Kaupunkilehti

Jaetaan
Ylivieskan,
Alavieskan ja
Sievin jokaiseen
talouteen

Perjantai 21.4.2017

APTEEKKI
KESKELLÄ KAUPUNKIA
PALVELEE JOKA PÄIVÄ

Nº 10, 6. vsk

www.vieskanviikko.fi
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LVI SUIHKONEN OY

Kiitos!

www.lvisuihkonen.fi

Juha Pylväs

Ylivieska: Tomi
p. 044 204 4044

Vahvaa kokemusta
uudistuksiin.

Fysioterapia, hieronta,
lymfa- ja vyöhyketerapia.
Närhitie 2, Ylivieska.
Ajanvaraus 044 4794 707

MARKKU MYNTTI KY
Kaikki maanrakennustyöt
AMMATTITAIDOLLA

www.juhapylvas.ﬁ
Huolenpitoa
– huomennakin.

• Rakennusten pohjatyöt • Hiekat • Sorat
• Murskeet • Ruokamulta • Kallion ja kivien louhinta

040 7761 871, 0400 905 227
Tässä
lehdessä mm.

Lemmikeille
Kuonokomero
Sivu 3

YLIVIESKAN KULTTUURIKESKUS

AKUSTIIKKA

LA 22.4. klo 19 SUOMI 100
ISKELMIÄ ITSENÄISYYTEMME
AJALTA
Ylivieskan karaokekerho. Liput 15 €.
Kahvila ja ravintola palvelevat tuntia
ennen konserttia ja väliajalla.
MA 24.4. klo 17–18
LUOVUUTTA KOHTI -luento
Tuottaja Riku Rantala, Madventures
– Toteutimme unelmamme verellä,
sisulla ja intuitiolla.
Vapaa pääsy.
PE 28.4. klo 19 KLUBI-ILTA
Kaija Kärkinen, laulu & Antti Korhonen,
kitara. Akustiikan klubi-illoissa yleisö saa
nauttia huippuartistien esiintymisestä
käsin kosketeltavassa tunnelmassa näyttelysalissa. Liput 15 €. Kahvila ja ravintola
palvelevat koko konsertin ajan.
LA 29.4. klo 19 STAND UP!
TV:stä tutut koomikot Suomen kiertueella
– Mika Eirtovaara, Joni Koivuniemi ja
Tomi Walamies. Liput 27/22 €. Kahvila
ja ravintola palvelevat tuntia ennen
tapahtumaa ja väliajalla.
MA 1.5. klo 19 VAPPUKONSERTTI – LINTU LAULELI LEHOSSA –
KAMARIKUORO CHORUS VALLIS,
JOHTAA SOILI AUTIO
Pianosäestäjänä toimii Minna-Liisa Kaattari. Akustiikan kahvilasta Vapputarjoilut
klo 18 lähtien. Liput 10 €.
Lunasta lippusi Akustiikan lipunmyynnistä
tai Lipputoimistosta www.lipputoimisto.fi.
Lipunmyynti avoinna ma–pe 12–19, la 12–15
ja tuntia ennen tapahtumaa, Koulukatu 2 B,
p. 044 4294 545.

Opiskelijat
ekskursiolla
Sivu 4

EUruokapaketit

Haastattelussa
Kaija Kärkinen

Sivu 6

Digikoulu
Päivärinnalla
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HIERONTAPALVELU JUHA K. PUDAS
KOULUTETTU HIEROJA/URHEILUHIEROJA

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

TULE KOKEILEMAAN SEURAAVIA LAJEJA
KEILAHALLISSA:

AULASSA:

Keilaus

Sisäcurling

LIIKUNTASALISSA:

SQUASHHALLEISSA:

Maalipallo
Jättikuutio
Linkokana

 Klo 13.00 kuullaan Maija
Järvelän kuulumiset
liikuntasalissa. Maija on
tavattavissa koko
tapahtuman ajan
ammuntapisteellä.
 Järjestöt esittelevät
toimintaansa, tule tutustumaan!
 Arpajaiset!
Arpajaisten tuotto käytetään
terveyskeskuksen
kipupumppuun.
 Kahvila Messi avoinna koko
tapahtuman ajan!

Ammunta
Boccia

Invapalvelut Oy esittelee
liikuntasalissa tuotteitaan ja
palveluitaan.
Tule tutustumaan esimerkiksi
auton apuvälineisiin sekä
matkamopoon.

KYSY LISÄÄ:

Mervi Jutila 044 4294 492

Päivyri

Ylivieskassa 21. huhtikuuta 2017
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Pääkirjoitus

P

Nimipäivät

ääsiäinen oli ja meni.
Tämä oli kaikin puolin
erilainen minulle. En
ole viettänyt Ylivieskassa pääsiäistä vuosikausiin, saatika edes
Suomessa. Vuoden takainen
pääsiäinen oli kuitenkin kauheudessaan sykähdyttävin mitä
minä olen koskaan kokenut.
Kuten aiemmin olen jo kertonut, olin silloin työmatkalla
Intiassa. Ja sitä en tule koskaan
unohtamaan, tunneskaalaltaan
se oli jotain käsittämätöntä.

semmin, koska ajattelin että
ne saattavat loppua ennen
pääsiäistä enkä pääsisi edelleenkään maistamaan niiden
paljon kehuttua makua. Tosin
mielestäni ei ne ole mitään sen
kummoisempaa, kilohintaan
verrattuna sanoisinko että ei
mistään kotoisin. Myönnän
tosin että en ole niinkään
makean perään, mutta kyllähän
se vähissä määrin maistuu itse
kullekin. Mutta tulipahan
töhniäkin siis maistettua.

HHH

HHH

Intiassa pääsiäistä ei juurikaan
vietetä, vaan se täytyy itse
tekemällä tehdä eli lähinnä
mitä voi tehdä on ostaa suklaamunia ja lampaanlihaa.
Tuskin kukaan edes kuvittelee
että sieltä mämmiä saisi, ei
tietenkään, kuka sen näköistä
nyt muualla söisi! Itse tykkään
kerran vuodessa syödä mämmiä maidon ja sokerin kera ja
kiitos vanhempieni, he ovat
ostaneet sitä pakastimeen joten
olen aina saanut sitä syödä
tullessani Suomeen. Monesti
olen jättänyt sen kuitenkin
vappu- tai juhannusherkuksi,
riippuen siitä milloin olen
palannut Suomeen.

Mutta raskaampaan aiheeseen
tai no ei, mennään hyvän asian
kautta eli hiljaisen viikon ajan
olleeseen kirkon virtuaalimallinnukseen. Varmaan moni kävi
sen kokemassa, minä kävin jo
pystyttämisvaiheessa lauantaina. Olin sitä ennen jo nähnyt
valokuvan siitä miltä mallinnus
näyttää, joten osasin valmistautua sen todentuntuisuuteen.
Silti se oli täysin mykistävää
ja anteeksi vaan, minä pääsin
myös virtuaalilaseilla parvelle
missä urut ovat. Urkumusiikin soidessa pystyin laseilla
katsomaan alas kirkkosaliin
ja kokemaan kuinka parven
kaide oli juuri siinä edessäni
ja pystyin kurkistamaan siitä
alas. Onneksi istuin oikeasti
siinä oikealla kirkonpenkillä,
mutta siltikin se oli niin todentuntuinen että varovasti
kurkistelin kaiteen yli ja varoin
menemästä liian lähelle. Pääsin
siis paikkaan, jossa en oikeasti
muista edes koskaan olleeni,
mutta se oli niin todellinen
näky että nyt se on piirtynyt
verkkokalvoilleni niin että
vanhana kiikkustuolissani
istuessa varmastikin muistan
tuon hetken kuin toden.

HHH
Tänä vuonna myös minulle
kauppojen hyllyt ovat kutsuvasti notkuneet mämmistä jo
viikkoja ennen pääsiäistä, mutta
minä jätin sen ostamisen ja
syömisen pääsiäissunnuntaihin.
En tiedä miksi, mutta tein
niin koska se tuntui minusta
sopivalta. Niitä hehkutettuja
töhnämunia ostin jo aikai-

HHH

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Ja vasta nyt kyynel valuu poskeani pitkin tätä muistellessani,
se kaipuu. Tämä kaipuu on kuin
kaipuu lähimmäisestä joka on
jo jättänyt tämän maanpäällisen
elämän. Henkilökohtaisesti
olen kiitollinen siitä että en ole
menettänyt kuin muutaman
läheisen, mutta mallinnusta
katsoessa minulle tuli olo
kuin olisin tavannut uudelleen
jonkun jonka olen menettänyt.

Samoin nyt tulee mieleeni,
että miksi en käynyt siellä
sisällä vielä silloin kun se oli
siinä. Aivan kuin lähimmäisen
poismennessä jotkut joutuvat
jälkeenpäin katumaan sitä, että
eivät jostain syystä käyneet
vierailulla vielä silloin kun
siihen oli mahdollisuus.
HHH
Jos minä saisin valita, tätä
ei koskaan olisi tapahtunut.
Olen myös sitä mieltä että
tästä menetyksestä ei ole tarve
kaivaa mitään positiivista. Tässä
ei ole mitään positiivista. Ei
tarvitse ajatella positiivista, ei.
Anteeksi vain. On asioita mistä
ei yksinkertaisesti ole tarve
etsiä positiivisia asioita, tämä
on ensimmäinen aikuiselämäni
aikana vastaantulleista asioista,
josta en halua enkä aio kaivaa
esiin positiivisia puolia. Se
on minun henkilökohtainen
mielipiteeni. Meillä kaikilla
on omat mielipiteemme ja
niin pitääkin olla. Ehkä jonain
päivänä saamme huomata mikä
tämän tarkoitus oli tai ehkä
emme koskaan. Sehän voi
olla jokin sellainen asia jota
meidän ei tarvitsekaan tietää,
esimerkiksi tämä esti jonkun
lopullisen henkilömenetyksen.
HHH

vaihtoehtoa, niistä tehdään
jonkinlainen äänestys. Sellaisen
järjestäminen ei kuitenkaan ole
mikään pikkujuttu ja eihän ole
varmaa kuinka monta hyvää
varteenotettavaa vaihtoehtoa
kilpailulla saadaan. Kilpailuaika
päättyy toukokuun puolessa
välissä, toivon että saisin tähän
lehteen päivityksen kuinka
paljon ehdotuksia on tullut.
Mutta sehän on selvää että
ei lopputulema voi kaikkia
miellyttää mutta entä sitten? Vanhaa ei takaisin saada
vaikka mikä olisi, emme elä
elokuvamaailmassa jossa paluu
tulevaisuuteen on mahdollista.
Elämä jatkuu, eletään sitä,
rakennetaan tätä päivää.
HHH
Toivottavasti saisimme kesäksi
telttakirkon kuten eräässä
pääkirjoituksessa mainitsin.
Minä ainakin menisin, tai
miten olisi piknik-henkinen
kirkkohartaus aurinkoisessa
kesäsäässä? Ideat ovat tervetulleita ja julkaisen niitä mielelläni
lehdessä. Kirkolliset -palstan
vierellä on aina tilaa hyville
ehdotuksille ja ehkäpä niistä
jokin on toteutuskelpoinen,
tosin minä en siitä päätä. Lyhyt
ja ytimekäs sana on vapaa,
kirjoita ja vaikuta!
HHH

Mikäli sinä olet kuitenkin eri
mieltä ja haluat kaivella asiasta
jotain positiivista ja osaat sen
perustella, ole ystävällinen ja
kirjoita se minulle. Julkaisen
mielelläni perustellut mielipiteet siitä ja julkaisen sen
myös pelkälle nimimerkillä
niin halutessasi. Ensi tiistaihin
mennessä on aikaa mikäli haluaa seuraavaan lehteen, mutta
ei hätä, ehtii myöhemminkin,
kunhan muistat perustella
mielipiteesi. Pyyhin kyyneleet.

