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Aukioloajat voimassa 1.6.–31.8.

UIMAHALLI
KESÄKUU
MA-TO 13–20
PE 13–18
LA 12–18
SU suljettu

Aamu-uinnit 21.6. asti
KE 6:30–8:30

HEINÄ-ELOKUU
MA-TO 12–19
PE 12–18
LA-SU suljettu

URHEILUSALIT ja
SQUASHHALLI
MA-TO 8–20
PE 8-18
LA 12–18

Kesällä
Pelivuorot
Puoleen
Hintaan!

Vakiovuorot tai laskutettavat etukäteisvaraukset saleihin mahdollisia
myös muina aikoina

KEILAHALLI

Suljettu 1.6.–20.8.
HUOM! Liikuntakeskus suljettu
huoltotöiden ajaksi 31.7.–13.8.

OSTAMME JA NOUDAMME

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

0400 534 406 Tero
Takuuvaraosat 040 484 9255

Metalliromun osto

Nivalan ammattiopistossa

Aikuiskoulutuksena
ICT-ammattilaiseksi

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

YLIVIESKAN
KESÄ TARJOAA:
PUUHKALAN KOTISEUTUMUSEO &
KESÄKAHVILA KERTTU Puuhkalantie 6
• Idyllinen pihamiljöö kahviloineen ja
näyttelyineen avoinna ke–pe klo 12–18
ja la–su klo 12–16.

ICT-asentaja (Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto)
ICT-asiantuntija (Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto)
Perustutkintoon (ICT-asentaja)
valmistava koulutus antaa perusvalmiudet alan asennus-, huolto- ja
kunnossapitotehtäviin sekä
jatko-opintomahdollisuudet
korkeakouluihin.
Keskeisimpiä sisältöjä ovat:
- Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät
- Tietokone- ja tietoliikenneasennukset
- Palvelinjärjestelmät ja projektityöt
- Tietoliikennelaiteasennukset ja
kaapelointi
- Työssäoppiminen
Lisätietoja:
- puh. 040 1428 780 / Keijo Kivioja
- puh. 040 1577 326 / Hannu Haikara
Molemmat koulutukset toteutetaan päiväkoulutuksena ajalla 14.8.2017 - 21.12.2018.
Hakuaika koulutuksiin päättyy 16.6.2017.
Hae: www.jedu.fi/koulutuskalenteri/

Ammattitutkintoon (ICT-asiantuntija)
valmistava koulutus antaa valmiudet
tehdä itsenäisesti ICT-alan laitteistoihin ja
järjestelmiin liittyviä asennus-, käyttöönotto-, ylläpito-, korjaus- ja huoltotöitä
sekä jatko-opintomahdollisuudet
korkeakouluihin.
Keskeisimpiä sisältöjä ovat:
- Tietokone- ja tietoliikennejärjestelmät
- Palvelinjärjestelmät
- Verkkopalvelut ja verkonhallinta
- Ohjelmistojen asennus ja ylläpito
- Sisäverkkojen kaapelointijärjestelmät
- Tilaturvallisuus- ja valvontajärjestelmät
- Työssäoppiminen

PUUHKALAN MAITORIESKAMARKKINAT
LA 10.6. klo 10–13

• Lapsille Niilon & Nellin pellepuisto – Hoplaa! komediateatteria – John Doe’s Story -bändi
musisoi. Lisäksi mm. käsitöitä,
kotileivonnaisia, pepua, tuohitöitä, käsinmaalattuja katuharjoja,
käsintehtyjä kortteja, magneettikoruja, Ahvenjärven puutarhan
kesäkukkia, PENTIK, K-Rauta ja
Eeli Design -kesämyyntipisteet,
Me&I-vaatemyyntipiste.

HELAALAN MYLLY & KESÄKAHVILA

Myllyaukio – Kauppakatu 12
Tunnelmallisessa vanhassa myllyssä lounaskahvila, matkailuinfo sekä Lipputoimiston myyntipiste. Ilmainen wifi. Avoinna ma–pe
klo 8–17 ja la–su klo 9–15.
• Pekan Päivän ilta to 29.6. klo 18
järj. Pietari Päivärinta seura

TERVETULOA! www.ylivieska.fi

KESÄN JUMPAT:
 Puistojumpat Liikuntakeskuksen nurmella
(sateen sattuessa
Liikuntasalissa)
maanantaisin 23.5.–20.6.
klo:17-17:45
Hinta 3,60e/krt.
 Vesijumpat 31.5.–17.6.
keskiviikkoisin
klo: 8.30 ja 9.30
Hinta: 1,30e/krt.
+uintilippu

Jumppiin ei tarvitse
ilmoittautua,
tervetuloa mukaan!

Tässä
lehdessä mm.
Pitsimattograffiteja
keskustaan
Ti-Ti Nalle
lumosi
Sun Pampas

Maitorieskamarkkinat

Sivu 3

Sivu 4

Sivu 6

Sivu 7

MARKKU
MYNTTI KY
Kaikki
maanrakennustyöt

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

040 7761 871,
0400 905 227

Päivyri

Ylivieskassa 2. kesäkuuta 2017

Sää
7 m/s

pe

¿ F

Ylin +9°C
Alin +2°C

la

su

ma

ti

A 2 3 A

Ylin +8°C
Alin +1°C

Ylin +12°C
Alin +0°C

Ylin +12°C
Alin +2°C

Ylin +14°C
Alin +4°C

Pääkirjoitus

T

aas leikkurin terä
leikkaa, tällä kertaa
lomarahoista. Kilpailukykysopimus näyttää
kyntensä ja nyt sen tuntevat
noin puoli miljoonaa julkisen
sektorin työntekijää. Tämä
on tosin ollut tiedossa ja noin
vuoden verran, mutta kun
lomarahasta napsaistaan pois
kolmekymmentä prosenttia niin
kyllähän se kirpaisee palkansaajaa. Vaikka euromääräisesti
laskettuna pienin vaikutus on
pienituloisille, sen vaikutus juuri
heihin on varmastikin suurin.
Siinä saattoi valua perheen
nuorimmaisten harrastuvälineet
valtion pohjattomaan arkkuun.
Siihen vielä päälle uudistuksen

