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PTT- Palvelut Oy tuottaa
MYÖS KODINHOITOPALVELUJA
yksilöllisesti jokaiseen kotiin
•Apua ja tukea ikääntyvien perheenjäsenten kodinaskareisiin.
Olemme turvallisen arjen tukena.
•Helpotusta omaan arkeen ja aikaa itsellesi.
•Kiireisen työviikon jälkeen puhdasta ja raikasta kotia.

MITEN SEN TEEMME?

•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.

KAIPAATKO SUJUVAMPAA ARKEA?
•Lahjoita itsellesi tunti hengähdysaikaa, ja kutsu meidät kartoituskäynnille.
Yhdessä valitsemme teille sopivan kokonaisuuden tarpeidenne mukaan.
Seija Puurula, puh. 040-7732 759
seija.puurula@ptt-palvelut.ﬁ

www.ptt-palvelut.ﬁ

HIERONTAPALVELU JUHA K. PUDAS
KOULUTETTU HIEROJA/URHEILUHIEROJA

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

MARKKU MYNTTI KY

TURKKILAINEN LOUNASBUFFET 10 €

Kaikki maanrakennustyöt
AMMATTITAIDOLLA

MA - PE klo 11 - 14
TILAUKSET JA KULJETUKSET
TI - SU klo 14 - 21
YÖPIZZERIA
MA - LA klo 21 - 00/04

Tai spagettilounas 6 €

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

040 7761 871, 0400 905 227
YLIVIESKAN KULTTUURIKESKUS

AKUSTIIKKA

www.valoon.net 044 979 2748
Rautatiekatu 4 , Ylivieska

Tässä
lehdessä mm.
Motoristikirkko
Alavieskassa
Sivu 3

LASTEN KESÄPÄIVÄT
Etsitkö omaa alaasi? Puuttuuko opiskelupaikka?

HAE VAUHTIA VALMASTA!

LYSTIÄ LAPSILLE

5.–10.6. YLIVIESKASSA
Ohjelma, ilmoittautumiset ja lisätiedot:

http://www.ylivieska.fi/lystialapsille

Autonlaseja
kahdessa
sukupolvessa

Katso lisätietoja www.jedu.fi

PUUHKALAN KESÄSSÄ
Ammatilliseen peruskoulutukseen
valmentava koulutus, VALMA
Koulutus sopii sinulle, nuori tai
aikuinen, joka haluat päästä
opiskelemaan ammattiin.
Valmassa voit tarpeesi mukaan
• tutustua eri ammatteihin ja
opiskeluväyliin työelämässä ja
oppilaitoksissa
• parantaa opiskeluvalmiuksia
• hankkia lisäpisteitä yhteishakuun
• aloittaa ammatillisia opintoja
• opiskella suomen kieltä
Opiskelu kestää 5-10 kk. Tavoitteena
on siirtyä joustavasti ammatilliseen
koulutukseen.

SU 18.6. KLO 10–15 LUOVASTI
VALMAAn voit
hakea Haapavedelle,
Kalajoelle, Nivalaan,
Oulaisiin, Piippolaan
tai Ylivieskaan!

HAKUAIKA
23.5.-25.7.2017

KIRJOITTAEN -KIRJOITTAJAKURSSI
HELENA SYDÄNMETSÄN JOHDOLLA

Tule mukaan kirjoittamaan kokemuksistasi omaperäistä ja tuoretta tekstiä.
Etsitään luovuutta erilaisten harjoitusten kautta – runoissa ja proosassa – idyllisessä Puuhkalassa. Kurssi sopii kirjoittamisesta haaveileville, kuin jo sitä jonkin
aikaa harrastaneille. Osallistumismaksu 20 €. Kurssin hintaan kuuluu opetus,
lounas ja päiväkahvi. Ilmoittautumiset ke 31.5. klo 16 mennessä marita.oljymaki-maarala@ylivieska.fi tai ma–pe klo 8–16 p. 044 4294 543. Tervetuloa!

Hae osoitteessa

www.opintopolku.fi

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.

4H-kerho
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Roller derbyä
uusin nimin
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Simonpuiston
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Nimipäivät

Pääkirjoitus
Sieltä se kesä tulee. Kohta
koulunsa päättävät juhlivat
valmistumistaan ja he joilla
koulut ja opiskelut jatkuvat pääsevät lomille. Tänä
keväänä on puhuttanut
ennätyksellisen viileät ilmat.
Minua henkilökohtaisesti
se ei ole kummemmin vaivannut, koska kyllä se kesä
tulee eikä se valittamalla
tule nopeampaa. Itse olen
tyytyväinen siihen että lumikausi ja pakkaset ovat
ohi ja pääsee pyöräilemään
paikasta toiseen ilman liukastumisen vaaraa. Erittäin
mukavaa oli myös se, että
loskainen kausi oli todella
lyhyt enkä ehtinyt edes
hankkia kumisaappaita.
Myös tulvilta vältyttiin
tänä keväänä, mikä on suuri
helpotus varsinkin joen
läheisyydessä asuville.

että ilmat suosisivat silloin,
mikäpä sen mukavampaa
kuin juhlistaa valmistumista
ulkosalla. Juhlat vaativat
myös paljon valmisteluja
ja myös rahallista panosta.
Monille perheille se saattaa
olla siitä syystä hankalaa,
kun pitäisi olla tarjolla kaikenmoista syötävää ja juotavaa vieraille. Pienelläkin
budjetilla siinä onnistuu,
mutta silloin vaaditaan aikaa
ja taitoja valmistaa kaikki
itse. Varsinkin peruskoulun
ja lukion päättäville tämä
juhla on käännekohta. Toki
jo alkuvuodesta on täytynyt
päättää että mille tielle
lähtee ja se jos jokin on
usein kaikkea muuta kuin
helppo päätös.

jos vuodesta toiseen väki
ei innostu niin se tokihan
järjestäminen pistää mietityttämään. Tekee järjestäjät
varovaisiksi. Mutta mikä
sitten olisi lääke? Onkohan
syynä keskustan näivettyminen ja että se ei houkuttele
porukkaa tapahtumiin? Tänä
kesänä saamme onneksi
pientä vehreyttä kaupunkikuvaan, sillä Kauppakadun
ja Rautatienkadun varteen
saadaan puuistutuksia ruukkuihin sekä pitsimaalauksia.
Askel eteenpäin ja ensi
vuonna lisää.
HHH

Torikulttuuri Ylivieskasta
on puuttunut vuosikymmenien ajan ja se jos jokin on
HHH
vuosi vuodelta puhuttanut
ja kummastuttanut. Iltatorit
Kesä tuo tullessaan myös onneksi jatkuvat tänäkin
HHH
erilaisia tapahtumia kau- kesänä ja niissä on ollut
punkikuvaan. Hyvin pitkälti viime vuosina ihan mukaEnsi viikko on jälleen niiden onnistuminen on vasti porukkaa, toki pitkälti
rikkonainen Helatorstais- ilmoista kiinni, mutta myös säistä riippuen. Jokin varota johtuen ja sen vuoksi itse kunkin aktiivisuudes- vaisuus täällä on ilmassa, ei
myöskään Vieskan Viikko ta. Usein päivitellään sitä osata heittäytyä sosiaalisiksi.
ei ilmesty. Seuraava leh- kuinka mitään ei tapahdu, Paitsi vappuna ja uuden
ti kolahtaa siis luukuista mutta sitten kun jotain olisi vuoden aattona. Myös
ja laatikkoihin kesäkuun järjestetty, harva osallistuu. terassikulttuuri puuttuu.
puolella, juuri lakkiaisten ja Mistä se johtuu? Vain harvat Onhan terasseja täällä vielä
valmistujaisjuhlien aattona. tapahtumat saavat porukan muutama, mutta jostain
Se on monille opiskelijoille liikkeelle ja se tekee järjestä- syystä niihinkään ihmiset
ja koululaisille suuri juhla jät varovaisiksi. Onhan siinä eivät oikein uskaltaudu.
ja syystäkin. Toivoa sopii usein taloudellinen riski ja Vallalla taitaa olla jokin kyt-

Lämpimät onnittelut 98-vuotiaalle
Vilja Kallio täytti sunnuntaina 14.5. kunnioitettavat
98 vuotta. Hänen pitkän
ikänsä salaisuus on kova
työnteko. ”Kuuden veljeni
ollessa sodassa, minä olin
auttamassa talon töissä. Siinä
ei katsottu tuntimääriä vaan
kaikki työt tehtiin, jaksoi
tai ei. Kukaan muu sitä ei
ollut tekemässä ja sain siitä
itselleni samanlaiset hauikset
kuin miehillä”, Vilja kertoo.
”Se teki minusta rautaisan ja
on auttanut tähän saakka. Ei
ole tarvinnut edelleenkään

sairaalassa olla”. Hän on
myös pystynyt harrastamaan liikuntaa pitkään ja
hiihtänyt vielä yli 70-vuotiaana Kalla-hiihdon ja
muutoinkin jopa pari tuhatta
kilometriä vuodessa. Siihen
aikaan Kekajärven latu oli
vielä hyvässä kunnossa ja
piti myös Viljan hyvässä
kunnossa. Myös kotitienoon marjametsillä hän
on ollut tuttu näky tämän
vuosituhannen alkupuolella.
Viljalla oli hymy herkässä
eikä hän meinannut uskoa

täyskulttuuri, jonka vuoksi
ei kehdata mennä viikolla
nauttimaan huurteisesta
raikkaaseen ulkoilmaan
ettei tulisi leimatuksi. Tähän tuskin koskaan tulee
muutosta, täytyy elää sen
kanssa tai mennä rohkeasti
näyttämään esimerkkiä.
Kesätapahtumia on kuitenkin tulossa ja ehkäpä tänä
vuonna esimerkiksi sunnuntaina 11.6. järjestettävä
ilmainen Sun Pampas -puistokonsertti vetäisi porukkaa
nauttimaan ulkoilmasta.
Toivon parasta että sää
suosii, silloin on nimittäin
syntymäpäiväni... Tai sitten
olen jossain muualla, sillä
eihän syntymäpäivää sovi
juhlia Suomessa.