Joudun lopettamaan ettei tästä
tulisi romaani ja yksinpuhelu,
vielä olisi ollut paljon sanottavaa aiheesta, mutta johonkin
on lopetettava.

Aurinko

Aurinko nousee klo 6:19 ja laskee klo 20:31.

Jokirannan keittiön ruokalista

Perjantai: Lasagne, porkkana-kurkkuhunajamelonisalaatti
Maanantai: Bolognesekastike, pasta, kaaliananas-rapea-punafriseesalaatti
Tiistai: Riisipuuro, soppa, leikkele
Keskiviikko: Kinkkukiusaus, kaali-hernepersikkasalaatti
Torstai: Hernekeitto, juusto, rieska
Perjantai: Broilerkastike, riisi, mustaherukkahillo,
kaali-rapea-porkkana-hunajamelonisalaatti

Ateriapalvelun ruokalista

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
Perjantai: Broilerikastike, perunat, maissiporkkanasalaatti, hedelmäkiisseli

Kuka mitä häh?

HHH
Emmekö voisi olla tukemassa
seurakuntaa tässä valtaisassa
hankkeessa. Olen varma että
siellä kuunnellaan meitä ja
uskoisin että rakentavassa hengessä keskustelu auttaa meitä
kaikkia. Voihan myös olla, että
mikäli arkkitehtikilpailussa on
kaksi tai kolme todella hyvää

Perjantai 21.4. (vk 16): Anssi, Anselmi
Lauantai 22.4: Alina
Sunnuntai 23.4: Jyrki, Jyri, Jori, Jiri, Yrjö, Yrjänä
1. sunnuntai pääsiäisestä
Maanantai 24.4. (vk 17): Pertti, Albert, Altti
Tiistai 25.4: Marko, Markus, Markku
Keskiviikko 26.4: Teresa, Tessa, Terttu
Torstai 27.4: Merja
Kansallinen veteraanipäivä
Liputuspäivä
Perjantai 28.4: Ilpo, Tuure, Ilppo

”Jostain ihmeellisestä syystä minä,
kuten varmasti moni muukin,
arvostin sitä aina kun se näkyi,
milloin mistäkin suunnasta.
Älkäämme kuitenkaan tapelko
uudesta, koska ei se johda mihinkään.”

1. Missä on Ämarin lentokenttä?
2. Kuka esiintyy pääosissa jättitappion tehneessä
elokuvassa Last Action Hero?
3. Mikä on kampaniili?
4. Mitä tarkoittaa plutokratia?
5. Kuka on Jack Teagarden?
6. Minä vuonna kirjailija Jussi Kylätasku syntyi?
7. Missä sijaitsee Eutachin käytävä?
8. Montako prosenttia Eurooppa on maapallon
maapinta-alasta?
9. Kuka kirjoitti komedian Miten haluatte?
10. Mikä pääsky ei ole pääsky?
Vastaukset sivulla 11

Löydät meidät
myös Facebookista
facebook.com/vieskanviikko

THAI-HIERONTA - PARASTA SINULLE

Uusi Thai-hieronta avattu. Tule ja koe!
Klassinen thai 30 min. 30€, 60 min. 50€

KAUPPAKATU 6, YLIVIESKA
Joka päivä 09-22. Puh. 046 867 7919

Ylivieskan karaokekerhon
teemana kotimaiset iskelmät
Ylivieskan karaokekerhon
perinteisen kevätkonsertin otsikkona Akustiikassa lauantaina
22.4. klo 19 on Iskelmiä itsenäisyyden ajalta. Karaokekerho
haluaa näin omalta osaltaan
juhlistaa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta.
Konsertin koko ohjelmisto

koostuu kotimaisten säveltäjien
ja sanoittajien iskelmistä, joita
suomalaiset ovat halunneet eri
aikoina kuulla.
Suomalaisia iskelmiä konsertissa tulkitsevat Anne Ahola,
Jarmo Ahola, Aija Autio,
Jouko Hannula, Sulo Hannula, Tuula Hannula, Jouko

Herranen, Pekka Immonen,
Tuomas Jokitalo, Tarja Koponen, Jukka Kytökorpi, Sari
Leskelä, Esa Ojakangas, Jouni
Ojalehto, Markku Partala,
Pekka Roiko, Seppo Savolainen, Leena Somero, Pauliina
Sormunen, Reijo Talus, Tenho
Tokola, Paula Vapola, Merja

Viljamaa, Päivi Vuolteenaho,
Vappu Vuolteenaho ja Tarja
Vähäkangas.
Ylivieskan karaokekerhoon
kuuluu noin 30 laulajaa Ylivieskasta, Alavieskasta, Kalajoelta
ja Nivalasta.

Kuutamolla

K

laihuus? Kovat meikit?
Miksi pitäisi olla sitä tiettyä
kokoa? Jos olet tyytyväinen
itseesi ja sinua kuvataan, olisiko
se väärin olla vähän ylipainoisempi, normaalipainoinen,
luonnollisesti meikattu tai
meikkaamaton? Eikö olisi
tärkeämpää antaa nuorimmille
roolimalli, joka on terve ja
tukee luonnollisen kaunista
naisen kuvaa. Ei vesidieettejä,

Sisäleikkipuisto
Alavieska-salissa
MLL Alavieska sekä Vapaa-ajassa Mukana ry järjestävät
yhteistyökumppaneineen Alavieska-salissa sisäleikkipuisto-päivän alakoululaisille ja sitä nuoremmille lauantaina
22.4. klo 11-17. Paikalla on pomppulinna, liukumäki,
temppurata, kahvio, arpajaiset, kampauksia jne. Tilaisuus
maksaa 2 €/lapsi, lapset leikkivät vanhempiensa vastuulla.

YTY-Teatterin nuorien
ensi-ilta lauantaina
YTY-Teatterin nuorten ryhmä esittää lauantaina ja tulevalla
viikolla Lea Pennasen ja Sarianne Paasosen kirjoittaman
näytelmän "Piilomaan Pikku Aasi" Elämystalo Artterissa.
Näytelmän on ohjannut Sanna Finnilä. Näytelmä soveltuu
kaikenikäisille, ja se kestää n. 70 minuuttia.

Malliteollisuus
un aloin kirjoittamaan
Kuutamo-blogiani
tein selväksi itselleni,
etten kirjoita julkkiksista, tv-ohjelmista, säästä enkä mistään
minkä kokisin turhaksi. Vaan
kiinnittäisin huomion tärkeisiin puhutteleviin aiheisiin.
Mutta Suomen Huippumallia
katsoessani aloin miettimään
malli-ihanteita. Olla mallin
mitoissa, mitä se on? Langan-

Lyhyesti

pussidieettejä ja muita ihme
dieettejä. Haluan haastaa kaikki
naiset itsensähyväksymis-dieettiin. Niin kuin edellisissä
teksteissäni, tehdään sitä mistä
me tykkäämme. Pukeudutaan
niinkuin itsestä tuntuu hyvältä.
Käytetään meikkiä, jos tahdomme. Otetaan esimerkkiä
vahvoista ja luonnollisista naisista. Otetaan se pulla, jos siltä
tuntuu. Let's do it!

Minulla oli hankalaa hyväksyä itseni sellaisena kuin
olen. Melkein jokainen löytää
itsestään asioita, joihin ei ole
tyytyväinen. Joku on liian iso
tai pieni. Liian kihara tai liian
suora. Jokaisella taitaa olla
elämässään oppiläksynä, miten
oppia tulemaan itsensä kanssa
toimeen ja hyväksyä itsensä
sellaisena kuin on.
Neiti Kuutamo

Kansalaisopiston kursseilla
vielä vapaita paikkoja
Ylivieskan seudun kansalaisopiston kevätlukukausi jatkuu ja
joillakin uusilla kursseilla on vielä vapaita oppilaspaikkoja.
"Ihanat massakorut" kurssilla valmistetaan polymeerimassasta käsin muotoillen koruja. Toukokuussa värjäyksestä ja
kasveista kiinnostuneet pääsevät oppimaan uusia niksejä
ja kokeilemaan kevään kasvien värejä langoille ja kankaille
Kasvivärjäyksen kevätkurssilla.

Kuonokomero – paikallista palvelua lemmikeille
Kiviojalle mentäessä entisen
Ylivieskan Puuseppien tiloissa Puusepäntiellä sijaitsee
lemmikkieläinten ruokaan
ja tarvikkeisiin erikoistunut
yritys Kuonokomero. Myymäläpäällikkö Teija Salow on
lupautunut kertomaan heidän
toiminnastaan. Haastattelun aikana ovi käy tiuhaan
ja miksipäs ei, sillä auton saa
kätevästi parkkeerattua lähes
oven eteen, joka helpottaa painavien ruokasäkkien viemistä.
-Perustimme Kuonokomeron
joulukuussa 2015 Jari-Petri
Laurilan kanssa, koska tunsimme tarvetta lemmikkieläinliikkeelle. Toimitilat löytyivät
helposti Jari-Petrin omistaessa
jo paikan.
Jo ennen varsinaista kivijalkamyymälää tiloista myytiin
Josera –merkkisiä koirien- ja
kissojen ruokia ja moni varmaankin muistaa nähneensä
kyltin rakennuksen seinässä.

