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PTT- Palvelut Oy tuottaa
MYÖS KODINHOITOPALVELUJA
yksilöllisesti jokaiseen kotiin

KEITTIÖKEVÄT

lauantaina myymälöissämme!

•Apua ja tukea ikääntyvien perheenjäsenten kodinaskareisiin.
Olemme turvallisen arjen tukena.
•Helpotusta omaan arkeen ja aikaa itsellesi.
•Kiireisen työviikon jälkeen puhdasta ja raikasta kotia.

Kymmenelle nopeimmalle keittiön
uudistajalle 500 € allaslahjakortti!
Tarjous voimassa 7.5. saakka. Ei koske jo tehtyjä kauppoja.

Tarjouksen pyytäjien kesken arvotaan
Ravintola Pikkuvelin illallismenu kahdelle hengelle.
MYYMÄLÄT:
Kokkolan Minimani
Laura Sorvisto
p. 044 700 8020

KAIPAATKO SUJUVAMPAA ARKEA?
•Lahjoita itsellesi tunti hengähdysaikaa, ja kutsu meidät kartoituskäynnille.
Yhdessä valitsemme teille sopivan kokonaisuuden tarpeidenne mukaan.

Ka

•Arvioimme palvelutarpeesi.
•Suunnittelemme yhdessä palvelukokonaisuuden, joka helpottaa sinun arkeasi.
•Toteutamme palvelun ammattitaidolla.
•Keräämme säännöllisesti palautetta siitä, miten olemme onnistuneet.
•Kehitämme palveluitamme, jotta voisimme palvella sinua entistäkin paremmin.
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MITEN SEN TEEMME?

itarjo

Ylivieskan Kärkkäinen
Matti Meetteri
p. 040 771 8760

www.sievinkeittio.fi

Seija Puurula, puh. 040-7732 759
seija.puurula@ptt-palvelut.ﬁ

www.ptt-palvelut.ﬁ

Nauttikaa vapusta!

MARKKU MYNTTI KY
Kaikki maanrakennustyöt
AMMATTITAIDOLLA
• Rakennusten pohjatyöt • Hiekat • Sorat
• Murskeet • Ruokamulta • Kallion ja kivien louhinta

LVI SUIHKONEN OY

www.lvisuihkonen.fi
Ylivieska: Tomi
p. 044 204 4044

040 7761 871, 0400 905 227
YLIVIESKAN KULTTUURIKESKUS
– Made in Ylivieska –

AKUSTIIKKA

PE 28.4. klo 19
KLUBI-ILTA

Kaija Kärkinen, laulu &
Antti Korhonen, kitara
Kaiho on konsertti kahdelle laulajalle ja kitaralle. Ohjelmassa on
tunnettuja suomalaisia iskelmiä
ja laulelmia uusina, taidokkaina
ja tunnelmallisina sovituksina.
Kappaleita kuullaan mm. Hectorilta, Juicelta, Toivo Kärjeltä ja
Tapio Rautavaaralta. Klubi-illoissa
yleisö saa nauttia huippuartistien
esiintymisestä käsin kosketeltavassa
tunnelmassa näyttelysalissa. Tarjoilut
konsertin ajan A-oikeuksineen.
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.

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

Tässä
lehdessä mm.
Siivoustalkoot
Ylivieskassa

Sivu 3

Liikunnan yö

Sivu 4

Riku
Rantala

OSTAMME JA NOUDAMME

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

0400 534 406 Tero
Takuuvaraosat 040 484 9255

Tyttöjen
jalkapalloa

Metalliromun osto

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

Chorus
Vallis
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Päivyri

Ylivieskassa 28. huhtikuuta 2017
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Pääkirjoitus

P

ääsiäinen oli ja meni,
yksi tragedisimmista
pyhistä Ylivieskassa.
Elämä jatkuu ja vappu tulee. Se
on aina ollut jonkinlainen ilon
juhla, tosin lamavuosien vuoksi
työväen juhla on saattanut
saada kyynisempiä piirteitä.
Ensimmäinen toukokuuta
on juhlapäivä laajemminkin
Euroopassa, meillä sen punavärisyys ei koskaan käsittääkseni
ole ollut liian yliampuvaa. Ja
miksi pitäisikään? Sehän on
äärimmäisen positiivista jos
ihmiset pystyisivät nauttimaan
tästä ylimääräisestä vapaapäivästä ilman mitään ylimääräistä poliittista hurmosta.
Harmillista on kuitenkin se,
että sään on ennustettu olevan suhteellisen kolea. Tosin
näillä lakeuksilla ei ole Hel-

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Nimipäivät

singin Kaivopuiston tapaista
piknikkiä, joten mahdollinen
koleus vain sallii meidän olla
sisätiloissa ja nauttia ylimääräisestä vapaapäivästä. Tosin
eihän kaikilla sitä ole, varsinkin
kauppojen aukioloaikojen
vapautuminen on sekoittanut
arkipyhien merkitystä.
HHH
Viime viikolla julkistettiin
vihdoinkin Jokirannan koulun
sisäilmatutkimuksen tulokset.
Se aiheutti valtaisan kirjoitusryöpyn sosiaalisessa mediassa
ja syystäkin. Itse olen yläasteen
käynyt kyseisessä koulussa ja
silloin sisäilmaongelmia ei
käsittääkseni ollut. Tulokset siis
tulivat ja ne olivat valitettavasti
juuri sitä mitä oli odotettavissa. Nyt kuitenkin on mustaa
valkoisella että rakennus on
lähes tulkoon käyttökelvoton,
miksi se on siis enää käytössä!
Käyttökieltoon heti ,sanoisin!
Tätä lukuvuotta on jäljellä enää
kuukausi. Kuukausi on liian
lyhyt aika saada uusia parakkitiloja. Mikä siis ratkaisuksi?
Kuinka moni ehtii saada siinä
ajassa sen viimeisen pisaran
homealtistumiseen että se vaikuttaa koko loppuelämään?
Nämä ovat kysymyksiä joihin
kukaan ei tiedä vastausta. Mutta
pakko on tehdä jokin ratkaisu,
miten toukokuun ajan voidaan
taata terveelllinen perusopetus.

HHH
Mikäli ilmastomme olisi suotuisampi, opetus voitaisiin
järjestää osittain vaikka pihalla.
Toki joihinkin oppiaineisiin
tarvitaan välineitä tai muuta
sellaista että opetusta ei pysty
järjestämään ulkona, mutta ne
peruslukuaineet kyllä voitaisiin.
Tokihan se vaatisi ylimääräisiä
ponnistuksia ja suunnittelua,
mutta nyt puhutaan asioista
joissa vaakalaudalla on nuoren
ihmisen loppuiän terveys. Ja se
ei ole mikään pikkujuttu. Se
kyllä ärsyttää ja ihmetyttää että
miksi tähän pommiin ei ole
reagoitu aikaisemmin. Miksi
piti odottaa virallisia tuloksia kun oppilaat ja opettajat
ovat oireilleet jo kuukausia
ellei vuosia? Miksi on pitänyt
päästää tilanne näin pahaksi ja
sairastuttaa lopullisesti monta
ihmistä? Vastuunkantajia tuskin löytyy mutta nyt pitäisi
tehdä hyviä päätöksiä asian
korjaamiseksi.
HHH
Koulujen kesäloma on tulossa
mutta niin on myös päättäjien.
Onko tilanne vielä sama kun
koulu jatkuu elokuussa? Nyt
kesän aikana olisi tarpeeksi
aikaa hoitaa asiat väliaikaiskuntoon, tilata vaikka parakit
mikäli se on ainoa vaihtoehto.
En kuitenkaan usko että se

on ainoa vaihtoehto, kaupungilla on varmasti tiloja
joihin opetustilat voitaisiin
järjestää kunnes uusi koulu
on rakennettu. Tai jos ei ole,
niin jollakin on ja niistä pitäisi
ruveta tekemään neuvotteluja
heti. Luulen myöskin että joku
kiinteistönomistaja olisi valmis
vuokraamaan tilat kaupungille
sopuhintaan, koska nuorten
terveys on meidän kaikkien
etu ja velvollisuus. Mikäli
joku tällainen kiinteistö löytyy
yksityiseltä taholta, minä olen
mukana omalta osaltani tukemassa esimerksi mainostamalla
tällaista hyväntahtoisuutta.
HHH
Terveys on asia minkä kanssa
ei voi pelleillä. Saatikka jos sen
menettää suorittaessaan lakisääteistä perusopetusta. Miksi
ihmeessä valtio ei tule tällaisissa asioissa vastaan? Tämä
hyvinvointi yhteiskuntamme
joka on kuuluisa maailmalla
parhaasta perusopetuksesta
ja aina kärjessä muun muassa
Pisa-testeissä. Tikittävä aikapommi jonka pysäyttäminen
vaatii rahallisia ponnistuksia ja
puhaltamista yhteen hiileen.
Syyslukukauteen on vielä aikaa,
mutta jos nyt ei aleta toimimaan välittömästi, ongelmaan
ei tule ratkaisua!