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

myötä lääkekulujen nousu,
vuosittaisten elinkustannusten
nousu ja viimeisimpänä näimmä
epäonnistunut toimeentulotuen
myöntämisen siirtyminen Kelalle. Ja nämä vain muutamat
mainitakseni ja lisäähän on
varmasti tulossa. Miten käy
hienon Sote-uudistuksen, ei
paljon näillä näytöillä uskoa
ole siihenkään.
HHH
Ja kuinka moneen asiaan nämä
kaikki muutokset vaikuttavat.
Kuinka moni nuori joutuu
koulukiusatuksi siitä syystä että
ei ole varaa hankkia hyviä tai
edes välttäviä vaatteita puhumattakaan harrastusvälineistä.
Tai ylipäätään harrastaa mitään
koulun ulkopuolella. Siinä
joutuu hyvin usein syrjään porukasta ja kiusatuksi, ja siitähän
ei ole pitkä matka huonoille
teille. Ja jos vanhemmilla alkaa
olemaan jo niin tiukkaa että
välittämisen taso alkaa laskea,
niin kuka kantaa vastuun. Joka
puolelta yhteiskunnan toimet
kiristävät jo kireällä olevaa
tilannetta, niin eihän lopputulos voi olla hyvä. Sitten tästä
sopasta otetaan viimeisetkin
sattumat pois ja kiristetään
vielä mielenterveys- ja päihdehuoltopalveluja. Wolaa, siinä

teille hyvinvointiyhteiskunta.
Onhan se lottovoitto syntyä
Suomeen mutta kuudella oikein
ei pitkälle pötkitä.
HHH
No mutta mikäs tähän avuksi.
Sen kun tietäisi, mutta ei
ainakaan makeisveron poisto
kuulosta hyvältä lääkkeeltä.
Eihän siinä tosin menetetty
verotuloja kuin sata miljoonaa
euroa ja ehkä sen pitäminen
olisi saattanut näkyä pitkällä
aikavälillä sairausmenojen
pienetymisenä. No mutta
polttoaineveroa korottamalla
hienosti saadaan kerättyä se
sama summa, onhan autoilu pahasta varsinkin täällä
pienemmissä kaupungeissa,
joissa joukkoliikenne toimii.
Entä pitäisikö ummistaa silmät paikallisille systeemeille
ja palkkioiden korotuksille
joiden vaikutus pelkästään
tälle vuodelle ovat vain reilut
satatuhatta euroa. No eihän
sillä kokonaista koulua korjata,
mutta jotain hyvää sillä saisi
aikaan. No sarkasmi sikseen,
mutta jotain muhii pinnan
alla. Jotain hyvää toivetta voi
kuitenkin pitää yllä, sillä seuraavassa kaupunginhallituksen
kokouksessa maanantaina
käsitellään Ylivieskan Työttö-

mien yhdistyksen anomusta,
jossa he pyytävät saavansa
jatkossakin käyttää samoja
kaupungin tiloja yhdistyksen
toimintaan, joka sisältää muun
muassa kauppojen hävikkiruoan jakoa sitä tarvitseville.
Tästä on hiljattain ollut puhetta
erinäisillä foorumeilla ja nyt
on siis toivottavasti hyvien
päätösten aika, jotta tärkeälle
järjestötoiminnalle saataisiin
rauha ja jatkuvuus.
HHH
Onneksi kesä tekee tuloaan
ennemmin tai myöhemmin,
tällä kertaa myöhemmin, mutta
kyllä se sieltä tulee. Ja tämä
viikonloppu on monelle se
valmistumisen juhla, onneksi
olkoon kaikille teille! Sitä
seuraakin sitten perinteinen
Sun Pampas -viikonloppu,
josta tässä lehdessä on juttu ja
syystäkin, onhan se yksi kesän
vilkkaimmista viikonlopuista.
Tapahtuma saa toivottavasti
ihmiset liikkeelle, mutta siihen luonnollisesti vaikuttaa
sää ja siinä olemme luonnon
armoilla. Mutta sitähän se on,
tapahtumat ovat enemmän tai
vähemmän säiden armoilla
ja siihen on totuttava. Mutta
nauttikaamme niistä hyvistä
ja aurinkoisista hetkistä!

Kuutamolla

Mihin katoaa se
lapsenomaisuus elämästämme?

K

ävelin yhtenä päivänä
ulkona ja huomasin
maantiessä railoja.
Pienenä olin leikkinyt, että
en saisi astua niiden päälle,
ettei koko maantie murtuisi
tai etteivät dinosaurukset tulisi
hakemaan minua. Ehkä olin
liian mielikuvituksellinen tai
sitten olin katsonut liikaa
elokuvia. Se olisi voinut olla
diagnoosini. Mutta olinkin
silloin lapsi.
Siihen aikaan tuli muutenkin katsottua pelottavia Jurassic
Parkkeja. Se oli jännää silloin.
Päätin ottaa taas haasteen
vastaan ja hyppäsin parin railon

yli. Näin aikuisena tuntui hauskalta hyppelehtiä kuulokkeet
korvilla. Mieleeni hiipi silti
ajatus, mitä muut ajattelisivat
tästä? Miksi aikuinen ihminen
hyppii kuin lapsi pyörätiellä?
Mitä muut ajattelevat kun
olen lehdessä vapaaehtoisena
ja pompin kuin tonttu?
Minunhan pitäisi ajatella
kaikkea muuta. Laskuja, mitä
tänään syödään, töitä, kaikkea
mitä pitäisi tehdä. Mutta jos
alkaa miettimään tarkemmin,
nämä ovat vain omia ajatuksiani
ja voin hallita niitä. Miksi
pitäisi edes ajatella mitä muut
ajattelevat? Mikä määrittää

sen, että pitäisi ajatella kuin
muut? Maailmahan tarvitsee
lapsellisia ja vähemmän lapsellisia ihmisiä. Se tekee tästä
maailmasta rikkaan. Erilaisuus.
Olen huomannut, että viettäessäni aikaa lapsien kanssa
saan heistä niin paljon irti. He
keksivät hauskoja ideoita, he
kertovat heti mitä ajattelevat,
heidän kanssaan ei tarvitse
usein riidellä. Neiti Kuutamollahan ei ole lapsia vielä,
joten näkemykset saattavat
olla erilaisia. Olen nähnyt
ettei lapsiperheitten arki ole
aina yhtä juhlaa.
Mihin me sitten hävitämme

Nimipäivät

Perjantai 2.6. (vk 22): Venla
Lauantai 3.6: Viola, Orvokki
Sunnuntai 4.6: Toivo
Helluntai, Puolustusvoimain lippujuhla
Liputuspäivä
Maanantai 5.6. (vk 23): Sulevi
Tiistai 6.6: Kyösti, Kustaa, Kustavi
Keskiviikko 7.6: Suvi, Roope, Robert, Robin
Torstai 8.6: Salomon, Salomo
Perjantai 9.6: Ensio

Aurinko
Aurinko nousee klo 03:16 ja laskee klo 23:26.

Ateriapalvelun ruokalista
Perjantai: Stroganoff, perunat, porkkanaraaste,
raparperikiisseli
Lauantai: Nakit, perunamuusi, kermakastike,
perunasalaatti, mustikkapuuro
Sunnuntai: Lohikiusaus, punajuurisuikaleet,
luumukiisseli
Maanantai: Broileripyörykät, perunat,
kastike, kukkakaali-retiisi-persikkasalaatti,
kuningatarkiisseli
Tiistai: Jauhelihakeitto, juusto, vispipuuro
Keskiviikko: Uunimakkara, perunasose, kastike,
porkkana-raejuustosalaatti, mangokiisseli
Torstai: Naudanlihapata, perunat, melonisalaatti,
maitokiisseli
Perjantai: Lohikeitto, kinkkuleike, karpalokiisseli

Kuka mitä häh?
sen lapsenomaisuutemme?
Hukkuuko se kaikkien niiden
tehtävien tehtävien alle ja
sen huolen ja stressin? Missä
vaiheessa voisimme hieman
höllätä ja antaa itsellemme
aikaa hassutella ja olla olematta
aikuinen? Olen huomannut,
että jos minusta ei löytyisi
välillä sitä hassuttelijaa, elämäni
olisi aikaa tylsää. Mutta sitä
aikuista tarvitaan välillä, kun
tilanteita tulee.
Menenkin heti ruokkimaan
lapsellisuuttani pelaamalla
Playstationiani. Siitä minä
nautin.
Neiti Kuutamo