Monipuolinen
valikoima

Tänä päivänä myymälässä
on reilusti yli sata neliötä
tilaa erilaisille raakaruuille,
kuivikkeille, lemmikkien hyvinvointituotteille, kuiva- ja

Teija Salow on tyytyväinen uuden laajennuksen värimaailmaan.
märkäruuille unohtamatta
lemmikkien muita tarvikkeita.
Myös jyrsijät, kanit, kilpikonnat, kalat ja linnut on huomioitu ja niillekin löytyy hyvä
valikoima ruokaa, kuivikkeita
ja tarvikkeita. - Matelijoille
meiltä ei vielä löydy tuotteita,
mutta sekin on harkinnassa
mikäli kysyntää ilmenee, Teija
sanoo hymyillen ja jatkaa - yksityisenä yrittäjänä voi palvella
asiakkaita ottamalla valikoimiin
tuotteita kysynnän mukaan ja
näin palvella asiakasta parhaalla
mahdollisella tavalla.

Kotimaista raakaruokaa

Salow haluaa painottaa myymälässä etenkin raakaruokia,
joita löytyykin runsain määrin
lukuisista pakastealtaista. –Suosimme kotimaista ja laadukasta
lihaa ja valikoima tulee laajenemaan vielä. Tällä hetkellä
raakaruuissa meiltä löytyy 4
eri merkkiä kissoille ja koirille.
Pakastealtaasta pilkistää myös
vihreitä pötkylöitä, jotka ovat
vegaanimpaa ravintoa nimittäin kasvissosetta, johon Teija
naurahtaa sen toimivan lähinnä
kuitulisänä lemmikeille.

Kissoille ja koirille löytyy
tietysti myös kuivaruokamerkkejä laaja valikoima,
märkäruokia unohtamatta.
- Lähes kaikki myymämme
ruoka on gluteenitonta, ilman
lisättyjä väriäineita ja sokeria,
mikä myöskin erottaa ruokamme markettiruuista, Teija
toteaa. On myös valmiiksi
vitaminoituja tuotteita, jotka
sopivat kasvattajille, lemmikkien omistajille sekä myös
mainiosti kiireisille ihmisille,
jolloin ei tarvitse itse miettiä että lemmikki saa kaikki
välttämättömät vitamiinit
ruuan mukana. Silmiin pistää
myös punnitsemisvaaka, joka
on ”koirien karkkikaupan”
tuotteille. Myynnissä on siis
aika laaja valikoima kuivia
snack -tuotteita, muun muassa
siankorvia ja erilaisia luita.
Kuonokomerossa on käytössä
myös palkitseva kanta-asiakaskortti sekä muita alennuksia
suurempien määrien ostajille.

- Meillä on liikkeessä erityinen vaaka, jossa voi punnita
lemmikkinsä. Se on tärkeä
tieto esimerkiksi pentujen kasvuaikana. Lisäksi järjestämme
myös kynsienleikkuu- ja trimmauspäiviä. Kynsienleikkuu on
myös mahdollista varaamalla
aika etukäteen. Viime vuonna
pidimme Match Shown eli
leikkimieliset näyttelyt koirille ja nyt kesänkorvilla on
tulossa uudet. Heinäkuussa
Kuonokomeron pihapiirissä
pidetään petotesti koirille,
jonne Teija Salow kaipaakin
osallistujia.- Petotestissä saa

testauttaa koiraansa ja itse
peto on konealustalla liikkuva
täytetty karhu, susi, villisika tai
ilves. Petotestissä katsotaan
miten lemmikki käyttäytyy
sen aikana.
- Haluan myös mainita 24.4
pidettävästä Koiran päivästä,
jolloin liikkeessä on paljon
aiheeseen liittyviä tarjouksia,
Teija toteaa lopuksi.
Teksti Jonna Säily
Kuvat Elina Kytökuorpi

Tapahtumia
ja petotesti
tulossa

Teija kertoo asiakkaiden käyvän
myös lähikunnista ja usein heillä on myös lemmikki mukana.

Väljissä tiloissa on helppo tehdä hankintoja ja pakastealtaisiin
mahtuu raakaruokaa.

4

Perjantai 21.4.2017

Centrian opiskelijoita
keväisellä
opintomatkalla
Heikki Salmela Centrialta järjesti oppilaille
ekskursion Unkariin, Slovakiaan ja Tsekkiin
2.-9.4. Matkalla tutustuttiin kansainvälisiin
asioihin, keskieurooppalaisiin tuotantomenetelmiin ja kulttuuriin. Mukana oli 33
Centrian AMK-opiskelijaa Ylivieskan ja
Kokkolan yksiköistä liiketalouden ja tekniikan
opintolinjoilta, lehtorit Heikki Salmela ja
Marko Laitila sekä kolme kokemusasiantuntijaa Suomen teollisuudesta: Jorma Saarikko,
Reijo Tiuraniemi ja Lauri Vesalainen.
Lehtori Heikki Salmela
Centrialta on järjestänyt
ekskursioita vuodesta 2004,
yhteensä 14 kappaletta.
Vuosien varrella on vierailtu
Unkarissa, Slovakiassa, Itävallassa, Tsekissä, Saksassa
ja Italiassa. Vierailukohteina
on ollut useiden teollisuudenalojen tuotantolaitoksia.
Ekskursioiden on huomattu
madaltavan kynnystä muihin
kansainvälisiin kokemuksiin.
Suurin osa vierailukohteista
ei ole avoinna yleisölle, joten
kyseessä on ainutlaatuinen
tilaisuus.
”Centria-ammattikorkeakoulu korostaa tulevaisuudessa monimuoto-opetusta
ja mikä olisikaan sitä parhaimmillaan ellei opintomatka!”, kertoi lehtori Heikki Salmela. Opintomatkasta
jokainen oppilas kirjoittaa
raportin joko tuotannon
johtamiseen, markkinointiin
tai laatuasioihin keskittyen.

ZF Slovakian tehtaalla.

Tämän vuoden ekskursio
sisälsi myös runsaasti kulttuuriohjelmistoa. Ekskursioille on tähän asti saatu
n. 100 euron tuki oppilasta
kohden, jolloin opiskelijoille
on jäänyt matkasta maksettavaksi omavastuuta n. 400
euroa ja matkan ateriat sekä
muut kulut.

Unkari

Centrian opiskelijoita suurlähetystövierailulla.

Unkarissa vaihtoehtoina
olivat maanantaina 3.4. joko
vierailu Suomen suurlähetystössä tai Knorr-Bremsen
ja Feston tehtailla. Tiistaina
matka jatkui Grundfosin
ja Audin tehtaille kohti
Gyõrin kaupunkia.

Iltapäivän kulttuuriohjelPerjantaina Poclain
massa vierailtiin Vina z Hydraulicsin ja Kovolitin
Mlyna –viinitilalla tutus- tehtaissa tutustuttiin tuotumassa viinintuotantoon. tantomenetelmiin. Matkan
kokemusasiantuntija Reijo
Tiuraniemi kommentoi
Tsekki
vierailuja seuraavasti: ”InTorstain ohjelma oli poikke- sinööriopiskelijan kannattaa
uksellisen kulttuuripitoinen: selvittää itselleen, millaisia
Slovakia
Valticen palatsivierailu ja valmistustekniikoita on.
Keskiviikkona ylitettiin vertailun vuoksi toinen Esimerkiksi reissulla nähdyt
Slovakian raja ja tutustuttiin viinitilavierailu, jossa opittiin valutekniikka ja taonta on
ZF Slovakian tehtaaseen. eri viinien eroja ja viinin- hyvä tuntea. Tekniikka oli
hyvin modernia ja myös
maistelun hienouksia.

Kovolitin tehtaalla.

kokoonpanolinjoja oli monipuolisesti.”
Lauantai, matkan ainoa
vapaapäivä, vietettiin Tsekin
pääkaupungissa Prahassa.
Liiketalouden opiskelija
Sinikka Korkiakoski kertoi,
että liiketalouden opiskelijoille myös ostoksilla löytyi
opittavaa: ”Kiinnitimme
huomiota palveluun ja esillepanoon”.
Tämän vuoden ekskursio
oli mahdollisesti viimeinen,

jonka Heikki Salmela järjestää. Toivottavasti tulevaisuudessa ekskursioiden
järjestämisen ottaa harteilleen Marko Laitila, joka
osallistui ekskursiolle nyt
kolmatta kertaa. Koulun
tuki matkoille on elintärkeää jatkon kannalta; ennen
matkaa tehdyn selvityksen
mukaan oppilaat eivät osallistu matkalle ilman koulun
avustusta.
Milla-Maria Koskela
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MLL-KIRPPIS tulee taas!

35 myyntipaikkaa lasten ja nuorison tarvikkeille: vaatteet, harrastusvälineet, pelit, lelut yms. vaihtavat omistajaa lauantaina 22.4.
klo 10-13 Ylivieskan ammattiopistolla, Kuusitie 6.
Myyntipaikan hinta 6 € MLL Ylivieskan yhdistyksen jäsenille, ei-jäsenille 10 €. Pöytävaraukset sähköpostilla: mllkirppis.yka@gmail.com
Varauksen jälkeen saat vuorokauden sisällä vastauspostin, jossa
ohjeet myyntipaikan maksamiseen.
Ennakkomaksulla vahvistat
paikkavarauksesi.
Arpajaiset, kahviosta pikkupurtavaa.

Tuokiotuvalla neulotaan
hyväntekeväisyyteen ja
lankoja otetaan vastaan
Tuokiotuvalla on meneillään
useampiakin hyväntekeväisyystalkoita ja langat
ovatkin huvenneet jo sen
verran, että lisää tarvitaan.
Jos siis sinulla pyörii kotona
lankakerän loppuja joista
haluaisit eroon, tuvalla ollaan äärettömän kiitollisia

jos voit lahjoittaa lankoja
tuvalle. Olemme mukana
mm 100-vuotiaiden hartiapeittotalkoissa ja lisäksi
neulotaan isoäidinneliöistä
peittoa lahjoitettavaksi hyväntekeväisyyteen. Kiitos
langoista jo etukäteen!

