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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
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

Ylivieskan liikuntakeskuksessa, Närhitie 2,
perjantaina 19.5.2017 klo 10-15
Liikenneturvan kouluttajainfot sisätiloissa klo 10.30, 11.30, 12.30 ja 13.30
– mitä ikäautoilijan tulisi ottaa huomioon liikenteessä ja auton
valinnassa?
Poliisin, autokoulujen ja Ajovarman edustajat ovat myös paikalla
vastailemassa mieltä askarruttaviin kysymyksiin.
Osallistujien kesken arvotaan ajotunteja!
Piha-alueella:
- Ajoa helpottavien lisävarusteiden esittelyä ja kokeilumahdollisuus;
automaattivaihde, peruutustutka ja -kamera ym.
- Pelastusauto, pelastamisvälineiden esittely, turvalaitteiden toiminta
onnettomuustilanteessa ja pelastustoimet onnettomuuspaikalla
- Kahvi- ja makkaratarjoilu!

YLIVIESKAN KULTTUURIKESKUS

AKUSTIIKKA

MIRKKA PAAJANEN JA
YTY-IMPROTEATTERI
SÄESTYS JOCKE KANTOLA

Kuva: Liikenneturva

Kuva: Liikenneturva

Ylivieskan kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
Ylivieskan seudun kansalaisopisto, Liikenneturva, Poliisi,
Jokilaaksojen pelastuslaitos ja Ajovarma

myös puisena

PYSTYLAMELLIT,
PALJE- JA TAITEOVET,
MARKIISIT, PARVEKEKAIHTIMET
Edullisin tehdashinnoin
Ilmainen mittaus 150 km

KAIHDINTUOTTEET
Varjotuli

puh. 0440 - 425330

Vieskan Viikko
toivottaa
kaikille äideille
HYVÄÄ
ÄITIENPÄIVÄÄ!

LA 20.5. KLO 19:00
LAIDUNKARKELOT

Tervetuloa! Vapaa pääsy!

SÄLEKAIHTIMET

Mukaansatempaava esitys
yhdistellen säkenöivän laulajattaren Mirkka Paajasen & Jocke
Kantolan virtuoosista soitantaa
YTY-teatterin Improryhmän
lennokkaaseen esiintymiseen.
Tule mukaan!
Liput 10 €
Kahvila ja ravintola palvelevat
tuntia ennen konserttia ja väliajalla
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.
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Nimipäivät

Pääkirjoitus

V

oittaminen on sana
joka lähes aina tulkitaan positiiviseksi. Sanontakin menee
että voittajan on helppo
hymyillä. Niinhän se on
ja viime sunnuntaina Sievi
Futsalin joukkue voitti suomenmestaruuden. Samaisena päivänä oli jääkiekon
maailmanmestaruuskilpailuissa peli Ranskaa vastaan.
Etukäteen sen oli veikattu
olevan helppo peli Suomelle,
mutta toisin kävi. Viikonloppuna oli myös muita
suomalaisittain tärkeitä
urheilutapahtumia, kuten
nyrkkeilykilpailu Turussa,
jossa Eva Wahlström vei
voiton odotetusti. Edis Tatli
sen sijaan joutui tyytymään

tietyllä tavalla epäoikeudenmukaiseen tuomariäänestykseen ja näin ollen menetti tittelinsä. Menneestä
viikonlopusta jäi kuitenkin harmittamaan eniten
se, että futsalin Suomen
mestarimme eivät saaneet
ansaitsemaansa uutisointia,
johtuen varmaankin näistä
muista urheilutapahtumista.
Eihän se voittoa himmennä,
mutta kuitenkin. Voitokkaan
sunnuntain iltana oli todella
mukava päästä juttelemaan
joukkueenjohtajan sekä
muutaman pelaajan kanssa voitosta ja menneestä
kaudesta. Voittoisan päivän
ja kauden päätteeksi osa
porukkaa oli luonnollisesti
lähtenyt hieman juhlimaan
ansaittua voittoa ja niinhän
sen pitääkin olla. Ei suomenmestareiksi tulla joka
päivä, ihan mahtavaa!
HHH

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

fyysisesti läsnä. Hyvässä
muistissa ovat ne vuodet
kun olen ollut ulkomailla
joten käytännössä se on
tarkoittanut kortin lähettämistä ja puhelinsoittoa.
Koskaan en ole kuitenkaan
äitienpäivää unohtanut, on
manner ollut mikä tahansa.
HHH
Jokainen meistä on ainakin
joskus pystynyt juhlistamaan
tätä päivää äitien. Oli hän
sitten täällä tai pilven reunalla, niin kaikilla meillä
se on. Äitejä on tietenkin
moneen lähtöön, mutta
äiti on aina äiti. Oli tilanne
mikä tahansa, niin pitää
nauttia niistä hetkistä mitä
on, koska mikään ei ole
ikuista. Ja toisaalta vähän
huonommatkin ajatukset
voi muuttaa myönteisiksi,
se on monesti kiinni siitä
miten asiat haluaa ottaa
elämässä. Positiivisuus luo
positiivisuutta. Kuulostaa
yksinkertaiselle, mutta ehkä
se vain niin on.

Nyt on äitienpäiväviikonloppu ja se jos jokin tuo
hyvää mieltä. Mietin viime
viikonloppuna että miten
muistaisin äitiäni. Se ei
HHH
herätä minussa stressiä,
sillä tiedän että äidilleni Äitienpäivän vietto riippuu
on tärkeää että olen ole- varmastikin jokaisen omista
massa ja tänä vuonna jopa perinteistä. Jotkut haluavat

viedä äidin syömään, ostaa
lahjan tai kukkia. Joku taas
näkee aikuista lastaan ehkä
vain äitienpäivänä ja se on
hänelle suurin lahja minkä
voi saada. Materia on materiaa ja se sopii joillekin,
toisille taas ihan muut asiat.
Siksi olisikin hyvä miettiä
että mikä olisi omalle äidille
se mieluisin. Ehkä on tullut
kangistuttua kaavoihin,
mutta joskus voisi ajatella
jotain erilaista. Ilman äitiäsi
ei olisi sinua.
HHH
Toimitukseen lähetettiin
alkuviikosta käsinkirjoitettu
kirje. Nykypäivänä se on
suhteellisen harvinaista,
sillä kaikkihan kirjoitetaan
koneella. Sen oli lähettänyt
erään henkilön ystävä. Tässä
kirjeessä hän kertoi muun
muassa, että hänen ystävänsä, tämä vielä pirteä henkilö,
täyttää tänä äitienpäivänä
98 vuotta. Äärimmäisen
kunnioitettava ikä, ja ei
varmasti ole montaa tällä
alueella joka on saavuttanut tämän iän. Lämpimät
onnittelut vielä kerran!

Kuutamolla

Unelma-ammatti

J

otkut tietävät pienestä
pitäen mihin ammattiin haluavat. Tiesin heti
pienestä pitäen, että yhdestä
ystävästäni tulisi lähihoitaja.
Hän oli rauhallinen, kaikki
huomioonottava ihminen. Nyt
hän on poistunut tuonpuoleiseen. Toisesta ystävästäni
tiesin heti, että hän menestyisi
teatterialalla. Hän oli aina
hauskuuttamassa toisia ja
keksi erilaisia stooreja. Nyt
olemmekin hänen kanssaan
tekemässä teatteriesitystä.
Itse en vielä tiedä mitä
haluaisin tehdä. Kävin kauppa-alan ammattitutkinnon ja

olin töissä lukuisissa kaupoissa
ympäri Ylivieskaa. Silti minusta
tuntui, että haluaisin tehdä
muuta ja kaupassa saamani
vamman myötä jouduinkin
toden teolla miettimään mitä
haluaisin elämältäni. Hain
matkailu-alalle, koska kielet
kiinnostavat minua. Ja kiinnostus ulkomaita kohtaan on
ollut aina iso! Ensimmäinen
ulkomaanmatkani oli Espanja,
enkä unohdakaan koskaan
miten taianomainen paikka
oli. Kielissä minulla on vielä
harjoituksen varaa, mutta uskon, että opin vielä puhumaan
englantia sujuvasti.

Nyt saankin odottaa pääsenkö kouluun Jämsään matkailupuolelle.
Pieni unelma toimittajan
urasta on myös kummitellut
mielessäni kiitos Bridget Jonesin, jossa Bridget on toimittajana ja koheltaa menemään
niinkuin minäkin.
Rakastan kirjoittaa, mutta
rakastan myös palvella muita
ihmisiä. Minulla on monia
unelmia, mutta kaikkea ei voi
toteuttaa. Jos en pääse kouluun
Jämsään, tiedän, että lähden
yrittämään toimittajan uraa. En
malta odottaa, minne pääsen!
Jos sinulla on unelma-am-

matti tai unelmia siitä mitä
voisit tehdä, selvitä, onko se
mahdollista äläkä ajattele, että
se ole mahdollista. Manifestoi
mielessäsi itsesi tekemään sitä
mitä haluat. Selvitä opiskelumahdollisuudet. Jos se ei ole
mahdollista siirry seuraavaan
vaihtoehtoon mitä haluat tehdä.
Kyllä alasi löytyy vielä!
Itse en olisi voinut koskaan
uskoa, että pääsen kirjoittamaan lehteen, koska olen
hiukan ujo, mutta tietyllä
tavalla sosiaalinen pakkaus.
Täällä silti olen.
Neiti Kuutamo

Perjantai 12.5. (vk 19): Lotta
J. V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä
Liputuspäivä
Lauantai 13.5: Kukka, Floora
Sunnuntai 14.5: Tuula
Äitienpäivä, 4. sunnuntai pääsiäisestä
Liputuspäivä
Maanantai 15.5. (vk 20): Sonja, Sofia, Sohvi
Tiistai 16.5: Essi, Ester, Esteri
Keskiviikko 17.5: Maisa, Rebekka, Mailis, Maila,
Maili
Torstai 18.5: Eero, Erkki, Eerika, Eerik, Erkka,
Eerikki
Perjantai 19.5: Emma, Emilia, Milla, Emmi,
Milja, Mila, Milka, Amalia

Aurinko

Aurinko nousee klo 04:17 ja laskee klo 22:21.