1. Kuka toimi puolustusvoimien ylipäällikkönä
Mauno Koiviston presidenttikauden aikana?
2. Mikä on G9?
3. Mitä maata vastaan käytiin jatkosota?
4. Montako lääniä Suomessa on?
5. Mitä Ylivieskan vaakunan sinisen haarusristin
taustalla oleva hopean väri kuvastaa?
6. Minkä aineen kemiallinen kaava on CO?
7. Milloin Alavieskan kirkko paloi?
8. Millä nimellä tunnetaan Gyro Gearloose?
9. Mikä on Suomen vanhin teräsbetonisilta?
10. Paljonko tehoa on suomalaisessa Toroidion
1MW -sähköautossa?
Vastaukset sivulla 1+5×2

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

Pitsimattograffiteja Ylivieskan keskustaan
Keskustan alueen yrittäjät
haluavat jatkaa Ylivieskan
keskustan viihtyisyyden
parantamista myös tänä
kesänä. Yrittäjät ovat hakeneet Ylivieskan kaupungilta
lupaa toteuttaa pitsimaalauksia keskustan alueelle.
Suunnitelmat on laatinut
Kaapo -hankkeen arkkitehtiopiskelija Teea Uusimäki
osana Ylivieskan keskustan
alueen kaupunkisisustamisen suunnitelmaa. Pitsimaalaukset ovat jatkoa Keskusta
kauniiksi -tempaukselle,
joka aloitettiin yrittäjien
kanssa yhteistyössä kesällä
2016. Yrittäjä Jenny Myl-

lyoja toimii pitsimaalausten
toteutuksen organisoijana
ja hänen tukenaan ovat
suunnittelija Teea Uusimäki
sekä yrityskehittäjä Mari
Autio Yrittäjärinki -hankkeesta . Maalaukset tehdään
talkoilla, jotka alkavat ensi
viikolla. Kaikille avoin talkootapahtuma toteutetaan
pankkiaukiolla to 8.6 klo
16-21. Pitsimattojen paikat,
koot ja värit on ennalta
suunniteltu - mutta tekemisessä pääsee toki käyttämään
myös luovuutta! Maalit ja
välineet osallistujat saavat
Viime kesänä maalattiin matto jalankulkijoiden iloksi
paikanpäältä.
Rautatiekadulle.

Vieskan autogrillille uusi siirreltävä grilli
Moni on varmaan huomannut talven aikana Savarissa
uuden autogrillin. Sitten
se häipyi yhtäkkiä mutta
siihen oli hyvä syy, tulossa oli nimittäin upouusi

siirrettävä rakennus joka
saapui paikalle viime perjantaina. Vieskan Viikko
pääsi kurkistamaan myös
uutukaisen grillin sisälle
ja yrittäjä Juha Lindström

Lyhyesti
Rahanvaihtohuijareita liikkeellä
Poliisi varoittaa alueella liikkuvista rahanvaihtohuijareista. Ulkomaalaisella korostuksella puhuva
kaksikko on tiistain aikana kahteen otteeseen tehnyt
pieniä ostoksia ja maksanut ne 200 euron setelillä.
Saatuaan vaihtorahat on kauppa kuitenkin peruttu
ja sen jälkeen rahanvaihtotilanteessa on saatu vekslattua vaihtorahoista ylimääräinen 100 euroa myyjän
huomaamatta.

Maailman ympäristöpäivä 5.6.
Maailman ympäristöpäivää vietetään 5.6. Ympäristöpäivä on YK:n organisoima teemapäivä, jonka
tarkoituksena on nostaa esille ympäristössämme
tapahtuvia muutoksia lisäämällä ympäristötietoisuutta sekä kannustamalla ympäristön suojelemiseen.
Erityisen suuria haasteita ovat ilmastonmuutos ja
biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden
hupeneminen.

Nivalan Tuiskulaan
suunnitellaan elokuvateatteria

Uusi autogrilli saatiin paikalle nopeasti ammattivoimin.
kertoi, että grilli tullaan
avaamaan jo maanantaina ja
niinhän siinä kävikin. Yritys

panostaa edelleen lähellä
tuotettuun grilliruokaan.
Elina Kytökorpi

Viihdekeskus Tuiskulaan kaavaillaan teatteria, jossa
voitaisiin elokuvan ohella nauttia ruokaa ja juomaa
anniskeluoikeuksin. Suunnitelmissa on sijoittaa
päärakennuksen isoon saliin siirrettävä katsomo,
joka voidaan siirtää sivuun kun tila ei ole teatterikäytössä. Salissa on valmiit äänentoistojärjestelmät.
Tuiskulassa on viimeksi 90-luvulla ollut toiminnassa
erillinen elokuvateatterirakennus.

Nuorkauppakamari järjesti Kipinä-illan
Kalajokilaakson nuorkauppakamari järjesti
jokakeväisen Kipinä-illan Ylivieskassa uuden
J3 CafeBar:in tiloissa. Paikka sopii hyvin
illanistujaisten ja kokousten järjestämiseen
rennon ilmapiirinsä ja tunnelmansa ansiosta.
Mikä sitten on Kalajokilaakson nuorkauppakamari ja
Kipinäilta? Kalajokilaakson
nuorkauppakamari on yksi
Suomen 70 kamarista ja
kuuluu aluejaossa pohjoiseen alueeseen, jonka rajat
ulottuvat pohjoisesta itäiseen
Joensuuhun ja Kiteeseen

saakka. Nuorkauppakamari
on oppimisjärjestö nuorille
alle 40-vuotialle itsensä
kehittämisestä kiinnostuneille jäsenille. Se tarjoaa
monipuolisia koulutuksia,
laajan verkoston ympäri
Suomen ja työkalut, mikäli
haluat kehittyä kouluttajana

Kuvassa vasemmalta Tiia Mustonen, Anne Savukoski,
Hanna Hautamäki Milla-Maria Koskela, Niina Halmetoja, Anna-Sofia Yrjölä ja Hanna Ruhkala.
tai johtajana.
Nuorkauppakamari

haluaa vaikuttaa omaan
toimintaympäristöönsä ja

olla merkittävänä tekijänä
kehittämässä hyvinvointia
niin kansallisella tasolla kuin
omalla alueellaan. Viime
vuosina yksi keskeinen teema on ollut vaikuttaminen
yhteiskuntaan sekä positiivisen asenteen ja muutosmyötärinnan luomiseen.
Monille tuttu TET-viikko
ja joulupuu-keräys ovat alun
perin nuorkauppakamarin
kehittämiä projekteja, jotka
ovat vakiintuneet kansallisiksi tapahtumiksi kamarien
kautta. Ylivieskassa yksi
suurimmista projekteista
on ollut Sun Pampas, jonka
järjestäminen luovutettiin

FC YPA:lle vuonna 2015.
Tänä vuonna nuorkauppakamari keskittyy vauhdittamaan jäsentensä menestystä
työelämässä.
Kipinäilta on avoin tapahtuma kaikille, jonne voi
tulla tutustumaan toimintaan ja kysymään, mikäli on
jotain, mitä haluaa tietää
toiminnasta. Jäseneksi voi
hakea kuka vain alle 40-vuotias. Mikäli kiinnostuit ja
haluat kuulla lisää, saat
lisätietoja numerosta 045
2760 100.
Hanna Hautamäki
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Ti-Ti Nallen
rytmiorkesteri
vauhdissa

Helatorstain messu toimitettiin kirkon raunioilla. Kuva
Jussi Leppälä.

