
kirjallisen esikuvansa syntyä.

Tämä viittaa siihen, että
Peppi-nimi juontaa juurensa toisaalle. Aikoinaan
Pepin kantamuoto Pippi
on ollut käytössä ainakin
nimien Filippa ja Filippina
kutsumamuotona ja lempinimenä. Kyseiset nimet
ovat Filipin ja Filippuksen
sisarnimiä. Filip ja Filippus puolestaan pohjautuvat
kreikkalaisperäiseen nimeen
Filippos, jonka alkuperäinen kreikkalainen muoto
on Philippos (”hevosten
ystävä”). Tästä herääkin
mielenkiintoinen kysymys,
että onkohan Lindgren ollut
tietoinen Pippi-nimen taustalla mahdollisesti olevasta
merkityksestä satuhahmolleen nimeä valitessaan.
Peppi-nimi on annettu
tähän vuoteen mennessä
maassamme kokonaisuudessaan yhteensä 2919
henkilölle, joiden joukosta
löytyy jokunen mies. Ennen
1980-lukua Peppi-nimen
kantajia oli Suomessa vain
noin 50. Vuosina 1980–99
uusia nimen kantajia tuli
kuitenkin jo lähes 300 lisää.
Valtaosa maamme Peppi-nimen kantajista on syntynyt
2000-luvulla, jolloin nimi
yleistyi niin paljon, että
se lunasti vuonna 2010
paikkansa suomalaisessa
almanakassa. Peppi-nimestä
on muodostunut etunimistöömme myös pidentymiä,
joita ovat mm. Peppiina ja
Peppina. Hyvää nimipäivää!

Päivän sana
Perjantaina, 31.03.2017
Ps. 86:4
Onnellisia ne, jotka saavat voimansa
sinusta,
ne, jotka kaipaavat pyhälle matkalle.

Kirkkotalakoot
Kirkkotalakoiden keräystuotto 17.3.2017 mennessä
on 241.438 euroa.
Pyhäjoen seurakunta järjestää su 2.4. klo 14 konsertin
Pyhäjoen kirkossa Kirkkotalkoiden hyväksi. Konsertissa
esiintyy suuri joukko pyhäjokisia muusikoita: Marja
"Maikki" Pisilä, Pyhäjoen seurakunnan lapsikuoro
ja kirkkokuoro, Saaren alakoulun kuoro, Pyhäjoen
eläkeliiton kuoro Harmaahapset, kansanmusiikkiyhtye
Vanhat harput, irlantilaisen kansanmusiikin yhtye
Young man's misery sekä Muistihäiriö-bändi. Vapaa
pääsy, kolehti kirkkotalkoiden hyväksi.

Su 2.4. klo 16 Ilosanoman iltapäivä,
vieraana Martti Kumpulainen
Tervetuloa!

Vapaaseurakunta

Rautatiekatu 4 • www.ylivieskanvapaasrk.com

Katugallup

Mitä mieltä
olet kellojen
siirtämisestä?

Keittiönurkkaus
Tällä palstalla julkaisemme reseptejä sekä ruokaideoita.

Maistuvat tonnikalapihvit
2 prk

tonnikalaa
paloina vedessä
4 rkl
kermaviiliä tai
maitorahkaa
0,5-1 dl korppujauhoja
2 tl
sitruunapippuria
2 tl
yleismaustetta esim.
grillimauste, aromisuola
1-2
kananmunaa
Mittaa kermaviili pieneen taikinakulhoon ja sekoita korppujauho sekaan. Anna turvota ja mausta. Valuta tonnikalat,
sekoita massaan ja lisää kananmunat. Jos taikina on liian
juoksevaa, lisää korppujauhoja.
Paista uunin keskitasolla n. 200-225 asteessa, kunnes
pinnassa on kaunis väri ja pihvit ovat ns. kimmoisia.
Tarjoile muusin tai uusien perunoiden kanssa. Sopii myös
toastin täytteeksi! Kermaviilistä tai maitorahkasta saat
oivan kylmäkastikkeen, kun lisäät siihen ruohosipulia ja
tilliä. Pihvien lisukkeeksi sopii esimerkiksi juureslaatikko.

Pentti Pinola

Aivan turhaa eikä siinä
ole mitään järkeä. Suostuisin luopumaan kellojen
siirtämisestä, jos se olisi
mahdollista.

Pirkko

Jostain syystä heräsin kuitenkin tunnin aikaisemmin
ilman kelloa. En tiedä sitten
mitä merkitsee maanviljelijöille tämä kellon siirtäminen.

Arto Savola

Mukavempi ku siirretään
niin saa nukkua pidempään.
Ei häiritse, suomalaiset on
tottunut kellojen siirtämiseen työrytmin ja elämän
kannalta.
Ihmiset ovat sopeutuvaisia,
mutta toki se on yksilökohtaista kehen vaikuttaa
ja kehen ei.

Tiia

Pidän sitä turhana juttuna,
en näe mitään järkeä kellojen
siirtämisessä. Siitä voitaisiin
luopua.