Jokirannan keittiön ruokalista

Perjantai: Makkaravuoka, perunat, porkkanasuolakurkku-kiinankaalisalaatti
Maanantai: Kasvissosekeitto, kananmuna, leipä
Tiistai: Jauhelihaperunasosepata, pikkuporkkanat,
punajuuri
Keskiviikko: Kalapala, perunat, tartarkastike,
rapea tomaatti-kurkkusalaatti
Torstai: Jauheliha/lihakeitto, kasvispala, sämpylä
Perjantai: Lasagne, porkkana-kurkkuhunajamelonisalaatti

Ateriapalvelun ruokalista

Perjantai: Lohikeitto, kinkkuleike, karpalokiisseli
Lauantai: Kinkkukiusaus, persiljaporkkanat,
jogurtti
Sunnuntai: Suikalepaisti, perunasose, sienisalaatti,
aprikoosikiisseli
Maanantai: Maksalaatikko, perunat, kastike,
puolukkasurvos, porkkanakiisseli
Tiistai: Lihakeitto, herkkukurkku, suklaapuuro
Keskiviikko: Kasvispihvit, perunat, juustokastike,
kaisersalaatti, vadelmakiisseli
Torstai: Kinkkukiusaus, keitetyt vihannekset,
porkkana-ananassalaatti, ruusunmarjakeitto
Perjantai: Broilerikastike, perunat, maissiporkkanasalaatti, hedelmäkiisseli

Kuka mitä häh?

1. Mitkä ovat Afrikan tähden aloituskaupungit?
2. Mistä oli kotoisin Aku Ankassa esiintynyt
papukaija Joe-Poika?
3. Mikä on ihmiskehon suurin elin?
4. Mistä on kotoisin Klamydia-yhtye?
5. Millainen brittivaate on mackintosh?
6. Kenellä Suomen presidentillä oli vain yksi
etunimi?
7. Kuka ampui John Lennonin?
8. Minkä kaupungin osa Ahlainen on?
9. Montako sivua on Dungeons & Dragons -pelin
suurimmassa nopassa?
10. Minkä värinen tähti on Kuuban lipussa?
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

Kaarlo Karjula lauloi tiensä
Seniorilaulaja-kilpailun semifinaaliin
Yhteensä kolmattakymmentä
laulajaa osallistui Seniorilaulaja
SM-kilpailun ensimmäisiin
alkukarsintoihin Siilinjärven
Kunnonpaikassa vappuviikonloppuna. Näistä yhdeksän
valittiin semifinaaliin, mukana
sieviläinen Kaarlo Karjula.
Montteeri Oy:n järjestämät
Seniorilaulaja SM-kilpailut
starttasivat jo 24. kertaa vappua
edeltävänä viikonloppuna kun
ensimmäiset alkukarsinnat
laulettiin Siilinjärven Kunnonpaikassa Arto Rannan

orkesterin säestyksellä.
Kilpailussa on kolme ikäsarjaa, 50+, 60+ ja 70+ sekä
oma kilpailunsa duoille.
Välierään pääsivät mukaan
seuraavat 50+ sarjasta Anne
Uimari Kuopion Hiltulanlahdesta. 60+ sarjasta Liisa
Hakkarainen Nilsiältä, Reijo
Heikkala Pielavedeltä, Hannu
Häyrinen Varkaudesta, Kari
Kettunen Joroisten Kuvansista,
Matti Kovanen Kuopiosta
sekä Tauno Rautio Ähtäristä.
70+ sarjasta Kaarlo Karjula

Sievistä ja Anneli Linnaranta
Kuopiosta.
Kilpailuun osallistujat saavat
valita esittämänsä kappaleet 40
iskelmän listalta, kukin kaksi
kappaletta. Karjulan kilpailukappaleet olivat Pihapihlaja ja
Rantakoivu.
Järjestyksessä vasta ensimmäiset alkukarsinnat ovat
takanapäin ja laulajamestareiden ympäri maan onkin
mahdollisuus mittauttaa taitojaan vielä moneen kertaan.
Seuraavat karsinnat pidetään

Karjalohjan Päiväkummussa
12.-13.5.
Syksyllä, 13.-14.10. Karjalohjan Päiväkummussa
järjestettävään semifinaaliin
tuomaristo valitsee kaikista
alkueristä yhteensä n. 40 parasta laulajaa. Tässä joukossa
on jo sieviläinen edustus. Aulangolla laulettavaan finaaliin
hyväksytään semifinaalista n. 15
huippua. Kaikki Seniorilaulaja
SM-osakilpailut sekä finaali
televisioidaan. Lisätietoja kisasta www.montteeri.fi.

Ylivieskan polut ja laavut tutuiksi –retket
Tällä kertaa on vuorossa kaksi
retkeä, ensin perjantaina 12.5.
yövaellus Oulaisiin ja maanantaina 15.5. Huhmarlammelle.
Kevät on edelleen pysynyt
tavanomaista viileämpänä,
mutta sopivalla varustuksella
retkillä tarkenee.

AhvenlampiIsojärvi luontopolku
Oulaisissa
Tänä vuonna yövaellus tehdään Oulaisissa sijaitsevalle

Viikon Blogi

luontoreitille. Lähtö tapahtuu
Liikuntakeskuksen pihalla
kello 20 tai vaihtoehtoisesti
Isojärven parkkipaikalta kello
20.30. Perille löytää kun kääntyy Ylivieskasta tultaessa viisi
kilometriä ennen Oulaisia
oikealle, kyltissä lukee Isojärvi, ja ajaa sitä noin kuusi
kilometriä.
Luontopolun pituus on noin
neljä kilometriä ja se soveltuu
hyvin myös perheen nuorille.
Reitti on selkeä kuljettava ja
merkattu sinisillä merkeillä.

Polun varrelta löytyy kaksi
tulipaikkaa laavuineen, Ahvenlammelta ja Isojärveltä, joissa
on mukava pysähtyä syömään
eväitä. Luontopolulla kävellään
vaihtelevasti pitkospuilla ja
kallioisessa maastossa. Näin
keväisin polun varrelta löytyy
muutamia kosteita paikkoja
ja siksi onkin suositeltavaa
varustautua vedenpitävillä jalkineilla. Luontopolun varrelle
on sijoitettu opastauluja ja
Isojärven taukopaikan läheisyydestä löytyy myös lintutorni.

Huhmarlammen laavu
maanantaina
Maanantaina 18.5. on vuorossa
tutumpi reitti eli Huhmarlammen rannalla sijaitseva
Lammen laavu. Opasteet sinne
löytyvät Huhmarlammen metsäautotieltä ja hiihtoladulta.
Reitti siellä on helppokulkuista
ja makkaran paistoon ja eväiden
syöntiin on aikaa. Mukaan
hyvää retkimieltä!

Kimbilio – juostaan turvaan

Tansaniassa reilusti yli puolet väestöstä
elää alle dollarilla päivässä. Odotettavissa
oleva elinikä on järkyttävät 51 vuotta.
Naisten oikeusturva ja koskemattomuus
eivät toteudu ja pahoinpitelyt ovat
Tansaniassa arkipäivää. Esimerkiksi
miehen kuollessa naisen mahdollisuus
saada hänelle kuuluva perintöosa onnistuu vain harvoin. Nuo faktat eivät
lakkaa järkyttämästä minua, vaikka
olen itsekin Afrikassa monta kertaa
käynyt ja työtä noiden naisten ja lasten
keskellä tehnyt. Me länsimaalaiset
naiset emme pysty kunnolla edes
käsittämään niitä brutaaleja ja raakoja
olosuhteita, joista osa noista naisista
tulee Kimbilioon – naisten turvakotiin
Tansaniassa. Kimbilio on swahilia ja
tarkoittaa ”Juosta turvaan”. Niin nuo
jotkut naiset lähes kirjaimellisesti
tekevät.
Naisten turvakodin rakentaminen
Morogoroon Tansaniaan on aloitettu
vuonna 2014 ja avajaisia vietetään
2.7. Tämä on työvoitto! Naisia on
autettu niin paljon kuin suinkin on

pystytty koko sen ajan, kun turvakotia
on rakennettu, vaikkei ole ollut vielä
valmistakaan. Työtä on tehty sydämen
lämmöllä ja inhimillisyydellä, eikä ole
katsottu onko valmista vai ei. Käytännössä turvakoti on toiminut jo monta
vuotta arkipäivän huolenpitona ja
vilpittömän auttamisen halun voimalla.
Naiset ovat turvakodissa muutamasta
päivästä muutamaan kuukauteen ja
tuona aikana sosiaalihuolto etsii naisille
paremmat olosuhteet ja kartoittaa
jatkon. Olen onnellinen, kun voin
auttaa noita eri ikäisiä ja erilaisten
elämänkohtaloiden ravisuttamia naisia.
Myös minä saan luoda heille toivoa
paremmasta huomisesta työllistämällä
heitä. Naiset punovat käsin KatjaKoolle
mm. järvikaislasta uniikkeja koreja
sisustus ja säilytyskäyttöön, jotka tulevat markkinoille, kunhan saadaan
perusasiat kuntoon turvakodin asukkaille ja uudenlaisen rakentamamme
KatjaKoo-koulutusmallin vietyä perille
asti. Siitä kerronkin myöhemmin lisää.
Heidän auttamisensa on nyt kaikista

tärkein pointti. Ja heidän kotouttamisensa yhteisöön jälleen. Terapiatyön
tarve on hälyyttävän suuri myös heille.
Upeaa on, että naisilla on jokaisella
erilainen vahvuus ja taito. Kahta samanlaista koria ei ole, vaan jokainen
kori on käsin tehty, uniikki ja kaunis
yksilönsä. Koskettavampaa designia
saa hakea. Näitten tuotteiden takana
on särjettyjä ihmisiä, joiden itsetunto
rakentuu pikkuhiljaa tukemisen, rohkaisemisen ja konkreettisen läsnäolon
turvin. Ja näin ollen saavat mahdollisuuden parempaan huomiseen.
-Kaiken aloittamisen pohja on
poissa näiden naisten keskuudessa.
Kellään ei ole pääomaa. Arjen tarpeet vievät kaiken voiman ja kenties
tulevaisuudenkin ajattelun. Mutta
tästä huolimatta olemme yrittäneet
ja yritämme edelleen!
-Jos ajatellaan erityisesti Kimbilion
naisia, on vaikea tietää, mitä he voivat,
pystyvät ja osaavat tehdä. On ajateltu,
että he huolehtisivat itse ruoastaan,
siivouksesta, pyykkäämisestä ja mah-