Kirkkopalo aloitti uuden
ajanjakson Ylivieskan
seurakunnassa

Sadat pienet ja isommat
rytmitassut antoivat
tahtia energiselle esitykselle, kun pieni tärinähousu Ti-Ti Nalle
kavereineen vieraili
Ylivieskan liikuntakeskuksessa.
Tunnin mittaisen esityksen aikana huristeltiin
liikenteessä, käytiin läpi
aamutoimet, iloittiin sadesäässä lätäköissä hypellen,
tutustuttiin ampiaiseen ja
hämähäkkiin... ja lopuksi
vielä pidettiin naamiaiset.
Riitta Korpelan luoma Nalleryhmä viihdyttää
lapsia jo toisessa sukupolvessa. Ensi vuonna juhlitaan 30-vuotista taipaletta.
Juhlavuoden kunniaksi on
suunnitteilla DVD, joka kuvataan Mallorcalla yhdessä
suomalaisten ja paikallisten
perheiden kanssa.
Nalleryhmän koti on
Ikaalisissa sijaitseva Ti-Ti
Nallen elämysten talo, jossa
saa metelöidä ja leikkiä. Siellä voi opetella nikkarointia
ja kokkaamista, harrastaa
musiikkia ja taiteilua sekä
järjestää oman diskon tai
esityksen. Oma tilansa on
myös hiljentymiselle ja tarinoimiselle.
Kesällä talolta järjestetään järviristeilyjä. Myös
Turusta Tukholmaan voi
lähteä nallejen meriseikkailulle ja ovatpa nallet joskus
lentokentälläkin tekemässä

turvatarkastuksia. Vierailut
lastensairaaloissa ovat myös
osa konserttikiertuetta.
Lastentarhanopettajan ja musiikkipedagogin
opinnoilla viihdeuralle
ponnistanut Riitta pitää
pedagogisia arvoja tärkeänä
osana onnistunutta showta.
- Monet tarinat ovat

syntyneet halusta auttaa
vanhempien arkea ja sympaattiset nallehahmot ovat
siinä mitä parhain väline,
kertoo Riitta. Nallet opettavat lapsille potalla asioimista, pukemista, hampaiden
harjausta, liikennesääntöjä
ja kaikkea muuta tärkeää.
Ti-Ti Nallen seikkailuja

löytyy DVD:nä ja Youtubesta. Mutta varmasti
ikimuistoisinta ovat kiertuekonsertit, joiden päätteeksi
jokainen lapsi ja aikuinenkin
saa kunnon halauksen nallen
pehmeässä sylissä.
Maija ja Severi

Ylivieskan seurakunnan
kirkkovaltuusto hyväksyi
viime vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Toimintakertomuksen
osalta kirkkopalo käynnisti
monenlaisia uusia haasteita: raunioiden raivauksen,
Kirkkotalakoiden käynnistämisen ja uuden kirkon
suunnittelun aloittamisen.
Seurakunta kävi yhdessä
läpi surua, mutta suuntasi
silti katseensa tulevaan.
Yhteisöllisyys kasvoi yli
seurakuntarajojen.

yhteisövero) 99,3 % arvioidusta ja olivat 3,69 miljoonaa. Valtuusto käsitteli
tilintarkastuskertomuksen
ja myönsi vastuuvapauden
tilivelvollisille tilivuodelta
2016.
Kirkkovaltuusto hyväksyi
myös seurakunnan taloussäännön kirkkohallituksen
uuden seurakuntatalouden
taloussääntömallin mukaiseksi. Uusi taloussääntö
tulee voimaan heinäkuun
alussa ja kumoaa edellisen
taloussäännön.

Jumalanpalveluksiin osallistutaan enemmän
nettikirkossa

Henkilöstössä
vaihdoksia

Jumalanpalvelukset siirtyivät
Suvannon kappelille, mutta
myös raunioille rakennettu
muistokirkko on toiminut
monien tilaisuuksien pitopaikkana. Jumalanpalveluksissa kävijöiden määrä
väheni vuoden aikana yli
3000 hengellä. Syynä ovat
ainakin konfirmaatiojumalanpalvelusten siirtäminen omiksi erillisiksi
tilaisuuksiksi kirkkotilan
pienuuden vuoksi sekä Suvannon kappelin etäisyys
keskustan vanhemman väen
asuinalueelta. Toisaalta jumalanpalvelusten kuunteleminen nettiradion kautta
on lisääntynyt merkittävästi
kirkkopalon jälkeen.

Kirkon
alaskirjaus
pienensi tulosta
Tilinpäätöksen osalta tuloslaskelma osoittaa 13
484,84 euron ylijäämää.
Vuosikate oli lähes 486.000,
mutta kirkon palon aiheuttaman kirkon tasearvon
lähes 300.000 euron alaskirjaus lisäsi poistojen määrää.
Verotulot toteutuivat yhdessä valtion budjettipohjaisen
avustuksen kanssa (entinen

Kirkkovaltuustolle tiedotettiin Janne Isomaan aloittavan Merijärven kappalaisena
1.6. ja Merijärven kanttori
Markku Sakon siirtyvän
24.7. lomille ja sitä kautta
eläkkeelle. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on
antanut Niko Salmiselle
määräyksen seurakuntapastorin viransijaiseksi ajalle
1.9.2017-31.12.2018.

Väliaikatietoa
kirkkohankkeesta
Kirkon arkkitehtuurikilpailuun on tullut 213 suunnitelmaehdotusta, jotka
julkaistaan numeroituina
yleisönäyttelyssä ja seurakunnan verkkosivuilla palkintolautakunnan 31.5.2017
kokouksessa määräämänä
ajankohtana. Palkintolautakunta tekee valinnan kolmesta parhaasta ja kahdesta
lunastettavasta ehdotuksesta
syyskesällä. Lopullisen päätöksen valinnasta tekee
kirkkovaltuusto.
Kirkkotalakoiden puheenjohtaja Leo Mehtälä
kertoi, että talakoot ovat
tuottaneet tähän mennessä
seurakunnan ja Kotiseutuyhdistyksen tileille 309.575
euroa.
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Päivän sana

Uusi kuusi
toivon merkiksi

Perjantaina, 2.6.2017
Ps. 27:1
Herra on minun valoni ja apuni, ketä minä pelkäisin?
Herra on minun elämäni turva, ketä siis säikkyisin?

Kirkkomatkalla –kirjaa
myynnissä kirkkoherranvirastossa, Info-kirjakaupassa ja
Prisman Info-pisteessä. Kirjan
hinta 25 euroa. Jokaisesta
myydystä kirjasta 10 euroa
Kirkkotalakoisiin.
Kirkon arkkitehtuurikilpailuun on tullut 213
suunnitelmaehdotusta, jotka julkaistaan numeroituina yleisönäyttelyssä ja seurakunnan
verkkosivuilla palkintolautakunnan 31.5.2017
kokouksessa määräämänä ajankohtana.
Palkintolautakunta tekee valinnan kolmesta
parhaasta ja kahdesta lunastettavasta ehdotuksesta syyskesällä. Lopullisen päätöksen
valinnasta tekee kirkkovaltuusto.