Mannerheimin Lastensuojeluliitto
MLL tekee arvokasta työtä
Viime lehdessä kerroimme
MLL:n toisesta osa-alueesta
Ylivieskassa ja nyt esittelyssä
MLL:n Pohjois-Pohjanmaan
piiri. Ylivieskassa toimii kaksi
piirin työntekijää, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Piia Korkiakoski ja Tsemppi
– iloa ryhmästä! -hankkeessa
vertaistoiminnan ohjaaja Mari
Koutonen.
Piiri järjestää Ylivieskassa
perhekummien sekä Kylämummien ja -vaarien koulutuksia
ja ohjaa jo syntyneitä vapaaehtoissuhteita. Tällä hetkellä
päiväkodeissa vierailee neljä
mummia ja yksi vaari, myös
Ylivieskan ensimmäinen

koulumummi on piakkoin
aloittamassa vierailut yhdellä
alakouluista. Perhekummitoiminnassa vapaaehtoinen
aikuinen perhekummi vierailee
lapsiperheissä ja tukee lapsiperheen hyvinvointia ja antaa
läsnäolollaan voimia perheen
arkeen. Perhekummista voi
hyötyä vaikkapa perhe, joka on
vasta muuttanut Ylivieskaan
tai jossa toisen vanhemman
työ vaatii paljon poissaoloa
paikkakunnalta. Muita piirin työskentelymuotoja Ylivieskassa ovat muun muassa
alakouluilla toteutettavat liikuntaleikkipäivät, yhteistyössä
Rannan koulun viidennen

Perjantai 28.4. (vk 17): Ilpo, Tuure, Ilppo
Lauantai 29.4: Teijo
Sunnuntai 30.4: Miia, Mira, Mirva, Mirka, Mirja,
Mirella, Mirkka, Mirjami
2. sunnuntai pääsiäisestä
Maanantai 1.5. (vk 18): Vappu, Valpuri
Vappu, Suomalaisen työn päivä
Liputuspäivä
Tiistai 2.5: Viivi, Vuokko
Keskiviikko 3.5: Outi
Torstai 4.5: Roosa, Rosa, Ruusu
Perjantai 5.5: Melina, Melissa, Maini

Aurinko

Aurinko nousee klo 05:05 ja laskee klo 21:31.

Jokirannan keittiön ruokalista

Perjantai: Hampurilainen
Tiistai: Broilervihanneskeitto, tuorekurkku,
pehmeä leipä
Keskiviikko: Karjalanpaisti, perunat, rapeatomaatti-kurkkusalaatti
Torstai: Kebabpastavuoka, ketsuppi, porkkanaananassalaatti
Perjantai: Nakkikeitto, kasvispala, pehmeä leipä

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
Perjantai: Stroganoff, perunat, porkkanaraaste,
raparperikiisseli

Kuka mitä häh?

MLL:n perhekahvila. Kuva Kirsi Takkinen.
luokan oppilaiden kanssa.
Myös erilaista kerhotoimintaa voidaan järjestää piirin
työntekijöiden toimesta ja
kevään aikana Ylivieskassa
on käynnistetty mm. Yhdessä
lapsen kanssa -kerhoillat, jotka
on suunnattu miehille ja lapsille. Lisäksi 1-3 -luokkalaisille
suunnattu Kaverikerho on
aloittanut toimintansa maaliskuussa. Molempia kerhoja

vetää Centria ammattikorkeakoulun opiskelijat.
Toukokuussa MLL:n
Pohjois-Pohjanmaan piiri ja
paikallisyhdistys järjestävät
yhteistyössä eri tahojen kanssa
Leikkipäivä-tapahtuman Ylivieskan urheilukentällä, joka on
suunnattu lapsiperheille. Tästä
ja muistakin tapahtumista
saa lisätietoja Facebookista
ja Vieskan Viikko -lehdestä.

1. Milloin Mika Waltarin romaani Sinuhe egyptiläinen ilmestyi?
2. Kuka on säveltänyt baletin Kevätuhri?
3. Mitä tarkoittaa infernaalinen?
4. Minkä maan moottoriajoneuvoissa on kansallisuustunnus ET?
5. Kuinka pitkä on sapattimatka?
6. Kuka on Hestia?
7. Minkä eläimen latinalainen nimi on Coregonus
albula?
8. Missä maassa sijaitsee Reginan kaupunki?
9. Mikä oli kirjailija Väinö Nuortevan pakinoitsijanimimerkki?
10. Mitä tarkoitetaan korpimetsolla?
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

Tervetuloa mukaan yhteiseen siivouspäivään!

Siivotaan yhdessä Ylivieska
kuntoon tänä keväänä
Yhdessä tekemällä ikävätkin
asiat tuntuvat vähemmän
tylsiltä, ja porukalla saadaan
myös hetkessä paljon aikaan.
Yhdenvertainen Ylivieska
–hanke kutsuu ja haastaa
kaikkia ylivieskalaisia kantamaan kortensa – ja tässä
tapauksessa roskat - yhteiseen kekoon keskiviikkona
10. toukokuuta.
Haastamme siis kaikkia
ylivieskalaisia yhdistyksiä,
harrastus- yms. porukoita
mukaan siivoustalkoisiin.
Kaikille mukaan ilmoittautuneille siivousporukoille
jaetaan omat alueet siivottavaksi. Siivottava alue
ilmoitetaan Vieskan Viikko
-lehdessä edellisellä viikolla
perjantaina 5.5.
Jätesäkit roskien keräämistä varten tarjoaa Vestia
ja kahvit ja pullat siivouksen
jälkeen tai lomassa kello 17
– 19 Ylivieskan liikenne-

puistossa tarjoaa Ylivieskan Halpa-Halli.
Ylivieskan liikuntapalvelut tarjoaa
siivouspäivänä 10.5. koko päivän yleisövuoroilla kello 14-21 ”eurolla uimaan”-paketin eli vauvasta vaariin jokaiselle uinti
maksaa euron!
Nyt siis kaikki porukalla siivoustalkoisiin
ja sen jälkeen uimahallille saunomaan ja
uimaan!

Jokirannan koulun
A-rakennus käyttökieltoon
Jokirannan yläkoulun päärakennus, eli A-rakennus
julistettiin tiistai-iltana käyttökieltoon sisäilmaongelmien vuoksi. Sadat oppilaat ovat loppuviikon
kotiopetuksessa, ja uusia opetustiloja etsitään parhaillaan. Koulun C-rakennuksen tilojen käyttöä
voidaan jatkaa. Oppilaiden vanhemmille tiedotetaan
jatkotoimista Wilma-palvelun kautta.

Rannan koululaiset
vaihtavat kesärenkaita
Rannan koulun 5. luokka järjestää tiistaina, keskiviikkona ja torstaina 2.-4.5. klo 17-19 kesärenkaiden
vaihtoa luokkaretkirahaston hyväksi Rantavainiontie
9:ssä. Operaatio maksaa 20 € sisältäen renkaiden
vaihdon ja pesun. Ajanvaraukset puh. 040 544 0073.

Tuohitöiden käsikirja 2 julkaistu
Ilmoittakaa seuranne mukaan talkoisiin
sähköpostilla maisa.jutila@ylivieska.fi tai
puhelimitse 040 7060 643.
Siivoustalkoot käynnistyvät keskiviikkona 10.5. Kuvat tiistailta Petäjätieltä ja
Särkitieltä.

Viikon Blogi
Katse nuorisoon ja
kulttuuriin päin!

Olen aikoinaan joutunut yrittäjänä
kokemaan myös sen mitä siitä voi
seurata, kun töihin tulee nuori,
joka käyttää huumeita, varastaa ja
on epäluotettava. En tiennyt tästä
asiasta alkuun ollenkaan, vaan asia
selvisi minulle epämiellyttävien
tapahtumien myötä, joista olenkin
kertonut blogissani aiemmin. Nämä
kyseiset tapahtumat luonnollisesti
nostivat minussa tunteen, etten
halua yritykseeni töihin nuorisoa
enää ikinä.
No, aikaa kului ja vuodet vierivät.
Afrikassa työskennellessäni näin
todella sen, että väliinputoajat voivat löytää kannustettuna itsestään
sen voiman, taidon ja potentiaalin,
jolla saavutetaan konkreettinen
tulos ja näyte siitä, että minä osaan,
minä pystyn ja olen vieläpä hyvä!
Oli huikeaa seurata näiden aiemmin äänettömien ihmisten iloa ja
motivoitumista työhön. Liikutuksen kyyneliltä ei välty, kun näkee
toivottoman katseen muuttuvan

Lyhyesti

erilaiseksi. Näkee sen, miten toivo
alkaa versoa ja kukoistaa ja synnyttää
innostuksen tehdä sama uudelleen.
Ja tadaa! Siinä se on. Jatkumo, jolla
nostetaan väliinpudonnut yksilö
jaloilleen!
Tämä kokemus ja sen tuoma
ymmärrys on saanut minut muuttamaan totaalisesti ajatuskantaani
suomalaisen nuorison suhteen. Nyt
ajattelen, että myös meillä Suomessa
on paljon väliinputoajia erityisesti
nuorisossa, joiden käsissä on Suomen
tulevaisuus. Yhteiskuntamme suosii
suorituskeskeisyyttä, urautuvuutta,
älyyn pohjautuvia toiminnan muotoja,
ja eteenpäin pyrkivää, etenevää ja
jatkuvasti toiminnaltaan kehittyvää
systeemiä. Nyt olisi korkea aika avata
silmät ja huomata ne nuoret, jotka
ovat herkkiä, taiteellisia, henkisiä,
empaattisia ja tunteikkaita.
Onko Suomen kulttuurin vaaliminen jämähtänyt paikoilleen?
Onko suljettu silmät kulttuurin monipuolisuudelta ja sen kasvu, kehitys

ja markkinointi mahdollisuuksilta?
Eivät kaikki kulje tuohivirsuissa
ja kansallispuvuissa kannelta soittaen. Suomalainen taidekulttuuri
eri muotoineen on erittäin rikasta,
monipuolista ja kokoajan kehittyvää.
Tällä olisi kansainvälisestikin kova
markkina-arvo ja tekijöitä riittäisi,
kun kohdennettaisiin nuorisolle
yksilöllisyyttä huomioivia jatkokoulutus mahdollisuuksia. Lääkärit ja
lakimiehet porskuttavat kyllä, samoin
bisneshait ja poliitikot. Huolestunut
mutta nousee mieleni perukoilta
siinä vaiheessa, kun peruskoulunsa
päättänyt nuori hakeutuu taidealalle
ja kouluttautuu erittäin suppean
tarjonnan sanelemana ja valmistuu
työmarkkinoille, joiden näköalat eivät
ole kaksiset. Pääkaupunkiseudulla
toimintaa on enemmän, mutta jos
asut syrjemmässä, työllistyminen
on usein kiinni siitä, oletko valmis
muuttamaan työn tai sen mahdollisuuden perässä.
Suomalainen kulttuuri näyttäytyy

Ylivieskalainen Eeva Rutanen ja haapajärvinen
Jaana Öljymäki ovat vastanneet Suomi100-juhlavuoden haasteisiin ideoimalla ja suunnittelemalla
uusia malleja tuohitöiden harrastajille. Kirjassa on
yhteensä 35 ohjeistettua tuohityötä sekä lisäideoita.
Töiden taitotasoissa on huomioitu sekä aloittajat
että kokeneemmat tekijät. Kirjaa julkaisee Kustannusyhtiö Minerva Oy.