Lyhyesti
Kansainvälinen Popupravintolapäivä lauantaina 20.5.
Sputnikissa
Ylivieskan Nuorisotoimi ja Rieska Leader järjestävät
yhteistyössä Moni Koti ry:n kanssa kansainvälisen
Ravintolapäivän Sputnikissa 20. toukokuuta. Tarjolla
on alueella asuvien ulkomaalaisten itse valmistamia
suosittuja herkkuja, muun muassa Thaimaasta, Ranskasta ja Unkarista. Paikalle kannattaa mennä ajoissa
ja varata käteistä mukaan, sillä Sputnikissa on vain
käteismaksu käytössä.

Poliisin löytötavaran
huutokauppa Ylivieskassa
Poliisin löytötavaran huutokauppa järjestetään
Ylivieskan poliisiasemalla, Katajaojankatu 4 keskiviikkona 17.5. kello 17.15 alkaen. Myynnissä on
poliisille päätynyttä ja valtiolle siirtynyttä löytö- ja
kuulutustavaraa mm. polkupyöriä ja muuta sekalaista tavaraa. Huutokaupoissa huudetut tavarat on
maksettava käteisellä ja kuljetettava pois välittömästi
viimeistään huutokaupan päätyttyä, eikä niillä ole
takuuta tai palautusoikeutta.

Laidunkarkelot Akustiikassa
Lauantaina 20.5. klo 19 nähdään Akustiikassa Kalajoelta kotoisin oleva laulajatar Mirkka Paajanen
yhdessä YTY-teatterin improvisaatioryhmän kanssa
Jocke Kantolan säestyksellä.

Katja Kokkoniemi on
Nivalassa asunut, Haapavedeltä
syntyisin oleva yrittäjä. Katja kirjoittaa
"Katjakoo ja pehmeä business" -blogia: katjakoo.fi

dollisesti puutarhasta. Jos on pahasti
hakattu tai raiskattu, luultavasti ei pysty
vähään aikaan mihinkään.
Voimien karttuessa he saattavat
opetella jotakin uutta tai tehdä jo osaamaansa. Luultavasti eivät osaa mitään,
koska taloon tulevat ovat etupäässä
nuoria tyttöjä, koulululaisia vielä. Osa
on kehitysvammaisia tai muuten vammaisia, heidän kohtalonsa on karmea
Tansaniassa. Hyväksikäytettyjä. Niin
kodeissa kuin kylällä, kaupungilla.
Kun puhumme naisesta/tytöstä,
joka hakee turvapaikkaa Kimbiliosta,
puhumme hyvin usein ääriolosuhteista
tulevista ihmisistä. Heidän tarinansa
ovat järkyttäviä. Nuo ihanat, lempeät ja
satutetut naiset ja tytöt. En voi mitään
sille, että on pakko keskeyttää työt ja
painaa pää käsiin ja kyyneleet valuvat
poskille. Minua lohduttaa kuitenkin se
tieto, että jokaisella kirjoitetulla rivillä
voin auttaa tukemalla, rohkaisemalla
ja työllistämällä heitä.
Myös sinä voit käydä katsomassa
kuvia ja lukemassa tarinaa tästä kaikesta

mm. facebookissa sivulla Kimbilio –
Turvakoti Tansanian Naisille. Voit
auttaa tykkäämällä sivusta ja jakamalla
siitä tietoa. Voit myös auttaa noita
naisia halutessasi rahallisesti niin, ettei
tarvitse miettiä, menevätkö rahat ihan
vääriin taskuihin ja aivan muualle,
minne pitäisi.
Kimbilio turvakotiprojekti on Lempäälän seurakunnan ja Lempäälän
NMKY:n pitkäjänteisen ja sinnikkään
yhteistyön tulos, joka sai alkunsa
Tansanian Ev. Lut kirkon Morogoron hiippakunnan lapsi- ja naistyön
johtajan, Ruth Mmarin vierailusta
lempäälän seurakunnassa. Hatunnosto
kaikille heille, arvostan suuresti heidän
panostaan! Olen niin kiitollinen, kun
saan olla yrittäjänä yhteistyössä tässä
projektissa mukana ja tukemassa heitä
ja toteuttaa samalla omaa unelmaani
työllistämällä heitä, ja tällä palkalla
he turvaavat perheensä hyvinvointia.
 KatjaKoo
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Ruoka-apu auttaa ihmisiä
selviämään arjesta
Leipäjonoista ja niiden pituudesta keskustellaan
mediassa tasaiseen tahtiin.Yleensä uutisointi on
sitä kuinka jonot vain kasvavat. Ongelma on koko
maan laajuinen, mutta onneksi on tahoja jotka välittävät tätä kauppojen hävikkiruokaa sitä kipeästi
tarvitseville. Se vastaako kysyntä tarjontaa voidaan
vaan arvailla, mutta Ylivieskassa jaetaan nyt lähes
kaikki se mitä kaupoissa jää myymättä. Tilanne alun
perin oli, että kaikki kaupat kahta suurta lukuun
ottamatta olivat mukana ruokajaossa, joista yksi oli
puolittaisesti mukana. Nyt tätä kirjoittaessani nämä
kaksi ovat juuri aloittaneet hävikkiruoan antamisen
eli tavoite on saavutettu.
Aloitin tämän artikkelin
kirjoittamisen jo viikkoja sitten. Kukaan ei sitä pyytänyt,
vaan halusin selvittää miten
asia hoidetaan Ylivieskassa.
Olin toki nähnyt ja kuullut, että täällä ruoka-apua
jaetaan säännöllisesti ja
näin on tehty jo vuosia
nykyisen Vapaaseurakunnan toimesta. Tästä syystä
aloitinkin jutun tekemisen
sopimalla tapaamisen heidän
kanssaan. En ollut aiemmin
vieraillut Vapaaseurakunnalla, mutta kyllähän olin
nähnyt jonot jotka rakennuksen sivustalla ovat joka
maanantai, keskiviikko ja
perjantai. Keskiviikon jako
on suunnattu opiskelijoille
kevät- ja syyslukukaudella
ja viikottain paikalla käy
kolmisenkymmentä opiskelijaa. Satoi tai paistoi,
pakkasta tai ei, aina jonoa
on ollut kymmeniä ihmisiä.
Keskimäärin väkeä käy 50 60 henkilöä per kerta. Mutta

tällä kertaa, sinä perjantaina
ennen jonoja, astelin sisään.
Vastaanotto oli lämmin ja
kahvikupposen ääressä pääsin haastattelemaan paikan
sekä entistä että nykyistä
ruoka-apuvastaavaa.
Ruokajako Vapaaseurakunnan toimesta aloitettiin
jo 12 vuotta sitten huhtikuussa ja se on jatkunut
tähän päivään saakka. Sinä
aikana mukana on ollut
lukemattomia vapaaehtoisia
ja onneksi niitä on riittänyt.
Alkuun mallia oli haettu
Porista, ja sieltä oli saatu
hyviä vinkkejä toiminnan
aloittamiseen.
Aluksi kauppojen kiertely
vaati paljon työtä, mutta
hyvien suhteiden luotua
toiminta on jatkunut vaivattomasti. Toki se vaatii
paljon vapaaehtoistyötä, sillä
hävikkiruokaa haetaan lähes
päivittäin. Hakuringissä on
yhteensä yli kymmenen
ihmistä ja hakukerralla mu-

Kuvassa osa Vapaaseurakunnan vapaaehtoisista, jotka mahdollistavat ruoka-avun viikosta toiseen.
kana on yhdestä kahteen
henkilöä. Tämän lisäksi työtä
vaatii haettujen ruokien
lajittelu ja varastoiminen
kylmätiloihin. Tämän lisäksi
joka jakokerran aamuna
ruokien pussittamiseen tarvitaan kolmesta neljään
henkilöä. Kylmäketju ei saa
luonnollisestikaan katketa
ja paikalla on viranomaisten
vaatimat laatusertifikaatit.
Pakastinaltaita ja jääkaappeja Vapaaseurakunnan
tiloissa on todella monta
ja ilman niitä sekä hyviä

tiloja ruokajako ei olisi
edes mahdollista. Kylmäkalusteet ovat kuitenkin jo
uusimisen tarpeessa, joten
niitä kaivattaisiin kipeästi
lahjoituksina. Niiden ei
tarvitse olla uusia, kunhan
toimivat, edellisetkin on
saatu käytettyinä. Eli jos
sinulla on tiedossa sellaisia,
voit olla yhteydessä Vapaaseurakuntaan.
Välillä käy niin että kaikki
jaossa oleva hävikkiruoka ei
mene eteenpäin ja useimmiten näin on leipien kohdalla,
koska niitä tulee kaupoista
todella paljon ja ne myös
pilaantuvat aika nopeasti.
Näitä ei kuitenkaan laiteta
roskiin vaan ne menevät
eläimille, pääosin hevosille.
Liha on sellainen mistä
on tähän saakka ollut suurin
puute, mutta nyt tähänkin on tullut siis parannus.
Toinen mitä tarvittaisiin
lisää ja joita menee paljon
ovat muovipussit. Useasti
niitä saadaan lahjoituksena suurempi erä, mutta
niiden menekki on jatkuvaa. Ruoka-avun hakijoilta
toivotaankin että he toisivat
muovipussin mukanaan,
jolloin säästyttäisiin jätteeltä
ja ikuiselta pussiongelmalta.