Päivän sana
Perjantaina, 21.4.2017
Ps. 40:6-9
Herra, minun Jumalani,
kukaan ei ole sinun vertaisesi!
   Sinä olet tehnyt suuria tekoja,
   sinä ajattelet meidän parastamme.
Minä haluan kertoa teoistasi –
niitä on enemmän kuin voin luetella.
   Teurasuhria ja ruokauhria sinä et halua,
   polttouhria ja syntiuhria sinä et pyydä,
   mutta sinä teit minulle kuulevat korvat.
Siksi minä sanoin: ”Nyt olen tullut, Herra.
Kirjaan on kirjoitettu, mitä minun pitää tehdä.
   Jumalani, minä täytän mielelläni tahtosi,
   sinun lakisi on minun sydämessäni.”

Kirkkotalakoot
Partiolaisten valtakunnallinen kirkkopyhä su 23.4.
Ylivieskassa, klo 12 Partiomessu kirkon raunioilla ja
kenttäruokailu Kirkkopuistossa, kenttäruokailun tulot
Kirkkotalakoisiin, klo 15 – 18 välisenä aikana
Yhdessä Metsään – metsäretki liikuntakeskuksen pururadan maastossa kaikille
halukkaille.
Kirkkomatkalla –kirja julkaistaan 9.5. Kirjan hinta 25
euroa. Jokaisesta myydystä
kirjasta 10 euroa Kirkkotalakoisiin. Kirjaa on myynnissä
julkaisun jälkeen kirkkoherranvirastossa ja kirjakaupoissa.

Tuokiotuvalla oltaisiin äärettömän kiitollisia lankakeristä,
sillä hyväntekeväsyystalkoita on paljon.

Sinä pystyt -tapahtuma
Liikuntakeskuksessa
Ylivieskan vammaisneuvosto rohkaisee kokeilemaan
uusia liikunta- ja seurapelimuotoja järjestämällä
yhdessä järjestöjen kanssa
"Sinä pystyt" -tapahtuman
lauantaina 22.4. klo 12
alkaen Ylivieskan Liikuntakeskuksessa.
Tapahtumaan on tarkoitettu kaikille ja sinne on
vapaa pääsy. Ylivieskan
vammaisneuvoston sihteeri Mervi Jutilan mukaan
iltapäivän aikana pääsee

Virtuaalikirkko ja pääsiäisyön
messu herättivät suursuosion
Hiljaisen viikon virtuaalikirkossa kävi neljän päivän
aikana yli 400 henkilöä.

Pääsiäisyön messuun osallistui noin 300 henkilöä.
Messusta uutisoitiin myös
Ylen ja MTV:n uutisissa.

kokeilemaan liikuntalajeista
muun muassa keilausta,
sisäcurlingia, maalipalloa,
jättipalloa ja linkokanaa,
ammuntaa ja boccia sekä
keskustella vammaisurheilija
Maija Järvelän kanssa.
Tilaisuudessa on arpajaiset, joiden tuotto käytetään
terveyskeskuksen kipupumpun hankintaan. Lisäksi
Invapalvelut Oy esittelee
liikuntasalissa tuotteitaan
ja palvelujaan.
Pääsiäisyönä muistot heräsivät henkiin Ylivieskan kirkon
raunioilla.

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu:
Jalo Alvari Typpö, Oiva Kaspian Huttunen, Eeli Sakari Eskola,
Eljas Abraham Pelo
SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 21.4. klo 19 Oloilta Rauhanyhdistyksellä.
La 22.4. klo 15 Partiokirkon musiikkiharjoitus, kuoro + bändi
Suvannon kappelissa; klo 19 Rauhanyhdistyksen kotiseurat
Katajalalla, Kummuntie 52, Veli Matti Linnanmäki.
Su 23.4. klo 10 Sanajumalanpalvelus Suvannon kappelissa,
Timo Määttä, Eeva-Kaisa Laakko, Jorma Heikkilä, Ylivieskan
Sydänyhdistyksen 50-vuotisjuhla jatkuu messun jälkeen seurakuntakoti Mariassa; klo 12 Kansallinen Partiomessu kirkon
raunioilla, Anne Sumela, Teija Siirtola, partiolippukunta Viessojat ja lähialueen lippukunnat, kenttälounas kirkkopuistossa,
klo 15 Yhdessä metsään -tapahtuma, lähtö Liikuntakeskuksen
pururadalta; klo 14 Seurat Siltalan seurahuoneella, Rauno
Sipilä; klo 14.30 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Esko Sääskilahti
ja klo 16 Kimmo Heikkilä; Klo 19 Rukouspiiri toimitalo Pietarin
kokoushuone Lydiassa.
Ma 24.4. klo 13 Näkö- ja liikuntavammaisten kerho Mariassa;
klo 17 Ystävyyden kerho toimitalo Pietarin nuorten puolella
Vitiksessä; klo 18 Lauluilta Betaniassa.
Ti 25.4. klo 9 Perhekerho Pietarissa; klo 12 Siionin virsien
päiväveisuut Marian toimituskappelissa; klo 13 Kantokylän
kyläkerho vanhalla kyläkoululla; klo 13 Isokosken kyläkerho
Villamiinassa; klo 13 Tiistaikerho Rauhanyhdistyksellä; klo
19 Sanan ja Siionin kanteleen ilta Marian rippikoulusalissa,
mukana Tapani Keskitalo ja Samuel Korhonen.
Ke 26.4. 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, miehet Bäckmannissa ja naiset
Lydiassa; Klo 19 Gospelkuoron harjoitukset Suvannon kappelilla; klo 18.30 Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä, seurapuhe
klo 19 Urho Savela.
To 27.4. klo 9 Perhekerho Pietarissa; klo 13 Varttuneen väen
kerho ja Lähetyspiiri Mariassa; Klo 15.30 Eläkeliiton kuoro
Marian rippikoulusalissa; klo 18-19.30, 8-action ryhmälle 4,
Nuorisotila Vitiksessä, B-sisäänkäynti; klo 17-18 Lapsikuoron
harjoitukset rippikoulusalissa; Klo 19 Kirkkokuoron harjoitukset Suvannon kappelilla; klo 18 Nuorisokuoron harjoitukset
rippikoulusalissa.
Pe 28.4. Klo 18 Gospelmessu Suvannon kappelilla, Tuomo
Kälviä, Teija Siirtola, Gospelkuoro; 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
Diakoniatyön asiakasvastaanotto on avoinna ti-pe klo 8.3010. Päivystysaikana vastaa numero 044-7118670.
Kirkkokyyti Suvannolle messuun 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 diakoniatyön tekijöiltä
044-7118626-629.
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.
NUORET
Pe 28.4. klo 20-23 Oloilta Vitiksessä (ilta alkaa poikkeuksellisesti n. klo 20).
MUUT
Seurakuntamatka Aegviidun ystävyysseurakuntaan seurakuntatalon 20-vuotisjuhlan merkeissä. Lähtö pe-aamuna 5.5.,
paluu su-iltana 7.5. Matkan hinta 200 euroa. Ilm. kirkkoherranvirastoon tällä viikolla perjantaihin 21.4. mennessä.
Tarkemmat tiedot matkasta ilmoitetaan lähtijöille.
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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EU-ruokapaketit

Tärkeä apu vähävaraisille
Päivittäin siellä käy 2030 henkilöä ja siitä onkin
muodostunut tärkeä kohtaamispaikka työttömille.
”Joutsentien tiloissa saa
juttuseuraa ja vertaistukea
ja myös esimerkiksi vinkkejä hakemuksien tekoon.
Se myös ennaltaehkäisee
syrjäytymistä ja on matalan kynnyksen paikka
tutustua muihin ihmisiin.
Yhdistyksen toiminnalla
on merkittävä helpotus
kunnille pitkäaikaistyöttömistä valtiolle maksettaviin
sakkomaksuihin ja tällä
hetkellä kolme henkilöä on
yhdistyksessä kuntouttavassa työtoiminnassa”, toteaa
Tarmo Hirvelä, joka on
kaupunginhallituksen nimeämä edustaja työttömien
yhdistykseen.

Viime viikolla Ylivieskan työttömien yhdistyksellä jaettiin EU-ruokakasseja. Päivän aikana oli myös Erä-Jorman tarjoama
kahvitarjoilu pullan kera. Kasseja oli tehty
yli 700 kappaletta pääasiassa kymmenen
vapaaehtoisen voimin.
Ruoka-apu on monelle
vähävaraiselle todella suuri
helpotus. Suurin osa hakijoista on yksinhuoltajia,
perustulon varassa eläviä,
osa-aikatyötä tekeviä ja pienellä eläkkeellä kituuttavia.
Keneltäkään ei kuitenkaan
kysellä tulotietoja, vaan
EU-ruokakassit saa jokainen
joka tuntee sen tarpeelliseksi
ja saapuu sen hakemaan.
EU:n ruoka-apu koostuu
kahdesta vapaaehtoisten
erillispakatusta kassista ja
itse muovikassit on saatu
lahjoituksena Halpa-Hallista ja K-Market Mustikasta.
Kaikki kassit ovat täysin
samanlaisia ja ne sisältävät
monia kuivaelintarvikkeita. Sisällöstä löytyy muun
muassa makaronia, hapankorppuja, maitojauhetta,
puurohiutaleita, jauhoja,
hernekeittoa ja säilykelihaa.
Ja määrä ei ole mikään
vähäinen, vaan ne painavat
yhteensä yli kolmetoista
kiloa!
Kasseja jaetaan yhdistyksen tiloista noin kolmesta
neljään kertaa vuodessa ja
yhteensä vuositasolla niitä

jaetaan yli 3000 kappaletta.
Tämä kaikki mahdollistuu
vapaaehtoisvoimin ja onneksi myös Rieska Leader
on maaliskuussa myöntänyt rahoituksen Voimaa
työttömille! -hankkeeseen.
Hankkeen tuki on reilut
30 000 euroa ja sen turvin
yhdistykselle voidaan palkata toiminnanjohtaja, jonka
myötä yhdistystä pystytään
kehittämään eteenpäin.
Hankkeen tavoitteena on
yhdistyksen toiminnan
juurruttaminen pysyväksi
ja aktiiviseksi sekä kohentamaan työttömien työkykyä
ja elämänlaatua.
”Nälän lisäksi ruoka-avulla torjutaan köyhyyttä ja
syrjäytymistä laajemminkin. Monille avunsaajille
tapaaminen on myös hetki,
jossa vaihdetaan kuulumisia
ja saadaan vertaistukea.
Samalla voi keskustella
arjen haasteista sekä opastaa
avunsaajaa taloudellisten
ongelmien ratkaisemisessa.
Ruoka-apu on saajilleen
täysin ilmainen avustusmuoto.”
Soveltuvat tilat ovat myös