Ensimmäinen Kirkkopiknik koleassa säässä
Helatorstaita vietettiin pilvisessä säässä mutta sateelta
piknikin aikana kuitenkin
vältyttiin. Säästä huolimatta
väkeä oli tullut paikalle kiitettävästi, yli 200 osallistujaa.
Tapahtuma oli laatujaan
ensimmäinen Ylivieskassa,
mutta kirkkoherra Timo

Määtän mukaan tästä ollaan tekemässä vuotuinen
tapahtuma. Hän mainitsi
myös, että kesän aikana
tullaan toteuttamaan keskiviikkohartauksia kirkon
raunioilla joka toinen keskiviikko 14.6. alkaen.

SEURAKUNNAN VIIKKO
Su 4.6. klo 10 Helluntain messu Suvannon kappelissa,
Eeva-Kaisa Laakko, Veli Matti Linnanmäki, Eeva Korhonen; klo 13 Luontokirkko Joonaalassa, Anne Sumela,
Eeva Korhonen, kolehti kirkkotalakoisiin, omat virsikirjat mukaan, kirkkokahvit, mahdollisuus paistaa omia
makkaroita; klo 18 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Seppo
Jokelainen.
Ti 6.6. klo 14 Kynkkärinki Hoivaosastolla ja Suvantotuvalla, vapaaehtoisten ilmoittautuminen klo 11 mennessä
Anna-Liisa Aromaalle (Hoiva) p. 044-0420889 tai Leena
Mehtälälle (Suvantotupa), p. 050-5622243; klo 18
Siivoustalkoot Rauhanyhdistyksellä.
Ke 7.6. klo 11.45 Ekavauvakerho Pietarissa; klo 18
Raamattu- ja yhteyspiiri toimitalo Pietarissa, miehet
Bäckmannissa, naiset Mannassa (sisäänkäynti A).; klo
18 Tyttöjen kesäilta Rauhanyhdistyksellä.
Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston kesäaukioloajat 1.6.-31.8. ma-to klo 9-12, pe suljettu. Virasto p.
044-7118 610.
Seurakunnan ateriapalvelu Mariassa avoinna 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.
Kirkkomatkalla-kirjaa myytävänä kirkkoherranvirastossa, Info-kirjakaupassa ja Prisman Info-pisteestä.
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 0447118626-629.
Lämmin kiitos kaikille vapaaehtoisille osallistumisesta Yhteisvastuukeräykseen 2017! Keräyksellä autetaan
ihmiskaupan uhreja Suomessa ja vahvistetaan pakolaisnuorten elämän edellytyksiä Lähi-Idässä.

NUORET
Ke 7.6. klo 18 Kesäilta Vitiksessä.

Motoristikirkko keräsi kuulijoita Linnakalliolle
Tunnelma oli rennon leppoisa, niin kuin ilmakin.
Musiikista vastasi paikkaan
hyvin sopiva lauluryhmä
Agape Jaana Yrttiahon

Kastettu: Fiona Lila Daalia Pajukoski, Maisa Aurora
Sorvisto, Minttu Elsi Anneli Suominen, Toivo Benjamin
Axel Vilppola, Niilo Oliver Vuollo

LAPSET
Ti 6.6. Kesäinen perhekerho tiistaina klo 10-12 Toimitalo Pietarissa.
Ke 7.6. Ekavauvakerho keskiviikkona klo 11.45-13.45
Toimitalo Pietarissa.
Pyhäkoulu seuraavan kerran 20.8. Suvannon kappelissa
jumalanpalveluksen saarnan aikana

Säästä huolimatta väkeä oli saapunut paikalle
ja osa jaksoi olla loppuun saakka.

Sunnuntaina 21.5. Linnakalliolla pahkakirkon
edessä oli viitisenkymmentä
moottoripyörää ja vastaavasti
penkit täynnä motoristeja.

www.ylivieskanseurakunta.fi

Kuolleet: Helvi Johanna Autio 90 v.

Kirkkotalakoot

Kuusentaimea istuttamassa sotaveteraanit Paavo Niemikorpi ja Väinö Hannula. Kuva Jussi Leppälä.
Helatorstain messun jälkeen koivat kirkkoneuvoston
istutettiin kirkkomaalle varapuheenjohtaja Pekka
kuusentaimi kirkkopalossa Similä, nuorten edustaja
tuhoutuneen kuusen tilal- Tuomas Salo, lapsikuorole. Uskonpuhdistuksen ja lainen Klaara Niskanen ja
itsenäisyyden juhlavuoden kirkkoherra Timo Määttä.
kuusen laatassa lukee Jere- Juha Rautakoski oli avustamian kirjasta ”Minä annan massa kuusen lahjoittaneesta
teille tulevaisuuden ja toi- Pyhä-Kalan Metsänhoitovon”. Kuusen istuttamista yhdistyksestä. Kirkkoherra
aloittamassa sotaveteraanit Määttä muistutti, että me
Paavo Niemikorpi ja Väinö istutamme, mutta Jumala
Hannula. Istuttamista jat- antaa kasvun ja siunauksen.

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

johdolla. Tien opetuksista
kertoi senioripappi Esko
Jaatinen. Hengenravinnon
päälle maistuivat pihakahvit.
Tästä on hyvä jatkaa ajo-

kautta. Motoristit nähdäänkin myös maanantaina klo
12-14 Puuhkalan Touhupäivillä lapsia kyydittämässä.
Markus Jaatinen

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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Sun Pampas –viikonlopun uutuutena
Yhessä! -festarit lauantaina
ta vastaa Kim Kupiainen.
Kansainväliseltä ruokatorilta
voi ostaa mm. thaimaalaista,
unkarilaista, ranskalaista ja itävaltalaista ruokaa.
Liikunnallisuutta haluava
voi kokeilla veloituksetta
joogaa Annukka Salmelan
ohjauksella, Nia-tanssia
Hanna-Kaisa Salon opasUusi Yhessä! –tapahtuman OuluSouthCrea, Rieska tuksella ja flamencoa Lucia
järjestämisessä on todellakin Leader, Yhteisestä Ovesta Pavlovicsin johdattamana.
puhallettu yhteen hiileen. ry/Tuokiotupa, Punaisen Kädentaidoista kiinnostuMukana järjestämisessä Ristin Ylivieskan osasto, neet voivat pientä tarvikeovat Ylivieskan kaupungin Ylivieskan kansalaisopisto, maksua vastaan askarrella
nuoristotoimen Yhdenver- 4H-yhdistys sekä vapaaeh- unisiepparin tai teippikotainen Ylivieska-hanke, toisia. Tilaisuuden juonnos- ruja. Henna-tatuoinnista

Ilmaistapahtumien kirjo kasvaa tänä vuonna ihan
uudella tapahtumalla kun Melenderin aukiolla
järjestetään rento yhteisöllisyys –teemainen tapahtuma. Ajankohtana on iltapäivä heti Maitorieskamarkkinoiden jälkeen klo 13-18. Tapahtuman
ohjelma on laadittu mukavan monipuoliseksi.
Luvassa on musisointia moneen makuun sekä
liikunnallisia ja toiminnallisia työpajoja.