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Adalia Elisabeth Hintsala, Roope Sakari Saarela
Kuolleet: Jorma Kalevi Somero 65 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
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.
La 1.4. Klo 16 Jukka Leppilammen konsertti Suvannon kappelilla, mukana yllätysvieras.
Su 2.4. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Anne Sumela, Tuomo Kälviä, Teija Siirtola, pyhäkoulu, Radio Pooki,
kirkkokahvit; klo 13 Uusheräyksen seurat Betaniassa, Jouko
Lauriala; klo 14.30 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Leevi Saukko
ja klo 16 Urho Savela; klo 18 Siioninvirsiseurat Mariassa,
Pekka Lehto, Tuomo Kälviä.
Ma 3.4. klo 16 Virsikuoro Marian rippikoulusalissa; klo 16
Ystäväpalvelun kokoontuminen toimitila Pietarissa (sisäänkäynti B); klo 18-20 Olkkari-ilta Nuorisotila Vitiksessä, B
sisäänkäynti..
Ti 4.4. klo 9 Perhekerho Pietarissa; klo 13.30 Siionin virsien
päiväveisuut Kotikartano 4; klo 18 Kohtaamispaikka Suvannon
kappelissa, Eikö minusta muka ole - Turkka Aaltonen, lapsille
pyhäkoulu, järj. Keski-Pohjanmaan Ev Lut Kansanlähetys; klo
18 Seurat Raudaskylän Kr. Opistolla.
Ke 5.4. klo 7.30 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone Lydiassa; klo 11.45 Ekavauvakerho Pietarissa; klo 13
Eläkeliiton kerho Mariassa; klo 13.30 Hartaus Sipilässä, Ismo
Iso-Heiniemi, klo 18.30 Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä,
seurapuhe klo 19 Jorma Manninen; klo 18 Raamattupiiri
Suvannon kappelin takkahuoneessa; klo 18 Virsi-ilta Mariassa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Kahvitarjoilu klo 17.30
alkaen, jonka jälkeen lauletaan paastonajan virsiä ja toivevirsiä
yhdessä, Eeva Korhonen; Klo 19 Gospelkuoron harjoitukset
Suvannon kappelilla.
To 6.4. klo 9 Perhekerho Pietarissa; Klo 15.30 Eläkeliiton
kuoro Marian rippikoulusalissa; klo 17-18 Lapsikuoron harjoitukset rippikoulusalissa; klo 18-19.30 Raamattupiiri Marian
kahviossa, Pekka Lehto; Klo 18 Kirkkokuoron harjoitukset
Suvannon kappelilla; klo 18 Nuorisokuoron harjoitukset
rippikoulusalissa; klo 19 Raamatun luku- ja keskustelupiiri
Rauhanyhdistyksellä.
Pe 7.4. klo 19 Oloilta 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
Leipämyyjäisten tuotto yhteisvastuukeräykselle oli 810
euroa ja kirkkotalakoille 69 euroa. Lämmin kiitos myyjäisiin
osallistuneille, leivontatalkoissa mukana olleille, tapahtuman
talkoolaisille sekä arpavoittojen lahjoittajille.
Ehtoollishartaus ja kirkkokahvit to 13.4. klo 14 Suvannon
kappelilla, linja-auto seurakuntakoti Mariasta klo 13.30, paluu
klo 15.30, taksivaraukset ke 12.4. mennessä ti-pe klo 8.30-10.
p. 044-7118670
Kehitysvammaisten rovastikunnallinen kirkkopyhä su 23.4.
Alavieskassa. Lähtö Kotituvalta klo 9.20 ja seurakuntakoti
Marian pihasta klo 9.30. Ilmoittautumiset 12.4. mennessä
Marjalle p. 044-7118629.
Diakoniatyön asiakasvastaanotto on avoinna ti-pe klo 8.3010. Päivystysaikana vastaa numero 044-7118670. Suljettuna
ti-to aamuina 4.-6.4. Avoinna pe 7.4. klo 8.30-10.
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.
NUORET
Ke 5.4. klo 18.30 Lautapeli-ilta K-16 Vitiksessä, Jere Myllylä.
MUUT
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. mennessä.
Matkalaulujen juhlakonsertti su 9.4. klo 15 Kalajoen kirkossa.
Matka Herättäjäjuhlille Nilsiään 7.-9.7. Hinta 194 euroa/
henkilö, sis. bussimatkat, myös kuljetukset juhlapaikan ja
hotellin välillä, 2 vrk majoitus Break Sokos Hotel Bomballa
2-hengen huoneessa, runsas hotelliaamiainen molempina
aamuina. Varaukset ja lisätiedot 31.5. mennessä: puh. 0201
303 395/Pohjolan Matka tai matkat.kajaani@pohjolanmatka.
fi . Ilmoittautumisajan päätyttyä tarkennettu matkaohjelma
aikatauluineen ja lasku lähtijöille.
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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SomeBoost –hankkeen loppuseminaari
suositukset. Viimeisenä
puheenvuorona kuultiin
erään hankkeeseen osallistuneen yrittäjän kokemukset hankkeesta, jonka
myötä päästiinkin lyhyisiin
loppukommentointeihin ja
keskusteluun eri osallistujatahojen kanssa.
Elina Kytökorpi

Tiistaina pidettiin Centrian ammattikorkeakoululla SomeBoost -hankkeen loppuseminaari sekä sitä koskevan vaikuttavuustutkimuksen julkistamistilaisuus. Hanke on niin sanottu
yritysryhmähanke, joita Rieska-Leaderin alueella on ollut neljä
kappaletta. Tämä on valtakunnallisestikin merkittävä määrä.

SomeBoost –hanke on ollut
kaikin puolin pilottihanke
ja mukana on ollut kymmenen yritystä, mikä on
yritysryhmähankkeissa
maksimimäärä. Vuoden
kestäneen hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 70
000 euroa, josta rahoittajan
Rieska-Leaderin tuen osuus
75 prosenttia. Hankkeen
omarahoitusosuuden 17
500 euroa eli 25 prosenttia
maksoivat osallistuneet yritykset Ylivieskan, Alavieskan, Oulaisten ja Kalajoen
alueelta.
Tilaisuuden avasi hankkeen hallinnoijan, Ylivieskan seutukuntayhdistyksen
edustaja Sirpa Nevanperä,
joka kävi läpi heidän osuutensa hankkeesta. Näihin

kuuluvat muun muassa
asiantuntijapalveluiden osto,
hankehallinnon hoitaminen
sekä verkostojen rakentaminen yrityksille. Tämän
jälkeen Rieska-Leaderin
Heidi Pasanen kävi lyhyesti
läpi hankkeen rahoittajan
näkökulmasta. Seuraavaksi
päästiin kuulemaan hankkeen toteuttaneen asiantuntijanyrityksen Projant
Oy:n Henna Väätäisen
puheenvuoro. Hän kävi
kattavasti läpi hankkeen
tarkoitusta, kulkua sekä
toimenpiteitä ja kertoi
muun muassa hankkeen
alussa yrityksille tehdystä osaamiskartoituksesta,
jonka pohjalta koulutusta
oli lähdetty suunnittelemaan. Matkan varrella näille

Sirpa Nevanperä Ylivieskan seutukuntayhdistys ry:stä avaamassa SomeBoost –hankkeen
loppuseminaaria
kymmenelle yritykselle oli kijoita Kerttu Saalasti Ins- saavutetut vaikutukset olijärjestetty muun muassa tituutista. He olivat saaneet vat suhteessa tavoitteisiin.
työpajoja, koulutusta sekä toimeksiannon toteuttaa Tilaisuudessa tutkija Jonne
vaikuttavuusarvioinnin eli Kettunen kävi kattavasti
lähivalmennusta.
Hankkeessa oli mukana lyhyesti sanottuna sen, miten läpi tutkimuksen tulokset
myös Oulun yliopiston tut- osallistuneiden yritysten sekä sen myötä havaitut

Rieska-Leaderin alueella on paljon pieniä yrityksiä, joilla joko jo on
markkinointia sosiaalisissa medioissa, tai jotka
suunnittelevat lähtevänsä
mukaan markkinointiin
sosiaalisen median kautta.
SomeBoost-hankkeessa
toteutettiin kymmenelle
yritykselle yhteinen sosiaalisen median hanke, jossa
yrityksiä valmennettiin
some-markkinointiin ja
jonka aikana yritykset
kehittivät ns. myynnin
boostausmallin (keskinäiset suosittelut). Mallia
testattiin vuoden ajan.