Katja Kokkoniemi on
Nivalassa asunut, Haapavedeltä
syntyisin oleva yrittäjä. Katja kirjoittaa
"Katjakoo ja pehmeä business" -blogia: katjakoo.fi
minulle monenlaisine mahdollisuuksineen nuorten uskomattomissa
taidoissa eri taiteenmuotojen saralla.
Tiedättekö aikuiset, että se kotisohvalla angstaava nuori, joka ei näytä
löytävän paikkaansa maailmassa, voi
angstata siinä sohvalla juuri siksi,
että hänen uniikeille ja uskomattomille vahvuuksilleen ja taidoilleen ei
löydy meidän kulttuuristamme sijaa,
arvostusta, kannustavaa, tukevaa tai
rohkaisevaa kanavaa, jossa sitä voisi
hyödyntää, saatika elää sillä. Olisiko
meillä todellinen heräämisen ja
kehittämisen paikka tässä asiassa?
Työttömyyslukemat romahtaisivat,
kun kouluttajia näille aloille työllistyisi
ja yrittäjyysmaailma ja vientimarkkinat saisivat aivan uudenlaista väriä
ja ulottuvuutta. Pitkäjänteistä työtä
se vaatisi ja suuren maailman silmien
avautumista ja alkuun auttamista.
Bisneksen teko voi olla taidetta, mutta
ennenkaikkea, taiteen tekeminen voi
olla bisnestä. Milloin huomataan
tässä piilevän valtavan voimavaran ja

mahdollisuuden, jonka hyödyt ovat
lukemattomat?
Meillä on nuoret. Meillä on kulttuuri. Meillä on rikkaus. Meillä on
kehitys. Meillä on mahdollisuudet.
Huolehditaan, että yhteiskunnastamme löytyy paikka myös niille
pehmeämmille arvoille ja taidoille.
Paikka ilmaisun muodoille ja ilmaiseville persoonille. Otetaan jo
vihdoin mallia suuresta maailmasta
ja keskitytään luomaan kulttuurista
hyvinvointia yhteiskunnallemme.
Kovien ja pehmeiden arvojen balanssia näemme harvoissa valtioissa.
Tässä meillä on mahdollisuus toimia
esimerkkinä siitä, mitä on kulttuurin
kokonaisvaltainen hyvinvointiin
nouseminen ja sen merkitys
suuressa mittakaavassa. Pieniä askelia
on otettu jo kauan. Nyt on suurempien
harppausten aika.
Nuorten ja kulttuurin
kehittämisen puolesta
 KatjaKoo
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Liikunnan yö kutsui
monia harrastamaan
Ampumaurheilua voi
harrastaa kuka vain, kaikenikäiset lapset, nuoret, miehet
ja naiset. Aloittamisessa
ei ole erityisvaatimuksia
eikä ikärajoitusta. Lajia
harrastetaan ampumaurheiluseurassa ja ensimmäisinä
aseina toimivat ilmakivääri
tai pistooli. Kun kehittyy
ampumaan ilma-aseilla on
helppoa oppia ampumaan
haulikolla ja ruutiaseilla.
Ampumaurheilu on myös
mainio koko perheen laji.
Turvallisuus on tärkeää
ampumaurheilussa. Siksi
turvalliseen aseiden käsitSaunajoogaa järjestettiin aloittelijallekaan. Alkaisin
telyyn ja käyttäytymiseen
uimahallin takkahuoneen mielelläni harrastamaan
on kiinnitettävä huomiota
saunassa. Ilmottauduimme tätä lajia.
ampumaradoilla. AmpumaTunnin pitäjä Soile
ystäväni kanssa tunnille ja
koulussa opetetaan alusta
paikalla oli kolme muuta Törmälä oli aluksi käy- Ammunta oli yksi liikunnan yön suosikkilajeista.
asti suhtautumaan oikein
lisäksemme ja se olikin nyt Suomen Reumaliitto
sopiva määrä, sillä sauna- ry:n ja Saunayoga inter- laji kiinnostaa, kannattaa ten liikkuvuutta. Se myös omia välineitä, muutamalla aseisiin ja käyttäytymiseen
joogassa jokainen tarvitsee national Oy:n yhteistyössä seurailla lehtiä, Ylivieskan rentouttaa mieltä, parantaa eurolla, johon sisältyy kaikki radoilla.
Harjoittelulla lajiin voi
tilaa tehdäkseen liikkeensä. järjestämän koulutuksen liikuntakeskuksen Face- keskittymiskykyä ja opettaa ampumatauluista aseisiin.
Asuinamme toimivat ja sen jälkeen Saunayoga book-sivuja ja kauppojen il- vähentämään suorittamis- Kuun lopussa junnujen jäädä terveellä tavalla koukbikinit, mutta monet olivat Internationalin lisensioidun moitustauluja,” Soile toteaa. ta sekä vähentää stressiä, tulokset katsotaan ja par- kuun ja siinä voi kehittyä,
laittaneet shortsit ja topin. saunajoogakoulutuksen, joka
Kyselen Soilelta myös helpottaa nukahtamista ja haimmat palkitaan pienellä jos kiinnostusta ja kärsivällisyyttä lajiin riittää.
Tärkeintä oli, ettei asussa oikeuttaa saunajoogatuntien hinnasta, koska itselleni parantaa unenlaatua.
palkinnolla, hän sanoo.
tulisi liian kuuma, koska vetämiseen.
Mies toivottaakin kaikki Kilpailuhenkisimmät amhinta on monesti kynnys
Soile kertoo, että sau- lähteä harrastamaan jotain. Ammuntaa
tapahtuma kestää 30 miinnostuneet tervetulleeksi pujat lähtevät kilpailuihin
nuuttia ja saunan lämpötila najooga on Tiina Vainion Siihen hän toteaakin, että lukion
Ylivieskan Kuulan järjes- testaamaan omia kykyjään.
kehittelemä suomalainen laji on edullinen.
on 50 astetta.
tämään ampumisharrasalakerrassa
Jonna Säily
Teimme joogaliikkeitä laji. Olin heti innoissani ja
tukseen.
Soile sivistää vielä, että
hitaasti samalla keskittyen kysyinkin Soilelta milloin tunti järjestettiin yhdessä Saunajoogan jälkeen viiletin
hengitykseen. Jokainen sai seuraava ryhmä kokoontuisi. Ylivieskan liikuntatoimen seuraavaan paikkaan. Yli”Syksy ei ole ihan var- ja Kalajokilaakson reuma- vieskan lukion alakertaan
tehdä liikkeen oman taitotasonsa mukaan joko hel- maa, mutta silloin olisi yhdistyksen kanssa.
missä pystyi kokeilemaan
pommalla tai vaikeammalla mahdollisuus ryhmän koampumista.
asteella. Pidin saunajoogassa koontumiseen. Nyt olemme Saunajooga
Minua neuvottiin alusta
erityisesti siitä, että minulta kokoontuneet satunnaisesti auttaa moneen
alkaen miten asetta käsiei vaadittu mitään ja liik- Ylivieskan liikuntakeskuktellään ja loppujen lopuksi
keet eivät olleet hankalia sen takkahuoneella. Jos Saunajooga sopii treeniksi sainkin hyviä tuloksia. Siinä
ja rentoutumiseen kaikille olisi siis toinen harrasikään, kokoon tai kuntota- tus mitä alkaa harrastaa.
soon katsomatta eikä liik- Otinkin juttutuokion Esko
keiden tekeminen edellytä Pylvään kanssa.
aikaisempaa kokemusta
”Tällä hetkellä olemme
joogasta.
kesätauolla, mutta syksylSaunajoogasta hyötyvät lä aloitamme ampumisen
mm. lihakset, sillä siihen taas uudestaan. Lokakuun
kuuluu lihaksia vahvistavia alkupuolella kokoonnumme
ja venyttäviä liikkeitä, joiden tiistaisin ja torstaisin lukion
tekeminen lämmössä pa- alakerrassa.
rantaa lihasten liikkuvuutta
Tosin aktiivisimmat amnopeasti lempeällä tavalla. pujamme harrastavat läpi
Saunajooga on hyvää vuoden,” mies toteaa.
vastapainoa esimerkiksi
Esko kertoo myös hinistumatyön jäykistämälle noista ja siitä, jos perheen
keholle, sillä liikkeet pa- lapset innostavat harrasrantavat selkärangan sekä tamaan lajia. ”Tänne on Ylivieskan nuoret ampujahuiput: vasemmalla Daniel LuSoile Törmälä esittelee saunajoogaliikkeitä.
olka-, lonkka- ja polvinivel- mahdollista tulla myös ilman koperov ja oikealla Venni Härkönen.