Perjantai 19.5. (vk 20): Emma, Emilia, Milla,
Emmi, Milja, Mila, Milka, Amalia
Lauantai 20.5: Karoliina, Lilja, Lilli
Sunnuntai 21.5: Konsta, Kosti, Konstantin
5. sunnuntai pääsiäisestä, Kaatuneitten muistop.
Liputuspäivä
Maanantai 22.5. (vk 21): Hemmo, Hemminki
Tiistai 23.5: Lyydia, Lyyli
Keskiviikko 24.5: Tuukka, Touko
Torstai 25.5: Urpo
Helatorstai, pyhäpäivä
Perjantai 26.5: Minna, Vilma, Miina, Mimmi,
Vilhelmiina

Aurinko

Aurinko nousee klo 03:55 ja laskee klo 22:44.

Jokirannan keittiön ruokalista

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

Ateriapalvelun ruokalista

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

että joku häntä näin muistaa
kauniin kukkasin. Toivotan
hänelle lopuksi vielä paljon hyviä vuosia ja lupaan
tuoda kukkia joka vuosi.
Tämän onnentoivotuksen
toteutuksessa oli mukana
Hiitolan Kukkatalo, kiitos
heille yhteistyöstä. Kiitos
myös sinulle ”Viljan ystävä”,
joka lähetit toimitukseen
vihjeen kirjeitse ja pystyimme tekemään tällaisen
onnittelun. Sinun kaltaisesi
Ystävät ovat täyttä kultaa! Kallio oli hämmästyneen
Elina Kytökorpi onnellinen kukasta.

Perjantai: Hernekeitto, juusto, ohukaiset ja
mansikkahillo
Lauantai: Makaronilaatikko, punajuuriviipaleet,
mansikkakiisseli
Sunnuntai: Lihapyörykät ja muusi, italiansalaatti,
puolukkarahka
Maanantai: Makkarakastike, perunat, punajuuriomenasalaatti, punaherukkakiisseli
Tiistai: Jauhelihavihanneslaatikko, porkkanapuolukkaraaste, mangovaahto
Keskiviikko: Silakkapihvit, perunasose, kastike,
tomaattisalaatti, puolukkakeitto
Torstai: Kaalikeitto, juusto, omenapaistos ja
vaniljakastike
Perjantai: Broilerikastike, perunat, maissiporkkanasalaatti, hedelmäkiisseli

Kuka mitä häh?

1. Mikä on autopilotti?
2. Montako säettä on Kalevalassa?
3. Missä meressä on Korsikan saari?
4. Mikä on Saksan suurin osavaltio?
5. Mistä eläimestä valmistetaan angoravilla?
6. Mikä on jurtta?
7. Missä läänissä sijaitsee Ikaalinen?
8. Mitä on genetiikka?
9. Kuka on uusi Ranskan presidentti?
10. Minkä ikäinen presidentti Mauno Koivisto oli
kuollessaan?
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

Yli 1200 futisjunnua Ylivieskassa viikonloppuna
Perinteinen Ylivieska Cup
pelataan tulevana viikonloppuna Ravikeskus Keskisen kentillä. Joukkueita
turnauksessa on peräti 126,
mikä tarkoittaa yhteensä 253
turnauspeliä viikonlopun
aikana. Lauantaina pelaavat
2007 ja 2009 syntyneet pojat
ja tytöt, sunnuntaina 2006
ja 2008 syntyneet.
Ison turnauksen järjestäminen vaatii merkittävän
työmäärän niin järjestävältä
seuralta FC Ylivieskalta
kuin sen runsaalta talkooväeltä. Kun turnauksessa on
mukana yli 1200 pelaajaa
ja vähintään saman verran

taustajoukkoja, edellyttää
pelkästään ruokahuollon
järjestäminen tarkkaa suunnittelua. Pelikenttien osalta
haastekerrointa on lisännyt
myöhässä oleva kevät, mutta
kaikki pelit saadaan pelattua
suunnitellusti.

Ylivieskan polut ja laavut tutuiksi:

Joukkueita on mukana
laajalta alueelta Vaasasta
Oulun seudulle. Eniten
osallistujia eli peräti 28
joukkuetta keräsi 08-poikien sarja. Kaikki joukkueet
pelaavat turnauksessa vähintään neljä ottelua. Ison

kentän eli 8 v 8 -sarjoissa
(2006 ja 2007 -syntyneet)
pelataan lisäksi mitalipelit.
Kaikkiaan turnaus tuo
Ylivieskaan yli 2000 vierailijaa tuoden merkittävää
näkyvyyttä kaupungille ja
sen eri yrityksille. Isoimmat elämykset syntyvät
kuitenkin pelikentillä, joilla
nähdään kahden päivän
aikana hurjaa taitoa, tiukkaa
taistelua ja aitoja tunteita.
Näiden nuorten futarien
otteita todella kannattaa
tulla seuraamaan läheltä
ja kaukaa.

Vähä-Pylvään luonto- ja riistapolku
Juhlavuotemme lähiretkikohteeksi valitsimme maanantana 22.5. Vähä-Pylvään
luonto- ja riistapolun, jonne
teemme vuoden aikana
useita retkiä. Luontopolun lähtö- ja päätepaikka
sijaitsee Vähä-Pylvään metsästysseuran Salon Tuvalla
osoitteessa Rääkyläntie 116.
Polun pituus on noin 6 km
ja sen varrella sijaitsee kaksi
tulipaikkaa laavuineen Vesimaalla ja Möyrynnevalla.
Polun varrelle on sijoitettu
parikymmentä luontotaulua
kertomaan kulkijoille paikan
luonnosta ja eläimistöstä.

Polun puolessa välissä sijaitseva Möyrynneva lintutorneineen on varmastikin
polun suosituin kohde ja
erinomainen käyntipaikka.
Paikka on myös sopivan
matkan päässä perheen
nuorimmillekin, jos lähtee Vesimaalle päättyvältä
metsäautotieltä.
Koska polku kulkee talousmetsäalueella ja viljeltyjen peltojen läheisyydessä,
reittimerkinnät elävät alueen
hoidon mukaan. Tästä syystä
polulla vierailevan kannattaakin kiinnittää huomiota
reitillä pysymiseen.

Lyhyesti
Paikallibussikysely
Ylivieskan keskustaan
Ylivieskaan on suunnitteilla paikallisliikennettä ajava
linja-auto. Liikenne Huovari Oy kartoittaa alueita
Ylivieskan keskustasta ja taajama-alueilta, jonka
asukkailla olisi kiinnostusta kulkea paikallisbussilla
esimerkiksi kouluun tai töihin. Kysely löytyy Facebookista liikennöitsijän sivuilta.

Janika Seppälä edustajaksi
EMS 2017 -tapahtumaan
Ylivieskalainen Janika Seppälä on valittu edustajaksi
Pariisissa järjestettävään European Model Showcase
Casting-tapahtumaan 29.5-1.6. yhdessä Isojokelaisen
Janita Leppärannan, Seinäjokisen Verneri Hakkisen
ja Veikkaalaisen Tara Saarelan kanssa. EMS 2017
on Euroopan suurin mallikatselmus.

Toinen Ylivieska Trail Run
syyskuussa
Ylivieskassa järjestetään 16.9. toinen Ylivieska Trail
Run -polkujuoksu. Viime kesänä ensimmäistä kertaa
järjestetty tapahtuma keräsi 270 osallistujaa. Jo tällä
viikolla Pohjanmaan Polkujuoksu Cup aloittaa reittien
kunnostukset sekä Polkuperjantai-yhteisharjoitukset.

Poliisi vetoaa vanhempiin
mopoilijoiden
liikennekäyttäytymisessä
Poliisi järjestää Jokilaaksojen kunnissa ns. moporatsioita kevään ja kesän mittaan. Poliisi vetoaakin nyt
vanhempiin, että he keskustelisivat mopoilijoiden
kanssa liikennekäyttäytymisestä, sekä tarkastaisivat,
että nuorten ajopeli on liikennekunnossa talven jäljiltä.