Retkeilyn parhaat palat

– Nämä mukaan kevään reissuille
Talvi väistyy pian ja kevät
koittaa. Vielä on kuitenkin
varsinkin pohjoisessa hyvin
talvimaisemaa jäljellä. Onpa
tarkoituksenasi viettää talvi
tai kevät vaelluksia, niin tässä
muutamia vinkkejä siihen.
Itse kävin ivalon erämaassa samoilemassa ja käytin
näitä asioita reissullani.

Proteiinilisä

Yksi kätevä tapa muistaa
riittävän proteiinin saanti
on keveät jauheseokset.
Toki proteiinia voi saada
hyvin ruuastakin, mutta
kantamukset kevenevät, kun
kaikki ei ole tiheässä pakkauksissa tulevia ruoka-aineita.
Yksi lempikantamuksiani on
heraproteiini, jolla pystyy
Neste
hyvin lisäämään päivittäistä
Yksi tärkeä asia pitkillä proteiinin saantia. Talvella ei
reissuilla on nesteytys. Itsellä ole hyvä kuljettaa lasipulloja
talvi matka vaati paljon (jotka muuten ovat erittäin
kahta asiaa, vettä ja suolaa. loistavia vaihtoehtoja) vaan
Näillä asioilla varmistuu käyttää helppoja sekoitusjokseenkin se, että keho on pulloja, johon lisätä heraa
nesteytetty ja toimii hyvin. ja nestettä.
Puhdas suola varmistaa tärkeiden ravinteiden saannin, Kahvi
joita reissaaminen kuluttaa. Ei mitenkään pakollinen,
Pidä huoli, että keho saa mutta erittäin miellyttävää
riittävästi nestettä ja hyvä- aamukohmeudessa nauttia
laatuista suolaa. Tällä vältät helposti tehtävää kahvia.
ylimääräistä väsymystä, jota Suosikkini ovat sienikahvit
kuitenkin tulee pitkillä reis- ja Warrior-kahvi.
suilla. Tämän voit helposti
tehdä suolalla, viherjauheilla Tuhdit välipalat
ja vedellä. Yksinkertaista Tein ennen reissua mukavia
hoitoa.
välipaloja mukaan. Yksi

esipilkottua macaa.)
Hunajaa ja kanelia (ceylon)
maun mukaan. Pakasta ja
nauti retkellä.

Lämmittävät
elementit

niistä oli perushyvä raakasuklaa ja toinen hieman
erikoisempi vaihtoehto,
nimittäin maca-kookosmanna pallot.

Suurin piirtein tällä reseptillä:
Kookosmannaa (sulata)
Macaa (reilusti, niille kenelle
maku ei hirvitä. Suosin

– Auttaa nostamaan
stressinsietokykyä
– Auttaa solutoiminnassa,
pitäen solut nuorekkaana
suojellen hapetusstressiltä

Näillä pääsee hyvään
alkuun,
mutta muista että
Moni tietää innostukseni ihmeellisiin kasveihin, juuriin reissu itsessään on erittäin
ja sieniin. Yksi ehdottomia ravitsevaa, monella eri tasollempijuttujani ikinä on la. Nauti mitä nautit, mutta
Ashwaganda/kurkuma yh- anna itsellesi mahdollisuus
distelmä. Tämä yhdistelmä päästä lähelle luontoa, läenergisoi ja ennen kaikkea hellä puhdasta ilmaa.
Asiat joita pidämme
lämmittää talvipakkasilla.
Yksi parhaita yhdistelmiä itsestäänselvyyksinä, eivät
ole koskaan sitä. Sen takia
ikinä.
Ashwaganda (rohtokoi- asioista on hyvä ottaa välillä
so) on erittäin tunnettu etäisyyttä, jotta arvostus
adaptogeeni, joka voi auttaa itsestäänselviä asioita kohmonessa tilanteessa tasapai- taan nousee taas. Näin ollen
nottamaan kehon toimin- muistamme jälleen kuinka
toja. Itse käytän kyseistä paljon ihmeellisiä asioita
kasvia erityisesti siksi, mitä meillä elämässä onkaan.
Nautinnollisia hetkiä!
se tekee stressitasoille. Kasvi
voi nimittäin auttaa mm:
– Helpottaa stressin vaiHyvinvoinnin
kutuksia kehossa
ammattilainen ja
– Nostaa kykyä käsitellä
ravintovalmentaja
väsymystä
Teemu Syrjälä
– Parantaa keskittymiskykyä sekä mentaalisia tekijöitä
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VALMISTA TULI!

Talo täynnä tarjouksia!

TERVETULOA UUDISTETUN
MYYMÄLÄN AVAJAISIIN

LAUANTAINA 1.4.

Kahvipannu kuumana klo 10–16
PIZZABUFFAN OSTAJALLE

JÄÄTELÖBUFFA

0

90

TERVETULOA TUTUSTUMAAN
KEVÄÄN MUOTIIN LA 1.4.
Näytökset klo 12 ja 14

Voim. 1.-2.4.2017

PRISMA YLIVIESKA

ark. 8-21, su 10-21
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Kerttula kylpi valossa
Valon matkassa-messuja vietettin Kulttuuritalo Kerttulassa
Nivalassa lauantaina. Messut saavuttivat suuren suosion
yleisön keskuudessa. Osallistujia tuli runsaasti Nivalasta ja
läheltä ja kauempaa maakunnasta.

Kerttula oli täynnä iloista
ja avointa mieltä, sillä nämä
olivat ensimmäiset luontais- ja vaihtoehtoishoitojen
messut Nivalassa.
Paikan päälle saapui parisenkymmentä yrittää ja
tuote-esittelijää kertomaan
tarjoamistaan palveluista
ja myymään tuotteitaan.
Messuilta löytyi hyvinvointituotteita ja ravintolisiä,
eteerisiä öljyjä, koruja ja
maalauksia, käsintehtyjä
luonnonkosmetiikkaa ja
-tuotteita, kehomittauksia,
eri osaamisalojen hoitoja ja
selvännäkijöitä. Lisäksi Nivalan lukion ruotsinryhmä
oli pitämässä kahvilaa ja
auttamassa lipunmyynnissä
ja näin kertyttivät lisää varoja Ruotsiin suuntautuvaan
kouluretkeen.
Tapahtuman järjestäjät
Tmi Kaskalin Kaisa Säisä
ja Humpuukkiharjun Sanna
Huotari olivat onnellisia
ja innoissaan tapahtuman
onnistumisesta ja ihmisten
mielenkiinnosta aihetta
kohtaan.
Pääesiintyjä Jose. D.
Figueroa Garcia keräsi
kumpaisessakin esityksessään yläkerran salia täyteen.
Hän kertoi työstään, ja
esitteli tulevan työpajansa Intuitio, myötätunto ja
tietoisuuden. Hän piti voimallisen meditaation, jossa
yhdistyi ääni, laulu, gongi ja
rummutus sekä tärkeimpänä
kanavoitu energia.
Anu Markoff ja Jorma
Marjanen rakkauden tähti
ry:stä Simosta olivat haltioituneet yläsalin akustiikasta.
Anu kertoi, että laulaminen ja esiintyminen siellä
tuntui kirkkomaiselta, kun
ääni kantautui katosta. He
saivat äänitettyä parantavat
laulunsa hyvälaatuisina ja
ne löytyvätkin nyt Youtubesta. He haluaisivat tulla
muulloinkin esiintymään
Nivalan Kerttulaan.
Katja Kandelberg FUNdaMENTAL Flowsta ja
Maarit Vähäsaari veivät
kuuntelijat kaukaisille
rentouttaville matkoille