Se miksi tämän jutun
kirjoittaminen kesti niin
kauan on monta syytä. Itse
olisin halunnut tuoda tämän julkisuuteen jo heti
aloittaessani, mutta katsoin
viisaammaksi ja kaikkia
hyödyttävämmäksi tutkia
asiaa syvemmin, jotta tästä
olisi konkreettista hyötyä.
Ainakaan aloittavan lehden päätoimittajan ei ole
mikään itsestäänselvyys
päästä markettien johtajien
puheille, varsinkin jos kyse
on kansainvälisestä ketjusta.
No joka tapauksessa onnistuin jopa siinä ja viime
viikolla Vapaaseurakunta on
käynyt sopimassa käytännön
järjestelyistä. Toisena oli
myös eräs suuri kauppa,

joka ei ollut jakanut hävikkiruokaa useaan vuoteen.
He kuitenkin aloittivat
lahjoittamisen reilu viikko
sitten, ja heidän hävikkiruokansa menee jakoon
Työttömien Yhdistyksen
kautta. Tämä tarkoittaa sitä,
että nyt kaikki Ylivieskan
ruokakaupat ovat mukana
eli vaikka jutun tekeminen ja
asioiden penkominen kesti,
se on tuottanut tulosta! Ja
se oli juuri se minkä takia
tämän halusin tehdä. Olen
siis saavuttanut sen mitä
pari kuukautta sitten lähdin hakemaan tällä. Olen
äärimmäisen tyytyväinen,
kiitos kärsivällisyydestä!
Elina Kytökorpi
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Päivän sana
Kirkkomatkallakirja vie matkalle
kirkkomuistoihin,
Ylivieskan kirkkoon
ennen tulipaloa ja
Hämeen Härkätielle

Perjantaina, 12.5.2017
Ps. 126:5-6
Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten korjaavat.
Jotka itkien menevät kylvämään vakkaansa kantaen,
ne riemuiten palaavat kotiin lyhteet sylissään.

loppuosassa on kulttuurivaikuttaja Pertti Munckin
kuvitteellinen vaellus vanhalla Hämeen Härkätien
pyhiinvaellusreitillä.
Kirkkomatkalla-kirjan on
kustantanut vihtiläinen Aurinko Kustannus yhteistyössä Ylivieskan seurakunnan
kanssa. Jokaisesta myydystä
kirjasta kustantaja lahjoittaa 10 euroa Ylivieskan
Kirkkotalakoisiin. Kirjan
myyntihinta on 25 euroa.
Kirjaa olivat esittelemässä
aluemyyntipäällikkö Keijo
Koskimies Aurinko Kustannuksesta, kuvituksesta
vastannut tiedottaja Eveliina
Pylväs, kirkkoherra Timo
Määttä ja kulttuurivaikuttaja
Pertti Munck.

Taiteilija
Juhani Palmun
kirkkoteokset
seurakunnalle
Kirkkotalakoot-toimikunnan puheenjohtaja Leo
Mehtälä kertoi taiteilija
Juhani Palmun luovuttaneen
Ylivieskan kirkon palaneista hirsistä tekemänsä
taideteokset talkoohinnalla
Ylivieskan seurakunnalle
käytettäväksi Kirkkotalakoiden hyväksi.

Kirkkomatkalla-kirjaa esittelemässä kulttuuri-vaikuttaja
Pertti Munck (vas.), kuvituksesta vastannut tiedottaja
Eveliina Pylväs, aluemyynti-päällikkö Keijo Koskimies
Aurinko Kustannuksesta ja Ylivieskan kirkkoherra Timo
Määttä.

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu:
Iina Sofia Malila, Väinö Eevert Savusalo, Armas Pertti Samuel
Jussila, Emma Vanamo Heikkilä
Avioliittoon kuulutetaan:
Matti Armas Tienhaara ja Jonna Susanna Vehmas
Kuolleet:
Kalervo Kaarlo Antero Simi 75 v., Lena Marianne Koski 71 v.

Kirkkotalakoot
Aurinko Kustannus ja Ylivieskan seurakunta julkaisivat Kirkkomatkalla-kirjan
tiistaina 9.5. klo 16 toimitalo Pietarin kokoushuone
Bäckmanissa, Ylivieskassa.
Kirjan teemana on nimensä mukaisesti kirkkomatka. Kaikkiaan 17
kirjoittajaa: emeritusarkkipiispa John Vikström,
emerituspiispa Eero Huovinen, piispat Tapio Luoma, Simo Peura, Seppo
Häkkinen, Matti Repo,
Kaarlo Kalliala, kenttäpiispa Pekka Särkiö, kirjailija
Anna-Mari Kaskinen sekä
ylivieskalaislähtöiset muusikot Jukka Leppilampi ja
Aki Hietala, pesäpalloilija
Sami Haapakoski, lehtori-tietokirjailija Tuula Uusi-Hallila, puheviestinnän
professori Pekka Isotalus,
kanttori Tuomo Nikkola,
tiedottaja Eveliina Pylväs
sekä Ylivieskan kirkkoherra
Timo Määttä, ovat kirjoittaneet tekstin Ylivieskan
kirkon rakennusrahaston
kartuttamiseksi julkaistavaan Kirkkomatkalla-kirjaan. Olennainen osa kirjaa
ovat kuvat. Kirjan sivuilla
tehdään Eveliina Pylvään 58
kuvan kautta ainutkertainen
matka Ylivieskan kirkkoon
ennen tulipaloa. Kirjan

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

Kirkkomatkalla –kirjaa
myynnissä kirkkoherranvirastossa ja kirjakaupoissa.
Kirjan hinta 25 euroa. Jokaisesta myydystä kirjasta
10 euroa Kirkkotalakoisiin.
Kirkkotalakoot mukana Kevätmarkkinoilla 12.-13.5. Ylivieskan Liikuntakeskuksen
alueella. Myytävänä Kirkkomatkalla-kirjaa
ja muita Kirkkotalakoot-tuotteita.

Sputnikissa esitellään
pakolaisleirin elämää
Suomen Punainen Risti
haluaa lisätä tietoa pakolaisten tilanteesta ja elämästä
sekä tarjota pakolaisista
ja turvapaikanhakijoista
käytävään keskusteluun
tuoreita näkökulmia.
SPR:n Pakolaisteltta
pystytetään nuorisotalo
Sputnikiin viikolla 20. Tiistaista perjantaihin teltalle
kutsutaan ylivieskalaisia
koululaisia tutustumaan
pakolaisleirin arkeen ja
Punaisen ristin toimintaan.
Telttaan ovat tervetulleita
tutustumaan myös kaikki
muut aiheesta kiinnostuneet

tiistaina 16.5 ja keskiviikkona 17.5 iltapäivällä kello
15 - 17 välisenä aikana.
Tempaus toteutetaan
yhteistyössä SPR:n vapaaehtoisten sekä Ylivieskan
kaupungin nuorisotoimen
Yhdenvertainen Ylivieska
-hankkeen kanssa. Teltta
tarjoaa mahdollisuuden
eläytyä pakolaisuuden arkeen kaikilla aisteilla sekä
kuulla pakolais- ja turvapaikanhakijataustaisten ihmisten kokemuksia. Tämän
lisäksi teltalla voi tutustua
Ylivieskan SPR:n osaston
vapaaehtoistyöhön.