Liikunnan yö järjestettiin 21.4. Ylivieskassa.
Tapahtumassa sai kokeilla eri liikuntalajeja uinnista jumppiin. Liikuntalajeja sai
käydä testaamaassa monessa eri paikassa
ympäri Ylivieskaa, mm. uimahallilla ja sen
läheisyydessä, eri kouluilla ja niiden saleissa,
Sputnikissa, Pesiskulmassa, Kotikartanon
kuntosalilla, Ylivieskan kuntosaleilla, Vieskan
Kamppailukeskuksessa sekä keskustan alueen
yrityksissä. Kävimme kokeilemassa saunajoogaa
ja ampumista sekä haastattelimme samalla
lajien asiantuntijoita.
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Kaupunkisisustamisella
lisää vetovoimaa
Ylivieskan keskustaa halutaan kehittää houkuttelevammaksi ja viihtyisämmäksi kaupunkisisustamisen
keinoin. Arkkitehtiopiskelija Teea Uusimäki Oulun
yliopistosta on talven ja
kevään aikana tehnyt harjoittelutyönään suunnitelmia
keskustan kaupunkikuvan
kohentamiseksi.
Esimerkkejä suunnitelmista ovat parkkipaikalle
rakennettava oleskeluaukio,
yhdessä JEDU:n kanssa
toteutettavat videoinstallaatiot sekä keskustan
kadunvarsien istutukset.
Osa suunnitelmista viedään
toteutukseen yhteistyössä
kaupungin kanssa.
Suunnitelmat on tehty
osana Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoimaa
KAAPO-hanketta, jonka
tavoitteena on kehittää kuntakeskusten vetovoimaa.
EU:n aluekehitysrahaston
rahoittamassa hankkeessa
on mukana 11 kuntaa, ja
yhteistyötä tehdään myös
yrittäjien, asukkaiden ja
viranomaisten kanssa.

Hankkeen aikana arkkitehtiopiskelijat ovat työskennelleet Pohjois-Pohjanmaan liitossa harjoittelijoina
ja työstäneet mukana oleviin
kuntiin suunnitelmia yhdessä asiantuntijoiden kanssa.
- Tarkoitus on saada
pienin kustannuksin lisää
elävyyttä ja vetovoimaa
kuntien keskustoihin. Erityisen tärkeää se on Ylivieskassa, jonka keskustassa
toimii useita erikoisliikkeitä,
Pohjois-Pohjanmaan liiton
projektikoordinaattori Kaisa
Savela toteaa.
Ylivieskassa on jo hyviä
kokemuksia siitä, kuinka
yrittäjien yhteistyöllä ja
pienillä teoilla voidaan tehdä
keskustasta viihtyisämpi.
Esimerkkinä on viimevuotinen Ytekin Yrittäjärinki-hankkeen kiitosta
kerännyt keskusta kauniiksi
-tempaus.
Lisätietoja: Kaisa Savela,
projektikoordinaattori, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh.
050 569 6330, Mari Autio,
yrityskehittäjä/YTEK, puh.
040 129 0558.

Keskisellä tietopaketti
suomenhevosen
jalostuksesta ja
kasvatuksesta
Ylivieskassa, Keskisen ravikeskuksella järjestetään
sunnuntaina 30.4. klo 1014 luento, jonka aiheena
on ”Suomenhevosjalostus- ja kasvatus”. Tilaisuus on maksuton ja alkaa
Katri Helmisen luennolla
suomenhevosen väreistä
ja perinnöllisistä sairauksista, jonka jälkeen Harri
Voutilainen kertoo omasta kasvatustoiminnastaan.
Lopuksi Pekka Auhtola
puhuu varsan käsittelystä ja
näyttää käsittelyä käytännössä. Luennolla on varattu
aikaa myös keskustelulle ja
kysymyksille.
Suomenhevonen – osana
elävää maaseutua -hankkeella pyritään lisäämään
suomenhevosen kasvatusta

ja innostamaan yrittäjämäisen kasvatustoiminnan
lisäämiseen sekä aktivoimaan alueen yrittäjiä panostamaan suomenhevosiin yritystoiminnassaan ja
löytämään suomenhevosen
monipuoliset käyttömahdollisuudet. Samalla paneudutaan asioihin, millä
voidaan turvata kansallisrotumme tulevaisuus myös
taloudellisesti vaikeina aikoina, koska hevosala luo
työpaikkoja maaseudulle.
Hankkeen rahoitus tulee
ELY-keskukselta Maaseudun kehittämisrahastosta.
Lisätietoja hankkeesta
löydät Facebook-sivuilta:
Suomenhevonen osa elävää
maaseutua

Päivän sana
Perjantaina, 28.4.2017
Ps. 116:6.7
Herra on avuttomien suojelija. Kun voimani
uupuivat, hän tuli avukseni.
Nyt olen saanut rauhan, Herra piti minusta huolen.

Kirkkotalakoot
Kirkkomatkalla –kirja julkaistaan 9.5. Kirjan hinta 25
euroa. Jokaisesta myydystä
kirjasta 10 euroa Kirkkotalakoisiin. Kirjaa on myynnissä
julkaisun jälkeen kirkkoherranvirastossa ja kirjakaupoissa.
Kalajoki –levyä, kirkkokortteja ja –tauluja,
naularistejä ja virsinumero –muistoesineitä,
virkattuja enkeleitä ym. myytävänä Kirkkotalakoiden hyväksi kirkkoherranvirastossa,
Terveystie 11,
ma-ke klo 9-15, to klo 9-16, pe suljettu.

Pensselimatkailijat
matkaavat väreihin
Salme Huuskonen, Anita Kallio, Tyyne Salanne
ja Tiina Piippo päättivät
yhdistää matkansa itseensä,
luovuuteen, värien ja kuvataiteiden ulottuvuuksiin.
Tuloksena on "Pensselimatkailijat"-näyttely
Akustiikan näyttelysalissa
3.-30.5.
Taiteilijoita yhdistää heit-

täytyminen, luova hulluttelu
ja itsensä likoon laittaminen.
He ovat toinen toisillensa
kriitikoita, kannustajia ja
tukijoita. Taiteilijat maalaavat sellaista, mitä ei yleensä
tule maalattua, ja kokevat
sen itsensä yhä uudelleen
löytämiseksi ja heittäytymiseksi.

Nyt meillä on, mistä neuloa
lämmintä eri kohteisiin. Iso
KIITOS! Pienten tilojemme
takia emme toistaiseksi voi
valitettavasti enää ottaa
lahjoituksia vastaan. Nyt
laitammekin puikot ahkerasti heilumaan ja pyrim-

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Peetu Elmeri Autio, Julius Viljami Kallio
Hautaan siunattu: Anja Sinikka Pinola 67 v, Arvi Raudaskoski 78
v, Seemi Veli Vuolteenaho 79 v
SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 28.4. Klo 18 Gospelmessu Suvannon kappelilla, Tuomo Kälviä,
Teija Siirtola, Gospelkuoro; klo 18 Rauhanyhdistyksen nuorten
perjantain retki Kalajoelle Vihaslahden lintutornille.
La 29.4. Rauhanyhdistyksen naisten leiripäivä Törmälässä, Jenni
Hintsala: Ratkaisukeskeinen ajattelumalli uskon ja arjen tueksi.
Su 30.4. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Tuomo Kälviä,
Veli-Matti Linnanmäki, Eeva Korhonen, pyhäkoulu, Radio Pooki,
kirkkokahvit; klo 13 Uusheräyksen seurat Betaniassa, Kirsti ja Veli
Siljander; klo 14 Seurat Siltalan seurahuoneella, Ahti Vähäkangas;
klo 14.30 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Antero Hämäläinen ja klo
16 Pekka Typpö.
Ti 2.5. klo 9 Perhekerho Pietarissa; klo 13.30 Tuomelan kyläkerho
Tuomelan kylätalolla; klo 18 Kohtaamispaikka Suvannon kappelissa, Aina lähetettynä, Margetta Sarkkinen, lapsille pyhäkoulu, järj.
Keski-Pohjanmaan Ev Lut Kansanlähetys; klo 18-20, Ylimääräinen
Olkkari-ilta, nuorisotila Vitiksessä, B-sisäänkäynti.
Ke 3.5. klo 7.30 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone
Lydiassa; klo 11.45 Ekavauvakerho Pietarissa; klo 13 Eläkeliiton
kerho Mariassa; klo 18 Raamattupiiri Suvannon kappelin takkahuoneessa; klo 18.30 Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä, Veli
Matti Linnanmäki; Klo 19 Gospelkuoron harjoitukset Suvannon
kappelilla.
To 4.5. klo 9 Perhekerho Pietarissa; klo 13.30 Hartaus Sipilässä,
Jorma Manninen; Klo 15.30 Eläkeliiton kuoro Marian rippikoulusalissa; klo 17-18 Lapsikuoron harjoitukset rippikoulusalissa; klo
18 Syöpäkerho toimitalo Pietarin kokoushuone Bäckmanissa; klo
18-19.30 Raamattupiiri Marian kahviossa, Pekka Lehto; klo 18
Kirkkokuoron harjoitukset Suvannon kappelilla; klo 18 Nuorisokuoron harjoitukset rippikoulusalissa.
Pe 5.5. 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 0447118630.
DIAKONIA
Diakoniatyön asiakasvastaanotto on avoinna ti-pe klo 8.30-10.
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 diakoniatyöntekijöiltä 0447118626-629.
Lähde mukaan kynkkärinkiin Kynkkärinkiläisten kokoontuminen
ti 9.5. klo 18 toimitalo Pietarin kokoushuone Lydiassa. Jos olet
kiinnostunut antamaan ulkoiluapua laitoksissa asuville vanhuksille, ota rohkeasti yhteyttä 3.5. alkaen diakoniatyöntekijä Marja
Määttään p. 044-7118629.
Kehitysvammaisten leiri maanantaina 29.5.- tiistaina 30.5.
Törmälässä. Ilmoittautuminen 15.5. mennessä Marjalle p.
044-7118629 tai diakoniatoimistoon ti-pe klo 8.30 - 10 p. 0447118670.
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.
RIPPIKOULU
To 4.5. klo 18-19.30 RK5 ryhmän 8Action- ilta Vitiksessä.
NUORET
Pe 28.4. klo 20-23 Oloilta Vitiksessä (ilta alkaa poikkeuksellisesti
n. klo 20).