yhteisessä sointukylvyssään.
He soittivat äänimaljoja ja
gongeja, joiden harmoniset ääniaaltojen värähtelyt
hoitivat sekä mieltä, että
kehoa. Katja Kandelberg
kertoo, että kuunteilijoiden palautteen perusteella
sointukylpy oli vaikuttava
ja syvällinen kokemus.
Alakerrassa messuväkeä
liikutti Hanna-Kaisa Salo
NIA-tanssin muodossa
kahteen eri kertaan. Tanssi
oli hyvin kehoa avaavaa
musiikin tahtiin ja sai hien
pintaan. Tanssikerroilla keskitytään eri osa-alueisiin
kehosta. Niassa yhdistyy
kamppailulajien voima,
tanssilajien ilmaisu ja ilo,
sekä kehonhallintatekniikoiden rauha.
Jose D. Figueroa Garcia
on kotoisin Teneriffalta pääkaupungista Santa Cruzista.
Hän saapui Nivalaan Valon
matkassa-messujen pääesiintyjäksi Sanna Huotarin
ja Kaisa Säisän kutsumana.
Hän on käynyt jo kahtena
vuotena ohjaamassa Intuitio,
Myötätunto ja Tietoisuustyöpajaa Nivalassa Sarjankylällä Humpuukkiharjussa.
Uusi ryhmä alkaa tänä viikonloppuna. Huhtikuussa
alkaa ensimmäistä kertaa
Sielun oppitunnit-työpaja,
joka perustuu Bach-kukkaterapiaan. Hän on kiertänyt
vuosia ympäri maapallon
pitämässä työpajoja.
Jose pitää Nivalasta ja
sen luonnosta ja rauhallisuudesta. Nivala on hänestä
Teneriffalle täysi vastakohta
lakeuksillaan, sillä Teneriffa
on pelkkää vuoristoa.

Kokonaisvaltainen terapeutti
Jose tutustui kokonaisvaltaiseen hoitomuotoon
hyvin nuorena, kun hän
oli loukannut nilkkansa
koripallossa ja myöhemmin
vapaaehtoistyössä Punaisella Ristillä. Hän loukkasi
nilkkansa, niin vakavasti, että se vaati kirurgisia