Melenderin aukiolla vietetään ensimmäistä uutta Yhessä! -festivaalia 10. kesäkuuta.

Annukka Salmela esittelee joogaharjoitteita Sputnikin ohjaajille.

Tiekkö-kirjastojen
käyttösäännöt ja maksut
yhtenäistyivät
Tiekkö-kirjastoissa on
yhteiset käyttösäännöt
kesäkuun alusta lähtien.
Laina-ajat ja muistutus- ja
myöhästymismaksut ovat
nyt samat Alavieskan, Kalajoen, Merijärven, Nivalan,
Oulaisten, Sievin ja Ylivieskan kunnan- ja kaupunginkirjastoissa. Kuntakohtaisia eroja on tulosteiden
hinnoissa, kirjastoauton
käytössä, perinnässä ja kirjaston tilojen ja laitteiden
käyttömahdollisuuksissa.
Tiekkö-yhteistyö on
jatkunut jo yli 20 vuotta.
Tiekkö-kirjastoilla on yhteinen aineistotietokanta,

asiakasrekisteri ja toimintastrategia. Yhteiset maksut
ja käyttösäännöt palvelevat
asiakkaita, sillä monet asioivat eri Tiekkö-kirjastoissa
yli kuntarajojen.

Myöhästymismaksu on
sama kaikissa aineistoissa,
kymmenen senttiä kirjalta
päivässä ja se alkaa kertyä
kymmenen vuorokauden
kuluttua eräpäivästä. Automaattinen lainauskielto
tulee 15 euron saldosta ja
Uudet maksut
laskun lähetyksestä. Koska
ja muutokset
Lainaamisen aineistokoh- aineiston varaukset ovat
taisia määrärajoituksia on olleet uuden kirjastolain
nostettu, esimerkiksi ennen myötä ilmaisia, rajoitukseksi
videoita saattoi olla lainas- laitettiin 25 voimassa olevaa
sa vain seitsemän samaan varausta. Ensimmäinen
aikaan, nyt määrä on kym- kirjastokortti on ilmainen, ja
menen. Huomautuskirjeen nyt kadonneen kortin tilalle
hinta nousee porrastaen: saa uuden yhdellä eurolla.
ensimmäinen huomautus Tulosteiden ja kopioiden
on 1,50 ja toinen kaksi euroa hinta on 50 senttiä.

haaveilleille paikalla on
Jaana Koivisto Vaasasta,
joka loihtii iholle väliaikaisen tatuoinnin pientä
maksua vastaan. Erityisesti lapsille on tarkoitettu
4H-yhdistyksen piste, jossa
pääsee kokeilemaan oman
tomaatin tai auringonkukan
istuttamista siemenistä.
Ylivieskan kaupungin
nuorisotoimenjohtaja Elisa
Männistö toivoo että autolla
paikalle tulevat pysäköisivät
kulkuneuvot vähän kauemmaksi tapahtumapaikkaa
ettei aukion vierusta täyty
autoista. Lyhyen kävely-

matkan päässä on hyvin
pysäköintitilaa, esimerkiksi
Kulttuurikeskus Akustiikan
ja Sputnik 2022 pihassa.
Elisa mainitsee myös että
kunnon sateen sattuessa tapahtuma siirretään
Sputnikin tiloihin. Sadetta
ei tietenkään haluta eli
toivotaan että varusteeksi
riittää piknik-huopa.
Monipuolisesta musiikista vastaa sekä kansainväliset
että paikalliset esiintyjät.
Melenderin aukiolla musisoivat ainakin ukrainalainen Olena Mikhailova,
espanjalainen Noelia Suá-

rez, Mika Vikman trio,
Wagtails sekä Jaana Yrttiaho. Tuokiotuvan pihan
puolella esiintyvät Tuomo
Hirvi viuluineen sekä Taimo
Löf. Tuokiotuvalla on myös
kahviomyynti. Iltapäivän
musiikkianti päätty vauhdikkaasti reiveihin, jonka
vetävät yhdessä Tomi Rajala
ja Janne Savukoski. Siitä
onkin hyvä lähteä jatkamaan kesäistä Sun Pampas
–viikonloppua, toivotaan
hyvää säätä!
Elina Kytökorpi