Vieskan Viikko
onnittelee
Lilja Kalliota
98-vuotissyntymäpäivän
johdosta
äitienpäivänä
14.5.2017

SEURAKUNNAN VIIKKO
La 13.5. klo 14 Kevätmyyjäiset Rauhanyhdistyksellä.
Su 14.5. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Veli Matti Linnanmäki, Eeva-Kaisa Laakko, Markku Sakko, virret 470, 130, 484,
466, 227, 492, kirkkokahvit; klo 14 Rauhan Sanan seurat Siltalan
seurahuoneella, Ahti Vähäkangas; klo 16 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Jorma Hintikka.
Ma 15.5. klo 18-20 Olkkari- ilta Nuorisotila Vitiksessä, B sisäänkäynti.
Ti 16.5. klo 9 Perhekerho Pietarissa; klo 18 Kohtaamispaikka
Suvannon kappelissa, Yhteisön todistus - Tuisku Winter, lapsille
pyhäkoulu, järj. Keski-Pohjanmaan Ev Lut Kansanlähetys; klo 18
Pihansiivoustalkoot Rauhanyhdistyksellä.
Ke 17.5. klo 7.30 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone
Lydiassa; klo 13 Eläkeliiton kerho Mariassa; klo 18 Raamattupiiri
Suvannon kappelin takkahuoneessa; Klo 19 Gospelkuoron harjoitukset Suvannon kappelilla.
To 18.5. klo 9 Perhekerho Pietarissa; klo 13 Kyläkerhojen
yhteinen kerho Teikon Tuvalla, arvottavaa mukaan; klo 14 Hartaus
Kotikartano IV, Veli-Matti Linnanmäki; klo 17-18 Lapsikuoron
harjoitukset rippikoulusalissa; Klo 18 Kirkkokuoron harjoitukset
Suvannon kappelilla.
Kirkkomatkalla-kirjaa ja Kirkkotalakoot-tuotteita myytävänä
kirkkoherranvirastossa ma-ke klo 9-15, to klo 9-16, pe suljettu.
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.
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.
Kaikki kerhot peruttu keskiviikkona 17.5.
NUORET
Ke 17.5. klo 18.30 Lautapeli-ilta K16 Vitiksen kerhotila Viikunassa.
Pe 19.5. klo 18-23 Spesiaali Oloilta, alussa ohjelmallinen osio n.
1,5h, jonka jälkeen jatkuu tavallisena Oloiltana.
MUUT
Nilsiän herättäjäjuhla -oppaita ja Siionin virsien uudistettua
painosta saatavissa kirkkoherranvirastosta. Oppaan ja tarran hinta
5 e, Siionin virsien 12 e.
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 ROVASTIKUNTA
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. Ilmoittautumiset 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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Kuulattaret valmiina
ensimmäiseen
ykköspesiskauteensa
Ylivieskan Kuulan naisten joukkueelle,
Kuulattarille, avautui viime kauden päätteeksi mahdollisuus nousta Suomen toiseksi
korkeimmalle sarjatasolle, Ykköspesikseen.
Pelaamalla paikkaa ei aivan
saavutettu, kun finaaleissa
Nurmo oli vahvempi, mutta
lopulta Kuulattaret pääsivät
tarttumaan pesäpalloliiton
tarjoamaan paikkaan. Pitkän
talviharjoituskauden jälkeen
naiset ovat intoa täynnä ja
valmiina Ylivieskan Kuulan
historialliseen, ensimmäiseen naisten ykköspesiskauteen.
Kuulattarien pelinjohdossa ja valmennuksessa jatkaa
tulevalla kaudella tuttuun tapaan Toni Seppälä ja Janne
Hietala. Pelaajarunko pysyi
pitkälti samana, lukuunottamatta muutaman pelaajan
lopettamista ja muutaman
uuden liittymistä rinkiin.
Uusina kasvoina Suvannolla
nähdään Eveliina Rantonen,
Hanna Muhonen, Eveliina
Hildén ja Petra Laakkonen.
Lisäksi Kuulattarien riveissä

nähdään tulevana kautena
farmijoukkue Lipottarien
kasvoja.
Kuulattaret ovat solmineet farmisopimuksen sekä
superpesiksessä pelaavan
Lipottarien kanssa että suomisarjassa pelaavan Sievin
Sisun kanssa. Lipottarista
saadaan kauden aikana
muutamia vahvistuksia
Kuulattarien peleihin, kun
taas yhteistyö Sievin kanssa
mahdollistaa muutamille
Kuulattarille aikaa ja pelejä
kehittyä ykköspesistason
pelaajiksi.
Kuulattarien talviharjoituskautta on varjostanut
muutamat loukkaantumiset,
mutta mieliala joukkueessa
on pysynyt siitä huolimatta korkealla. Joukkueen
kapteeniksi valittu Katri
Vesaluoma toteaa, että kehitystä on tapahtunut sekä

fysiikassa että lajitaidoissa
ja joukkue on valmiina
uuden sarjatason asettamiin
vaatimuksiin. Varakapteenit
Sanna Sorvisto ja Hanna
Muhonen nostavat esiin
joukkueessa vallitsevan
hyvän yhteishengen ja te-

kemisen meiningin.
Kylmä ja luminen kevät
on vaikeuttanut osaltaan
tulevaan kauteen valmistautumista. Harjoituspelejä
on jouduttu perumaan ja
ulos treenaamaan pääseminen on vaihdellut päivän

ja kelien mukaan. Kuulattaret pääsivät pelaamaan
ulkona ainoat harjoituspelinsä todella kylmissä
olosuhteissa Jalasjärvellä
lauantaina 29.4. Jalasjärveä
ja Tyrnävää vastaan. Ottelu
Jalasjärveä vastaan päättyi
lopulta tappioon 2-0 (74, 4-3). Tappio tuli myös
Tyrnävää vastaan luvuin 2-0
(15-5, 5-2). Ykköspesiksen
runkosarja alkaa Kuulattarien osalta lauantaina 13.5.
vierasottelulla Porissa.
Tulevana kautena Kuulattaret lähtevät haastamaan
itseään uudella sarjatasolla

ja minimitavoitteena onkin
sarjapaikan säilyttäminen.
Uusi sarjataso asettaa suuret haasteet sarjanousijalle,
joten yleisön tuki nousee
heti sarjan alkaessa todella
tärkeään asemaan. Tänä
kesänä Suvannolla saadaankin seurata tämän alueen
korkeinta sekä takuuvarmasti viihdyttävää ja iloista naispesistä. Kuulattaret
löydät myös Facebookista
ja Instagramista.
Reetta Olkkonen
Kuvat Ari-Pekka Ojala

Kuulattarien sopimuspelaajat vuonna
2017: Alholm Jenna, Haikara Ronja,
Hietala Karoliina, Hildén Eveliina,
Laakkonen Henna, Laakkonen Petra,
Muhonen Hanna, Nyman Anu, Paananen
Lotta, Rantonen Eveliina, Rautio Kaisa,
Saastamoinen Anna-Maija, Somero
Mia, Sorvisto Sanna, Sorvisto Suvi ja
Vesaluoma Katri.
Taustat: Toni Seppälä, Janne Hietala,
Hanne Huhtakangas ja Reetta Olkkonen.
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Unelmista totta:

Katrin Luontaishoitola
Menin käymään Katrin
Luontaishoitolassa vyöhyketerapiassa välilevyn
pullistumani takia, koska
olin lukenut paljon hyviä
juttuja kyseisestä hoidosta.
Vyöhyketerapiassa käydään
läpi kehossa olevia heijastepisteitä painelemalla.
Heijastepisteitä voidaan
käydä läpi käsistä, korvista,
kasvoista, keskivartalosta tai
jalkateristä.
Olo sen jälkeen on sanoinkuvaamaton ja seuraavaksi aionkin viedä äitini
Katrin hoitolaan.
Mutta kuka on Katri
Setälä ja miten Katrin luontaishoitola lähti käyntiin?
Mitä hoitoja hoitolasta
löytyy?
Katri kertoo, että perusti yrityksen lokakuussa
2016. Hoitola ei lähtenyt
heti käyntiin, mutta marraskuussa Katrin käytyä
vyöhyketerapiakurssin ja
perustettua Facebookiin

omat sivut, hänelle al- hän naurahtaa.
koi tulla yhteydenottoja.
Katrilla on aina ollut
”Sosiaalinen media auttoi. halu auttaa ihmisiä. Hän
Onneksi en luovuttanut,” onkin ammatiltaan lähi-

hoitaja, vyöhyketerapeutti
ja energiahoitaja. Kaikissa
näissä ammateissa autetaan
ihmisiä.
”Olen aina halunnut auttaa ihmisiä. Rentoutuminen
ja stressin poisto on nykyään
hankalaa. Haluan tarjota
erilaisia hoitoja, jotka auttavat. Hoitola sijaitsi ensin
Similäntiellä kerrostalossa
sitten tuli tarve omalle hoitotilalle,” hän kertoo.
Katri onkin saanut sisustettua rauhallisen ja viihtyisän tilan asiakkailleen.

Ummetus oli rauhoittunut
ja vauva makasi rentona ja
tyytyväisenä. Tässä työssä parhainta on, kun voi
auttaa asiakasta ja hän on
tyytyväinen. Se on parhain
kiitos,” Katri hymyilee.
Koliikki, yöllinen heräily
ja ummetus on mahdollista
saada rauhoittumaan vauvahieronnalla.
Muitakin palveluita
naiselta löytyy. Hän tekee
energiahoitoja ja vyöhyketerapiaa, jota on käynyt
puoleen väliin Nivalassa nivalalaisen refleksologi Päivi
Erilaisia hoitoja Mustajärven avustuksella.
”Vielä olisi 3 kurssia vyösydämellä
hyketerapiasta. Tavoitteena
Asiakkaita on vauvasta vaa- olisi käydä ne tämän vuoden
riin. Katri kertoo eräästä loppuun, jolloin valmistuiasiakaskäynnistä, jossa hoi- sin refleksologiksi ja voisin
dettiin vauvan ummetusta. käydä vyöhyketerapiassa
”Vauva oli tosi kipeä ja korvat ja pään alueen läpi.
ummetus oli pahana. Tein Koko ajan opiskelen lisää,”
vauvalle vauvahierontaa ja Katri toteaa.
Uusimpana
palveseuraavana päivänä sainkin
hänen äidiltään kiitosviestin. luna hoitolasta löytyy

Guāshā-hieronta, jossa
käydään läpi tukkeutumia
litteän "kamman" avulla.
”Guāshā on lähtöisin
kiinalaisilta. Guāshāssa
käydään läpi tukkeutumia ”kampaamalla” kohtaa
niin kauan, että tukkeuma
purkautuu. Kammassa ei
ole piikkejä. Ihmiset alkavat olla kiinnostuneita eri
hoitokeinoista,” hän sanoo.
Hyllyllä on myös homeopaattisia lääkkeitä, jotka
tehdään kasveista ja kukista.
Kyselen vielä lopuksi hänen harrastuksistaan ja mitä
terveisiä hän haluaa lähettää
Vieskan Viikon lukijoille.
”Harrastan kahvakuulaa,
pyöräilyä ja käsitöitä. Työn
alla ovat vielä hoitolan omat
nettisivut,” Katri sanoo.
”Toivotan kaikki sydämellisesti tervetulleiksi
hoitoihin,” Katri hymyilee.
Jonna Säily