Vapaaehtoiset ovat tehneet suuren työn EU-ruokakassien pakkaamisessa. Kuvassa vapaaehtoistoimijoista vasemmalta Veikko Puusti, Raija Pesämaa (varapuheenjohtaja), Juha
Törmälä, Eija Raiskio (sihteeri, työkokeilu) ja Arja Puusti.
edellytys EU-ruokapaket- käytöstä ja säilytettävä tukea kaupalta ja muutenkin auttaa
tien jaolle. Maatalousvirasto koskeva kirjanpito ja siihen monipuolisesti päivittäisissä
Mavi on määritellyt tiloista liittyvät asiakirjat. Juha toiminnoissa. Tiloissa on
tarkasti. Tällä hetkellä yhdis- Törmälä on päivittäin aktii- myöskin vieraskirja, joka
tyksellä on tilat Joutsentiellä visesti mukana yhdistyksen auttaa seuraamaan kävijäja yhdistys toivookin kovasti toimissa vapaaehtoisena määriä. ”Positiivista palauettä he saisivat niissä pysyä. ja hän on ollut erittäin tetta tulee päivittäin”, Juha
EU-ruokapakettien jaka- tyytyväinen yhdistyksen kertoo hymyillen.
Joutsentien tilat ovat
mista valvotaan muutoinkin toimintaan ja nähnyt sen
tarkkaan ja yhdistyksen vaikutukset kävijöissä. Hän avoinna arkisin kello 9-14,
on pidettävä kirjanpitoa myös koordinoi hävikki- paitsi perjantaina jolloin
saamiensa elintarvikkeiden ruoan hakua paikalliselta ovet sulkeutuvat kello 13.

EU:n ruoka-apua jakavien
järjestöjen ilmoittamien toimitus- ja säilytyspaikkojen
on oltava elintarvikkeiden
vastaanottoon ja varastointiin
soveltuvia. Ruokien varastoinnissa noudatetaan Elintarviketurvallisuusvirasto
Eviran ohjeita. Keskeistä
on, että elintarvikkeiden
säilytystilan tulee olla elintarvikehuoneistoksi sopiva,
kuiva, valolta suojattu, helposti puhtaana pidettävä eikä
sinne saa päästä haittaeläimiä.
Elina Kytökorpi

MLL Ylivieska järjestää monenlaista toimintaa
sekä aktiviteetteja lapsille ja nuorille
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ylivieskan
paikallisyhdistys järjestää
Ylivieskassa monenlaista
toimintaa lapsiperheille.
Jokaviikkoisena toimintana on iltaperhekahvila
maanantaisin Joukahaisen
päiväkodissa ja keskiviikkoisin nuorisotila Sputnikissa.
Lauantaina 22.4. klo 1013 järjestetään esimerkiksi
lastentarvikekirpputori Ylivieskan ammattiopistolla,

myöhemmin luvassa on
myös kesäkonsertti, Lapset
ensin -keräys ja syksyllä
taskulamppusuunnistus.
Tänä vuonna on jo järjestetty koko perheen talvirieha
Huhmarissa, jonne osallistui
mukavasti osallistujia.
Lapset ensin on MLL:n
valtakunnallinen keräys.
Keräys suoritetaan 1.415.5 välisenä aikana. Keräys muistuttaa siitä, että
jokaisella lapsella on oikeus

leikkiin, iloon ja turvaan sekä
tukee vanhempia kasvattamaan ja suojelemaan lapsia.
Keräys toteutetaan vapaaehtoisvoimin lipaskeräyksenä. Kuka tahansa
voi lähteä vapaaehtoiseksi
kerääjäksi, ja myös yritykset
voivat ottaa keräyslippaan
tiskilleen. Lahjoituksen voi
tehdä myös tilille.
Keräyksen tuotosta 75%
jää Ylivieskan paikallisyhdistykselle ja 25% kes-

kusjärjestölle kattamaan
keräyskuluja. Ylivieskan
paikallisyhdistyksen tämän
vuoden keräyskohde on lasten kesäkonsertti. Konsertti
on perheille ilmainen ja
yhteistyökumppaneina on
useita paikallisia yrityksiä.
Maanantaisin kokoontuu
iltaperhekahvila Joukahaisen päiväkodissa. Ohjelmassa on vapaata leikkiä,
askartelua, jutustelua sekä
pientä iltapalaa. Käytössä

on liikuntasali jossa lapset
voivat temmeltää.
Perhekahvila kokoontuu
keskiviikkoisin nuorisotila
Sputnikissa. Vanhempien
vertaistuki on yksi niistä
asioista jota kahvilatoiminnalla haetaan. Kävijöissä on sekä kotona olevia vanhempia sekä töissä
käyviä. Paikalla on myös
aina samanikäisiä lapsia
joten leikkikavereita löytyy
kaikille. Ystävyyssuhteita

syntyy ja perheet tutustuvat
toisiinsa.
MLL:n paikallisyhdistyksen
toiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan. Lisätietoja
yhdistyksen toiminnasta löytyy
tämän lehden järjestöpalstalta,
Facebookista, Instagramista
sekä yhdistyksen puheenjohtajalta Anna Tammelinilta, puh. 045 113 2108
tai Kirsi Takkiselta,
puh. 040 756 3179.
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Kaija Kärkinen & Antti Korhonen
avaavat Akustiikan klubi-illat
Voin puhua vain omasta
kokemuksestani: tuo metsään meneminen on kyllä
sellainen, se tekee oikeasti
hyvää. Informaatiota tulee
nykypäivänä niin valtavat
määrät, että olisi hyvä löytää
joku keino irrottautua siitä
tulvasta ja kuunnella, mitä
asiaa omalla keholla ja mielellä on. Ja juuri pari päivää
laiskotelleena huomaan,
että sekin on tehnyt hyvää.

Tänä keväänä Akustiikkaan voi tulla kokemaan
klubi-illan tunnelmaa, sillä artistit tulevat
esiintymään kulttuurikeskuksen näyttelysalissa
hyvin ainutlaatuisessa ja intiimissä tunnelmassa. Sisustukseen satsataan erityisesti ja
siitä tehdän klubimainen. Koko konsertin ajan
pelaava tarjoilu A-oikeuksin on mukava lisä
uudenlaiseen tapahtumakonseptiin.
Akustiikan ensimmäisessä
klubi-illassa tulevat esiintymään valovoimainen
laulajatar Kaija Kärkinen
yhdessä kitaristi Antti Korhosen kanssa. Luvassa on
ikivihreitä kappaleita vuosien varrelta sykähdyttävien
sovitusten saattelemana.
Seuraavassa Kaija Kärkisen
mietteitä Vieskan Viikon
haastattelussa.

Miten vietit pääsiäisen?

Johtoajatukseni oli, että
pääsiäisenä en tee mitään!
Freelancer-arkeni koostuu
monenlaisista töistä, joista
suuri osa vaatii huolellista
valmistautumista ja uuden
opettelua. Onnekseni alkuvuosi on ollut työntäyteinen,
mutta samalla vaatinut melkoisesti voimavaroja, joten
muutaman päivän suunnitAloitatte Akustiikan uudet telematon hengähdytauko
klubi-illat, mitä odotuksia oli paikallaan. Unelmani
sinulla on illan suhteen?
toteutui; vietimme rauhaisan kotipääsiäisen perheen
Uuden klubin aloittaminen kanssa ja kutsuimme ystävät
on aina jännittävää ja toivon, syömään nyhtölammasta,
että ihmiset tulevat rohkeasti joka on pääsiäisbravuurini.
kokemaan jotain, mistä eivät
vielä tiedä. Elävän musiikin Mikä tekee keikasta onpaikat ovat aina tervetulleita, nistuneen?
ja toivon klubin vetäjiltä
kärsivällisyyttä, että ihmi- Ei ole yhtä kaavaa siihen,
set ehtisivät löytää paikan miten keikka onnistuu. Toki
päälle säännöllisesti. Eräs oma valmistautuminen on
pitkän linjan klubijärjestäjä tärkeää, ohjelmisto hallussa
sanoi, että vähintään kaksi ja ääni auki, ja sopivasti aivuotta menee uuden klubin kaa keskittyä ja rauhoittua
sisäänajoon.
ennen keikkaa. Elämä on
sen verran yllätyksellistä, että
Keikkailet nyt Antti Kor- aina kaikki ei mene niinkuin
honen kanssa, mistä yhteis- olisi ihanteellista. Sattuma
työnne sai alkunsa?
tuo kuitenkin aina lisää
energiaa ja keikka saattaakin
Antti on kitaristi ja myös olla mahtava. Joskus yleisö
näyttelijä. Olemme tehneet on aluksi varautuneempaa,
töitä yhdessä pari vuotta, joskus lähtee heti mukaan.
Musiikkiteatteri Kapsäkin Se kohtaaminen on juuri
kahdessa musiikkinäytel- se merkittävin, että löytää
mässä. Takahuoneessa tuli reitin ihmisten luokse, ja
puheeksi, että olisi mukava jakaa sen hetken yhdessä.
tehdä jotakin musiikillista Onnistunut keikka on aina
yhteistyötä teatterin ulko- molemminpuolinen kokepuolellakin. Ohjelmistoksi mus yleisön kanssa.
muotoutui monipuolinen
kattaus kotimaista iskelmä-, Miten valmistaudut keilaulelma ja rock/popmu- koille?
siikkia, joita Antti sovitti
latinomaustein. Tuloksena Latautuminen keikkafiion mielestäni onnistunut likseen alkaa yleensä meikmiksaus suomalaista ja ete- kauksesta ja vaatteiden vaihläistä kaihoa.
tamisesta. Samalla käyn
biisit läpi ”pikakelauksella”,

Mikä on seuraava lomasuunnitelmasi?
Freelancer viettää lomaa
silloin, kun ei töitä satu
olemaan. Ensi kesä näyttää
ainakin toistaiseksi siltä, että
lomaillakin ehtii, joten luultavasti olen paljon perheen
kanssa mökillä, vesijuoksen
järvessä ja kirjoittelen talven
aikana muhineita ideoita
lauluiksi.
Mikä on sinun neuvosi yksinäisyyden vähentämiselle?