Motoristikirkko Alavieskan
Pahkakirkossa
Tänä sunnuntaina 21. toukokuuta järjestetään
kolmannen kerran jokilaakson alueen motoristikirkko Alavieskan Linnakalliolla. Säässä on ollut
tänä keväänä toivomisen varaa mutta onneksi sen
on luvattu lämpenevän sunnuntaiksi.
Tähän aikaan vuodesta moni
ottaa moottoripyöränsä talviteloilta ja yksi vuosittaisista
kevään tapahtumista on
Motoristikirkko –tapaaminen. Jo kolmannen kerran
se järjestetään idyllisellä
Linnakallion alueella, jossa
voi rauhoittua nauttimaan

ilmapiiristä ja yhdessäolosta.
Tänä vuonna paikalla on
esiintymässä Jaana Yrittiaho
kuoroineen, jonka sointu
sopii paikkaan täydellisesti.
Hartaushetken pitää kir- Viime vuonna tunnelma oli leppoisa Linnakalliolla, motoristeja oli ympäri jokilaakson. Kuvat Markus Jaatinen.
jailijanakin tunnettu pappi
Yhteislähtö on Ylivieskan
Esko Jaatinen lyhyen kaa- siis leppoisaa yhdessäoloa onneksi sääkin näyttää suo- vielä avattu, nyt siihen on
uudelta torilta klo 12.15.
van mukaan. Tiedossa on kauniissa ympäristössä ja sivan. Mikäli ajokausi ei ole hyvä syy!
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Autonlasit Oy kahden
sukupolven voimin
Autolaaksossa toimivalla yrityksellä on jo pitkät
perinteet Ylivieskassa. Aiemmin Tmi Raimo Happo
-nimellä toiminut yritys on tuttu ylivieskalaisille
auton omistajille. Maaliskuun alussa Autonlasit Oy
muutti Ruutihaan tiloihin. Sitä edelsi kuitenkin
omistuspohjan ja yritysmuodon muuttaminen, sillä
perustajan poika astui mukaan kuvioihin. Lisäksi
vuoden alusta lähtien heillä on ollut myös palkattu
työntekijä, eli nyt yrityksen toiminta pyörii kolmen
henkilön voimin.
Raimo Happo perusti yrityksen jo vuonna 1994 ja yli
kaksikymmentä vuotta hän
pyöritti sitä itsekseen. Tänä
aikana toimitilat ovat sijainneet muutamassa osoitteessa
Ylivieskan niin kutsutussa
autolaaksossa. Tällä kertaa muuttomatka ei ollut
pitkä, vain muutama sata
metriä. Raimo itse kulkee päivittäin Ylivieskaan
Reisjärveltä saakka, mutta
siihen hän on vuosien
saatossa tottunut. Usein
hän tulee paikalle asiakkaan autolla, sillä Reisjärven
ympäristökunnissa asuville
asiakkaille hänellä on tarjota
lisäpalvelu joka helpottaa
asiointia. Asiakkaan ei itse
tarvitse ajaa autoa Ylivieskaan esimerkiksi tuulilasin
vaihtoon, vaan hän voi viedä
autonsa Raimolle ja hän
hoitaa kaiken siitä eteenpäin.

Tämä säästää asiakkaille niin
vaivan kuin aikaa, joten tällainen lisäpalvelu on koettu
käytännölliseksi. Heillä on
myös pakettiautossa tarvittavat välineet tuulilasien
vaihtoon muuallakin kuin
toimipaikassa ja varsinkin
kuorma-autojen kohdalla se
on erittäin kätevä palvelu.
Yrityksellä on sopimus
kaikkien vakuutusyhtiöiden
kanssa tuulilasikorjauksiin.
Nykypäivän autoihin lasivakuutuksia otetaankin
paljon, sillä ne sisältävät
niin paljon tekniikkaa ja
vahingon sattuessa sen maksaminen omasta pussista on
kallista. Lasivakuutuksen
myötä korjaus ei maksa
autonomistajalle itselleen
mitään, mutta mikäli koko
lasi vaihdetaan, jää siitä
maksettavaksi omavastuuosuus.

Yritys muutti maaliskuussa Ruutihaan tiloihin.

Raimo ja Jani Happo palvelevat nyt uusissa toimitiloissa.

Ulkopuolinen
työvoima
mahdollistaa
laajentumisen
Yrityksen toiminnot ovat
laajentuneet huomattavasti
ja nyt kolmen henkilön voimin pystytään palvelemaan
asiakasta laaja-alaisemmin.
Tuukka Nivalan palkkaamisen myötä tarjotaan monipuolisesti autofiksauksia,
mukaan lukien autojen kä-

sinpesupalvelun, kiillotukset
ja vahaukset. Lisäki autojen
pinnoitus, niin kutsuttu
nanokeraaminen pinnoitus,
kuuluu palvelutarjontaan.
Tällainen pinnoite mahdollistaa sen, että autoa ei
tarvitse vahata kolmeen vuoteen ja sille annetaan myös
kirjallinen takuu. Myös
autojen yliteippaukset sekä
mainosteippaukset niin
autoihin kuin rakennuksiin
onnistuvat ammattitaidolla.
Elokuun alusta lähtien

osakkaana ollut Jani Happo
on monipuolinen osaaja,
onhan hän ollut mukana
isänsä yrityksessä epävirallisesti pienestä pitäen.
Kätevälle tekijälle uudet
hommat eivät ole vaikeita
omaksua ja hänen tarkoituksenaan onkin oppia tekemään kaikkia talon töitä
ajan mittaan. Tällä hetkellä
hän on erikoitunut rakennuksien laseihin tuleviin
näkösuojiin, lämpösuojiin
sekä murto- ja sirpalesuo-

Uusissa tiloissa sujuvat monenlaiset palvelut.

jakalvoihin. Näitä tehdään
sekä yrityksille että yksityisille. Kesän kynnyksellä
juuri lämpösuojakalvojen
asennukset ovat suosittuja,
sillä niiden avulla voidaan
saavuttaa useiden asteiden
lämmön aleneminen ja
niissä on myös UV-suoja.
Kolmikko toivottaa kaikki
tervetulleksi tutustumaan
uusiin tiloihin.
Elina Kytökorpi
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Päivän sana

Haastekampanja
uuden kirkon
rakentamisen hyväksi
Ylivieskan ja Ympäristön
parturi-kampaamo yrittäjät ry. haluaa haastaa
kaikki alueen yhdistykset
auttamaan uuden kirkon
rakentamisprojektissa. He
ovat päättäneet lahjoittaa
omalta osaltaan 200 euroa ja
haastavat kaikki yhdistykset
mukaan sopivalla summalla.
Osallistuneiden yhdistysten
nimet julkaistaan tulevissa
Vieskan Viikoissa, ensimmäisen kerran perjantaina
2.6. Tähän lehteen ehtivät
mukaan kaikki ne yhdistykset, jotka ilmoittavat siitä
tiistaihin 30.5. mennessä.

Mukaan pääsee lahjoittamalla suoraan Seurakunnan
pitämälle kirkkotalakoot
tilille ja ilmoittamalla sen
jälkeen yhdistyksen nimen
(ja logon mikäli se halutaan
lehteen) myös haasteen
vastaanotosta sähköpostitse: elina@vieskanviikko.
fi. Yhdistys voi halutessaan
haastaa mukaan myös joitain
muita tahoja, siitä ilmoitus
samaiseen sähköpostiin.
Lahjoitetun rahamäärän
voi määritellä yhdistyksen resursseihin sopivaksi,
pienistä puroista kasvaa
iso virta!

Ylivieskan seurakunnan
tilinumerot:
FI65 2114 1800 0628 68 Nordea
FI69 5534 0510 0000 80 Osuuspankki
FI16 8000 1200 8620 28 Danske Bank
Viitteeksi: “Ylivieskan kirkko”

Haasteen antaja:

Perjantaina, 19.5.2017
Ps. 98:2
Herra näytti, että hän on meidän pelastajamme,
hän osoitti vanhurskautensa kansojen nähden.

Kirkkotalakoot
Kirkkomatkalla -kirjaa myynnissä kirkkoherranvirastossa ja kirjakaupoissa. Kirjan
hinta 25 euroa. Jokaisesta
myydystä kirjasta 10 euroa
Kirkkotalakoisiin.
Helatorstain messu 25.5. klo 12 kirkon raunioilla, Timo Määttä, Veli Matti Linnanmäki,
Eeva Korhonen, Teija Siirtola, klo 13.30 alkaen
kirkkopiknik (omat eväät) kirkkopuistossa ja
seurakunnan tarjoamat kirkkokahvit, ohjelma alkaa klo 14 Luther-näytelmällä, jonka
jälkeen musiikkiesityksiä ja yhteislauluja,
piknikin yhteydessä mahdollisuus koristella
oma Raamattu tai virsikirja, kiertää teesipolku ja värittää värityskuvia. Messukolehti
Kirkkotalakoisiin.




Lämpimät kiitokseni vielä Juurakon
kökkäporukalle 29.4.17.
Jyyty

KIRKK

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Nella Jemina Latvakoski, Ellen Aino Marie Rautakoski
Avioliittoon kuulutetaan: Jere Aarto Heiskanen ja Jenna Kaarina
Muhola
Kuolleet: Lilja Terttu Visuri 87 v., Anni Kaarina Isokoski 86 v.,
Harri Allan Kariniemi 64 v., Veli-Jukka Perälä 63 v., Sonja Riina
Eveliina Autio 21 v.



Ylivieskan ja ympäristön
parturi-kampaamoyrittäjät ry. 200 €

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA


   
 
   

        
           
    
        

  

PIKNIK

Helatorstaina 25.5.2017
Ylivieskan kirkon raunioilla ja kirkkopuistossa
Klo 12.00

Kellon soitto, Messu (Määttä, Linnanmäki, Korhonen, Siirtola,

klo 13.15
klo 13.30
klo 14.00
klo 14.15

Puun istutus (Veteraanikuoro)
Juhlapullakahvit (seurakunta tarjoaa) + piknik alkaa
”Tässä seison” -Luther näytelmä
Musiikkiesityksiä ja yhteislauluja

kirkkokuoro ja lapsikuoro)

klo 14.15 Lapsikuoro
Kirkkokuoro
Veteraanikuoro
klo 14.45 Roope ja Julia
Gospelkuoro Riemu
Nuorisokuoro
klo 15.15 Tuomo Hirvi, viulu
Raudaskylän sekakuoro
Janne Nietula, trumpetti

Tapahtuman juontaa Roope ja Julia.

Ota mukaasi viltti/retkituoli, evästä piknikille ja leppoisaa mieltä!



SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 19.5. Klo 05.30 kirkkokuorolaisten lähtö musiikkijuhlille
Marian pihasta.
Su 21.5. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Anne Sumela,
Tuomo Kälviä, Eeva Korhonen, Mieskuoro, pyhäkoulu, seppeleenlaskemiset, kirkkokahvit ja klo 11.45 Kaatuneitten muistopäivän
juhla, musiikkia, lausuntaa, juhlapuhe Sotainvalidien hallituksen
puheenjohtaja Juha Laikari; klo 14 Rauhan Sanan seurat ja
Ylivieskan Uusheräyksen vierailu Siltalan seurahuoneella, Rauno
Sipilä ja Heimo Mattila; klo 14.30 Kevätjuhla Rauhanyhdistyksellä,
Kyösti Marjanen; Klo 19 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone Lydiassa.
Ma 22.5. klo 13 näkö-ja liikuntavammaisten kerho ulkoilun
merkeissä; klo 17 Ystävyyden kerho toimitalo Pietarin nuorten
puolella Vitiksessä; klo 19 Lauluilta Betaniassa.
Ti 23.5. klo 13 Isokosken kyläkerho Villamiinassa; klo 19 Sanan
ja Siionin kanteleen ilta Toivolantie 7 kerhohuoneella, mukana
Samuel Korhonen, Eeva ja Lasse Polso sekä Jouko S. Niemi.
Ke 24.5. klo 7.30 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone
Lydiassa; klo 13.30 Hartaus Sipilässä, Timo Määttä, Teija Siirtola;
klo 18 Raamattu- ja yhteyspiiri toimitalo Pietarissa, miehet Bäckmannissa ja naiset Lydiassa; Klo 19 Gospelkuoron harjoitukset
Suvannon kappelilla.
To 25.5. klo 12 Helatorstain messu kirkon raunioilla, Timo Määttä, Veli Matti Linnanmäki, Eeva Korhonen, Teija Siirtola, klo 13.30
alkaen kirkkopiknik ja tarjolla kirkkokahvit, ohjelma alkaa klo 14
Luther-näytelmällä, jonka jälkeen musiikkiesityksiä ja yhteislauluja, piknikin yhteydessä mahdollisuus koristella oma Raamattu
tai virsikirja, kiertää teesipolku ja värittää värityskuvia; klo 16
Helatorstain seurat Rauhanyhdistyksellä, Kimmo Heikkilä; Klo 18
Kirkkokuoron harjoitukset Suvannon kappelilla.
Pe 26.5. klo 17 Körttivaellus Törmälän leirikeskuksessa alkaa
kahvitarjoilulla, klo 18 Siioninvirsiseurat - Sisko Järviluoma ja
Matti Nuorala, n. klo 19 vaelluksille lähtö Törmäjärven maastoon,
vaellukselta palaajille yöhartaus ja saunomismahdollisuus; klo 18
Nuorekas iltakirkko Heikkilän kappelilla.
Su 28.5. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Tuomo Kälviä, Anne
Sumela, Teija Siirtola, pyhäkoulu, 75-vuotiaiden syntymäpäiväjuhla, Radio Pooki; klo 13 Uusheräyksen seurat Betaniassa, Pekka
Siljander; klo 14.30 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Tuomo Hilliaho
ja klo 16 Veli-Pekka Tahkola.
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.
Lämmin kiitos kaikille hautausmaiden siivoustalkoisiin osallistuneille!
75-vuotiaiden syntymäpäiväjuhla su 28.5. Suvannon kappelissa
klo 10 alkaen, messu, syntymäpäiväkahvit ja ohjelmallinen hetki
Kirkkomatkalla-kirjaa ja Kirkkotalakoot-tuotteita myytävänä
kirkkoherranvirastossa ma-ke klo 9-15, to klo 9-16, pe suljettu.
DIAKONIA
Diakoniatyön asiakasvastaanotto on avoinna ti-pe klo 8.30-10.
Päivystysaikana vastaa numero 044-7118670.
Kirkkokyyti Suvannolle messuun sunnuntaisin seurakuntakoti
Mariasta, lähtö klo 9.40, paluu n. klo 11.30. Kyydin omavastuu 2e.
Kirkkokyytiseteleitä liikuntarajoitteisille tai kirkkokyytiä tarvitseville voi tiedustella diakoniatyöntekijöiltä 044-7118626-629.
LAPSET
Pyhäkoulu sunnuntaisin jumalanpalveluksen saarnan aikana
Suvannon kappelissa.
Perhekerho tiistaina ja torstaina klo 9-11 sekä ekavauvakerho
keskiviikkona klo 11.45-13.45 Toimitalo Pietarissa.
NUORET
Pe 19.5. klo 18-23 Spesiaali Oloilta, alussa ohjelmallinen osio n.
1,5h, jonka jälkeen jatkuu tavallisena Oloiltana.
Ke 24.5. klo 18.30 Lautapeli-ilta K16 Vitiksen kerhohuone Viikunassa.
MUUT
Motoristikirkko su 21.5. klo 13 Alavieskan linnakallion Pahkakirkossa, Esko Jaatinen, Jaana Yrttiaho, järjestää Ylivieskan
moottorikerho
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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4H-toimintaa Ylivieskassa
Himanka 4H-työpalvelusta. Onko siis mahdollista mennä töihin 4H:lle?
Maksetaanko siitä palkkaa?
”Meiltä löytyy 4H-työpalvelu, josta on mahdollista
palkata nuori töihin. Jos
tarvitsee esim. lastenhoitoapua, siivoamista tai vaikkapa
koiran ulkoiluttamista. Jotain mitä ei välttämättä itse
Kaikki toiminta alkoi maa- järjestöt sekä Marttaliitto.
ehdi tehdä. Tällä hetkellä
Ensimmäiset paikalliset
talouskerhoista, mutta hytöitä tekevät 16-17-vuovin pian kuvioihin tulivat 4H-yhdistykset perustettiin
tiaat, mutta mukana on
myös puutarha-, säilöntä-, 1920-luvun puolivälissä
ollut myös 20-vuotiaita.
leivonta-, ja ompelukerhoja. maatalouskerhoyhdistysten
Työpalvelu on suunnattu
Kerhotoiminnan huomattiin nimellä. Valtakunnalliseksi
nuorille, jotka vielä etsivät
olevan aktiivista ja pysy- keskusliitoksi perustettiin
sitä omaa juttuaan ja rohvää, joten myös valtio lähti Suomen Maatalouskerhokeutta työelämään. Mukaan
rahoittamaan toimintaa. liitto vuonna 1928. Ensimmahtuu myös opiskelijoita.
4H-logo Apilanlehti pa- mäisenä toimintavuosina
Palkka maksetaan TES:in
tentoitiin kerhotyön tun- rahoitus saatiinkin ulkomukaan eli kaikki saavat oinukseksi vuonna 1924. mailta ja sen suurimpana
keaa palkkaa,” Maija kertoo.
4H-toiminnan levitessä rahoittajana toimi RockeJotkut ovat käyneet
Eurooppaan haluttiin ker- feller-säätiö. Alusta alkaen
4H-työelämäkursseilla,
holaisia yhdistää ja näin elinkeinoelämä on ollut Sarita Kuusisto kertoo ensimmäisestä 4H-yrityksestään.
jotka antavat tietoa ja taisaikin alkunsa kansainvä- tukemassa 4H-toimintaa.
toja työelämään. Näistä
Toiminnan laajentuessa 4H ja neljä
linen nuorisovaihto.
on satoja eri aihealueita. esimerkkinä mainiten AjoSuomeen 4H-aate saapui maaseutupainotteisuudesta
Verkkoon voi lisätä vuoro- kortti työelämään-kurssi,
H-kirjainta
yksittäisten henkilöiden taajamiin ja suurimpiin
vaikutteiselle TOP-tehtävä- jossa annetaan perustiedot
vierailtua ja heidän todettua, kaupunkeihin tehtäväksi
4H on valtakunnallisesti sivustolle tehtäviään, ja siellä työnhausta ja työelämän
että toiminta olisi hyödyllis- nuorisotyöksi, se sisällöltään
toimiva, poliittisesti ja us- voi vaikka kommentoida pelisäännöistä.
tä myös täällä. 4H käynnis- soveltui yhtä hyvin niin
konnollisesti sitoutumaton toisten kuvia. Kerhoissa
Nuoren voi tilata töihin
tämiseen vaikuttikin useita maaseudun kuin kaupunkien
nuorisojärjestö. Paikallisyh- oppii monia taitoja kokkai- yksityinen henkilö, yritys,
merkittäviä järjestöjä, joista nuorille.
distyksiä toimii Suomessa luista eräjormailuun.
kunta tai muu yhteisö.
1968 vuonna järjestön
keskeisimpiä olivat kenraali
235 ja jäseniä on yli 50 000.
Tällä hetkellä työpalveMannerheimin aloitteesta nimi vaihdettiin vastaamaan
Toiminta on pääsään- Omat kerhot
lussa onkin paljon 4H:laisia
perustettu Lastensuoje- kansainvälistä nimeä eli
töisesti harrastustoimintaa
ja Maija toivookin ihmisten
luliitto, maataloudelliset 4H-liitoksi.
6-28-vuotiaille lapsille ja Nuorilla on mahdollista ottavan yhteyttä.
nuorille. 4H tukee nuoria perustaa omia kerhojaan
työelämätaitojen opettelussa ottamalla yhteys lähimpään 4H-yrityksen
tarjoamalla mahdollisuuksia 4H-yhdistykseen. Miltä perustaminen
ensimmäisiin työkokemuk- kuulostaisi Pokemon-kerho,
10•
vuoden
kokemuksella jatkamme entisen Sähkösaaren tiloissa
Sähkösuunnittelu
siin ja jopa yrittäjyyteen. Anime-kerho tai vaikkapa Maijalla on mukanaan myös
• Sähkösuunnittely
Lapsille 4H järjestää erilaisia Runoilukerho?
• Asennustarvikemyynti
4H:lainen Sarita Kuusisto,
• Moottorimyynti
kerhoja.
4H
perusideana
22, joka kertoo ensimmäisen
• Asennus
• Asennukset urakkaja laskutustyönä
• Teleasennukset
4H-työpalvelu
onkin
tekemällä
oppiminen.
4H-yrityksensä perusta• Lämpökamerakuvaukset
• Hälytysjärjestelmät ja kamerat
misesta.
• SähkötarvikeHaastattelussa on Maija
4H kerho-