Mahdollisuuksien torilla esiteltiin vapaaehtoistyötä
Mahdollisuuksien tori järjestettiin lauantaina Raudaskylän Kristillisellä Opistolla
yhteistyössä Alva-hankkeen kanssa. Mukana oli
eri vapaaehtoisjärjestöjä,
mm. OmaisOiva, Yhteisestä
ovesta ry (Tuokiotupa),
Nivalan Marttayhdistys
ry ja Pohjois-Pohjanmaan
näkövammaiset ry. Luokissa
järjestettiin Elävä kirjasto,
jossa sai käydä kuuntelemassa tunnin ajan vapaaehtoisten kertomia kokemuksia
vapaaehtoistyöstä. Elävässä
kirjastossa olivat mukana
Ylivieskan seurakunnan
vapaaehtoistyö, MLL:n
vapaaehtoiset ja kummiperheet, SPR:n vapaaehtoiset ja
European Voluntary Service
eli EVS-vapaaehtoistyöntekijä.
Vapaaehtoisjärjestöillä
oli esittelypöytiä, joissa he
saivat kertoa toiminnastaan.
Pöydissä järjestettiin lisäksi
pientä arvontaa ja peräkonttikirppiksen myyjät olivat
myös paikalla. Ruokailua

järjestettiin ruokasalissa ja
pihalta sai ostaa hampurilaisia grillistä.

Skypen kautta. Vapaaehtoistöistä kiinnostuneet
voivat myös ilmottautua
kaikille avoimiin Studia
Generalin luentoihin, joista
löytyy lisätietoa Raudaskylän Kristillisen opiston
nettisivuilta.
Myös perinteinen Joulutori pidetään 18.11 Kaikki
ovat tervetulleita tapahtumiin.

Kevättorista
Mahdollisuuksien toriksi
Raudaskylän Kristillinen
Opisto järjestää joka vuosi
perinteisen Kevättorin. Tänä
vuonna Kevättori muuttuikin Mahdollisuuksien
toriksi, jossa eri vapaaehtoisjärjestöt saivat esitellä
toimintaansa.
"Kevättoria on järjestetty
joka vuosi, ainakin 10 vuotta", Regina Kahlos kertoo.

Joulutori ja vapaaehtoisjärjestöjen messut
Raudaskylän Kristillinen
Opisto on monessa mukana. Vapaaehtoisjärjestöjen
toiminnasta järjestetäänkin
isommat messut nimellä
"Yhdessä teemme enemmän" Akustiikassa 5.9. ja

Omaisoiva esittelee lauantain 13.5 tapahtumaa erityislapsiperheille, jonka he järjestävät yhdessä Ylivieskan ammattiopiston lähihoitajaopiskelijoiden kanssa.
sa nähdään mm. Jaakko
tapahtuma on ilmainen.
Vapaaehtoisjärjestöiltä Blomberg, Kokkolan Hope
otetaankin vastaan ilmot- -yhdistys sekä myös Sirpa
tautumisia. Tapahtumas- Pietikäinen, joka osallistuu

Wilma Eerola esittelee isoTärkeää vapaa- äidin neliöitä.
virkkaavat ja minä yhdistelen
ehtoistyötä
virkkauksista hartiahuiveja.
Paikalla oli 19-vuotias Wil- Sen jälkeen lahjoitamme ne
ma Eerola, joka ei ollut Sipilän palvelukeskukseen
ennen taide- ja kulttuu- tai muualle, missä niille on
ritoiminnan projektityötä käyttöä,” Wilma hymyilee.
Wilma suositteleekin
tutustunut vapaaehtoiskaikille
vapaaehtoistyötä.
toimintaan. Projektityön
”Ei
tarvitse
olla opislomassa hän suunnitteli,
kellut
alalle.
Itse
en ole
että voisi alkaa virkkaamaan ikäihmisten kanssa. käynyt mitään kursseja tai
Paikka löytyikin nopeasti koulutuksia vapaaehtoistoimintaan. Nyt olen mukana
Tuokiotuvalta.
”Tuokiotupa on lähellä ja muissakin Tuokiotuvan
aina kun menen käymään jutuissa,” Wilma sanoo ja
siellä tuntuu, kuin menisi esittelee tekemiään isoäidin
mummolaan. Mummot neliöitä.
Jonna Säily
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Pelikatsomossa tehtiin Futsal-liigan yleisöennätys, 1112 katsojaa! Kuva Milla-Maria Koskela.

Sievi Futsal palkitsi
ennätysyleisön
mestaruudella

Mestaruusjuhlien huumaa.
Kuvat Elina Kytökorpi.

Ylivieskassa nähtiin 7.5.2017 hieno taistelu
futsalin Suomen mestaruudesta, kun Sievi
Futsal kohtasi Kampuksen Dynamon ratkaisevassa, viidennessä finaaliottelussa. Sievin
taktiikka taitavaa KaDya vastaan oli pelin
alusta alkaen kova prässi ja tarkka puolustuspeli. Pelikatsomossa tehtiin Futsal-liigan
yleisöennätys, 1112 katsojaa!
Juho Alasuutari huudatti
yleisöä jo reilun minuutin pelin jälkeen tarkalla vedollaan ohi KaDyn
maalivahdin. Ensimmäisen
jakson loppupuoli mentiin
Sievin noudattaessa tarkasti
puolustustaktiikkaansa ja
varoen varoitustilin täyttymistä. KaDyn yritykset
jäivät kerta toisensa jälkeen
ponnettomiksi.
Toisella jaksolla peli
muuttui selvästi fyysi-

semmäksi, ja virheitä ja
varoituksia sateli molemmille joukkueille. KaDy tuli
tasoihin Sergei Korsunovin
unohduttua vapaaksi rajapotkun jälkeen maalin eteen.
Kahdeksan minuuttia ennen
peliajan päättymistä Jarmo
Junno ja Henri Heikkilä
pääsivät juonimaan Sieville
vihellettyä vapaapotkua, ja
Heikkilän hämäyksen jälkeen Junno pääsi tälläämään
pallon vastustamattomasti

Voittomaalin rakentelu. Kuva Milla-Maria Koskela.
maaliin räjäyttäen koko
1100-päisen yleisön täyteen
huutoon.
KaDy pyöritti viimeiset
neljä-viisi minuuttia peliä
Sievin kenttäpuoliskolla

käyttäen lentävää maalivahtia viidentenä kenttäpelaajanaan. Tilaa ei vain
riittävän hyville kuvioille tai
murtaville syötöille löytynyt,
ja loistavasti torjunut Miika

Peliä ei hidastanut Sievin kahden avainpelaajan puuttuminenkaan. Kuva Milla-Maria Koskela.

Toivola sekä kentällä olleet
Hieno taistelu, hieno
keltapaidat tuntuivat ehtivän ottelu!
pallon eteen joka tilanteessa.
Pian laskettiinkin ottelun
Milla-Maria Koskela
viimeisiä sekunteja, ja mestaruusjuhlat alkoivat.
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Katugallup
Seuraatko MM-jääkiekkoa tai Euroviisuja?

Jenny Myllyoja

Menokalenteri
Perjantaina 12.5.

Keskiviikkona 17.5.

Hohtokeilaus klo 18-21, Liikuntakeskuksen keilahalli,
Närhitie 2.
Yövaellus, lähtö klo 20 Liikuntakeskuksesta, Närhitie 2.
60-luvun iltamat klo 21-03, Bar5, Kauppakatu 14.

Aamu-uinti klo 6.30-8.30 Uimahalli, Närhitie 2
Perhekahvila klo 9.30-11.30 Työllistämispalvelukeskus
Toivo, Pistotie 3.
Kirjallisuuspiiri klo 14-15.30 Kaupunginkirjastolla,
Kyöstintie 4.
Lintutapahtuma klo 17 Raudaskylän savikoloilla, lisätietoja 044 5940408.
Poliisin löytötavaran huutokauppa klo 17.15 Ylivieskan
poliisiasemalla, Katajaojankatu 4.
Rytmimusiikin konsertti klo 19.00 Kulttuurikeskus
Akustiikka, Koulukatu 2 B.
Kymppivisa klo 20.30-23.30, Kymppikerho, Asemakatu 10.

Lauantaina 13.5.

Tapahtumapäivä erityislapsiperheille klo 10-14, Ylivieskan ammattiopisto, Kuusitie 6.
Miesten Ykköspesis - Jyväskylän Kiri klo 16, Suvannon
pesäpallokenttä, Koskipuhdontie 28.
Hohtokeilaus klo 16-18, Liikuntakeskuksen keilahalli,
Närhitie 2.
Vieska Sinfonietan kevätkonsertti klo 18, Kulttuuri- Torstaina 18.5.
keskus Akustiikka, Koulukatu 2 B.
Kukkuun Summeri klo 21-02, KukkuuBaari, Lintutie 1. Yritysidean valmennus klo 17-20, Kulttuurikeskus
Akustiikka, Koulukatu 2B.
Jamit ja OpenMic klo 21-03, Bar5, Kauppakatu 14.
YVoLin voimistelun kevätnäytös klo 18-19.30 Liikuntakeskuksessa, Närhitie 2.
Vieskan Voiman kauden päättäjäiset klo 18-20, Savelan
Katson jääkiekkoa sen verran mitä yleisivistykseen kuuluu Sunnuntaina 14.5.
nuorisoseurantalo.
katsoa. Kuuluu tapohin katsoa kun on Suomi pelaamassa.
Olemmehan me isänmaallista kansaa.
Avantouintia Kekalla klo 12-17, Isokankaan Metsätie 232. Pesäpallo B-pojat - Oulun Lippo klo 18, Suvannon
pesäpallokenttä, Koskipuhdontie 28.