Kaija Kärkinen esiintyy Akustiikan klubi-illassa perjantaina 28.4. Kuva Tanu Kallio.
että tekstit varmasti olisivat
päässä. Soundceck on tärkeä
osa myös, kaiken täytyy
toimia, että voi keskittyä
omaan tekemiseen. Juuri ennen keikkaa saatan vetäytyä
omiin oloihini, maadutan
itseni siihen hetkeen.

Mainitse yksi musiikillisista
esikuvistasi?

lamaan isossa kuorossa, olla
yksi osa suurta moniäänistä
kokonaisuutta. Toivottavasti
Jos vain yhden saa mainita, saan unelmani toteutettua,
niin se on sitten varmaankin kun ääni vielä toimii!
Eva Dahlgren. Hänen musiikkinsa kokonaisudessaan, Olet kotoisin Sodankylästä,
vahvat tekstit ja sielukas ääni näkyvätkö pohjoiset juuret
iskivät nuoreen minääni sinussa jotenkin?
Millainen musiikki saa lähtemättömän jäljen, ja
sinut syttymään?
synnyttivät halun tehdä Pohjoinen näkyy ja tuntuu
myös itse.
ehkä eniten niin, että minun
Riippuu täysin tilanteesta,
on pakko päästä välillä omiin
päivästä ja mielentilasta. Kenen kanssa haluaisit oloihini, saavuttamattomiin.
Kuuntelen musiikkia usein- esiintyä yhdessä?
Kun tarvitsen omaa tilaa
miten lenkillä tai koiran
ja mielenrauhaa, menen
kanssa kävellessä. Luureista Enpäs nimeäkään tähän metsään, korkeintaan koiran
saattaa päivästä riippuen ketään yksittäistä artistia tai otan mukaani. Onneksi on
tulla Bruce Springsteeniä, muusikkoa, heitä nimittäin vielä täällä etelässäkin metsiä
Eva Dahlgrenia, Emmylou olisi moniakin, niin koti- mihin mennä!
Harrisia, Marizaa, Nine Inch kuin ulkomaalaisia. Viime
Nailsia tai Lady Gagaa. Pää- vuosina on vahvistunut Jokin vinkkisi yleiseen hysiäisenä soi Johannespassio. haave päästä joskus vielä lau- vinvointiin?

En kyllä halua neuvoja jaella,
kun ihmisten elämäntilanteet ovat niin moninaiset.
Mutta jos vain voimia riittää,
voisi lähteä esimerkiksi
teatteriin, keikalle tai konserttiin. Ei tarvitse itse olla
esillä, mutta saa kokea jotain
yhdessä muiden kanssa, ja
kenties rohkaistuu juttelemaankin.
Jos saisit yhden supervoiman mikä se olisi?
En ole kyllä supervoimia
kaipaillut, mutta jos saisin
superälyn, niin kehittäisin
menetelmän, jolla kaikki
maapallolla käytetty energia
tulisi ilmaiseksi ja saastuttamatta auringosta, ja suunnittelisin kaiken teollisuuden
kierrätyspohjaiseksi. Noin
niinkuin aluksi.
Mitä haluat sanoa Vieskan
Viikon lukijoille?
Nähdään Akustiikan klubi-illassa, tulkaa nauttimaan
keväisestä kaihosta!
Elina Kytökorpi

8

Perjantai 21.4.2017

Digikoulu rantautui
Päivärinnan kouluun
Elisa järjesti lapsille tarkoitettu digikoulun
Ylivieskassa. Kaikkiaan digikouluja järjestetään kevään aikana 13 eri paikkakunnalla
tähän mennessä niissä on koulutettu jo yli
tuhat lasta.

Syksyllä 2014 käynnistetty
digikoulutoiminta on vieraillut lukuisissa kouluissa
jo noin neljälläkymmenellä
paikkakunnalla. Digikouluissa 10–12 -vuotiaat lapset
ovat oppineet ohjelmoinnin
perusteita sekä tutustuvat
esineiden internetiin, robotteihin sekä digitalisaatioon.
– Digikoulut aloitettiin
vuonna 2014 sillä ajatuksella,
että halusimme valmistaa oppilaita ja opettajia
koodaamisen tulemiseen
kouluihin. Digikoulukonseptimme on osoittautunut erinomaiseksi tavaksi
jakaa ajankohtaista tietoa
digitalisaatiosta koulumaailmaan, sanoo Elisan
Pohjois-Suomen aluejohtaja
Jarmo Mikkola.
– Haluamme auttaa kaikenikäisiä ymmärtämään
paremmin digitalisoituvaa

maailmaa ja toimimaan
siellä. Esimerkiksi juuri
ohjelmointia vaaditaan yhä
useampien laitteiden toimintaan, ja siksi siitä on hyvä
ymmärtää jotakin. Kaikista
ei tarvitse tulla koodareita
tai vaikkapa robotisaation
asiantuntijoita, mutta jokaisen on hyvä ymmärtää
asioiden toimintalogiikkaa
verkottuvassa maailmassa.
Koodaaminen opettaa
asioita monilta aihealueilta
kuin huomaamatta
Elisan digikouluissa
koodaamiseen tutustutaan
ilmaisen Tynker-sovelluksen
avulla. Tynker visualisoi
käytettävät komennot ja
auttaa nuoriakin lapsia
hahmottamaan logiikan,
johon ohjelmointi perustuu.
Päivärinnan koulun oppilaat pääsivät koodaamaan
sovelluksen avulla omia

Päivärinnan koulun 5B –luokan oppilaat Oona Kukkola, Helmi Sillanpää, Veeti Salmela ja Elia Saari saamassa oppia
Elisan Business Manager Toni Kosolta. Kuva Ulla Hautamäki.
pelejä ja animaatioita.
– Tynker-sovelluksessa
lapset pääsevät harjoittelemaan monenlaisia
muitakin taitoja kuin vain
koodaamisen perusteita.

Ohjelma on englanninkielinen, joten kielitaito
luonnollisestikin karttuu,
mutta ohjelma tutustuttaa myös matematiikkaan
ja esimerkiksi fysiikkaan.

Päivän päätteeksi kukin ryhmä esitteli luokan muille oppilaille tekemänsä pelin, tässä ovat vuorossa Nella-Marie Jokitalo
ja Noora Korkala sekä tukena digikouluopettaja Osku Kannisto. Kuva Ulla Hautamäki.

Tynkerissä hyödynnetään
esimerkiksi geometriaa ja
kulmia, ja myös fysiikkaa
sivutaan, kun voidaan pohtia,
mitä tapahtuu, kun esineet
törmäävät, kertoo Elisan
digikouluopettaja Osku
Kannisto.
Idea digikouluun syntyi
työntekijöiltä
– Elisan digikoulu on
loistava esimerkki siitä,
kuinka työnantaja voi
osallistaa ja antaa konkreettisia mahdollisuuksia
omalle henkilökunnalleen
olla mukana toteuttamassa
vastuullisuutta ja yrityskansalaisuutta. Meidän perusarvoihimme kuuluu vastuullisuus ja uusiutuminen.
Idea Elisan digikouluihin

syntyi alun perin henkilöstön aloitteesta. Elisalaisten
digikouluopettajien into
oppia uutta ja osallistua
yhteiseen tekemiseen ovat
mainio esimerkki elisalaisten
arvojen jalkautumisesta
käytäntöön, sanoo Elisan
yritysvastuujohtaja Minna
Kröger.
– Digitalisaatio tuo monia positiivisia mahdollisuuksia yhteiskunnalle,
mutta samalla se vaatii
yhteisiä ponnisteluja varmistamaan, että jokaisella
meillä on niitä taitoja ja
osaamista, joita tulevaisuuden digikansalaisuus vaatii.
Elisan digikoulut ovat omalta osaltaan rakentamassa
tätä osaamiskokonaisuutta.

Päivän aikana oppilaat ohjelmoivat ryhmissä oman pelin.
Kuva Ulla Hautamäki.
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Oulu South Crea-hanke aktivoi
luovan alan toimijoita ja tuo
Riku Rantalan Ylivieskaan
Ylivieskaan on tulossa
mm. maksuton palvelumuotoilun työpaja 24.4.
Samana iltana klo 17
Akustiikassa on puhumassa Madventuresista
ja Mad Cook Showsta
tuttu Riku Rantala.
Ylivieskan seutukunnalla
toimivassa Oulu South
Crea-hankkeessa järjestetään yhtenä osiona kevään
ja kesän aikana mm. taidetyöpajoja ja tilaisuuksia,
joissa hyödynnetään taiteilijoita ja taideopiskelijoita
tai luovan alan yrittäjiä
kouluttajina. Oulu South
Crea hanke jakaa tietoa
yritystoiminnan aloittamisesta, luovista aloista ja
osuuskuntayrittäjyydestä.
Osallistujat pääsevät mukaan erilaisten kädentaitojen
ja taiteen pariin. Ylivieskan
seutukuntayhdistys toteuttaa
taidetyöpajoja Ylivieskatalo
Akustiikassa ja Puuhkalan
kotiseutumuseon alueella
sekä Savelassa. Kärsämäellä
järjestetään luovan studion
kokeilu sekä taidetyöpajoja.
Taidetyöpajoja on tarjolla
kaikenikäisille. Nämä kaikki

löytyvät facebookista hakusanalla #OuluSouthCrea
Hankkeessa kartoitetaan kulttuurituotannon ja
luovan alan mikroyrityksiä
ja aloittavia yrityksiä sekä
yrittäjiksi aikovia. Hankkeessa kerätään tietoja
hyvistä toimintamalleista,
joilla voidaan vahvistaa
kulttuurituotannon ja luovien alojen yritystoimintaa.
Hankkeessa selvitetään

kysyntää kulttuurituotannon
yrittäjyydelle seutukuntien
alueella kyselyin esim. kesätapahtumissa, matkailussa ja hyvinvoinnissa.
Kartoituksen jälkeen kulttuurituotannon ja luovien
alojen toimijoille suoritetaan
kysely, jossa kysytään heidän
tarpeitaan yritysneuvonnan,
yrityshautomotoiminnan
ja osuuskuntatoiminnan
suhteen.