4H-toiminta käynnistyi 1900-luvun alussa Yhdysvalloissa perimmäisenä syynä nuorten työttömyyteen,
pahoinvointiin ja näihin kytkeytyneisiin muuttoaaltoihin maaseudulta kaupunkeihin. Siihen aikaan oli
tavoitteena tarjota nuorille käytännön yrittämisen,
työnteon ja arkielämän taitoja, että nuoret voisivat
pärjätä yhteiskunnassa ja erityisesti maaseudulla
omalla työllään.

myymälä

toiminta

voi liittyä
• Sähkölaitekorjaukset 4H-kerhoon
6-vuotta täyttänyt lapsi.
Kerhoissa on vetäjinä vapaaehtoisia 4H:laisia, joiden
• Aurinkojärjestelmät
10 vuoden kokemuksella jatkamme entisen Sähkösaaren tiloissa kanssa suunnitellaan kerhokauden ohjelma. Kerhot
• Sähkösuunnittely • Asennustarvikemyynti • Moottorimyynti
kokoontuvat säännöllisesti
• Asennukset urakka- ja laskutustyönä • Teleasennukset yhden tai kahden viikon
• Lämpökamerakuvaukset
• Hälytysjärjestelmät
välein ja kestävät noin kaksi
Savelantie 1, 84100
YLIVIESKA ja kamerat
tuntia. Kerhoja on erilaisia
Myymälä (08) 420 511
ja niissä on periaatteena,
että jokainen saa tehdä itse.
Mikko 044 3341 633 Teemu 044 3341 630
Tekemällähän opimme parPÄIVYSTYS 24/7 p. 0400 902 734
haiten. Monissa kerhoissa
onkin TOP-tehtäviä, joissa

KAIKKI SÄHKÖPALVELUT
UUDESTA YRITYKSESTÄ!

”Minua on kiinnostanut jo pidempään erilaiset
projektit ja hankkeet. Ihailen ihmisiä, jotka pystyvät
elättämään itsensä omalla
osaamisellaan. Hetkihän
siinä piti ideaa sulatella,
mutta onneksi 4H on ollut
turvallinen jalusta yritysidealle. Lisäksi halusimme
tarjota kesäksi tekemistä.”
Sarita naurahtaa.
Sarita Kuusiston ja hänen
kaverinsa Julia Hakolan
kanssa perustama 4H-yritys
Iloa ja Elämyksiä järjestää ja
tuottaa erilaisia tapahtumia
ja päiväleirejä sekä kaikenlaista ohjelmaa erilaisiin
tilaisuuksiin.
”Voimme olla mukana lasten synttäreillä tai
temppuratojen järjestämisessä! Mitä ikinä tuleekaan mieleen. Järjestämme
tapahtumia Ylivieskassa ja
lähikunnissa. Ja tarpeen mukaan myös Merikarvialla, jos
pyyntöjä tulee sinne päin”,
ja kertoo itsekin olevansa
kotoisin Merikarvialta.
Sarita ei vielä tiedä, minne elämässään menee. Hän
keskittyy nyt 4H-yritykseen
ja opiskeluun.
”4H-yritys on kaikille
13-28-vuotiaille mahdollinen, jos on vain kehittelemisen arvoinen idea. Itse
tykkään tästä, koska se on
harrastustoimintaa ja mahdollisuus toimia turvallisesti
yrittäjänä,” nainen sanoo.
Saritan ja Julian yrityksen
löytää myös Facebookista
"Iloa ja Elämyksiä".
Jonna Säily

4H:ta kuvaavat neljä H-kirjainta, joita ovat:
Harkinta (Head): Harkinta kuvaa sitä, miten tärkeää ihmisen on jatkuvasti
kehittää omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa toiminnassaan rehellisyyteen ja
oikeudenmukaisuuteen.
Harjaannus (Hands): Harjaannus tarkoittaa käytännön ja käden taitoja, joita
harjoitellaan kaikessa 4H-toiminnassa. Tähän liittyvät tärkeänä osana asenteet,
kuten esimerkiksi yritteliäisyys ja ahkeruus.
Hyvyys (Heart): Hyvyys kertoo toisen ihmisen sekä luonnon kunnioittamisesta ja
huolenpidosta. Siihen liittyvät myös suvaitsevaisuus, yhteistyötaidot ja hyvä käytös.
Hyvinvointi (Health): Hyvinvointi on kokonaisvaltainen asia, johon liittyvät ihmisen
fyysinen ja henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen hyvinvointi. 4H-toimija
pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.
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Riverdale Rollers ry
on nyt Jokilaaksojen
Rullaajat ry
Riverdale Rollers ry:n perustivat Ylivieskaan 4 vuotta
sitten keväällä viisi nuorta
naista, jotka halusivat harrastaa urheilulajia nimeltä
roller derby. Roller derby on
quad-luistimilla pelattava
kontaktilaji, jossa pelaajat
luistelevat ovaalin muotoista
rataa vastapäivään. Pisteitä
tehdään ohittamalla vastapuolen pelaajia, estäen
samalla vastapuolta tekemästä pisteitä. Vuoden 2016
lopussa seuralla oli jäseniä
noin 40. Näistä puolet ovat
naisten joukkueen aktiivisia
pelaajia ja toinen puoli muodostuu junioriharrastajista,
tuomareista ja toimitsijoista
sekä muista vapaaehtoisista.
Nyt uhmaikäisen seuran
sisällä puhaltaa muutoksen
tuulet. Seuran vuosikokous
päätti sääntömuutoksesta,
joka mahdollistaa nyt myös
roller derbyn lisäksi muiden
rullaluistelulajien harrastamisen seuran alla. Samalla
äänestettiin uudesta nimestä,
joka kuvaa nykyistä paremmin uutta toimintatarkoitusta. Kuluneiden neljän
vuoden aikana on huomattu,
että esimerkiksi useat roller derbyn alkeiskurssille
osallistuneista eivät koe
juuri roller derbyä omaksi
lajikseen, mutta nauttivat
itse luistelusta. Yhdistys
haluaa tulevaisuudessa pystyä tarjoamaan enemmän
harrastusmahdollisuuksia
kaikille rullaluistelusta kiinnostuneille.
- Sääntömuutoksella
halutaan saada lisää rulla-

luistelun harrastajia mukaan toimintaan. Etenkin
junioripuolelle haluamme
alkaa kehittämään esim.
rullaluistelukerhoja, joissa ei
ole väliä sillä, minkälaisilla
luistimilla kerhossa luistelee.
Junioritoiminta on ollut
seuralle alusta alkaen tärkeä
kehittämisen kohde. Seura
aloitti Suomen roller derby-seuroista ensimmäisenä
junioritoiminnan jo keväällä
2014.
- Siinä missä useat roller derby seurat vielä tänäkin päivänä kertovat,
että lajilla on ikäraja (18),
me olemme alusta alkaen
taistelleet ikärajoja vastaan.
Toivomme, että roller derby, muiden lajien tapaan,
on avoin kaiken ikäisille.
Lajin näennäinen ikäraja
ei perustu mihinkään, vaan
on jäänne lajin kotimaasta
Amerikasta.
Kesän aikana Jokilaaksojen Rullaajat tulee järjestämään kaksi koko perheen
rullaluistelutapahtumaa
Ylivieskassa (4.7.) sekä
Kalajoella (5.7). Tapahtumien aikana pääsee tutustumaan seuraan ja kertomaan

toiveita siitä, minkälaisia
asioita seuran toivottaisiin
järjestävän tulevien vuosien
aikana.
Roller derby tulee pysymään toistaiseksi seuran
päälajina. Naisten edustusjoukkue tulee jatkossakin
kantamaan ylpeänä nimeä
Riverdale Rollers. Joukkue on viimeisten vuosien
aikana kehittynyt paljon
ja tulevaisuudessa saattaa
siintää pelaaminen jopa 1.
divisioonassa.
Parhaillaan Riverdale
Rollers kilpailee Pohjola
Cup –sarjassa. Seuraava
osakilpailu, joka kantaa
nimeä Spring Rolls, järjestetään Oulaisissa 20. ja
21.5. Viikonlopun aikana
Riverdale Rollers saa vastaansa Oulun B-joukkueen
sekä rovaniemeläisen RollOn Derbyn. Tällä hetkellä
Riverdale Rollers on sarjataulukossa neljäntenä, mutta
vasta tulevan viikonlopun
pelit ratkaisevat sen ketkä
joukkueista pääsevät kilpailemaan mitalisijoista 17.6.
Jyväskylässä järjestettävään
finaalitapahtumaan.

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

www.sm-mega.fi

KYSY MYÖS
KESÄTYÖTÄ!

Vierimaantie 3, Ylivieska

Huhtikuussa vastassa oli Jyväskylä Roller Derbyn Blockbusters-joukkue. Peli pelattiin
Oulussa 15.4.2017 Pohjola Cupin viidennessä osakilpailussa. Kuvat Slava Shatrovoy.