Tuokiotupa
kiittää
Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka
lahjoititte lankoja Tuokiotuvan käsityöhankkeisiin.

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

me saamaan ensimmäisiä
lahjoituksia kohteisiin jo
alkukesällä. Myös neulomistalkoisiin ovat kaikki
uudetkin neulojat ja virkkaajat erittäin tervetulleita
osallistumaan - voit tulla
tuvalle neulomaan tiistaisin
(tai milloin vain) ja/tai ottaa
lankoja ja ohjeet mukaan ja
jatkaa kotosallakin. Tehdään
yhdessä hyvää!

MUUT
Raudaskylän Kristillisen Opiston Kevätpyhä 7.5. klo 11 Messu,
saarnaa rehtori Jukka Hautala, kanttori Arto Vähäkangas, avustaa
Raudaskylän sekakuoro Olena Mikhailovan johdolla, Juhlalounas,
klo 13 Päiväjuhla ja Siioninvirsiseurat, Jukka Hautala alustaa aiheesta "Siionin virret - uudet kannet ja uudet lehdet", Raudaskylän
sekakuoro, Kahvit
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.
Kalajoen ja Kokkolan rovastikuntien yhteinen matka Oulun
hiippakunnan lähetysjuhlille Muonioon 8.-10.9.2017. Juhla- ja
majoituspaikkana Lapland Hotel Olos. Matkan hinta on 180 euroa.
Majoitus kahden hengen huoneissa, sisältäen aamupalan. (Yhden
hengen huoneessa 250 euroa). Muut ateriat matkalla ja juhlilla
omalla kustannuksella. Lähtö pe 8.9. klo 7, reittinä Kokkola,
Ylivieska, Oulu, Muonio, Olos-hotelli. Paluumatkalle lähtö su
10.9. noin klo 14.30 samoja reittejä. lmoittautumiset 30.6.2017
mennessä, ensisijaisesti sähköpostilla: mika.katajamaki@evl.fi tai
p. 044 7698 234. Voit myös ilmoittautua Haapajärven kirkkoherranvirastoon, p. 044 7698 230.

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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Riku Rantala kiinnostaa
kuin vanhempiakin
Maanantaina oli Riku Rantalan ensimmäinen vierailu Ylivieskassa ja päivä piti hänet
todella kiireisenä. Aluksi oli reilun puolen
tunnin esiintyminen Nuorisotila Sputnik
2022:ssa, jonka jälkeen siirtyminen Kulttuurikeskus Akustiikkaan. Siellä pidettiin
päivän päätapahtuma ja Riku Rantalan
tunnin luento aiheesta Luovuutta kohti oli
viideltä. Molemmissa tapahtumissa varma
esiintyjä osasi ottaa yleisönsä. Tapahtuman
oli järjestänyt Oulu South Crea ja päivän
ohjelmaan kuului myös työpajoja sekä YTEKin
järjestämää yritysneuvontaa.

Aitous on varmaankin yksi
keskeinen asia mikä saa
kuulijat kiinnostumaan Riku
Rantalasta. Hän on läsnä
tilassa ja hurmaa heti kaikenikäset kuulijat puolellensa.
Eikä syyttä, tämä maailmanmatkaaja on niin monessa
liemessä pyöritetty että
varmaan häntä itseäänkin
välillä hirvittää. Hänellä jos
jollakin on kiikkustuolissa
tarinoita kerrottavana.
En tiedä olenko koskaan ollut tilaisuudessa joka
koostuu pääosin nuorisosta
ja jossa kaikki kuuntelevat
esiintyjää hiirenhiljaa ja

pystyy ja onneksi pääsin sen
itse todistamaan.
Riku kertoi kiinnostavasti
ja ytimekkäästi tarinoita
ja tapahtumia tähänastisen elämänsä varrelta ja
puolituntisen jälkeen oli
varattu vielä aikaa nuorten
kysymyksille. Ja niitähän
riitti, ei menny montaakaan
sekuntia ensimmäiseen ja
siitä Riku oli aidosti otettu. Hän vertasi sitä omaa
nuoruusaikaansa, jolloin
kysymyksiä ei uskallettu
tällä tavoin heti esittää.
Ja saipahan ensimmäinen
kysyjä Rikun pyynnöstä

"Usko omiin unelmiisi ja keskity
vähemmän toisten miellyttämiseen.
Usko siihen että unelmasi toteutuvat."
keskittyen. Ei supattelua,
ei kännyköiden räpläämistä
vaan aitoa kiinnostusta.
Tällaiseen harvojen karisma

aploditkin. Siitä lähtikin
kysymyksien tulva, mutta
nuoret osasivat odottaa
karismaattiselta Rikulta

kysymysvuoroa.
Riku kertoili muun muassa pahimman asian mitä hän
on syönyt reissuillaan ja se

Riku Rantala vangitsi nuorten kuulijoidensa huomion Sputnikissa.

vielä löytyy, mainiten muun
muassa Bhutanin, Pitcairnin
ja Uruguayn.
Suurimman kulttuurishokin hän kertoo kokeneensä
Jemenissä . Jemen sijaitsee
Lähi-idässä, Arabian niemimaan eteläkärjessä ja on
yksi maailman köyhimmistä
maista. Siellä naisten asema
on hyvin erilainen kuin
missään muualla. Riku kertoo muun muassa naisten
pukeutumisesta sen, että
miehet eivät välttämättä
koskaan näe edes lähimpien
ystäviensä vaimojen kasvoja
kokonaan, pelkän silmien
alueen. He pukeutuvat kovasta helteestä huolimatta
Niqabiin, vain silmät esiin
jättävään kasvohuntuun.
Se on asia joka meidän
länsimaalaisten on vaikea
edes ymmärtää.
Riku myös toteaa että
meille kaikille olisi hyvä
edes kerran elämässä nähdä
todellista köyhyyttä, mainiten esimerkkinä Aasian ja
Etelä-Amerikan maiden
slummialueet. Myös onnellisuuden ammentaminen päivittäiseen elämään
köyhillä alueilla on erilaista,
siellä korostuvat sukulaiset
ja ystävät sekä se kuinka
paljon ihmiset auttavat
toisiaan selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä edes
on ollut koiran keuhkoja Mieliinpainuvimpana paik- hieman hymyillen. Hymy
Balilla Indonesiassa. Siellä kana hän kertoi pitävänsä ja tyytyväisyys otetaan piepäin maailmaahan se on Nepalia, joka oli ensimmäi- nistäkin asioista ja opitaan
joidenkin perinneruokaa. nen kohde 15 vuotta sitten arvostamaan yhteisöllisyyttä.
Mutta kuten aina, kaikki
Madventuresin alkaessa.
hyvä
loppuu aikanaan, ja
Toisena hän mainitsee paraRikun
oli pakko ryhtyä siirtiisisaari Tongan, jossa hän
tymään
seuraavaan paikkaan.
vietti kuukauden vuonna
2002. Eteläisellä Tyynellä Vielä kerran hän kiittää
valtamerellä sijaitsevan Ton- nuorta yleisöä kysymyksistä
gan ruoka, valaat ja yleinen ja kiinnostuksesta, ja äänestä
rento meininki ovat ver- kuuluu aito vilpittömyys.
taansa vailla, Riku tuumaa. Ennen lähtöään kaikki
Kysyttäessä paikkaa jossa halukkaat saivat kuitenhän vielä haluaisi käydä, kin otettua selfien hänen
Riku mainitsee naurahtaen kanssaan.
avaruuden, tosin samaan
hengenvetoon miettien
että onkohan se rahalli- Vieskan Viikko kiittää
sesti mahdollista hänen tapahtuman järjestäjiä ja
elinaikanaan. Toki maan toivoo että tällaisia järjespäältäkin kiintoisia paikkoja tetään jatkossakin!
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niin nuoria
Jos saisit jonkin supervoiman, mikä se olisi?
Kyllä se olisi ajanhallinta –
siinä on eniten tekemistä!
Eli kellojen seisautus.

Mikä fiilis jäi päällimmäisenä mieleen Ylivieskan
vierailusta?
Reippaat yleisöt ja erinomainen äänentoisto hienossa
kulttuurikeskuksessa!

Terveisesi loppuun Vieskan
Viikon lukijoille:
Parasta mahdollista vappua kaikille vieskalaisille,
juhlikaa hyvin!

"Luovuutta kohti" -luento saavutti Akustiikassa suursuosion. Kuva Merja Haukipuro.

Riku Rantalan ja Tuomas "Tunna" Milonoffin
Madventures-sarja sai
mm. valtion tiedonjukistamispalkinnon maantieteen
ja maailman tuntemuksen
edistämisestä erityisesti nuorisoa kiinnostavalla tavalla.