terveydentilan kuva muuttuu
dramaattisesti. On olemassa
suuri valikoima luontaisia
kokonaisvaltaisia terapioita,
joita voidaan käyttää tämän
saavuttamiseksi.
Jose kertoo, että on maailmanlaajuinen fakta, että
yhä enemmän ihmiset ja
hoitotyötä tekevät kokevat
ja huomaavat edistymistä ja
hyviä tuloksia täydentävillä
luontaishoidoilla. Tänä päivänä elämme kuluttavassa
yhteisössä, ja kun ihmiset
löytävät hyviä hoitotuloksia
jostain, he alkavat etsimään
niitä lisää ja suosittelevat
muille. Luontaisista hoitomuodoista löytyy hyviä
hoitotuloksia, joten käyttäjien määrä vain kasvaa.
toimenpiteitä 80-luvun jansa opetti, oli tekniikka, ole vaihtoehtoa. Hän us”Minä olen ollut henkilöalussa. Silloin ei ollut vielä jota Nasan astronautitkin koo, että terveydenhoito on kohtaisesti vastuussa enernykyaikaisia korjaavia ki- käyttävät tänä päivänä eli kokonaisuus, johon kuuluu giaparantamisen esittelystä
rurgiaa. Onneksensa eräs Silva-metodi. Tämä metodi osana luontaiset hoitomuo- ja käyttöönotosta useissa
hänen ystävistään järjesti opettaa kontrolloimaan dot. Hän on opiskellut ja eri Euroopan sairaaloissa ja
energiaparantajan hänen mieltä ja ohjelmoimaan tehnyt kokonaisvaltaisia potilasyhdistyksissä. Minulla
kotiinsa hoitamaan hänen sitä ja muuttamaan aivojen hoitomuotoja jo yli 30 vuo- on myös ollut tilaisuus ja
nilkkaansa. Kaikkien, myös taajuutta tahdonalaisesti. den ajan. Hän on oppinut nautinto kouluttaa satoja
hänen itsensä järkytykseksi Tämä mahdollistaa hyvin lääkäreiltä, psykoterapeuteil- terveydenalan ammattilaisia,
ja yllätykseksi, hänen nilk- korkean tason oman mielen ta, Tibetiläisiltä Lamoilta, lääkäreitä, hoitajia, fysio- ja
useilta eri opettajilta eri
kansa parani kokonaan ja hallinnassa.
psykoterapeutteja ympäri
Jose oli 90-luvulla Lon- elämänpoluilta. Hän näkee,
siihen ei tarvinnut tehdä
maailman” , kertoo Jose.
leikkausoperaatiota. Jose toossa toimittajana eri tele- kuinka ihmisten hyvinvoin"Minulla on ollut aina
oli hyvin yllättynyt ja kii- visoyhtiössä BBC, Tele5 ja nin nimissä voi yhdistellä mielipide, että tulevaisuutollinen, ja halusi selvittää, TBS. Hän toimi tutkivana eri lähestymistapoja hoi- dessa terveydenhoidossa
tomuodoissa.
mistä tässä kaikessa oli kyse, terveysjournalistina.
yhdistyy suoralinjaisesti
Kymmenen vuotta sitten
Kokonaisvaltaisen läkun kyseessä oli todellinen
kaikki hoitomuodot. Tarfyysinen vamma, johon hän hän ymmärsi kutsumuksensa hestymistavan perustana koitan sitä, että asiakasta
on ottaa huomioon yksilö
katsotaan monitahoisesti
ja hänen elämänsä olouseiden eri ammattilaisten
suhteet kokonaisuutena .
näkökulmasta."
Esimerkiksi jos ihmisellä
Yksi mielenkiintoisimon munuaisvaivoja, ei hoimista ominaisuuksista Reideta pelkkää munuaisvaivaa
ki-energiahoidoissa on että
vaan myös kaikkia elämän
se antaa hyvin testatun ja
osa-alueita, joihin tämä vaiva
turvallisen energiahoitomeon vaikuttanut. Henkilö
netelmän itsen ja muiden
kokee stressiä, ja pelkoja, ja
auttamiseen. Reikissä ei ole
nämä tuntemukset pahensivuvaikutuksia ja sitä on
tavat munuaisvaivaa. Tästä
käytetty useita vuosikymaiheesta on kirjoitettu paljon
meniä terveyslaitoksissa
"Minun tehtäväni on tehdä lääkäreiden työstä helpompaa,
lääketieteellisiä tutkimuksia
ympäri maailman. Kaikki
ei lääkäreiden työt", sanoo Jose D. Figueroa Garcia.
ja artikkeleita. Jos asiaa
voivat oppia Reikiä. Opetan
kokonaisvaltaisena tera- katsotaan syvemmältä, huosai todellisen avun.
edistynyttä Reikiä, Intuitio,
Hän päätti oppia, miten peuttina, kun yhä enemmän mataan, että aikaisemmat myötätunto ja tietoisuus
tämä tehdään ja nilkan ihmisiä tuli luontaisesti hä- tunteet ja ajatukset, joista -työpajaa Nivalassa. Näissä
parantajasta tulikin hänen nen luokseen hoidettavaksi. ihminen kärsi, olivat osallisia työpajoissa on kyse henTänä päivänä Jose tar- munuaisvaivan puhkeamiensimmäinen opettajansa.
kilökohtaisesta kasvusta,
Tästä hän aloitti paran- joaa yksilöiden, ryhmien ja seen. Tämä on psykoneu- intuition kehittymisestä ja
tajan polkunsa 16-vuoti- yritysten parissa kokonais- roendokrinoimmunologian maailman ja todellisuuden
perusta. Tästä on jo paljon
aana. Siitä eteenpäin hän valtaisia ratkaisuja.
ymmärtämisestä tietosemHän uskoo syvästi koko- olemassa olevaa tutkimuson etsinyt tietoa ympäri
masta ja myötätuntoisemmaailman ja opetellut asioi- naisvaltaiseen lähestymis- kirjallisuutta. Jos autetaan masta näkökulmasta.
ta monien eri opettajien tapaan, eikä usko vaihtoeh- ihmisiä vähäntämään stressijohdolla. Ensimmäinen toiseen terveydenhoitoon, tasoja ja tasamaan ajatus- ja
asia, jonka hänen opetta- sillä terveydenhoidolle ei tunnetasot, silloin ihmisten
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Vertaistukea ja leiritoimintaa
erityislasten perheiden
tukemiseksi
Raudaskylän Kristillinen
Opisto ryhtyy kehittämään
toimintamallia erityislasten perheiden tukemiseksi.
Opisto sai myönteisen rahoituspäätöksen VANKKURI - Vanhemmuuden
tukeminen erityislasten perheissä -hankkeelle STEAlta
(Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus).
Hankkeen maantieteellinen
toiminta-alue on Oulun
Eteläinen alue. Kolmevuotisen hankkeen tavoitteena
on kehittää alueellemme
soveltuva toimintamalli,
jolla yhteistyössä sidosryhmien kanssa tuetaan
vanhemmuutta erityislasten perheissä. Tukitoimina
ovat vertaistukitoiminnan
kehittäminen, leiritoiminta,
koulutus sekä tiedotus- ja
vaikuttamistyö. Hankkeessa
työskentelevät projektipäällikkö Sirkka Veivo ja
projektityöntekijä Ritva
Mustakangas.
Tarve hankkeelle on
noussut esille useilta alueen
toimijoilta, lastensuojeluyksiköiltä, perhetyötä tekeviltä
tahoilta, erityislasten perheiltä ja kuntayhtymistä.
On tarve saada säännöllistä toimintaa erityislasten
perheiden tukemiseksi eri
muodoissaan sekä vakiinnuttaa vertaistuki ja vertaisperhetoiminta. Tarvitaan
myös perhehoitajien ja

vapaaehtoisten kouluttamista, jotta vanhemmilla
on mahdollisuus vapaisiin.
Leiritoiminta on yksi
keskeinen toimintamuoto.
Leirejä järjestetään perheleireinä, lastenleireinä ja
kehitysvammaisten leireinä.
Leirien tarkoituksena on
tarjota vertaistukea, kokemuskouluttajien asiantuntijuutta, virkistystä ja
verkostoitumisen mahdollisuutta. Perheleireillä osa
ohjelmasta on erillisenä
niin, että vanhemmat voivat
osallistua omaan ohjelmaansa lapsille järjestetyn
toiminnan aikana. Perheleirien sisältö suunnataan
niin, että se palvelee hyvin
esimerkiksi kehitysvammaisten, pitkäaikaissairaiden
tai käytöshäiriöisten lasten
perheitä. Hankkeessa järjestetään myös koulutuksia,
teemailtoja ja tapahtumia
erityislasten perheille.
”On olemassa paljon
hyviä toimintamalleja,
jotka eivät välttämättä
ole kaikkien toimijoiden
tiedossa. Hankkeen aikana kokoamme työkaluja
erityislasten ja –nuorten
osallisuuden lisäämiseksi.
Mikäli olet kiinnostunut
vertaisryhmätoiminnasta, ota rohkeasti yhteyttä
VANKKURI-hankkeen
toimijoihin”, projektipäällikkö Veivo kannustaa.