Kaikki
näköislehdet
luettavissa
ilmaiseksi
www.
vieskanviikko.fi

Juurikoskenkatu 4
YLIVIESKA
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Kotiapu
Siivoukset
Lastenhoito
Henkilökohtainen avustus
Omaishoitajan sijaisuudet
Remontti- ja korjaustyöt
Piha- ja puutarhatyöt
Ystäväpalvelu
Asiointipalvelu

WWW.KOTOTUOTE.FI • 0440 410 027
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Esikoululaisten lehtipäivä
Simonpuiston päiväkodissa
J.V. Snellmanin ja suomalaisuuden päivänä perjantaina 12.5. Simonpuiston päiväkodin esikoululaiset
viettivät sanomalehtiaiheista päivää. Päivän aikana
he askartelivat lehtileikkeistä mieleisensä teoksen,
jonka jälkeen he kuulivat lehden tekemisen vaiheista.
Vierailin perjantaina Simonpuiston päiväkodissa,
johon minua oli pyydetty
puhumaan lehden teon
vaiheista esikouluryhmä
”Tinteille”. Ryhmään kuuluu
kolmetoista poikaa ja kuusi
tyttöä, mutta tällä kertaa
paikalla oli pojista viisi.
Pienen asiaan kuuluvan alkuhälinän jälkeen pääsimme
aloittamaan aiheesta ja hyvin
ryhmä jaksoi kuunnella ja
myös osallistua puolisen
tuntia kestäneeseen jutusteluun aiheesta. Jokainen sai
muistoksi ikioman lehden,
jonka jälkeen ryhmä ehti
vielä ulkoilemaan pirteään
kevätsäähän ennen ruokailua.
Tinttien esikouluopetus
on maanantaista perjantaihin, yhteensä 19 tuntia
viikossa, jonka lisäksi lapset

ovat hoidossa. Tintit ovat
hyvin liikunnallinen ryhmä
ja vuoden aikana he ovat
retkeilleet ja tutustuneet
lähiympäristöön. Lisäksi
he ovat muun muassa oppineet hyödyllisiä taitoja
Huiske-kirjasta, joka on
esiopetukseen tarkoitettu
luku- ja tehtäväkirja. Ryhmässä on aktiivisesti myös
harjoiteltu uuteen opetussuunnitelmaan oleellisesti
kuuluvia teknologiataitoja.
Monilukutaitoa on harjoitettu hyödyntämällä kirjastoa, kirjoittamalla kirjeitä,
tekemällä videoita ja valokuvaamalla sekä tutustumalla
viittomiin ja käyttämällä
kuvia toiminnassa. Keskeisinä oppimismuotoina ovat
leikit ja avoimuus uusille
asioille. Kohta on koulutien
aika ja uudet asiat edessä.

Äitienpäivän kunniaksi
eskarilaisten suusta
”parasta äidissäni on”:

Se on kiva. ( Jiri)
Hän on minun äiti. (Neela)
On kiva olla kotona äidin kanssa. (Leo)
Äiti antaa karkkia ja ostaa vaatteita.
(Tuomas)
Se on ihana! (Iina)
Se antaa mun pelata puhelinta. Mä
tykkään olla kotona. (Onni)
Mä saan äitin kanssa pelata pleikkaa ja
sählyä. (Roope)

Reippaat eskarilaiset esittelevät aamupäivän puuhien tuloksia. Seisomassa vasemmalta Tina, Valtteri, Viola, Jiri,
Roope, Luka, Tuukka, istumassa vasemmalta: Iina, Neela ja Vanda.
Kiitän kutsusta ja lämpimästä vastaanotosta!
Elina Kytökorpi

Äidin kanssa katson yhdessä elokuvia.
(Matias)
Äiti antaa lauantaisin syödä karkkia.
(Vanda)
Minä olen pelannut äitin kanssa Tammea. (Severi)
Äiti on tosi kiva! (Mira)
Äiti pellaa jalkapalloa mun kanssa.
(Valtteri L.)
Äiti tekee parasta makaroonilaatikkoa.
Nam! (Luka)
Äiti auttaa minua. (Valtteri P.)

ESIOPETUS

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen
kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä
itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.
Tavoitteena on myös, että lasten kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat ongelmat
havaitaan, niihin puututaan ja ennalta ehkäistään näin mahdollisesti ilmeneviä
vaikeuksia.
Perusopetuslain mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna
osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet
saavuttavaan toimintaan.
Esiopetuksesta vastaavat kunnat, joiden on osoitettava esiopetuspaikka jokaiselle lapselle. Esiopetusta voivat järjestää myös siihen luvan saaneet yksityiset
organisaatiot. Esiopetus toteutetaan Opetushallituksen hyväksymän normin,
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja sen mukaan laaditun paikallisen
opetussuunnitelman mukaisesti.

Kauhua kesään:

Perinteistä kummituskartanoasumista nykyajan mukavuuksilla
"Tässä paikassa oli jotakin aivan erityistä. Mutta
aluksi se tarvitsi kipeästi remonttia ja melkoista
määrää huolenpitoa."
Kukapa ei olisi joskus haaveillut omasta kartanosta?
Peter Jamesin ”Kirottu talo”
onnistuu kuitenkin herättämään lukijansa unelmoinnista heti ensimmäisessä
luvussa kunnon rysäyksellä.
Suosittelen tarttumaan kirjaan lukematta siitä liikaa
yksityiskohtia etukäteen ar-

vosteluista tai takakannesta.
Kirjan henkilöt ovat taidokkaasti ja huolellisesti
rakennettu, mutta jäävät
hieman kaksiulotteiseksi
tavalla, joka on melko yleistä
viihdekirjallisuudelle. Keskiössä on enemmänkin itse
kummituskartanon arvoitus kuin siihen muuttanut Kuva: Minerva Kustannus.

Harcourtin perhe tai Cold
Hillin kylän sympaattiset
asukkaat. Kirottu talo on
miellyttävän nopealukuinen
ja sopii siten myös hektisen
arjen keskellä luettavaksi.
Kummituskertomus
sijoittuu enimmiltä osin
nykyaikaan ja Peter James osaa käyttää tarinansa
kuljettamiseen taitavasti
myös tietoteknisiä saavutuksia – hetkittäin hieman
liikaakin omaan makuuni.

Kartano ja maalaismaisema
ovat kutkuttavan jännittävä
näyttämö kummituskertomukselle ja kirjailija ottaa
niistä kaiken irti. Kirja onkin
melkoista tykittelyä ja jouduin yöksi laittamaan kirjan
tauolle kun säikyin jo omaa
varjoanikin. Kyseessä on siis
varsin kelvollista kauhua
siitä nauttiville.
Kirjailija on ennestään
tuttu dekkareistaan, mutta
on vihjannut että myös

kauhua olisi tulossa lisääkin.
Peter Jamesilla on harvinaislaatuinen taito luoda
jännitystä arkipäiväisiin
tilanteisiin turvautumatta
raakoihin ratkaisuihin. Odotan mielenkiinnolla mitä
Peter seuraavaksi keksii!
Milla-Maria Koskela
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Apteekkarin kynästä

Menokalenteri
Perjantaina 19.5.

Tiistaina 23.5.

Ti-Ti Nalle klo 18, Liikuntakeskus, Närhitie 2.
Naisten maakuntasarja YK - Haapajärven Pesä-Kiilat
klo 18.00, Suvannon pesäpallokenttä, Koskipuhdontie 28.
Tanssiopisto Uusikuun kevätnäytös klo 18, Akustiikka,
Koulukatu 2 B.
Duo Kiia & Jone klo 19, J3 CafeBar, Juurikoskenkatu 8.
Mikko Alatalo klo 21-03, Jokeri, Asemakatu 2.

Työnteon uudet tavat - aamukahvit Ylivieskassa klo
8.30-11, Hotelli Lounatuuli, Tulolantie 23.
Lasten suurkuoron konsertti Sievin Vääräjokisalissa,
Jussinmäentie 2.
Puistojumppa klo 18, Urheilukenttä.
KulmaROCK Kinokulmassa klo 19. Asemakatu 1,
Oulainen.

Lauantaina 20.5.
E-tytöt (2005-2006 syntyneet) - PattU 06 klo 9, Suvannon pesäpallokenttä, Koskipuhdontie 28.
Salibandyn kevätturnaus klo 9-22, Liikuntakeskus
Närhitie 2.
Villiyrttiretki klo 10, lisätietoja 044 5940408
Kekajärven patikointi klo 10-16, Jalavatie.
Lippo Sininen - E-tytöt (2005-2006 syntyneet) klo 11,
Suvannon pesäpallokenttä Koskipuhdontie 28.
Pop-Up -ravintolapäivä Sputnikissa klo 11-15. Lisätietoa takasivulla
E-tytöt (2005-2006 syntyneet) - King Meal jatkopelit
klo 13, Suvannon pesäpallokenttä Koskipuhdontie 28
NVK Photowalk Ylivieska klo 14-16, Koivukankaantie.
Duo Kiia & Jone klo 19, J3 CafeBar, Juurikoskenkatu 8
Muumien metsäpolku Ojakylän koululla klo 16-17,
Perkkiöntie 50.
Laidunkarkelot klo 19, Akustiikka, Koulukatu 2 B.
Laidunkauden avajaiset klo 21-03, Bar5 Kauppakatu 14.
Ylivieska Cup -07 ja -09 pojat ja tytöt, Ravikeskus
Keskinen.

Sunnuntaina 21.5.
D-tytöt (2003-2004 syntyneet) - King Meal turnaus
klo 9, Suvannon pesäpallokenttä Koskipuhdontie 28.
Avantouintia Kekalla klo 12-17 , Isokankaan metsätie 232.
Kennel-seura Match Show, Liikuntakeskuksen urheilukenttä, Närhitie 2.
Ylivieska Cup -06 ja -08 pojat ja tytöt, Ravikeskus
Keskinen.