Perinteinen Sun Pampas
-piknik Safaripuistossa
Sunnuntaina 11.6. klo 14-17 Safaripuiston alueella järjestetään perinteinen
Sun Pampas Piknik. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Aikataulu:
14.00 EC
15.00 WAIJERI
16.00 PAHA LOMMO
Piknikin juontaa Julia Läspä.
Sun Pampas Piknikissä myös lasten puuhapiste klo 14-17. Järjestäjinä MLL
Ylivieskan paikallisyhdistys, Ylivieskan Pelastakaa lapset ry ja kaupungin
nuorisotoimi. Tekemistä perheen pienimmille yhdessä vanhemman kanssa.
Euron ongintapiste, vohvelikioski. Tapahtuman järjestäjänä on Sun Pampas
91 ry.
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Sun Pampas -kaupunkifestivaalin
vaiheita
mutta sen jälkeen se palasi
takaisin Safaripuistoon jossa
se järjestetään myös tänä
vuonna. Puiston sijainti
lähellä keskustaa palvelee
hyvin Piknikiin osallistujia.
Vuosien varrella on ollut
erinäisiä kokeiluja ja ainakin vuosina 2011 ja 2012
Sun Pampasin yhteydessä
järjestettiin suuren suosion
saanut frisbeegolfin yökisat.
Sun Pampasilla on pitkät järjestettiin myös kiistellyllä
Myös Myllyaukiolla on
perinteet Ylivieskassa. Al- kasarmialueella. Tällöin
ollut tapahtumia, esimerkuaikoina se järjestettiin järjestettiin myös lapsille
kiksi vuonna 2012 lapsille
epävirallisemmin ja paik- oma ”Lasten Pampas”. Sunkaraoketähti-kilpailu, taikuri
kana oli pitkään nykyisen nuntain Piknik –konsertin Kymmenen vuotta sitten Sun Pampasia tanssittiin linja-autoaseman parkkipaikalla.
ynnä muuta mukavaa.
Jokirannan koulun alue. yhteydessä julkistettiin vuoVuonna 2015 Sun PamSilloin se järjestettiin pitkälti sittainen ”Savisillan Santra”. Aikuiskoulutuskeskuksen opettajina olivat rautaisat sillä toritanssien lisäksi oli pasin järjesti silloinen FC
talkoovoimin ja epäkaupalVuonna 2003 tapahtuma viereisellä kentällä eli Aikun ammattilaiset Mazi Ny- järjestetty klubitapahtuma, YPA, mutta jokseenkin
lisuus teki siitä mukavan oli keskittynyt pääosin pai- puistossa. Esiintymislavana man, Anssi Nykänen ja jossa soitti Unelmavävyt, tapahtuma oli jo alkanut
piknik –tapahtuman vuo- kallisiin ravintoloihin, mutta oli toiminut rekka-auton Harri Rantanen. He myös joka oli valittu vuoden tans- hiipua ja sitä se on tehkonsertoivat uuden kar- siorkestereiden Suomen nyt tähän päivään saakka.
sien ajan. Aika kuitenkin myös ensimmäistä kertaa lava.
muuttuu ja kaupallisuus on uuteen Akustiikka-saliin,
Seuraavana vuonna taisi heassa Akustiikassa. Siellä mestariksi.
Onkohan viilentyneiden
Vuonna 2009 Pik- alkukesän ilmojen syy vai
hiipinyt mukaan ja samalla jossa esiintyi Iiro Rantalan olla huippuvuosi, sillä viiden järjestettiin myös Suomen
tapahtuma on typistynyt. ja Heikki Salon projekti päivän aikana järjestettiin Tangohanuristikilpailu. Vii- nik-konsertti järjestettiin mikä, sitä kukin voi arvailla.
Vuonna 1999 Sun Pam- SaloRantala Soi. Perjantaina viisitoista erilaista tilaisuutta konloppuna kuultiin myös ensimmäistä kertaa Ho- Alun perinhän tapahtuma
pas oli kolmipäiväinen ja se Ravintola Vieskassa oli esiin- torilla, puistoissa, ravin- sellaisia tunnettuja bändejä telli Käenpesän takana pidettiin viikkoa ennen Jutavoitti arviolta noin viisi tynyt Tehosekoitin, joka oli toloissa, nuorisotilassa ja kuin Don Johnson Big Band Safari-puistossa ja tällöin hannusta, mutta nyt joitain
tuhatta kesävierasta. Kaup- hieman poikkeava esiintyjä Akustiikassa. Vielä tällöin- ja Wentus Blues Band. Sun- järjestäjäksi oli vaihtunut vuosia kaksi viikkoa ennen
patorilla ja kasarmialueella aikaisempiin vuosiin nähden. kin budjetti oli suhteellisen nuntain Piknik-konsertissa Kalajokilaakson Nuorkaup- yöttömän yön juhlaa. Aika
oli yrittäjien pystyttämiä Sunnuntain Piknik-konser- pieni, 15 000 euroa, josta Aikun puistossa esiintyi pakamari. Seuraavana vuon- näyttää miten tapahtuman
myyntikojuja kaupunkiku- tissa oli esiintynyt Maarit ja kaupungin avustus oli noin muun muassa Suurlähet- na ilmaiskonsertin paikka käy.
van rikastuttamaksi ja en- Sami Hurmerinta ja vielä puolet. Uutuutena tapahtu- tiläät. Vuonna 2004 myös oli Ravintola Mustalesken
Elina Kytökorpi
simmäistä kertaa konsertteja silloin se pidettiin silloisen massa oli bändikurssi, jonka tanssikansaa oli hemmoteltu, ja Sampo Pankin välissä,

Sun Pampas kaupunkifestivaalit on järjestetty vuodesta 1991 lähtien. Vuosien varrella tapahtuma on
toteutunut eri kokoisena, riippuen hieman aikakaudesta ja järjestäjistä. Tapahtuman kulta-aika taitaa
olla takanapäin, mutta Sun Pampas elää voimissaan
vielä tänäkin päivänä. Se ei kuitenkaan vedä vertoja
huipulle, jolloin tapahtuma oli jopa viisipäiväinen.
Mitä onkaan vuosien varrella tapahtunut tälle alun
perin aurinkoiselle kesätapahtumalle, jonka tarkoituksena oli saada ihmiset hyvälle tuulelle.

Maitorieskamarkkinat avaavat
Puuhkalan museoalueen kesän
Tuomas Jokitalo, Kitara ja
laulu, Timo Tohola, Basso
ja taustalaulu, Jussi Oja, Kitara sekä Reetta Kinnunen,
Koskettimet.
Puuhkalan museon on
perustanut v. 1969 Ylivieskan Kotiseutuyhdistys,
joka on kerännyt valtaosan
Teatteriryhmä Hoplaa on myöhemmin varmistuvaa.
museoalueen rakennuksista
Pattijoen Nuorisoseuran Esityksen kokonaiskesto
ja esineistöstä. Nykyisin
harrastajateatteriryhmä
on noin tunti ja siinä on
museo on Ylivieskan kauRaahesta ja se on toiminut jo lyhyt välitauko. Tarkempi
pungin ylläpitämä.
yli 20 vuotta. Ryhmä on ollut aikataulu ilmoitetaan ensi
Puuhkala on ensisijaiMaitorieskamarkkinoilla perjantain lehdessä.
sesti talonpoikaismuseo,
Nellin ja Niilon kiertämyös viime vuonna ja tänä
mutta siellä on esineistöä
vuonna he ovat tapahtumas- vä pellepuisto on hauska
myös muilta aloilta, mm.
sa uusilla lyhytesityksillä, teemallinen puuhapuisto. Teatteriryhmä Hoplaa tekee tilauksesta keikkoja erilaisiin juhliin sekä järjestää ohjelkäsityö- ja palvelualoilta.
jotka koostuva itsetehdyistä Pellepuistossa lapsia ilostut- mallisia ravintolailtoja. Kuva Paula Jääskelä.
Museoalueella on kaikkiaan
puhe- ja musiikkipitoi- tavat pellepariskunta Nellin
15 rakennusta ja niissä yli
sista sketseistä. Tiedos- ja Niilon lisäksi kymmenen monenlaisten iloa ja oppia aikana nonstoppina reitillä musisoi John Doe´s Story, 7 000 esinettä. Esineistöä
sa on ainakin pyhäkoulu, suurta puista pellehahmoa, tuottavien puuhatehtävien Kauppatori – Myllyaukio - joka soittaa pääasiassa suo- kerätään edelleen. Erityisesti
Tuokiotupa - Puuhkalan menkielisiä pop ja rock co- pyritään kartuttamaan maivanhainkoti ja Laiskan- joilla jokaisella on oma pariin.
Zetor-kyyti
liikennöi
museo. Kyyti on ilmainen. vereita. Yhtyeeseen kuuluvat tokannukokoelmaa.
kaan Huutokauppakeisari tarinansa. Lystikkäät pelleMaitorieskamarkkinoilla Ari Hevosmaa, Rummut,
-sketsit sekä pari muuta hahmot johdattavat lapset klo 10.30-13.30 välisenä
Elina Kytökorpi
Sun Pampas -viikonloppuna, lauantaina 10.6. järjestetään
myös tämän vuoden Maitorieskamarkkinat, jolloin avataan
myös Puuhkalan museoalue tälle kesää. Ohjelmisto on tälläkin
kertaa monipuolinen, ottaen huomioon niin lapsiperheet
kuin varttuneemmatkin. Museoalue luo mainiot puitteet
mukavalle yhdessäololle, jonka lomassa voi nauttia ohjelmasta sekä tehdä vaikka ostoksia lähialueiden toimijoiden
myyntipöydiltä. Tapahtumaan voi jokainen osallistua kello
10-13 välisenä aikana.
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Lasten kesäpäivät – lystiä lapsille
5.-10.6. Ylivieskassa
Ma 5.6. Puuhkalan
Touhupäivä klo 12-14
Kasvomaalausta, moottoripyörän kyytiä (Ylivieskan
Moottoripyöräkerho), museokierros, Kummituskävelu
Teatteri Jatulin johdolla klo
14.00, lasten temppurata.
Ohjelma on maksuton. Kesäkahvila Kerttu on avoinna.

ovat puistossa vanhempiensa
vastuulla.