Merja Väänänen

Maanantaina 15.5.
Retki Lampinlaavulle klo 17, lisätietoja 044 5940408.
Perhekahvila klo 17.30-19, Joukahaisen päiväkoti,
Pakolankatu 23.
Maastocup III klo 18.30 Löytyn entinen koulu, Löytyntie 347.

Tiistaina 16.5.
Tunturipyöräily klo 17.30-20, Vähäkankaantie 622.
Turvallisuusteemailta yrittäjille klo 18-20, Vieskan
kamppailukeskus, Suopellontie 4.

Näyttelyt
Lena Segler-Heikkilän akvarelleja kaupunginkirjastolla,
Kyöstintie 4.
Ylivieskan seudun kansalaisopiston Kivat Koloristit,
Kulttuurikeskus Akustiikka, Koulukatu 2B.

Ilmoita oma tapahtumasi
menokalenteriin
tapahtumat@vieskanviikko.fi

Avoimet työpaikat
Jääkiekon katsominen loppui eiliseen otteluun Suomi-Tsekki.

Aila Koskela

Euroviisuissa ei oikeen iskenyt mikään kappale. Jääkiekkoa tulee katsottua aina kun kerkiää.

Ylivieskassa
Tilaneuvoja, rakennuttajainsinööri, vastaava
työterveyslääkäri, työterveyslääkäri, yleislääkäri, puheterapeutti,
ETU-luokan opettaja
yläkoululle, luokanopettaja, päätoiminen tuntiopettaja, työhönvalmentaja, myyntipäällikkö,
katsastaja, suunnittelijaharjoittelija, työnohjaaja
(rakennusala), asiakas- ja
myyntineuvottelijoita,
B2B-myyntiedustaja,
edustaja/myyjä, myyntiedustajia, tekninen myyjä,
yrittäjä/edustaja/ohjaaja,

yrittäjä/edustaja/myyjä,
kiinteistönvälittäjä, keittiöpäällikkö, ravintolakokki, parturi-kampaajia,
kiinteistöhuollon kesätyöntekijöitä, kesätyöntekijä ulkoalueiden hoitoon, teknisen kiinteistön
ylläpidon kesätyöntekijä,
myyjiä, Evelace-jälleenmyyjä, lastenhoitaja, perhepäivähoitaja, järjestyksenvalvoja, vs. palomiehiä,
kirvesmies, rakennustyöntekijä, LVI-asentajia,
levytyökeskuksen käyttäjä, särmääjiä, koneenasentaja/kunnossapitoasentaja
sähköasentaja, tuotantotyöntekijä, varasto/

pakettiautonkuljettaja,
kuorma-autonkuljettajia,
yhdistelmäajoneuvon
kuljettajia, siivooja, varastotyöntekijä, lehdenjakajia.

Alavieskassa
Lehden toimittaja,
sairaanhoitaja, lähihoitaja, rakennustyöntekijä,
särmääjä, koneenasentaja/
kunnossapitoasentaja,
sähköasentaja, varasto/
pakettiautonkuljettaja,
varastotyöntekijä, lehdenjakaja.

Sievissä
Perusopetuksen luokanopettajan sijaisuus,
myyjä, henkilökohtainen
avustaja, särmääjä, työstökoneenkäyttäjä, sähköasentaja, sähkövoiman
linja-asentaja, jalkinetyöntekijä, pohjaamotyöntekijä, vaiheompelija,
viimeistelijä, elektroniikkakokoonpanija, tuotantotyöntekijöitä, varasto/
pakettiautonkuljettaja,
varastotyöntekijöitä.
Lisätietoa työpaikoista
www.mol.fi

Ilmoita yrityksesi työpaikoista Vieskan Viikossa!
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Kulttuuri

Kauhua kesään:

Raaka risteilykokemus Itämeren aallokossa
"Albinista tuntui kuin he olisivat sattumalta
raottaneet verhoa jonka olemassaolosta he
eivät olleet edes tienneet, nähneet vilahduksen
maailmasta joka oli tavallisen maailman takana."
Mats Strandbergin kirja
”Risteily” ei ole vain kauhua,
vaan myös teos joka raottaa
lukijalleen henkilögalleriansa säröjä ja halkeamia.
Risteilyllä peilataan omaa
arkea siihen unelmaan joka
itse kunkin on matkaan
ajanut. Minä hyppäsin matkaan lupauksella verestä
ja suolenpätkistä, kauhun

ystävä kun olen. Alkumatkalla pääsin tutustumaan
myös kanssamatkustajiini,
joita olivat mm. yksinäinen
mutta seikkailunhaluinen
Marianne, jonka arki ennen
risteilyä meni seinäkellon
tikitystä kuunnellessa, lipevä
karaokejuontaja, entinen Kuva: Like Kustannus.
iskelmätähti Dan Appel- ja poika jotka pysyttelevät
gren sekä salaperäinen äiti varjoissa. Vaikka Suomen ja

Ruotsin väliset matkustajalaivat antavat perinteisesti
lupauksen hauskanpidosta,
on hahmoissa paljon ahdistusta ja surua.
Ruotsalainen kirjailija
Mats Strandberg on myös
toimittaja ja hyvin tehty
taustatyö näkyy läpi kirjan.
Laiva on juuri niin painajaismainen paikka kauhulle
kuin toivoin sen olevan ja
Risteily pitää otteessaan niin
matkustajat kuin lukijankin.
Kirja oli värisyttävä kokemus
ja aiheutti useamman inhon

irvistyksen viskeraalisilla
kuvauksillaan. Olisin ehkä
odottanut myös muutamia
nauruja, mutta huumori
on vaikea laji ja minulle
tämä kirja oli varsin totinen
kokemus. Risteilyn maut,
hajut, äänet ja matkustajat tulivat hyvin lähelle
lukukokemuksen aikana.
Runsaasta henkilökaartista
huolimatta langat pysyivät
hyvin Strandbergin käsissä.
Suosittelen kirjaa kauhun
ystäville jotka arvostavat
laadukasta kirjallisuutta.

Kirjassa oli monia perinteisen kauhun elementtejä,
mutta kirjailijalla oli myös
oma, tunnistettava tyyli.
Risteilyssä on myös hipaus
nostalgiaa niille jotka ovat
joskus Ruotsin risteilyltä
kotiin selvinneet. Jos Mats
Strandberg jatkaa kauhulla,
tartun varmasti uudelleenkin mahdollisuuteen kokea
hänen luomansa elämys!
Milla-Maria Koskela

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 12.5. Pihatalkoot klo 12: haravoidaan ja siistitään
pihapiiriä. Jos sää sallii!
Perjantain Piristykset: musavisa klo 14 (HUOM! aika)
Su 14.5. Hyvää äitienpäivää! Tuvalla miehet kahvittavat.
Ylivieskan Martat ry
Skippoa pelataan yhdessä klo 12
Ti 16.5. klo 10 Tuolijumppaa
La 20.5. Kevätretki Kalajoelle Vihasniemen lintutornille.
klo 12 Paina puuta -tuokio - raataillaan ja tehdään käsitöitä
Lähtö klo 10.00 vanhalta torilta kimppakyydein.
klo 17 Naisten ilta: asiaa ja pukeutumisvinkkejä. Maarit
Yhteinen lounasruokailu Lokkilinnassa retken päätteeksi.
Varis/Olga K vierailee.
Sitovat ilmoittautumiset 13.5 mennessä puh. 050 5203429.
Ke 17.5. klo 13 Laulamme yhdessä säestyksen kera.
Tervetuloa mukaan!
klo 18 Miesten ilta.
Hyvää kesää kaikille Martoille!
To 18.5. klo 8-10 Kuntosalivuoro Kotikartanossa.
HUOM! Kyyti klo 8.30 tuvalta.
klo 10 KirjaVinkkaus: kirjastosta Marita, Janne ja Mari
esittelevät lukuvinkkejä.
Ylivieskan Latu
Pe 19.5. klo 9-12 Hiustenleikkausta (ennakkovaraus)
klo 12 LauluPilleri – terveyden ja hyvinvoinnin virikeYövaellus pe 12.5 Ahvenlampi/Isojärvi luontopolulla tuokio. OAMK/hoitotyön opisk. Lauletaan yhdessä ja
(Oulainen). Lähtö liikuntakeskuksesta klo 20 tai suoraan jutellaan siitä, miten musiikki on läsnä elämässä.
Isojärven p-paikalle klo 20.30. Reitin pituus n. 4km.
Omat eväät mukaan.
Tuokiotupa on auki ma-pe klo 9-16, la-su ja pyhät klo
Avantouintia Kekalla (Isokankaan metsätie 232). 11-16. Tervetuloa tuvalle!
Avantouintikauden päätös Äitienpäivänä 14.5. Saunat
lämpimänä klo 12-17. Kiitokset kaikille kävijöille. Ylivieskan Latu, Niemelänkylän Kyläyhdistys ja Ylivieskan Ylivieskan Voimistelu
nuorisotoimi
ja Liikunta r.y.
Polut ja laavut tutuksi ma 15.5. Kevään kolmas retki
suuntautuu Lampin laavulle (Lampinrannantie 80) To 18.5. Voimistelun kevätnäytös klo 18.00 - 19.30
Huhmarlammelle. Kokoontuminen klo 17.00 laavulle Liikuntakeskuksessa. Sisäänpääsy 2 €/hlö, siihen sisältyy
josta tehdään lenkki tai Huhmariin josta patikoidaan kahvi/mehu ja pulla. Tervetuloa katsomaan eri-ikäisten
laavulle n. 4 km. Nuotiolla tulet, omat eväät mukaan.
voimisteluryhmien talven harjoittelujen tuloksia!
Lintutapahtuma perheille ke 17.5. klo 17-18.30 Raudaskylän savikoloilla. Lasten lintuviikon tapahtumassa Vähäkangas-Pylväs kyläyhdistys
mukana Birdlife Suomen linturetkikummi Reijo
Jussilainen. Kiikaroidaan savikolojen lintumaailmaa. Perinteinen TUNTURIPYÖRÄILY järjestetään taas
Makkaranpaistomahdollisuus, omat eväät.
ti 16.5.2017
Muumien metsäpolku la 20.5. klo 16-17. Luonnon Ilmoittautuminen Pyöräpisteessä klo 17.30-18.30 ja
päivän retki. Kaikki lapset ja lapsenmieliset tervetuloa Vähäkankaan koululla klo 17.30-19.00. Ilmoittaumetsäretkelle muumipehmojen kera Ojakylän koulun tumismaksu 2€/hlö ja 5€/perhe. Ilmoittautuneiden
takametsään.
kesken arvotaan Tunturi-pyörä sekä muita pienempiä
Melonnan peruskurssi 27.-28.5. Kurssi noudattaa palkintoja. Tapahtuma jatkuu koululla vielä klo 20:n
Suomen melonta- ja soutuliiton peruskurssin sisältö- asti, jossa mm. pomppulinna (SOS-hinaus, säävaraus),
suoritusta. Kesto 10h. Hinta ladun jäsenille 45€, muille pyörän keväthuoltoa, kioski/kahvio, arvontaa, makkaraa,
60€. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Seppo. p. 044 594 MLL leikittää lapsia ja lapsenmielisiä. Tervetuloa mukaan
0408, s.kallio@omanetti.fi
mukavaan tapahtumaan!