Mekaniikkasuunnittelija,
arkkitehti, työterveyslääkäreitä, yleislääkäri,
puheterapeutti, seurakuntapastori, huoltoesimies,
erikoissairaanhoitajan
toimi, optikko, toimintaterapeutti, asiakas- ja
myyntineuvottelija,
myyntiedustaja, yrittäjä/edustaja, ohjaaja,
sosiaaliohjaajan virka,
järjestelmäasiantuntija,
logistikko, kokki, parturi-kampaajia, kiinteistön-

hoidon kesätyöntekijöitä,
teknisen kiinteistön
ylläpidon kesätyöntekijöitä, leipomotuotteiden
myyjä, myyjiä, myymäläpäällikkö/-harjoittelija, järjestyksenvalvoja,
elementtityöntekijä,
kirvesmies, rkennusalan
kesätyöntekijä, rekennustyöntekijä teolliseen rakentamiseen, IV-asentaja,
LVI-asentaja, särmääjä,
työstökoneenkäyttäjä,
teollisuuden kesätyöpaikkoja, kenkäteollisuuden
työntekijä, kokoonpani-

ASIAA RESEPTEISTÄ 1
Viime vuoden vaihteessa tuli voimaan useita resepteihin liittyviä uudistuksia. Reseptien voimassaoloaika piteni vuodesta kahteen vuoteen. Kaikki uudet
reseptit on nyt tehtävä eResepteinä eli sähköisinä
resepteinä. Muutokset koskevat ”ihmispotilaiden”
reseptejä, eläinlääkärit raapustavat vuoden voimassa
olevia reseptejä paperilomakkeelle kuten ennenkin.
Virallisesti reseptiä olisi kutsuttava lääkemääräykseksi.
Resepti-sana kuitenkin on pitänyt pintansa sekä
terveydenhuollon ammattilaisten että suuren yleisön
keskuudessa, ja siksi tässäkin kirjoitan resepteistä
enkä lääkemääräyksistä.
Kaikilla Suomen markkinoilla laillisesti olevilla
lääkkeillä on myyntilupa. Myyntiluvan ehdoissa on
monen muun asian ohessa määritelty, toimitetaanko
lääkettä vain lääkärin reseptillä (reseptipakko) vai
voiko sitä saada reseptivapaana itsehoitolääkkeenä.
Suomessa – kuten kaikissa kehittyneissä maissa –
suurin osa lääkevalikoimasta on reseptipakon alaista.

VANKKURI-hanke lähdössä liikenteeseen. Vetämässä
projetkipäällikkö Sirkka Veivo (vas) ja projektityöntekijä
Ritva Mustakangas. Kuva Regina Kahlos.
Raudaskylän Kristillisen Opiston kumppaneina
VANKKURI-hankkeessa
ovat muun muassa peruspalvelukuntayhtymät
Kallio ja Selänne, Nivalan
hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen työryhmä,
Nivalan kaupunki, Haapajärven kaupunki, Oulaisten kaupunki, Kokkolan
kaupunki, Raahen seudun
hyvinvointikuntayhtymä,
Ylivieskan seutukunnan
omaishoitajat ja läheiset

ry, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU/
Nivalan ammattiopisto,
Leijonaemot ry sekä Raahen
seudun kehitysvammaisten
tukiyhdistys ry. Kokonaisbudjetti hankeajalle on 540
000 euroa.
Lisätiedot: Projektipäällikkö Sirkka Veivo p.
0447727055, sirkka.veivo@rko.fi tai hankesuunnittelija Anne Harvala p.
0505252433, anne.harvala@
rko.fi

Avoimet työpaikat
Ylivieskassa

Apteekkarin kynästä

joita, levytyökeskuksen
työntekijä ja särmääjä,
tuotantotyöntekijä, puusepänteollisuuden työntekijä, siivooja, siivousalan
työntekijä, lehdenjakaja,
erityisurakoitsija/yrittäjä,
yrittäjä.

Alavieskassa
Myyjä, koulunkäyntiavustaja, rakennustyöntekijä teolliseen rakentamiseen, kenkäteollisuuden
työntekijä, erityisurakoitsija, yrittäjä.

Ilmoita yrityksesi kesätyöpaikoista Vieskan Viikossa!

Sievissä
Kotiseutumuseon opas,
kunnossapitoasentaja,
myyjä, LVI-asentaja,
levytyökeskuksen käyttäjä, särmääjä, koneenasentaja, raskaskoneasentaja/
metsäkoneenkuljettaja,
jalkinetyöntekijä, tuotantotyöntekijä, vaiheompelija, kesätyöntekijöitä,
sähkökokoonpanija,
teollisuuden työntekijä,
kunnan kesätyöpaikat.
Lisätietoa työpaikoista
www.mol.fi

Reseptilääkkeillä hoidetaan sairauksia, jotka vaativat
lääkärin tutkimustensa perusteella tekemää diagnoosia.
Useimmiten reseptilääke vaatii yksilöllisen, lääkärin
harkitseman annostuksen, joka huomioi myös mahdolliset yhteisvaikutukset muun lääkityksen kanssa.
Lääkkeillä voi olla vakaviakin haittavaikutuksia,
joiden takia lääkityksen hyödyn ja haitan suhde
on tarkoin arvioitava. Eräisiin lääkkeisiin liittyy
korostunut väärinkäytön riski. Reseptipakko on siis
keino vähentää lääkkeiden käyttöön liittyviä riskejä,
ja tässä tapauksessa kyse on tarpeellisesta sääntelystä
eikä turhista normeista. On myös lääkkeitä, joiden
rajoittamaton käyttö olisi kansanterveydellinen riski:
esimerkiksi mitä runsaammin antibiootteja käytetään, sitä suuremmaksi taudinaiheuttajabakteerien
vastustuskyky kasvaa.
Viimeisimpien tilastojen mukaan Suomen apteekeista
toimitetaan vuosittain yhteensä noin 55 miljoonaa
reseptilääkettä. Tässä luvussa ovat mukana vain
avohoidossa käytetyt lääkkeet. Tämä tarkoittaa noin
kymmentä reseptiostoa jokaista suomalaista kohti
vuodessa. Tällainen luku osoittaa, että lääkereseptiasiat koskettavat meitä kaikkia ja jokaisella siksi
tulisi siksi olla perustiedot asioista. Lääketietoa ei
juuri koulussa opeteta, mutta olisiko ehkä syytä
opettaa? Voisiko yläkoulun terveystiedon opetusta
tehdä käytännönläheisemmäksi, jotta useammalla
olisi parempi ymmärrys terveydestä ja sen vaalimisesta sekä sairauksista ja niiden eri hoidoista?
Lääkeasioista onneksi voi kysyä apteekista, joka on
niitä harvoja terveydenhuollon pisteitä jonne voi
piipahtaa ilman ajanvarausta. Apteekista tulemme
myös mielellämme kouluihin ja erilaisten kerhojen
(sekä nuorempien että vanhempien) kokoontumisiin
kertomaan lääkeasioista. Ottakaa rohkeasti yhteyttä
ja tiedustelkaa, voisimmeko näissä merkeissä tavata!
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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Kulttuuri
Lucinda Rileyn Seitsemän
sisarta aloittaa kirjasarjan