Maanantaina 22.5.
Tasotesti Voikkarilla klo 16.30-18, Rehutie 1.
Retki Vähä-Pylvään luontopolulle klo 17, lisätietoja
044 5940408.
Perhekahvila Joukahaisen päiväkodissa 17.30-19, Pakolankatu 23.

Keskiviikkona 24.5.
Aamu-uinti uimahallilla klo 6.30-8.30, Närhitie 2
Kymppivisa klo 20.30-23.30, ravintola 10-kerho, Asemakatu 10.

Torstaina 25.5.
C-pojat (2001-2002 syntyneet) - Toholampi klo 9.40,
Suvannon pesäpallokenttä Koskipuhdontie 28.
Kirkkopiknik klo 12 Ylivieskan kirkon raunioilla ja
kirkkopuistossa. Lisätietoa sivulla 5.
Helatorstain kuviokisa Huhmarin ampumakeskuksessa
klo 12.
Fiiantien pop up -kahvila klo 13-18, Fiiantie, Raudaskylä.
Naisten maakuntasarja YK - Sievin Sisu klo 14, Suvannon pesäpallokenttä Koskipuhdontie 28.
Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge -elokuva
Sievin Vääräjokisalissa, Jussinmäentie 2.
Rannikon pyöräilytapahtuma 25.-27.5. Lisätietoja
044-4294472 tai 044-4294475.

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
Ylivieskassa
Tilaneuvoja, rakennuttajainsinööri, työterveyslääkäri, yleislääkäri,
puheterapeutti, hoitotyön
opettajia, media-alan
tuntiopettaja, tuntiopettaja, kirjastotoimenjohtaja, katsastaja,
kuntatekniikan päällikkö, rakennuspäällikkö,
talonrakennusmestari,
asiakas- ja myyntineuvottelijoita, B2B-myyntiedustaja, edustaja/
myyjä, myyntiedustajia,

myyntiedustaja/yrittäjä,
korjaamopäällikkö, ravintolakokki, parturi-kampaajia, kiinteistöhuollon
kesätyöntekijöitä, teknisen kiinteistön ylläpidon
kesätyöntekijä, automyyjä, myyjiä, Evelace-jälleenmyyjä, puhelinmyyjiä,
lastenhoitaja, järjestyksenvalvoja, vs. palomiehiä,
betonielementtityöntekijä, LVI-asentaja,
peltiseppä, hitsaajia,
levytyökeskuksen käyttäjä, särmääjiä, koneenasentaja/kunnossapito-

asentaja, sähköasentaja,
sähkövoiman linja-asentaja, tuotantotyöntekijöitä, taksinkuljettaja,
kuorma-autonkuljettajia,
yhdistelmäajoneuvon
kuljettaja, siivooja, varastotyöntekijä, lehdenjakajia.

Alavieskassa
Sairaanhoitaja, lähihoitaja, rakennustyöntekijä,
särmääjä, koneenasentaja/
kunnossapitoasentaja,

sähköasentaja, lehdenjakaja.

Sievissä
Henkilökohtainen
avustaja, särmääjä,
sähköasentaja, sähkövoiman linja-asentaja,
jalkinetyöntekijä, elektroniikkakokoonpanija,
tuotantotyöntekijöitä,
varastotyöntekijä.
Lisätietoa työpaikoista
www.mol.fi

Ilmoita yrityksesi työpaikoista Vieskan Viikossa!

SUOJAUDU
AURINGOLTA

Vaikka kevät on ollut poikkeuksellisen kylmä ja luminenkin, muutaman viikon sisällä elämme varmasti
taas pitkiä aurinkoisia kesäpäiviä. Kevätauringossakin
iho voi palaa – jopa helpommin kuin kesällä. Auringonsuojatuotteiden valikoimat eivät ole turhuuden
markkinoita vaan terveydestä huolehtimista. Siksi
niitä on apteekin valikoimassa.
Rusketusta on pidetty merkkinä terveydestä ja
reippaudesta, eikä auringon vaaroja ole ymmärretty. Auringonvalon sisältämällä UV-säteilyllä on
todistetusti haitallinen vaikutus ihon terveyteen.
Liiallinen auringolle altistuminen (erityisesti ihon
toistuva palaminen) lisää erilaisten ihosyöpien riskiä.
Vaikka iho ei palaisikaan, aurinko vaikuttaa ihoon
ja vanhentaa sitä.
Auringolta on siis suojauduttava! Jo 15 minuuttia
auringon paahdetta riittää ihon palamiseen. Käytä
kesälläkin peittävää vaatetusta, ja suojaa vaatteilta
paljaiksi jäävät alueet aurinkosuojavoiteella. Yritä
välttää auringossa oleskelua klo 11 – 15, jolloin
auringonsäteily on voimakkainta. Erityisesti veden
äärellä oleillessa pitää auringolta suojautua. Myös
aurinkolasien käyttö on suositeltavaa; ne auttavat
häikäisyyn ja suojaavat lisäksi silmäluomia ja silmänpohjia auringolta.
Yleisin virheemme on käyttää aurinkovoidetta liian
vähän ja liian harvoin. Voidetta olisi käytettävä kesällä aina ulos lähdettäessä 15-30 min ennen lähtöä.
Voidetta on myös lisättävä 2-3 tunnin välein, jos
auringossa oleilu jatkuu. Erityisen tärkeää on huolehtia lasten aurinkosuojauksesta. Alle 2-vuotiaiden
lasten aurinkosuojaus on tehtävä pääsääntöisesti
suojaavalla vaatetuksella ja varjossa oleskelemalla.
Vähän isommille, alle 6-vuotiaille lapsille käytetään
ensisijaisesti heille tarkoitettuja aurinkosuojatuotteita,
joita on muistettava lisätä ulkoilun pitkittyessä ja
aina uimisen jälkeen.
Apteekeista löytyy laaja valikoima erilaisille ihotyypeille tarkoitettuja, testattuja ja turvallisia ainesosia
sisältäviä aurinkosuojatuotteita, joista usea on hajusteeton. Perinteisten voiteiden lisäksi saatavana on
esimerkiksi suihkeita ja puikkoja. Aurinkosuoja-aineet
jaotellaan kemiallisiin ja fysikaalisiin. Kemialliset
suojat muuttavat auringon säteilyn iholla lämmöksi. Fysikaaliset suojat heijastavat auringon säteitä
pois. Pelkästään fysikaalista suojaa sisältävä tuote
ei pysty suojaamaan tehokkaasti auringolta. Siksi
yhdistelmätuotteet (joissa on sekä kemiallinen että
fysikaalinen suoja) ovat yleistymässä. Suojakerroin
kuvaa tuotteen tehoa. Apteekki auttaa valitsemaan
laajasta valikoimasta oikeat aurinkosuojatuotteet.
Jos iho on kuitenkin päässyt auringossa palamaan,
sitä voi hoitaa apteekin lääkevoiteilla, jotka sisältävät
hydrokortisonia. Lääkevoiteen jälkeen kosteuttava
ja viilentävä voide (joko tavallinen kosteusvoide tai
varsinainen after sun-voide) auttaa ihoa parantumaan.
Koska auringonpolttama on palovamma, vakavammat
vammat kuuluvat lääkärin hoidettavaksi.
On tunnettua, että D-vitamiinia syntyy ihossa auringonvalon vaikutuksesta. Nykytietämyksen mukaan
on kuitenkin turvallisinta suojautua auringon valolta
ja saada tarpeellinen D-vitamiinitäydennys suun
kautta lääkkeestä tai ravintolisästä.
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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Kutsu juhliisi
ja kiitä
Vieskan Viikossa

Julkaisemme perjantaina 2.6.
kutsu- sekä perjantaina 9.6.
kiitosilmoituksia
Ilmoituksen hinta valmistuneille
tai muuten keväästä innostuneille
on 15 € sisältäen arvonlisäveron

Molemmat ilmoitukset
yhteishintaan 25 €

Lähetä kutsuilmoituksesi
kuva- ja tekstitoiveineen
viimeistään maanantaina 29.5.
ja kiitoksesi viimeistään
maanantaina 5.6.
ilmoitukset@vieskanviikko.fi

– Made in Ylivieska –

Kulttuuri

Kirjaston vinkit

Todellisuuden tuolla puolen
Anne Leinonen: Metsän äiti.
Atena, 2017. 208 s.
Syvän vihreä metsä,
kaukana polulla hahmo.
Jostain tunkeutuva valo
luo syvyysvaikutelman, joka
houkuttelee astumaan sisään kuvaan. Kestää hetken,
ennen kuin huomaa, että
otsikossa Metsän äiti on
jotain outoa: yksi kirjain on
vinksahtanut nurin. Anne
Leinosen uusi romaani
täyttää kansikuvan antaman lupauksen, sillä tarina kylästä, jonka ”historia
oli mustempaa mustempi”
kietoo lukijan verkkoonsa
kuin huomaamatta.
Kolmekymppinen Riina palaa vuosien jälkeen
kotiinsa Kevätlahden Vihainperälle, kylään jossa
kaikki tuntevat toisensa
ja tietävät toistensa asiat.
Riinan tarkoitus on tallentaa vanhaa perinnettä kotiseutuyhdistykselle
valokuvaamalla kellareita
ja pihapiirejä. Kuvausmatkallaan naapurissa Riina
löytää kuolleen miehen.
Miksi talon omistaja ei

lupauksistaan huolimatta ilmoita tapahtuneesta
poliisille? Asia muuttuu
vielä oudommaksi, kun
sama mies ilmestyy elävänä
kylän juhannusjuhlille. Vihainperällä on tapahtunut
selvittämättömiä kuolemia
aiemminkin. Vuonna 1990
nuori nainen löydettiin suolta kuristettuna. Kyläläiset
epäilevät oikean murhaajan
olevan edelleen vapaana.
Eri aikatasoissa liikkuva
kertomus valottaa Riinan
sukuhistoriaa, joka tuntuu
liittyvän outoihin tapahtumiin. Mielenterveydeltään
järkkyneen, nyt jo kuolleen äitinsä Inkerin tavoin
Riina alkaa nähdä näkyjä,
joista hän ei tiedä ovatko
ne valveunia vai enteitä.
Vuodeosastolla makaava
dementoitunut isoäiti Raisa
varoittaa: ”Se pittää estää.
– Niillä on väärä mies.”
Viittaako Raisa nuoren
Liisan surmaan? Ja mihin
katosi Inkerin aviomies,
jonka ”silmissä tuikki huvitus – mutta katseen takana
lymysi peto”? Entä kuka