MLL Ylivieska
15.5. Iltaperhekahvila päiväkoti Joukahaisessa klo 17.3019. Tarjolla pientä iltapalaa 1€/perhe.
16.5. Mll:n leikkipiste vähäkankaan koululla tunturi
pyöräilyn yhteydessä klo 17.30-20.
17.5. Perhekahvila työllistämiskeskus toivossa (Pistotie
3) klo 9.30-11.30.Tarjolla aamupalaa 2€/perhe.

Keskusta
Suomen keskustan Ylivieskan kunnallisjärjestön ylimääräinen yleinen kokous sunnuntaina 21.5.17 klo
15:00 Raudaskylän kristillisellä opistolla. Asialistalla
luottamuspaikkavalinnat ja maakuntavaaliasiat.
Paikalla kansanedustaja Juha Pylväs. Tervetuloa.

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

Ostetaan

Myydään karavaanaritarvikkeita: Ducaton topattu
sisäpeitto 40 €, sähköroikka 25 €, kokoontaittuva
porras 18 €, ajokiilat 15 €,
savustuspönttö iso 35. Puh.
0440 422474.
Myydään siisti valmiiksi
pohjamaalattu roskakatos
(Sytykkeen valmistama)
edullisesti Ylivieskan keskustassa puh. 050 5223934.

Traktori Valmet, Ford, Ih,
Zetor tai vastaava max. Myydään autokatospaik3500 €. Puh. 040 7061749. ka Riihikatu 8A Ylivieska. Yhteydenotto puh.
044 2623801.

Myydään

Uudet kesärenkaat 175/70
R13. Huonekaluja: koulupöytä, kirjahylly, sänky 2 kpl.
Tarjoa. Puh. 040 8255677.

Myytävänä tarjousten perusteella käytettyä kattopeltiä
ja 30L muovisia korkillisia
astioita. Puh. 050 411 8780.

Perjantai 12.5.2017
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Vapaa-aika
Sudoku

KryptoNiitti
14

8

16
2

Helppo
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4
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15
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3
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17

2

7

Vaikea

9

18

20
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1. Tangier ja Kairo.
2. Singaporesta.
3. Iho.
4. Vaasasta.
5. Sadetakki.
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8
8
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18=

14

5
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7=

15

19
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14
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13=

8

14

8

8

8

16
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20
10
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8
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4

8
9
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8
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Ristikoiden vastaukset takasivulla

8=

19=

9=

20=

10=
21=

11=
22=

Märkä juttu

6. Kyösti Kalliolla.
7. Mark Chapman.
8. Porin.
9. Kaksikymmentä.
10. Valkoinen.
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18

4

2

22

14

19

17

22

8

9

15

Kuka mitä häh -vastaukset
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18

17

18

20

15

9
20

17

15

17

15

20

18

2
18

9

9

15

5
9

2

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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• Sähkösuunnittelu

10 vuoden kokemuksella jatkamme entisen Sähkösaaren tiloissa

• Sähkösuunnittely
• Asennustarvikemyynti
• Moottorimyynti
• Asennukset urakka- ja laskutustyönä
• Teleasennukset
• Lämpökamerakuvaukset
• Hälytysjärjestelmät ja kamerat

• Asennus

Maittava
Äitienpäivälounas
14.5.

• Sähkötarvikemyymälä

Kattaukset klo 12, 14, ja 16.
Pöytävaraukset puhelimitse

• Sähkölaitekorjaukset

Hinta 22 €/hlö lapset 4-12v. 7 €
Ruokalista löytyy kotisivuiltamme

KAIKKI SÄHKÖPALVELUT
• Aurinkojärjestelmät
UUDESTA
YRITYKSESTÄ!

Äitienpäivätarjouksena
10 vuoden kokemuksella jatkamme entisen Sähkösaaren tiloissa 10 henkilön
• Sähkösuunnittely • Asennustarvikemyynti • Moottorimyyntimetsämansikka• Asennukset urakka- ja laskutustyönä • Teleasennukset valkosuklaamoussekakku
• Lämpökamerakuvaukset
• Hälytysjärjestelmät
Savelantie 1, 84100
YLIVIESKA ja kamerat

21€

Ti-Ti Nalle konsertti

LIIKUNTAKESKUS

YLIVIESKA

Myymälä (08) 420 511

19.5.
Klo 18

Mikko 044 3341 633 Teemu 044 3341 630
PÄIVYSTYS 24/7 p. 0400 902 734

Kiuruntie 98, 85410 Sievi
Puh. (08) 480003 | www.kiurunkangas.fi

ENNAKKOMYYNTI:
S-Etukortilla Prisma Ylivieska 20€.
Lipputoimisto 20€ (+toim.kulut).
Ilman S-Etukorttia ja ovi 25 €.

JaakolaSukuseura ry:n

VUOSIKOKOUS

Jaakolan talossa
su 21.05.2017 klo 18.00.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu klo 17.30 alk.

ERITYISLAPSI PERHEILLE

Tervetuloa!

LAUANTAINA 13.5.
KLO 10-14

Sudokujen
ratkaisut

Helppo

YLIVIESKAN AMMATTIOPISTO
KUUSITIE 6
84100 YLIVIESKA

Ohjelmassa:
Ongintaa
Satuhieronnan ohjausta
Onnentähden alpakat ja aasi
Ponitalutus

Circus Hulluapina
Suomen karva-kaverit ry:n
kaverikoira
Temppurata

Jokilaaksojen
omaishoitajat ja läheiset ry

Tapahtuma on suunnattu alle
16-vuotiaille erityislapsille, heidän
vanhemmilleen sekä erityislasten
alle 10-vuotiaille sisaruksille.
Mukaan mahtuu 100 ensimmäistä
ilmoittautunutta henkilöä
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Hallitus

Ennakkoilmoittautuminen pe 12.5.
aikana puhelimitse tai
tekstiviestillä numeroon
044 986 8159 - Arja Taka-Eilola
044 986 8009 - Teija Sorvoja

åj

Tapahtuman järjestää Jokilaaksojen omaishoitajat ja läheiset ry yhteistyössä Ylivieskan
ammattiopiston lähihoitajaopiskelijoiden kanssa.

YLIVIESKAN
KAUPUNGINKIRJASTON
KESÄAUKIOLOAJAT
15.5. - 13.8.2017:
ma, ti, to, pe
klo 12-19
ke
klo 10-18
la
kiinni

Vaikea

Huom! Pääkirjasto on kiinni
20.5. - 12.8. lauantait.
Juhannuksen aatonaattona to
22.6 auki klo 10-17.
Juhannuaattona pe 23.6.
kirjastot ovat kiinni.
Kirjastoauto Tarinatoukan
kesäaikatauluja (voimassa
5.6. - 11.8.17) saa
kirjastoista ja nettisivultamme.
Kirjastoauto liikennöi
kesäreittiaikataulunsa
mukaisesti 12.6. alkaen.

Seuraava
Vieskan Viikko
ilmestyy
perjantaina
19.5.
Varaathan paikkasi
ajoissa!
Materiaalit
viimeistään
tiistaina 16.5.

KryptoNiitin
ratkaisu

••••••SALKKU•ASE
••••••Ä•I•O••S•D
••••••LOITSU•UNI
••••••Ö•G•K•OT•T
KOKOON•VASA•RUIS
U•E•T•••••A•IS•E
PIHISTÄ•LANA••••
L•I•A•••A••NAFTA
ESTE•PASSI•N•Ö•H
T•E••Y••INHO•Ö•N
T••KANI••T•SINNE
ILME•TAPPO•T•A•U
•I•R•Ä••O•LAITOS
KESTITÄ•IDEA•A••
OJ•A•Ä•TS•M••••O
LUU•A•JOTKUT•K•S
L•LASKIMO••AVARA
ELKEET•E•HAI•K•K
G•O•T•ARVO•TAKIA
AJATELLA•E•E•U•S