Hyvinvointikirjat auttavat
uuden elämän alkuun

Romaanisarjan kuusi ensimmäistä kirjaa kertovat Papa
Saltin eri puolilta maailmaa
adoptoimista tyttäristä. Tytöt eivät tiedä taustastaan
mitään, mutta kasvatti-isän
kuoltua heistä jokainen saa
kirjekuoren, joka sisältää
vihjeen kyseisen tytön historiaan. Jokaisessa kirjassa
seurataan yhden tytön tarinaa. Kuusi ensimmäistä
romaania voi lukea missä
tahansa järjestyksessä, sillä
ne kaikki alkavat samasta
hetkestä. Sarjan päätösosa
perustuu aiempien kirjojen
tarinoiden taustalla kulkevaan juonikokonaisuuteen.
Ensimmäinen kirja Seitsemän sisarta esittelee Maian,
sisaruksista vanhimman.
Maia ja hänen viisi siskoaan
ovat kokoontuneet heidän
lapsuudenkotiinsa Atlantikseen – upeaan linnaan
Genevenjärven rannalla.
Heidän isänsä, omalaatuinen
miljonääri Papa Salt, on

Hyvinvointiblogistina ja
fitness-kisaajana tutuksi
tulleen Anu Kiiverin monipuolinen hyvinvointiopas
Kaunis, terve ja hyvinvoiva
ilmestyi tammikuussa. Kiiveri jakaa kirjassa parhaat
vinkkinsä treenaamiseen
ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Hänen metodeinaan ovat oikeanlainen
ravinto, monipuolinen liikunta, mielenhallinta sekä
riittävä lepo. Kiiveri peräänkuuluttaa kohtuutta niin
liikunnan harrastamisen
kuin terveellisen ruokavalionkin suhteen, sillä elämästä

kuollut. Hän on kuitenkin
jättänyt Maialle vihjeen,
jota seuraamalla tämä voi
selvittää historiansa. Vihje
johdattaa Maian toiselle puolelle maailmaa Rio
de Janeiroon, jossa hänen
tarinansa palapeli alkaa
rakentua.
Kahdeksankymmentä
vuotta aikaisemmin, Rion
villillä 1920-luvulla, Jeesus
Kristus -patsaan rakennustyö on vasta alkamassa.
Arkkitehti Heitor da Silva
Costa perheineen purjehtii
Pariisiin etsimään kuvanveistäjää suureen projektiinsa. Heidän kanssaan
matkustaa Izabela Bonifacio,
joka on isänsä tahdosta vasta
kihlautunut. Montmartren
taiteilijapiirit muuttavat
nuoren naisen elämän täysin,
eikä paluu takaisin Rioon
ole helppo.
Seitsemän sisarta -kirjasarja perustuu väljästi
Plejadien eli Seulasten täh-

tikuvioon liittyvään mytologiaan. Kreikkalaisessa
mytologiassa Plejadit olivat
seitsemän sisarusta, joita
Orion jahtasi. He pyysivät
apua Zeukselta, ja tämä
muutti heidät kyyhkyiksi
ja sijoitti taivaalle. Orionin
vyön vieressä näkyvää tähtikuviota kutsutaan myös
Seitsemäksi sisareksi.
Lucinda Riley (s. 1967)
on kotoisin Irlannista. Nykyään hän asuu miehensä
ja lastensa kanssa ajoittain
Englannissa ja ajoittain Irlannissa. Riley on julkaissut
lukuisia kirjoja, jotka on
käännetty 28 kielelle ja
julkaistu 38 maassa.

tulee voida nauttia. Kirja
sisältää myös maukkaita ja
terveellisiä reseptejä sekä
kuvallisia ohjeita tehokkaaseen treeniin.
Jooga ja hyvät ruokailutottumukset ovat kulkeneet
käsi kädessä jo aikojen alusta.
Ulla Pramin Joogaruoka-kirja
esittelee puhdistavia, rauhoittavia ja energisoivia
ruoka- tai juomaohjeita.
Kirjaan on koottu reseptejä
joogaopettajilta ympäri Suomea. Tämän lisäksi itsekin
joogaopettajana toimiva
Prami on täydentänyt kirjaa omilla ruokaohjeillaan.
Ruoat ovat vanhojen intialaisten joogien opastusta
noudattaen kasvisruokia, ja
ne on jaettu vegaanisiin,
vegetaarisiin, munattomiin,
maidottomiin, gluteiinittomiin ja raakaruokaan.
Anu Kiiveri (s. 1973) on
helsinkiläinen tietokirjailija,
freelancetoimittaja, personal
trainer, ravintoneuvoja-

opiskelija ja yrittäjä. Hän
on kirjoittanut suosittua
hyvinvointiblogia FITin,
Iltalehden ja Kauneus&Terveys -lehden sivuilla. Hän
on aikaisemmin julkaissut
mehustuksesta kertovan
Rock ’n’ Roll Juicer -kirjan.
Ulla Prami (s. 1982) on
helsinkiläinen joogaopettaja
ja arkkitehti. Joogaruoka.
Opettajien parhaat reseptit
on hänen esikoisteoksensa.

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.
Ylivieskan vasemmistoryhmä tarjoaa grillattua makkaraa äänestyksen vauhdittamiseksi pe. 7.4.2017 alk. klo
12.00 Halpa-Hallin edustalla. Paikalla Vasemmistoliiton
kuntavaali-ehdokkaita. Tule keskustelemaan kanssamme
ajankohtaisista kunta-asioista.

Nimityksiä

Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa
Lukkarinkatu 1, www.facebook.com/tuokiotupa
puh 044 987 2895 ja 044 987 2896
Pe 31.3. klo 13 Perjantain Piristykset: tietovisailua
Su 2.4. klo 12 Pöytäpelejä pyhäpäivän ratoksi: Skippoa, aliasta.
Ti 4.4. klo 10 Tuolijumppaa ja päälle skippoa
klo 12 Tarina- ja käsityötuokio "Paina puuta": aiheena
sananparret, sananlaskut.
Ke 5.4. klo 13 Laulamme yhdessä.
klo 14.30 Matkainfo: aiheena lähiajan retket ja matkat.
klo 18 Miesten porinailta
To 6.4. klo 8-10 Kuntosalivuoromme Kotikartanossa (kyyti
tuvalta klo 8.30)
klo 10 Kirja-Vinkkausta. Kirjastosta Marita ja Elina vinkkaavat kauno- ja tietokirjoja. Tule saamaan lukuvinkkejä
itsellesi ja samalla sopimaan lukupiirin yhteisestä kirjasta.
Pe 7.4. klo 13 Perjantain Piristykset: levyraati ja Tuokiotupa
-filmi.
Su 9.4. klo 17 Yhteisestä Ovesta ry:n kevätkokous. Kaikki
jäsenet tervetuloa!
Ke 12.4. KULJETUSPALVELU.
Voit tilata keskiviikolle kuljetuksen tuvalle. Esteetön taksi.
Kuljetukset n 10 km Lukkarinkadulta. Reitti tilausten mukaan.
Tilaukset viimeistään ti 11.4. klo 16. Soita tuvalle ja kysy lisää
044 987 2895/Anne.
Tuokiotupa on auki ma-pe klo 9-16, la-su ja pyhät klo 11-16.
Tervetuloa tuvalle!