Riku Rantalan ja Tuomas
”Tunna” Milonoffin seuraava
produktio on uusi kirja, joka on
tarkoitus julkaista lokakuussa
Helsingin kirjamessuilla.
Kirjan nimi on Mad Spirit
– Täydellisen juhlimisen opas.
”Se on lahjamme satavuotiaalle Suomelle: uskomme, että
pilke silmäkulmassa voimme
oppia toisilta kulttuureilta
paljon, ja voimme myös oppia
ymmärtämään erilaisuutta
esimerkiksi juoma- ja ruokakulttuurin kautta.”
Rikun teesit suomalaisten
hyvyydestä:
1. Me annamme ihmisarvon
kaikille – monissa maissa
näin ei toimita.
2. Tyttöjen koulutus. Naiset
ovat täällä tasa-arvoisempia
ja voivat kouluttautua.
3. Kielitaito. Ymmärrämme toisiamme helpommin
kuin monissa monikielisissä
maissa, mutta olemme englannin taidossakin maailman kärkeä heti muiden
pohjoismaalaisten jälkeen.
Elina Kytökorpi

Koko Kaupunki Kasvattaa
–työryhmästä lyhyesti:
Koko Kaupunki Kasvattaa – työryhmä on moniammatillinen työryhmä, joka on perustettu
jo 1998, toimi yhtäjaksoisesta 2005 vuoteen ja
sitten oli muutaman vuoden tauko ja nyt olemme
kokoontuneet säännöllisesti keskustelemaan ajassaliikkuvista lapsiin, nuoriin ja vanhemmuuteen
liittyvistä ilmiöistä ja suunnitelleet tilaisuuksia.
KKK-työryhmässä on tällä hetkellä mukana Ylivieskan kaupungilla nuoriso-, koulu-, liikunta- ja
kulttuuritoimi, kirjasto, kansalaisopisto, varhaiskasvatus, musiikkiopisto. Lisäksi työryhmässä on
Ylivieskan seurakunta, Poliisi, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, MLL = Mannerheimin Lastensuojeluliitto/Ylivieskan osasto. Tavoitteenamme
on lasten, nuorten ja vanhemmuuden tukeminen.
Toinen tavoite on tiedottaa ajassa liikkuvista
ilmiöistä (huumeet jne). Toimintamuotona on
järjestää luentotilaisuuksia kouluissa oppilaille
ja ilta-aikaan lasten vanhemmille. Toki muitakin
tapahtumia olemme vuosien varrella järjestäneet.
Nimi KKK tulee laukaalaisen Anne Eskelisen
palkitusta Yhdessä elämään –kasvatushankkeesta
ja olemme saaneet Annelta luvan käyttää nimeä.
Työryhmän puheenjohtajana toimii Ylivieskan
seudun kansalaisopiston apulaisrehtori Seija
Pulli-Marjakangas.

Luovuutta kohti -tapahtuma
kokosi laajan kävijäkunnan
- Kävijöitä oli Riku Rantalan
luennon aikana Kulttuurikeskus Akustiikan auditoriossa toistasataa ja palvelumuotoilussa noin 40 henkeä.
YTEKin Yritysneuvonnassa
kävi kymmenisen henkilöä
päivän aikana. Oululainen
Palvelumutoilu Palo ohjasi
palvelumuotoilun työpajan.
Palvelumuotoilun työpajaan
osallistui useasta kunnasta
väkeä, Ylivieskan lisäksi muun muassa Sievistä,
Kalajoelta, Haapavedeltä,
Alavieskasta, Reisjärveltä,
Nivalasta, Kannuksesta ja
Oulaisista.
- Palvelumuotoilussa
perehdyttiin syvällisemmin

asiakkaan ymmärrykseen.
Tämä auttaa löytämään
oikeanlaisen palvelun asiakaskokemukseen kääntämällä huomion aidosti
asiakkaiden kokemukseen
ja arjen tarpeisiin, kertoo
tapahtuman järjestäjä Merja
Haukipuro Oulu South
Crea -hankkeesta.
Tapahtumakokonaisuus
on osa Oulu South Crea
Kulttuurituotannon ja luovien alojen aktivointihanketta,
joka toimii Ylivieskan seutukunnalla ja se järjestettiin yhteistyössä Ylivieskan
Kulttuurikeskus Akustiikan
ja kulttuuritoimen kanssa.

Aktivointityöpajoissa oli myös runsaasti osallistujia. Kuva Merja Haukipuro.
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Tyttöjen jalkapallo on
vauhdikkaan kivaa
Ylivieskan jalkapalloseura FC Ylivieska omistautuu voimakkaasti lasten jalkapalloiluun.
He koostuvat 15 jalkapallojoukkueesta. Lähes
400 harrastajaa kuuluu Ylivieskan riveihin.
Heidän toimintansa edesauttaa kasvamista
jalkapallouralla.

Ylivieskan
Valmentajat
tyttöjen
toivovat lisää
jalkapallotreenit harrastajia
03-04 -syntyneiden -tyttöjen joukkueenjohtaja
Maija Huuha kertoo, että
Ylivieskan liikuntakeskuksen salissa treenaa hänen
joukkueensa lisäksi 11- ja
12-vuotiaat tytöt. Treenejä pidetään kolme kertaa
viikossa.
”Treenipaikka vaihtelee
koulujen saleista liikuntakeskukseen.” sanoo Maija. Valmentajan mukaan Isompien
tyttöjen treenit alkavat tekniikkaharjoittelulla eli pallonkäsittelyllä. Harjoitukset
jatkuvat lihaskuntotreeneillä
eli fysiikkaharjoittelulla
Lopuksi pelataan kunnon
jalkapallo-ottelu.
C-tytöt -joukkueen
Leonna Välimäki ajattelee
jalkapallon olevan kivaa ja
mukavaa joukkuetovereiden
ansiosta. Hän on harrastanut
jalkapalloa 1,5 vuotta. Leonna kertoo, että kesällä C-tytöt
pelaavat Keski-Pohjanmaan
piirisarjaa. C-14-tytöt kilpailevat ykkössarjassa. Talvella pelataan harjoituspelejä
lähialueiden joukkueiden
kanssa. ”Reilulla pelillä on
menty. Välillä voitetaan,
välillä hävitään.”, toteaa
Välimäki, kun turnauksista
on kyse.

07-08-syntyneet tytöt eli
E-tytöt saavat kokea jalkapalloharjottelussansa
mielenkiintoista vaihtelua.
E-tyttöjen treenit pidetään
kaksi kertaa viikossa. Valmentajina toimivat Juha
Niemelä ja Jyrki Konttila.
Tyttöjen alkulämmittelyt
sisältävät erilaisia hippoja ja
viestejä ja niitä muutellaan
mielenkiinnon ylläpitämiseksi. Kesäisin pelataan piirisarjaa Keski-Pohjanmaan
piirin alueella. Lisäksi osallistutaan sekä Ylivieskassa
että muilla paikkakunnilla
järjestettäviin turnauksiin.
Toukokuussa kun säät
sallivat, siirrytään ulos harjoittelemaan. Tytöt odottavat jo innokkaasti, että
pääsevät oikealle nurmelle
ulkoilmaan, pois tennishallin
tekokentästä. Ulkona harjoitellaankin säästä riippumatta
koko kesäkausi.

C- ja D-tyttöjen pelissä nähtiin onnistuneita irtiottoja.

kaksi poikaansa pelaavat
kaikki innokkaasti jalkapalloa. Anitan nuorin tyttö
osallistuu parhaillaan niin
kutsutun prinsessafutiksen
harjoituksiin, jossa on 2011
syntyneitä sekä sitä nuorempia tyttöjä. Pojilla saman
ikäkauden pelaajilla nimike
on ”Jalkapalloleikkikoulu”.
Anitan vanhempi 2004
-syntynyt tyttö harjoitteli
ja pelasi oman ikäluokkansa
kanssa liikuntasalissa sillä
välin, kun tennishallissa
pidettiin nuorempien prinsessajalkapalloilut.
Maarit ja Reino MarJalkapallojakangas ovat jo tottuneivanhemmuus
ta jalkapallovanhempia.
”Ihan tuttua ja mukavaa
Anita Välimäki on jalkapal- olla jalkapallossa mukana.
loharrastajien äiti. Hänestä 10 vuotta sitten poikaon mukavaa olla tässä roolis- ni aloittivat harrastuksen
sa, koska hoitovapaalla ehtii Etelä-Suomessa.”, sanoo
kuljettaa lapsia harrastuksiin. Maarit. Heidän 5-vuotias
Hänen kaksi tyttöään ja tyttönsä aloitti Prinses-

safutiksessa helmikuussa.
Tyttö oli toivonut Hello
Kitty-jalkapallonappikenkiä.
Se toive ihastutti vanhempia. Äiti Maarit jatkaa:
”Tytön huoneesta kuuluu
kotona jalkapallotermejä:
sisäsyrjä- ja ulkosyrjäpotkuja”. Marjakankaat ovat
mielissään tyttärensä jo
näin nuorena haaveilevan
menestyksekkäästä jalkapallourasta myöhemmässä
iässä.
Tyttöjen jalkapallojoukkuesiin voi liittyä myös
kesken kauden, Maija
Huuha rohkaisee kaikkia
kiinnostuneita olemaan
yhteydessä ja tulemaan
katsomaan harjoituksia.
Varsinkin näin keväällä ja
kesän kynnyksellä on hyvä
aloittaa uusi harrastus!
Laura Markkinen