Avoimet työpaikat
Ylivieskassa

Rakennusinsinööri, sähkö- ja automaatio-osaaja,
vastaava työterveyslääkäri,
työterveyslääkäri, yleislääkäri, puheterapeutti,
päätoimisia tuntiopettajia,
luokanopettajia, laaja-alainen erityisopettaja, myyntipäällikkö, koulukuraattori,
sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, kirjanpitäjiä, asiakasja myyntineuvottelijoita,
myyntiedustajia, yrittäjä/
edustaja/myyjä, kiinteistönvälittäjiä, sosiaalialan
ohjaaja, toimistotyöntekijä,
parturi-kampaajia, kiinteistöhuollon kesätyöntekijöitä, teknisen kiinteistön
ylläpidon kesätyöntekijöitä,
palveluohjaaja, leipomotuotteiden myyjiä,
ma-myyjä, R-kauppias,
huoltamokahvilatyöntekijä,
puhelinmyyjiä, lähihoitaja,

järjestyksenvalvoja, kirvesmiehiä, rakennustyöntekijöitä teolliseen rakentamiseen, timpuri, LVI-asentaja,
levytyökeskuksen käyttäjiä,
särmääjiä, autonasentaja,
huoltamokorjaamotyöntekijä, sähkörata-, vahvavirta
ja kytkinlaitosasentaja,
ikkuna/oviteollisuustyöntekijä, kenkäteollisuuden
työntekijä, kokoonpanija,
tuotantotyöntekijöitä, kuorma-autonkuljettaja, siivooja,
maanrakennustyöntekijä,
nuorten kesätyöpaikkoja,
erityisurakoitsija/yrittäjä,
yrittäjä.

Alavieskassa

Vieraan kielen opettaja,
luokanopettaja, koulukuraattori, kirjanpitäjä, myyjä,
rakennustyöntekijöitä
teolliseen rakentamiseen,
levytyökeskuksen käyttäjä,

särmääjä, kenkäteollisuuden
työntekijä, kokoonpanija,
tuotantotyöntekijä, erityisurakoitsija/yrittäjä.

Sievissä

Toimitusjohtaja, kotitalouden tuntiopettaja,
äidinkielen lehtorin vs,
luokanopettajan sijaisuuksia, luokanopettajan virka,
tuntiopettajan virka, koneistamon esimies, kirjanpitäjiä,
kunnossapitoasentaja, myyjiä, timpuri, särmääjä, ikkuna/oviteollisuustyöntekijä,
jalkinetyöntekijä, tuotantotyöntekijöitä, vaiheompelija,
elektroniikkakokoonpanija,
kesätyöntekijä tuotantoon,
kokoonpanijoita, siivooja.
Lisätietoa työpaikoista
www.mol.fi

Ilmoita yrityksesi kesätyöpaikoista Vieskan Viikossa!

Apteekkarin kynästä
ASIAA RESEPTEISTÄ 2
Resepti (eli virallisesti lääkemääräys) on
lääkärin ”määräys” apteekille toimittaa
tietty lääke tietylle potilaalle tiettyyn
käyttöön. Mikään resepti ei ole ikuinen,
vaan resepti koskee tiettyä lääkemäärää
tai lääkehoitoa tietylle ajalla. Pisimmillään reseptillä voi olla lääkehoito
kahdeksi vuodeksi. Useilla meistä on
pitkäaikaissairauksia, jotka vaativat
jatkuvaa lääkitystä. Tällöin resepti on
uusittava (eli virallisesti uudistettava),
jotta hoidon jatkaminen on mahdollista.
Reseptien uusimisessa on kaksi haastetta
uusijalle, siis hoitavalle lääkärille. Toisaalta uusimisen pitää hoitua nopeasti
ja mutkattomasti, jotta turvataan keskeytymätön lääkehoito eikä potilas jää
ilman lääkettänsä. Toisaalta uusimisten
on oltava harkittuja, jotta ei lyötäisi laimin seurantaa sekä hoidon arviointia ja
tarvittaessa sen muuttamista. Turhaan
uusitut, ”päälle jääneet” lääkkeet saattavat
olla yhtä haitallisia kuin suunnittelemattomat lääkehoidon keskeytymiset. On
valitettava tosiasia, että terveydenhuollon
resurssit eivät useinkaan riitä näiden
haasteiden ratkomiseen.

Mahdollisuus jättää itse uusintapyyntö
on hieno asia, joka lisää vastuuta omasta
lääkehoidosta. Asialla on toinenkin
puoli: kun jotakin voi tehdä helposti,
sitä myös tehdään paljon. Useissa terveyskeskuksissa on uusintapyyntöjen
käsittely ruuhkautunut – niin myös
Ylivieskassa. Mikä olisi ratkaisu tähän
asiaan? Uusintapyynnön jättämistä ei
ainakaan saisi jättää viime tinkaan, vaan
ryhtyä asiaan ajoissa, esimerkiksi silloin
kun on noin kuukaudeksi lääkkeitä jäljellä. Itse suosittelen apteekin palvelun
hyödyntämistä, koska samalla voi keskustella lääkitystilanteestaan ja tarvittaessa
liittää uusimispyyntöön viestin uusijalle.
Apteekissa pystytään myös arvioimaan,
onko uusintapyynnön jättäminen yleensä
mielekästä. Tämä saattaa säästää aikaa
ja vaivaa. Ainakin Ylivieskan apteekissa
saa muutaman euron palvelumaksulla
kerralla useammankin uusintapyynnön.

Siitä riippumatta, hoidatko asiaa itse vai
annatko apteekin palvella, muistathan, että
et ole uusimassa reseptiä vaan jättämässä
uusintapyyntöä. Hoitava lääkäri vastaa
hoidosta, ja hän päättää uusiiko lääkkeen
vai ei. Myös uusinnasta kieltäytymisestä
Vanhat paperiset reseptit jäävät tämän
pitäisi tulla tekstiviesti, eli on erittäin
vuoden aikana pois käytöstä sitä mukaa,
suositeltavaa että jätät matkapuhelinkun ne tyhjenevät ja vanhenevat. Resepti
numerosi viestitystä varten. Viesti voi
ei ole enää paperi, jonka voi jättää jonnesisältää esimerkiksi kehotuksen mennä
kin ”luukulle” ja noutaa sieltä uusittuna.
laboratoriokokeisiin ja/tai käydä lääkärin
Reseptit ovat nyt sähköisiä, mutta silti
tai hoitajan vastaanotolla.
niiden uusimisesta on pidettävä huolta. Jokainen täysi-ikäinen näkee omat
Uusimispyynnön voit luonnollisesti jättää
sähköiset reseptinsä Kanta-palvelussa.
vain, jos sinulla on hoitosuhde olemassa.
Tämä tietysti edellyttää mahdollisuutta
Julkisessa terveydenhuollossa ei uusita
käyttää tietokonetta nettiyhteyksineen
ja myös mahdollisuutta tunnistautua reseptejä, jotka on määrätty yksityisellä
sähköisesti (käytännössä omia verkko- lääkäriasemalla. Sairaalat eivät yleensä
pankkitunnuksia). Muutoinkin terve- ota uusimispyyntöjä vastaan ollenkaan.
ydenhuollossa pyritään yhä enemmän
siirtymään sähköiseen asiointiin. Itse Muutaman kuukauden päästä on kesä.
vieroksuin sähköistä reseptiä kun se Valmistaudu kesään myös jättämällä
vuonna 2011 tuli osaksi työtäni, ja nyt se reseptien uusintapyynnöt hyvissä ajoin
vaan on arkea ja muu on poikkeusta. Tällä ennen keskikesää, jolloin julkisessa terhetkellä vieroksun ajatusta etälääkäristä veydenhuollossa kiireettömien asioiden
verkon välityksellä, mutta ilmeisesti hoito saattaa hidastua.
5-10 vuoden päästä se on arkea ja muu
Jos reseptiasiat uusintoineen tuntuvat
on poikkeusta – vai onko näin?
vaikeilta, voit tulla apteekkiin myös
Reseptin uusintapyynnön jättäminen vain keskustelemaan reseptitilanteestasi.
Kanta-palvelussa ja uusitusta reseptistä Voimme tarvittaessa tulostaa mukaasi
tekstiviestin saaminen ovat jo arkea yhteenvedon sähköisistä resepteistä.
monelle apteekin asiakkaalle. Mutta Tosin emme useinkaan suosittele papeon muistettava myös heidät, jotka eivät ritulosteita, koska ne eivät ole reseptejä
sähköisiä palveluja käytä. Vaihtoehtona eikä niihin tehdä merkintöjä lääkkeiden
on käydä apteekissa tai hoitopaikassa toimituksista ja jäljelle jäävistä määristä.
(esim. terveyskeskuksessa), jossa resepti Jos lääkehoitosi askarruttaa sinua todella
on määrätty. Asiointia puhelimitse emme paljon, apteekilla on ajanvarauksella
suosittele, koska tietosuojavaatimukset tarjolla myös maksullinen Lääkityksen
asiakkaan tunnistamisesta ovat haasteel- tarkistuspalvelu. Sen hyödyntäminen
liset eikä apteekeille siksi ole lupaa antaa kannattaa, tule kysymään lisätietoja!
tietoja resepteistä puhelimitse. Samasta
Petteri Henriksson
syystä myöskään sähköpostitse asiointi
ei ole mahdollista.
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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Ulkoilu
Polut ja laavut tutuiksi -retkien ensimmäinen kohde 24.4.