Ylivieskan Latu

Kiinteistönvälittäjä LKV
Pia Kaivosoja on nimitetty
1.4.2017 alkaen myyntipäälliköksi SKV Kiinteistönvälitys
Oy:n Ylivieskan toimistolle.

Jonna Rahkala LKV on nimitetty kiinteistönvälittäjäksi
3.4.2017 alkaen SKV Kiinteistönvälitys Oy:n Ylivieskan
toimistolle.

Avantouintia Kekalla (Isokankaan metsätie 232). Saunat lämpimänä sunnuntaisin klo 12-17. Saunamaksu
yli 16-vuotialta 3€. Tervetuloa nauttimaan talviuinnin
riemuista. Ylivieskan Latu, Niemelänkylän Kyläyhdistys
ja Ylivieskan nuorisotoimi.
Ylivieskan Ladun Kevätkokous ke 5.4. klo 19 alkaen
Uimahallin takkahuoneessa, Närhitie 2, esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa, johtokunta.

JYTY Ylivieska
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS torstaina
20.4.2017 klo 17:30 alkaen Kulttuurikeskus Akustiikassa.
Asiat: Kokouskutsujen julkaiseminen, toimintakertomus 2016, tilinpäätöksen 2016 vahvistaminen, muut
mahd. asiat.
Kokoukseen osallistuville salaatti- iltapala buffet-pöydästä
ja liput Vesterisen konserttiin.
Ilmoittautumiset viimeistään 12.4. kotisivujemme yhteystietoja-osion viestilomakkeella www.jytyylivieska.
jytyliitto.net

Keskusta
Keskustan vaalitapahtuma Ylivieskassa 1.4. lauantaina
klo 10.00 - 15.00 Halpahallin pihalla tavattavissa kuntavaaliehdokkaita. Kahvitarjoilu, tervetuloa!

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.

Vuokrattavana
Mutkantie 14, Yka, siisti
saunallinen rt-kaksio 60,6
m2, rauhallinen takapiha,
kaukolämpö, vapaa heti,
vuokra 620 €+vesi+sähkö,
vuokravak 1240 €, ei tupak,
p. 0440 334 984.

Perjantai 31.3.2017
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Kuka mitä häh -vastaukset

5

pituus 130 km.
8. Ruotsalainen runoilija
Carl Mikael Bellman.
9. "Tuhkakeskiviikkona" eli
laskiaistiistaita seuraavana
keskiviikkona, 40 päivää
ennen pääsiäistä.
10. Turskasta.

7

8

4
16

4

2

15

4

15

2

4

16

5

6

8

16

13

12

6

18

11

11

6

15

5

16

12

16

4

4

3

16

5

18

9

11

7

16
7

10

7

4

4

12

15

7

11

5

7

6

16

7

5

17

12

7

15

15

12

7

5

10

7

16

13

7

16

12

4

4

16

16
9

10

12

11

11

16

16

7

5

16

16

4

5

18

5

17

16

6

1

3

18

8

5

6

12

6

4

11

10

2

2

15

17
13

4

7

16

10

14

7

12
10

7

7

7

16

2

10

4

17

4

7

2

5

2

16

11

7

18

3

16

6

4

16

3

16

Ristikoiden vastaukset takasivulla
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16=
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18=
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Märkä juttu

1. Kravun kääntöpiiri.
2. Ilkka Kanerva.
3. Maailman Luonnon
Säätiö.
4. Vanha goottilainen pallopeli.
5. Lumota, hurmata.
6. Matala tunturivarpu.
7. Englannin koillisosassa,
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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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INHIMILLISEMPI

OTE

PÄÄTÖKSIIN

ÄÄNESI YLIVIESKASSA

ulla
5
LEHTIKANGAS

www.lehtikangas.me

www.facebook.com/ulla.lehtikangas.kd

OSTAMME JA NOUDAMME

Tietoa, taitoa, terveyttä ja ystäviä!

TYÖNÄYTTELY JA
KEVÄTTAPAHTUMA
Sunnuntaina 2.4.2017 klo 11-16
Jussinpekan koululla,
Jussinmäentie 2, Sievi
Ohjelma:
klo 11.15-11.45
klo 12.00
klo 12.00-15.00
klo 11.00-16.00

klo 13.00-16.00
klo 13.00-16.00
klo 13.30-15.30
klo 13.30-14.00
klo 13.30
klo 14.10-14.30
klo 14.45-15.15
klo 15.00-16.00

Soitinten esittelyä ruokala
Kevätjuhla Vääräjokisali
Konekirjontanäytös lk 2
Hopeatyönäytös lk 3,
Helmityönäytös lk 4,
Valekonttineulenäytös lk 8,
Hakastekniikkanäytös lk 12
Makrameetyöpaja lk 2
Suomi100 – Sievi 150
origamityöpaja
Karaoketyöpaja lk 9
Kansantanssia koko perheelle &
FolkJam –työpaja Vääräjokisali
Taimo Löf ja ILTATÄHTI ruokala
Flamencotyöpaja Vääräjokisali
Iki-ihanat suomalaiset laulut,
yhteislaulutilaisuus ruokala
Bändikatselmus Vääräjokisali

+ työnäyttelyitä + Lukion 1 lk:n yleisökahvio ruokala

TERVETULOA!

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

0400 534 406 Tero
Takuuvaraosat 040 484 9255

Metalliromun osto

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

Kaunotar ja Hirviö sekä Life. Keskiviikkona 5.4
Event Cinemassa Pariisin oopperan Rigoletto-taltio.

Tapahtumaa
tukemassa

Kinokulma Oy,
Asemakatu 1, 86300 Oulainen
040 533 1945, www.kinokulma.fi

Vapaa pääsy

Ylivieskan seudun kansalaisopisto ja oppilasyhdistys ry.

Sudokujen
ratkaisut

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.
Seuraava Vieskan Viikko palveleee
ehdokkaita 7.4.
Ennakkoäänestys 29.3-4.4 ja
vaalipäivä 9.4.
Ota yhteyttä ja
varmista
– Made in Ylivieska –
onnistumisesi!
Puh. 040 5300 600

Maija Mattiina
Pihlaja (sit)
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Lapset ja Nuoret!
Piilevät kyvyt esiin
Innokkuus elinkeinoiksi

Vaikea

KryptoNiitin
ratkaisu

Mainoksen maksaja: ehdokas

Maksuton
sisäänpääsy,
huom.
ilmoittautuminen
!

Helppo
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