Joukkueiden yhteystiedot ja
harjoitusajat:
PRINSESSAT, -11-12 -syntyneet,
Heidi Ristiluoma, p. 044 2526 528
Ke: klo. 16.30-17.30, Rannan koulu
F-TYTÖT, -09-10 -syntyneet,
Tanja Isokääntä, p. 040 7538 191
To: klo. 17.00-18.30, Rannan koulu
Su: klo. 17.00-18.00, salibandy puoli/Liikuntakeskus
E-TYTÖT, -07-08 -syntyneet,
Johanna Kummala, p. 045 1103 299
Ti: klo. 18.00-19.00, salibandy puoli/Liikuntakeskus
Su: klo. 17.30-19.00, tennishalli/Liikuntakeskus
D-TYTÖT, -05-06 -syntyneet,
Katja Mattila, p. 044 5270 815
Ma: klo. 18.00-19.30, tennishalli/Liikuntakeskus
To: klo. 18.30-20.00, Kiviojan koulu
Su: klo. 17.00-18.30, Jokirannan koulu
C-TYTÖT, -03-04 -syntyneet,
Maija Huuha, p. 050 3271 339
Ma: klo. 16.00-17.15, Lukio
To: klo. 17.30-18.45, Jokirannan koulu
Su: klo. 14.30-16.00, Liikuntakeskuksen sali
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'Lintu lauleli lehossa'
Chorus Vallis vappuiltana Akustiikassa
Juha Pahikainen, Aila Kännö-Takala, Petri Sipilä ja Pia
Räihälä. Laulujen teemoja
ilmentävät Päivi Saarelan
ja Petri Sipilän valokuvat.
Säestäjänä toimii Minna-Liisa Kaattari.
Kamarikuoro Chorus
Vallis on palkittu useissa
kansainvälisissä kuorokilpailuissa, mm. viimeksi Tsekin
Olomoucissa kultaisin diplomein. Kuorossa on laulajia
kuudelta eri paikkakunnalta
ja kuoroa johtaa Soili Autio
Kalajoelta. Chorus Vallis
toimii Ylivieskan seudun ja
Kalajoen kansalaisopistojen
yhteisenä opintopiirinä.

Chorus Vallis on valmistanut vappuillan konserttiin monipuolisen kattauksen suomalaista
perinteistä ja uutta musiikkia sekä ulkolaista
kevyttä musiikkia. Joku kenties kutsuisi tätä
sillisalaatiksi, mutta tuskinpa sillisalaatissa
mitään moitittavaa on – varsinkaan vappuna!
Vuosi sitten Chorus Vallis
piti Raudaskylän opistolla
Rakkauvella -konsertin, jonka ohjelmistoa on toivottu
uudelleenkin esitettäväksi.
Vappuillan konsertissa kuullaan noita kauniita sävellyksiä ja mielenkiintoisia
kuorosovituksia tunnetuista
klassikoista. Kevät ja vappu
ovat rakkauden aikaa ja siksi
konsertin nimikappaleeksi
on valittu Kantelettaren

tekstiin perustuva rakkaustarina Lintu lauleli lehossa.
Uutuuksina ohjelmistossa
ovat mm. Riikamaria Paakkunaisen puhutteleva Leinikkiseppele sekä vastikään
kuolleen Leonard Cohenin
kaunis Hallelujah. Muita
tunnettuja kappaleita ovat
mm. Rajattomien tunnetuksi
tekemä Kaipaava, Beatlesien
And I Love Her, Queenin Graham & Lovlandin You
Bohemian Rhapsody ja Raise Me Up.

Konsertissa kuullaan
kuoron ohella myös kuo-

Kirjallisuusilta torstaina
Ylivieskassa

ron upeita solisteja, joina
toimivat Nina Takkunen,

Kuva Nina Takkunen

Avoimet työpaikat
Ylivieskassa

levytyökeskuksen käyttäjiä, särmääjiä, sähkörata-,
vahvavirta ja kytkinlaitosasentaja, ikkuna/
oviteollisuustyöntekijä,
tuotantotyöntekijöitä,
kuorma-autonkuljettaja,
siivooja, maanrakennustyöntekijä, nuorten
kesätyöpaikkoja, erityisurakoitsija/yrittäjä, yrittäjä.

Televerkon suunnittelija/
harjoittelija, vastaava
työterveyslääkäri, yleislääkäri, puheterapeutti,
päätoimisia tuntiopettajia, ilmaisutaidon
opettaja, kieltenopettaja,
erityislastentarhanopetYlivieskan kaupungin kirjastotoimi yhdessä
taja, lastentarhanopetkulttuuritoimen kanssa järjestää kirjallisuutaja, luokanopettajia,
myyntipäällikkö, koulusillan torstaina 4.5. klo 18 Akustiikassa vieAlavieskassa
kuraattori, sairaanhoiraanaan Jukka Viikilä, Kaunokirjallisuuden
Kirjanpitäjä, myyjä,
taja, toimintaterapeutti,
Finlandia-palkinnon voittaja viime vuodelta
rakennustyöntekijöitä
kirjanpitäjiä, asiakas- ja
teolliseen rakentamiseen,
myyntineuvottelijoita,
2016. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
myyntiedustajia, yrittäjä/ levytyökeskuksen käytJukka Viikilä on valmistu- tikkelia. Ensyklopedia sai
täjä, särmääjä, ikkuna/
edustaja/myyjä, kiinteisnut Teatterikorkeakoulun Mahdollisen Kirjallisuuden
oviteollisuustyöntekijä,
tönvälittäjiä, sosiaalialan
dramaturgilinjalta teat- Seuran kirjallisuuspalkinnon
tuotantotyöntekijä, eriohjaaja, keittiöpäällikkö,
teritaiteen kandidaatik- vuoden 2011 parhaasta
tyisurakoitsija/yrittäjä.
tutkimushaastattelija,
si, sekä opiskellut Pop & proosateoksesta.
toimistotyöntekijä, partuViikilän esikoisromaani,
Jazz Konservatoriossa ja
Sievissä
ri-kampaajia, kiinteistöKriittisessä korkeakoulussa. arkkitehti Carl Ludvig Enhuollon kesätyöntekijöitä, Toimitusjohtaja, koneisHän on julkaissut kaksi gelin elämästä ja Helsingin
kesätyöntekijä ulkoaluei- tamon esimies, kirjanrunokokoelmaa, Runoja monumentaalikeskustan
pitäjiä, myyjiä, timpuri,
den hoitoon, teknisen
(Gummerus, 2008) ja Ru- synnystä kertova Akvarelleja
särmääjä, ikkuna/oviteolkiinteistön ylläpidon
noja II (Gummerus, 2010). Engelin kaupungista ilmes- Kirjallisuusillan vieraana on Finlandia-palkinnon voittaja kesätyöntekijöitä, keittiö- lisuustyöntekijä, jalkineEsikoiskokoelma oli ehdolla tyi tammikuussa 2016 Gum- Jukka Viikilä. Kuva Marek Sabogal.
työntekijä, tuotantotyönkalustemyyjä, leipomoHelsingin Sanomien kirjalli- meruksen kustantamana. Se ohjaama tangokuunnelma muassa Kerkko Koskiselle, tuotteiden myyjä, myyjiä, tekijöitä, vaiheompelija,
suuspalkinnon saajaksi. Hä- voitti ilmestymisvuonnaan Hurmio sai ensiesityksensä Plutonium 74:lle ja Husky huoltamokahvilatyönelektroniikkakokoonpanen runojaan on käännetty Finlandia-palkinnon.
kesäkuussa 2015.
Rescuelle. Musiikkivideoita tekijä, kotipalvelumyyjä,
nija, kesätyöntekijä tuoViikilä on kirjoittanut
ainakin englannin, italian
Viikilä on toiminut dra- hän on ollut käsikirjoitta- puhelinmyyjiä, lastenhoi- tantoon, kokoonpanijoita,
ja heprean kielille. Vuonna Yleisradiolle neljä kuunnel- maturgina muun muassa massa Samuli Putrolle ja taja, lähihoitaja, järjessiivooja.
2011 ilmestyi Viikilän yh- maa, joista kaksi ensimmäis- Ryhmäteatterissa ja Suomen Kerkko Koskiselle. Viikilä tyksenvalvoja, kirvesmies,
dessä Janne Nummelan ja tä, Olen kuullut on kaupunki Kansallisteatterissa. Hän muodostaa yhdessä Risto rakennustyöntekijöitä
Tommi Nuopposen kanssa tuolla ja Akvarelleja Engelin on tehnyt käsikirjoituksen Oikarisen kanssa kirjallisen teolliseen rakentamiseen, Lisätietoa työpaikoista
kirjoittama laaja kaunokir- kaupungista, on julkaistu Susanna Leinonen Com- free-jazz yhtyeen Kahden timpuri, LVI-asentajia,
www.mol.fi
jallinen tietosanakirja En- yhteisniteenä Kuullut kau- panyn tanssiteokseen SEE miehen ylivoima. Hän opetIlmoita yrityksesi kesätyöpaikoista
syklopedia. Viikilän osuus pungit ( 2013). Hänen kir- | OBEY. Lisäksi hän on taa luovaa kirjoittamista
Vieskan Viikossa!
teoksesta on noin 600 ar- joittamansa ja Matti Ijäksen tehnyt sanoituksia muun Kriittisessä korkeakoulussa.
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Kirjaston vinkit

Kulttuuri

Lone Theils: Kohtalokas merimatka
ollakaan pian Nora on täysin
sotkeutunut täydelliseen
painajaiseen. Nora joutuu pakenemaan henkensä
edestä.
Heti kirjan alusta voi
huomata, kuinka kieli on
sujuvaa ja tapahtumat rullaavat luontevasti eteenpäin.
Juoni on onnistunut, sillä
tarinaan on saatu sisällytettyä yllättäviä käänteitä ja
lukijan on vaikea ennakoida
lopputulosta. Kirjailijalla on
ollut silmää yksityiskohdille.
Juoni on karmiva ja yllätyksellinen, mutta notkea
ja konstailematon tyyli vie
mukanaan. Kirjan tarina ei
ole täysin kirjailijan omasta
päästä, vaan taustalla on
löyhä side tositapahtumiin
erään amerikkalaisen sarjamurhaajan valokuvako-