Kuva: Atena Kustantamo.
tai mikä on salaperäinen
Se, johon Raisa viittaa: ”Se
kulki onneksi hänen kanssaan – . Tyttö oli turvassa.
Se suojelisi tyttöä ja heitä
muita.”
Leinosen romaanissa
metsä on yhtä aikaa pelotta-

va ja turvallinen paikka: toisia se suojelee, toiset se nielee
harhailemaan syvyyksiinsä.
Metsän äiti on onnistunut
sekoitus kansanuskomuksia
ja jännitystä.
Marita Hietasaari

Järjestötoiminta

HUOM! KULJETUSPALVELU ylivieskalaisille
ikäihmisille. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tulla omin
kyydein, voit tilata keskiviikolle 24.5. kuljetuksen kotoa
tuvalle. Esteetön taksi. Hinta 2 €/menopaluu. Reitti
suunnitellaan tilausten mukaan. Tilaa viim. ti 23.5. klo 16
tuvalta puh 044 987 2895.

Ti 23.5. klo 10 Tuolijumppaa
klo 12 Paina puuta -tuokio - raataillaan ja ihmetellään
maailman menoa.
Ke 24.5. klo 13 Yhteislaulutuokio, pojat säestää.
klo 18 Miesten ilta.
To 25.5. Osallistumme helatorstain messuun ja muihin
tapahtumiin rauniokirkolla ja Kirkkopuistossa. Tupa
avoinna klo 11-16.
Pe 26.5. Perjantain Piristykset: musavisa klo 13.
Su 28.5. Pyhäpäivän ratoksi pelataan yhdessä skippoa
klo 12.
Ma 29.5. Lähdemme klo 9.45 tuvalta yhdessä Kotikartanoon laulamaan.
Ti 30.5. Tuolijumppa klo 10. Paina puuta –tuokio klo 12.
Tärkeää asiaa hoitotahdosta klo 18. Lääkäri Markus
Jaatinen kertoo ja vastaa kysymyksiin.
Ke 31.5. Yhteislaulutuokio klo 13. Miesten ilta klo 18.
To 1.6. Vapaaehtoisten kevätretki. Lähtö tuvalta yhteiskuljetuksella klo 17. Ilmoittaudu viim ti 30.5.

Pe 19.5. klo 9-12 Hiustenleikkausta
klo 12 LauluPilleri – terveyden ja hyvinvoinnin viriketuokio. OAMK/hoitotyön opisk. Lauletaan yhdessä ja
jutellaan siitä, miten musiikki on läsnä elämässä.
Su 21.5. Pyhäpäivän ratoksi klo 12 pelataan skippoa.
Ma 22.5. Lähtö kevätmatkalle Etelä-Pohojanmaalle
klo 8 tuvalta.

Tuokiotupa on Ylivieskan keskustassa sijaitseva, erityisesti
varttuneelle väelle suunnattu "yhteinen olohuone", jossa
on matala kynnys kaikkien tulla. Tuokiotupaa pyörittää
Yhteisestä Ovesta ry. Toimintamme on puolueetonta ja
sitoutumatonta.
Tupa on auki joka päivä: ma-pe klo 9-16, la-su ja pyhät
klo 11-16. Tervetuloa Tuokiotuvalle!

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.

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.

Myyt. ok-talo Sievin Jokikylällä. Rak. v.1998, 221 neliöä. Yläk. 3 mh, oh, aula, vh,
wc. Alak. 3 mh, oh, keittiö,
khh, takkah., pesuh., sauna.
Ulkorak. autot., puuvaja,
varasto ja lämpök./puu tai
sähkö. Metsäinen tontti 3,2
ha. Tied. 044 2919220 tai
040 7416840.

Ostetaan

Halutaan vuokrata

Toimiva, pinkki retroskootteri. Puh. 040 5300600.

Haluan vuokrata mummon
mökin tai vast. kesäksi tai
osaksi kesää. 040 508 4395.

Myydään

Perjantai 19.5.2017
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6. Paimentolaisten asumus.
7. Hämeen läänissä.
8. Perinnöllisyystiedettä.
9. Emmanuel Macron.
10. 93-vuotias.
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Yhteystiedot
Postiosoite:

Etusivu
Sisäsivut
Takasivu

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

Puhelin:

040 5300 600 (klo 10-17)

Järjestöpalsta

20 €/kerta tai 120 €/vuosi.

Sähköposti:

toimitus@vieskanviikko.fi

Rivi-ilmoitukset Ilmaiset yksityishenkilöille

Materiaalin
toimitus:

Marko Virkkula
ilmoitukset@vieskanviikko.fi

Internet:

www.vieskanviikko.fi

Päätoimittaja:

Sitoutumaton kaupunkilehti
Ilmestyy perjantaisin

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

Tekniset tiedot
Jakelu:
Painos:
Painopaikka

Posti
10100 kpl
I-Print Oy, Seinäjoki

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

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

Julkaisija:

Angelina Trading Oy, Ylivieska

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

Seuraava
Vieskan Viikko
ilmestyy
perjantaina
2.6.

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

Varaathan paikkasi
ajoissa!
Materiaalit
viimeistään
tiistaina 30.5.

Löydät meidät
myös Facebookista
facebook.com/vieskanviikko

SÄLEKAIHTIMET
myös puisena

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

Kaikki kaikessa -draama to 25.5. klo 19
Tiistaina 23.5 klo 19 KulmaROCK: Horror Vacui ja EC

KAIHDINTUOTTEET
Varjotuli

puh. 0440 - 425330

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

LVI SUIHKONEN OY

KANSAINVÄLINEN
IVÄ
POP-UP RAVINTOLAPÄ
Sputnikissa lauantaina
20.5.2017 klo 11-14
(Virastokatu 6B, Ylivieska)

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

Sudokujen
ratkaisut

Helppo

Tule maistamaan ja ostamaan
herkkuja ympäri maailmaa!

TERVETULOA!
Yhteistyössa Ylivieskan kaupungin nuorisotoimen kanssa

LOUNAS

TILAUSRAVINTOLA

YÖPIZZERIA

Turkkilainen Buffet 10 €

Lounasajan jälkeen sali on suljettu, mutta soittamalla
voit tilata kotipaketin tai tulla ruokailemaan ravintolaan
ennakkoon tehdyllä varauksella. Myös kokoukset ja juhlat.

PIZZA 3 TÄYTETTÄ 7,50 €
KEBABRANSKALAISET 8,50 €
RULLAT 9 €
HAMPURILAISET

TI - SU klo 14 - 21

Arkipäivisin klo 11 - 14
Tarjolla päivittäin: Guvec kana-, kebab- ja vege,
salaatit, suklaapizza
Lisäksi eri päivinä:
Patlican / Dolma / Köfte / Pide

Helatorstaina turkkilainen
Buffet klo 12-18

Spagettilounas 6 €

Spagetti ja vaihteleva kastike, salaatti, juoma

Köfte
Patlican

Pizzat ja muut annokset, mm:
KÖFTE 13 €
GUVEC 12 €
DOLMA 14 €
MANTI 12 €
PIDE 6 / 9 €
PATLICAN 13 €

Dolma

www.valoon.net

044 979 2748

Vaikea

MA - LA klo 21 - 00/04

Talon oma pihvi naudan jauhelihasta.

KOTIINKULJETUS

WETBURGER ................... 6 €
QUEEN BURGER ............... 7 €
PERUSBURGER

50g pihvi .................... 3,50 €
100g pihvi ....................... 5 €
200g pihvi ....................... 8 €
300g pihvi ..................... 12 €

TI - SU klo 14 - 21

Kuljetamme kaikkia annoksia
kotiin tai työpaikalle.
Ilmainen kuljetus 4km keskustasta, väh.20 € tilaus. Muutoin 5€.

WWW.VALOON.NET * 044 979 2748 * RAUTATIEKATU 4, YLIVIESKA

KryptoNiitin
ratkaisu

••••••JUKEBOXI•A
••••••Ä•A•U•OLKI
••••••ÄITELÄ•M•V
••••••V•O•V•VETO
TAKSI•IHANA••N••
Ä•U•N••AL•AUTTAA
S•RUHO•RUUNA•Ä••
TUNGOS•ME•I•KÄLY
EMI••UJO•U••U•A•
D•ALTA•NOLO•NOIN
EP••A•SI•A••T•H•
SUO•RAE•S•SAADA•
•L•OTELAUTA••I•K
ISÄ•T•Ä•U•TOSITE
TK•HUONO••O•AV•L
SANTA•N••••KAAVA
E•I••MELU•••T•A•
KEIDAS•E•LUOTTAA
Ä•L•S•KONE•SU•R•
SIIDERI••A•AE•I•