Vilinkallion laavu
Viime vuonna aloitetut Polut ja laavut tutuiksi –retket
jatkuvat taas tänä keväänä.
Nämä retket toteutetaan
yhteistyssä Ylivieskan
Latu ry:n ja Ylivieskan
Liikuntapalveluiden kanssa ja niihin voi osallistua
kuka tahansa kiinnostunut.
Toukokuun loppuun mennessä tutustutaan kuuteen
eri retkeilyreittiin, joista
osassa on myös laavu tai
kota. Osallistuminen on
maksuton eikä vaadi edes
ennakkoilmoittautumista.
Ensimmäisenä on vuorossa
Ojakylän koulun lähellä
oleva Vilinkallion laavu.
Se sijaitsee vain noin kilometrin päässä koululta
ja tämä reitti on latupohjaa
eli sen pitäisi olla helposti
kuljettavissa. Laavulle pää-

see myös pidempää kautta,
jolloin yhteen suuntaan
matkaa on kolme kilometriä.
Tämä pidempi reitti kulkee
suurimmaksi osin tietä pitkin ja voihan mennä ensin
lyhempää reittiä ja palata
takaisin pidemmän kautta.
Varustukseksi riittää sään
mukainen vaatetus sekä
kumisaappaat tai muut vedenpitävät jalkineet. Perillä
laavulla on nuotio valmiina odottamassa, eli omat
makkarat mukaan mikäli
makkaranpaistosta pitää.
Eväiden syöntiin ja makkaranpaistoon ei ole määritelty
aikataulua, vaan tarkoitus
on mennä porukan mieltymyksen mukaan. Myös
lapset ovat tervetulleita
mukaan, vaatimuksena on kilometrin mennen ja tullen. on Perkkiöntie 50 ja sinne
Ojakylän koulun osoite käännytään Kokkolantieltä
vain se että jaksaa kävellä

noin kilometrin päästä Savelantien ja Ylivieskantien

risteyksestä. Perkkiöntietä
ei tarvitse ajaa kuin noin
puoli kilometriä. Liikuntakeskukselta matkaa on
yhteensä vähän yli viisi
kilometriä. Mikäli sinulla
ei ole kyytiä tai olet epävarma reitistä, kello 16.30
on yhteislähtö Liikuntakeskukselta Ojakylän koululle.
”Viime vuonna lähtö oli niin
kutsutulta takapihalta, mutta
kahvioon voi myöskin mennä hieman ennen puolta”,
kertoo Ylivieskan Latu ry:n
puheenjohtaja Seppo Kallio.
Vaihtoehtoisesti voi mennä
suoraan koululle, josta lähtö
laavulle kello 17.00.
Mukaan siis omat eväät
halutessasi, säänmukaiset
varusteet ja hyvää mieltä!
Elina Kytökorpi

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

Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa
Lukkarinkatu 1, www.facebook.com/tuokiotupa
puh 044 987 2895 ja 044 987 2896

Pe 21.4. klo 13 Perjantain Piristykset: tietovisa ja Tuokiotupa -filmin esitys
MLL Ylivieska
Su 23.4. klo 12 Sunnuntain ratoksi pelataan skippoa.
22.4. Kirppis lasten ja nuorison tarvikkeille klo 10-13 klo 16 Vapaaehtoisten kuukausikahvit Tuokiotuvalla.
Ylivieskan ammattiopistolla, Kuusitie 6. Lisätietoa sivulla 5. Ma 24.4. klo 9.45 Lähdemme tuvalta yhdessä Kotikartanoon laulamaan.
24.4. iltaperhekahvila joukahaisen päiväkodissa klo 17.30-19. klo 10 Senioreiden Netti-klinikalla Jaana opastaa:
sähköposti.
Tarjolla kevyt iltapala 1€/perhe.
HUOM! Kevään viimeinen Netti-klinikka. Voit kysyä
aiemmistakin aiheista. Mahdollisuus varata aika myös
26.4. perhekahvila Sputnikissa klo 9.30-11.30
Opastusta kantoliinailuun. Oma kantoväline mukaan. henkilökohtaiseen ohjaukseen.
Ti 25.4 klo 10 Tuolijumppa
Tarjolla runsas aamupala 2€/perhe
klo 13 Paina puuta -tarinatuokio. Aiheena: kevät.
Lapset ensin -keräys jatkuu aina 15.5 asti.Keräyksen Ke 26.4. klo 13 Laulamme yhdessä säestyksen kera.
klo 18 Miesten ilta.
tuotolla järjestetään lapsille kesäkonsertti.
KULJETUSPALVELU.
Voit tilata keskiviikolle meiltä kuljetuksen tuvalle. Esteetön taksi. Kuljetukset n 10 km. Lukkarinkadulta. Reitti
suunnitellaan tilausten mukaan. Tilaukset Tuokiotuvalta
Kaikki
viimeistään ti 25.4. klo 16 puh 044 987 2895.
Leena Salinin
To 27.4. klo 8-10 Kuntosalivuoromme Kotikartanossa.
näköislehdet
Ilta-auringon
lempeät kasvot
runokirjan
julkistamistilaisuus
26.4. klo 18.30.
Ylivieskan kaupunginkirjastossa

Tervetuloa!

luettavissa
ilmaiseksi
vieskanviikko.fi

Tuokiotupa on auki ma-pe klo 9-16, la-su ja pyhät klo
11-16. Tervetuloa tuvalle!

Ylivieskan Latu
Koko perheen metsäseikkailu klo 17-18 liikuntakeskuksen pururadan ympäristössä. Huomioithan, että
keväällä metsä on vielä märkää ja varusteet sen mukaan.
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.
Polut ja laavut tutuksi ma 24.4. jatketaan viime syksynä
aloitettuja ja mukavaksi havaittuja polut ja laavut retkiä.
Ensimmäinen retki suuntautuu Vilinkallion laavulle
Ojakylälle. Kokoontuminen Ojakylän koulun pihalla
klo 17.00. Nuotiolla tulet, omat eväät mukaan.

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.

Ostetaan

Halutaan vuokrata

Ajettava ruohonleikkuri Halutaan vuokrata omaHusqvarna, Mtd, Stiga, kotitalo Ylivieskasta. VäPartner 040 812 1371.
hintään 3 makuuhuonetta.
Puh. 040 964 0410

Perjantai 21.4.2017
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Vapaa-aika
Sudoku
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Kuka mitä häh -vastaukset
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6. Vuonna 1943.
7. Päässä, nielun ja keskikorvan yhdistävä korvatorvi.
8. 8 prosenttia.
9. Shakespeare.
10. Tervapääsky, kuuluu
kirskulintuihin.
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Ristikoiden vastaukset takasivulla
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Märkä juttu

1. Tallinnan lähellä Virossa.
2. Arnold Schwarzenegger.
3. Kirkon erillinen kellotorni.
4. Yhteiskunta, jossa valta
on varakkailla.
5. Amerikkalainen jazzpasunisti ja orkesterinjohtaja.
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Vaikea
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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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KANSALLINEN VETERAANIJUHLA
TO 27.4.2017 KLO 13

Aika vaihtaa
renkaat?
Palvelemme tällä
viikolla myös
lauantaina klo 10-14!

ww

YLIVIESKAN KULTTUURIKESKUS AKUSTIIKASSA
KAHVITUS KLO 12.30 ALKAEN

w.t m n e t .f i

5/2017

3/2017

• Kaupungin tervehdys,
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Eero Kippola
• Juhlapuhe everstiluutnantti Esko Hirviniemi
• Sotainvalidien lipun siunaus, kappalainen Tuomo Kälviä
• Ohjelmaosuuksista vastaavat Päivärinnan lapsikuoro,
musiikkiopiston soittajat ja lausuntaa Pertti Korhonen

Meillä voit
maksaa
joustavasti
laskulla tai
erissä!

Ruutihaantie 2, Ylivieska
Puh. 010 401 3920
Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,1717 e/min (alv. 24 %).
Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,06 e/min (alv. 24 %).

vianor.fi

OSTAMME JA NOUDAMME

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

Kiitämme äänestäjien
luottamuksesta.
Alavieskan ja Ylivieskan
Perussuomalaisten
kuntavaaliehdokkaat.

Vieskan Viikko kiittää ehdokkaita
yhteistyöstä ja onnittelee valtuustoon
päässeitä kuntavaaliehdokkaita!
Me äänemme antaneet uskomme teidän
kaikkien työskentelevän lannistumatta
yhteiseksi parhaaksemme.
Työn sarkaa on vielä paljon, tästä
kotiseutumme kehityksen on hyvä alkaa!

– Made in Ylivieska –

Sudokujen
ratkaisut
Helppo

Tule kanssamme tutustumaan Ylivieskan retkeilyreitteihin ja laavuihin.
Retkelle lähtö kohteesta klo 17. (Paitsi yövaellus pe klo 20)
Mukaan voit ottaa retkieväät. Ei ilmoittautumista!

Kiitos luottamuksesta!

JUHA VÄHÄKANGAS
Psykiatrinen sairaanhoitaja,
perheterapeutti, Alavieska

Harkintaa,
luotettavuutta,
sote-asiantuntemusta

Seuraava
Vieskan Viikko
ilmestyy
perjantaina
28.4.
Varaathan paikkasi
ajoissa!
Materiaalit
viimeistään
tiistaina 25.4.

PÄIVÄ

KOHDE

LÄHTÖPAIKKA

MA 24.4.17

VILINKALLION LAAVU
(OJAKYLÄ)
MÖYRYN LAAVU
(VÄHÄKANGAS)

Ojakylän koulu
reitit 1km ja 3km
Vesimaan metsätie
190 TAI Salon maja
(Rääkyläntie 116)
reitit 1km ja 6km

MA 8.5.17

PE 12.5.17

YÖVAELLUS
(AHVENLAMPI/ISOJÄRVI
LUONTOPOLULLA)

MA 15.5.17

LAMPIN LAAVU
(HUHMARLAMPI)

MA 22.5.17
MA 29.5.17

LIIKUNTAKESKUKSEN
LUONTOPOLKU
NIKEN KALLION KOTA
(Paskalan metsätie 265)

Vaikea

Lähtö klo 20
Liikuntakeskuksesta, klo
20.30 Isojärven
parkkipaikalta

reitti 4.2km
Lampinrannantie 80,
josta lenkki TAI
Huhmarista noin 4km
reitti
Liikuntapuiston
huoltorakennus
Paskalan metsätien ja
Löytynniemen
metsätien risteys

KryptoNiitin
ratkaisu

••••••PERHONEN•K
••••••Ä•Y•RAVURI
••••••ÄSSÄ•L•D•N
••••••T•T•ELOISA
POSSU•ETYYLI•S••
U•O•H•••N•O•EMIT
HORKKA•TEOS•LI•Ä
J•I•A•M•N•TÄI••R
ENSI•TAE••E•ÖLJY
T•T•••A•TELE•O•T
AJAJA•••Y•U••R•T
•O•O••KORI•SIVEÄ
NUKKA•U•Ä•KÄHINÄ
ALKAA•O•••I•M•E•
PE••VERBI•DUETTO
A•ALA•I•SÄE••RÄ•
••R••••SO••ORI•M
VAKAA•SEIVÄS•KOE
O•K••••OS••AVOIN
INISTÄ•SÄLE••O•U