Toimittaja Nora Sand kipaisee sisälle pieneen
viehättävään antiikkikauppaan, kun hän näkee
kaupan näyteikkunassa vanhan matkalaukun.
Katsomatta sen kummemmin laukun sisälle
hän ostaa laukun. Kotona hän huomaa että
vuoren sisältä löytyy kasa vanhoja valokuvia.
Nora kiinnostuu kuvista, erityisesti häntä
jää arveluttamaan kuva kahdesta tytöstä
poseeraamassa laivan kannella. Kuvassa kun
on jotain tuttua...
Vuonna 1985 kaksi tanskalaista tyttöä katosi jäljettömiin merimatkalla
Tanskasta Englantiin ja
tapaus herätti aikoinaan
lehdistönkin huomion. Noran matkalaukusta löytynyt
valokuva on juuri näistä
tytöistä. Entäpä keitä ovat

muut muissa valokuvissa
olevat tytöt?
Avukseen Nora saa nuoruuden ystävänsä Andreaksen, josta on tullut poliisi.
Jäljet johtavat Noran muun
muassa hämäräperäiseen
nuorisokotiin ja pahamaineiseen vankilaan. Ja kuinka

koelmaan.
Päähenkilö Nora on sisukas ja mielenkiintoinen
persoona. Nora harrastaa
potkunyrkkeily, tekee paljon
töitä ja hänellä on taipumus
sotkea rakkauselämänsä.
Inhimillinen hahmo valloittaa lukijan puolelleen.
Voin lämpimästi suositella
kirjaa erityisesti Camilla
Läckbergin ja Viveca Stenin
ystäville, sillä kirjassa on
samanlailla tasapainoiltu
päähenkilön yksityiselämän että vetävän mysteerin
parissa.
Tanskalainen Lone Theils
on ilahduttava tulokas dekkaririntamalla. Kohtalokas
merimatka aloittaa Nora
Sandista kertovan kirjasarjan.
Elina Nurkkala

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

Niemelänkylän kyläyhdistys
VUOSIKOKOUS ti 9.5.2017 klo 18.00
Niemelän koululla. Esillä sääntömääräiset
asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Ylivieskan Työttömien yhdistys ry.
Sääntömääräinen vuosikokous
pidetään 10.5.2017 klo 18.00
Työttömien yhdistyksen tiloissa
Joutsentie 11 84100 Ylivieska.
Käsitellään sääntömääräiset, sekä muut esityslistassa olevat asiat. Hallitus kokoontuu puoli tuntia
ennen. Esityslista esillä www.ylivieskantyottomat.fi

Eeva Rutanen &
Jaana Öljymäki
Tuohitöiden käsikirja 2:
Uusia ideoita ja malleja
tietokirjan
julkistamistilaisuus
ke 3.5. klo 18.30.
Ylivieskan kaupunginkirjastossa

Tervetuloa!

Kaikki
näköislehdet
luettavissa
ilmaiseksi
vieskanviikko.fi

Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa

Lukkarinkatu 1, www.facebook.com/tuokiotupa
puh 044 987 2895 ja 044 987 2896.
Pe 28.4.
Perjantaina ei levyraatia (siirtyy seuraavalle viikolle).
Su 30.4.
klo 12 Vappuaattona pelataan skippoa ja syödään munkkeja.
Ma 1.5.
Hauskaa Vappua! Tupa avoinna klo 11-16
Ti 2.5.
klo 10 Tuolijumppa
klo 12 Paina puuta -tarinatuokio: aiheena luonto.
Ke 3.5.
klo 13 Laulamme yhdessä säestyksen kera.
klo 18 Miesten ilta.
To 4.5.
klo 8-10 Kuntosalivuoromme Kotikartanossa. HUOM!
Kyyti klo 8.30 tuvalta.
Pe 5.5.
klo 13 ”Perjantain Piristykset”: Levyraati.
Tuokiotupa on auki ma-pe klo 9-16, la-su ja pyhät klo
11-16. Tervetuloa tuvalle!

Seuraava Vieskan Viikko
ilmestyy perjantaina 5.5.
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 2.5.

MLL Ylivieska
1.5. MLL mukana vapputorilla lapset ensin -keräyksen
merkeissä. Lapsille jaossa 100 ilmapalloa.
Vappupäivänä ei ole iltaperhekahvilaa.
3.5. Perhekahvila Sputnikissa. Tarjolla aamupalaa 2€/
perhe
Löydät meidät myös Facebookista MLL Ylivieska, MLL
Perhekahvila Ylivieska ja MLL Iltaperhekahvila Ylivieska
Lapset ensin -keräys jatkuu aina 15.5 asti. Keräyksen
tuotto käytetään lasten kesäkonserttiin, joka järjestetään
elokuussa.

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

Myydään

Halutaan vuokrata

Erilaisia timpurin työkaluja:
hallitunkki (10t), kiinalainen mopedi (vm. 2009),
voimavirtapainepesuri. Puh.
0500 382 254.

Halutaan vuokrata ok/pari/
rivitalo, 3mh Ylivieskasta
kesäkuun alusta alkaen. P.
040 964 0410, 050 469 1708.

Myydään tontti Niemelänkylällä 30 a. Tied. puh.
044 3595 975

Perjantai 28.4.2017
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Vapaa-aika
Sudoku

KryptoNiitti
13

1

6

1

Helppo

2

14

18

16

2
1

17
9

5

5

18

4

4
16

4

Vaikea

12

12

12

Kuka mitä häh -vastaukset
6. Valtijan suojelija ja kotilieden jumalatar kreikkalaisessa
mytologiassa.
7. Muikun.
8. Kanadassa.
9. Olli.
10. Urosteeren ja naarasmetson risteytystä.

13

1=

12=

7

3

12

1

5

4

5

17

1

18

14

6

16

5

5

12

3

14

21

14

5

16

16

14

19

16

13

16

18

12

4

5

14

18

4

13

13=

14=

4

17

1

12

14

13

12

6

12

12

9

9

12

9

1

12

12

19
6

6

15=

5=

16=

16

2
12

12

16

12

11

17

2

12

5

12

12
20

1

17

12

20

16

16

6=

17=

5

4

14

5
5

9

16

4
18

18

18=

18

16

4

18

13

16

1

10

20

16

16

5

18

16

18

12

2

1

14

14

1

12

7=

9

13

13

13

18

1
8

20

20

12

9

3

5

19

16

12
5

21

20

14

7

12

16

12

9

13

14

13

1
1

4=

12

13

18

3=

14

20

5

6

18

12

12

3

4

20

16

12

2=

18

18

5

14
16

12

17

17

5

4

5

12

4

Ristikoiden vastaukset takasivulla

8=

19=

9=

20=

10=
21=

11=

Märkä juttu

1. Vuonna 1945.
2. Igor Stravinsky.
3. Pirullista, epämiellyttävää.
4. Egyptin.
5. 800 metriä. Sapattimatka
on matka, jonka juutalainen
saa kävellä kaupungistaan
sapattina.

4

14

1

18

1
17

9

1

1
5

4

12

20

16

12

17

9

15

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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PYÖRÄILY-/
KÄVELYKAMPANJA
1.5.–30.9.2017

Suoramarkkinointi Mega Oy on 30-vuotias, Suomen ja Baltian johtava puhelimitse tapahtuvaan asiakkuusmarkkinointiin erikoistunut
yritys. Toimimme Suomessa 16 paikkakunnalla ja kuulumme vahvasti kehittyvän Alma Media Oyj -konsernin
Alma Talent -liiketoimintayksikköön (www.almatalent.fi).

Avaamme uuden toimiston Ylivieskassa toukokuussa.
Haemme nyt energisiä ja tulosnälkäisiä

PUHELINMYYJIÄ

Laita laatikossa olevaan vihkoon päivämäärä ja
nimesi. Merkitse vihkoon myös, onko suorituksesi
tehty pyöräillen vai kävellen. Max.1
suorituskerta/päivä/laatikko

LAATIKOT SIJAITSEVAT:













Huhmari
Liikuntakeskus
Joonaala
Kantokylä (Haapavesitie 1015)
Ojakylän koulu
Kaisaniemi (Jalavatie)
Vähäkankaan koulu
Keka
Salmiperä (Salmiperäntie 121)
Niemelänkylän koulu
Löytyn koulu (Löytyntie 347)
Isokoski (Säilyntie 61)

www.sm-mega.fi

KYSY MYÖS
KESÄTYÖTÄ!

Vierimaantie 3, Ylivieska

Kaikki
näköislehdet
luettavissa
ilmaiseksi
www.
vieskanviikko.fi

Kiitos
ksesta!
Luottamu
Paula Haapakoski

Huolenpitoa
–huomennakin.

Sudokujen
ratkaisut

Helppo

Vaikea

Seuraava Vieskan
Viikko ilmestyy
perjantaina 5.5.
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään
tiistaina 2.5.

SHOKKITARJOUS!
Toukokuun ajan
mainokset lehdessä
PUOLEEN HINTAAN!

– Made in Ylivieska –

KryptoNiitin
ratkaisu

••••••SOMBRERO•K
••••••O•A•A•USVA
••••••HURJA•MA•T
••••••J•A•KAAKKO
UNIKEKO•TEKO•S•D
H•R•L•••O•U•PIKI
OKTAANI•NAAMA•Ö•
T•I•N•L•••••J•L•
A••ETUMUS•IHANNE
•NERO•A•ILTA•••S
E••O•ITALIA•YKSI
RIENATA•A•R•H•OÄ
O••N•I•LUPA•TILI
TAJU•ÖS•S•••E•IT
A•UTU•O••ANTENNI
••O•NOPSA•U•N•A•
RETIISI•LORU••••
U•T•N•MAALI•H•O•
IVA•ETU•T•NUOTTA
S•AMNESTIA••E•E•