Ke 7.6. Päivä maalla
–tapahtuma koko
perheelle

Ma-pe 5.-9.6.
Sporttiviikko
7-12-vuotiaille

Päivät koostuvat erilaisista
liikuntatuokioista, kuten
frisbeegolf, pallopelit, leikit
ja uinti joka päivä. PäiväohKeskiviikkona on oiva ti- jelma 11-12.30, jonka jällaisuus tutustua maatilan keen vaihtuva liikuntatuokio.
elämään Elina ja Markku Tauko 12.30-13.00, jonka
Päivärinnan maatilalla. jälkeen uintia klo 15.00
Tiedossa on myös pelejä saakka. Hinta 40€. Ilmoitja leikkejä. Bussikuljetus tautuminen 044 4294 472.
lähtee Akustiikan pihalta Liikuntakeskus, Närhitie 2.
klo 11.15 ja paluukuljetus
tilaisuuden jälkeen. Hinta on
4€ ja se sisältää rektieväät.
Ilmoittautumiset puh. 044
4294 543. Säävaraus.
Ma-pe 5.-9.6. Summer

Pe 9.6. Unisieppari
taidetyöpaja
Puuhkalan museossa
klo 10-12

Unisieppari-taidetyöpaja on
tarkoitettu kaikenikäisille
eli lapset ja aikuiset ovat
tervetulleita joko yksin tai
yhdessä. Ohjaajana taidetyöpajoissa unisieppareiden tekemisessä on Mari
Suihkonen. Taidetyöpajan
Ti 6.6. Liikennejärjestää Oulu South Crean
puiston avajaiset klo
kulttuurituotannon ja luovien alojen aktivointihanke.
10-16
Aikaisempaa kokemusta
askarteluun ei tarvitse. TarPäivän aikana maksuton
vikkeet saat paikanpäällä
autoilu ja mehutarjoilu sekä
sekä lisäksi saat tekemäsi
liikennepuiston piirustuskilunisiepparin mukaasi. Kahpailu alkaa. Puiston autoilla
Action –päiväleirit
viossa on pientä purtavaa,
voivat ajaa 4-10 –vuotiaat
7-10 –vuotiaille
joten kannattaa varata muja sitä pienimmille on kol- Ma-ti 5.-6.6. Lasten
mirattaisia polkupyöriä. kirjoituspaja
Liikun ja harrastan –teema, kaan käteistä. Työpaja on
Ohjaajat ovat puiston aupäivittäin Sputnikissa klo maksuton lapsille, aikuisille
kioloajan puitteissa opasta- Ohjaajana Irma Hannula. 10-16. Hinta on 20€/4 päi- 15 euron tarvikemaksu.
massa sekä antavat pienen Ilmoittautumiset puh. 044 vää. Sitovat ilmoittautumiset Ilmoittautumiset to 8.6.
mennessä merja.haukipuro@
alkuinfon. Puistosta löytyy 4294 543. Mukaan otetaan 044 4294 352/Piritta.
ysk.fi tai marisuih@gmail.
myös pingispöytä, pelejä korkeintaan 15 osallistujaa,
com, puh. 044 3258 866.
sekä frisbeegolfkori. Lapset paikkana Puuhkalan museo.

Juniorit keilasivat
Kalajoelle
Pohjanmaan
mestaruuksia
Junioreiden ja Nuorten Pohjanmaan Mestaruuskilpailut
2017 keilattiin torstaina
25.5.2017 Kuortaneen Urheiluopistolla.
Kalajoen joukkueessa
keilasivat Ville Koutonen,
Miro Saari, Jani Soukka ja
Riku Isopahkala. Joukkue

voitti Pohjanmaan Joukkuemestaruuden. Ville Koutonen voitti 15-20 vuotiaiden
Pohjanmaan mestaruuden
viiden sarjan tuloksella 994
pistettä. Alle 15-vuotiaiden
sarjassa Jani Soukka voitti
hopeaa ja Riku Isopahkala
tuli kolmanneksi.

Unisieppari on pajurenkaasta, lankaverkosta ja höyhenistä tehty Pohjois-Amerikan intiaanien taikakalu, jonka
alkuperäinen tarkoitus on suodattaa pahat unet ja ajatukset päästäen lävitseen hyvät unet ja ajatukset, mutta
nykyisin se on usein koriste-esine. Mari Suihkonen ohjaa
unisieppari-taidetyöpajaa Puuhkalassa perjantaina.

Ajattelemisen aihetta:
toisenlainen Suomi
henkilökohtaisia tarinoita
suomalaisesta köyhyydestä
että köyhyydestä yhteiskunnallisena ilmiönä. Kirja
puhuttelee myös skeptikoita.
Katariina Vuoren ”Lot- luettua yhdeltä istumalta.
”On lottovoitto syntyä
tovoittajien pöydässä” on Kirjailija on ammattitai- Suomeen”. Kirjassa siis
paitsi tietokirja suomalai- tonsa lisäksi laittanut myös vieraillaan suomalaisten
sesta köyhyydestä, myös itsensä henkilökohtaisesti köyhien, ”lottovoittajien”
tarinan kerronnan juhlaa. kirjan sivuille. Kirjassa on pöydissä. Haastattelut on
Tämä 202-sivuinen kirja tuli upealla tavalla kerrottu sekä kirjoitettu kertomuksen
muotoon. Miten rohkeita
ja upeita ihmisiä Katariina
Vuori onkaan löytänyt!
Kirjan valokuvat on ottanut kuvajournalisti ja valokuvataiteilija Vesa Ranta.
Valokuvat ovat olennainen
osa kirjan antia.
Kirja on vakavasta aiheestaan huolimatta armollinen
lukijalle – köyhyysrajalla
ei ainoastaan itketä, vaan
myös nauretaan yhdessä.
Ilmiömäisen hyvä rytmitys
tekee kirjasta lukunautinnon. Suosittelen lukemaan
kirjan järjestyksessä kannesta
kanteen.
"Ja jostakin syystä tykkään käydä Huvilakadulla
katsomassa taloja. En tiedä mikä niissä rikkaissa
viehättää. Ehkä sitä haluaa käydä katsomassa,
meneekö niillä oikeasti hyvin."

Kuva Like Kustannus.

Milla-Maria Koskela
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Apteekkarin kynästä

Menokalenteri
Perjantaina 2.6.

Keskiviikkona 7.6.

Päivärinnan lapsikuoron kevätkonsertti klo 18. Akus- Aamu-uinti uimahallilla klo 6.30-8.30, Närhitie 2.
Lapsiperheiden puistotreffit klo 10-12 Pulmuspuistossa,
tiikka, Koulukatu 2 B.
Mikko Keskinen klo 19, J3 CafeBar Juurikoskenkatu 8. Toivonpuisto Pulmustie-Teeritie.
Erityislasten sirkuskoulu 5.-7.6. klo 10-12. Akustiikka,
Koulukatu 2 B.
Taidepaja 3-6 luokkalaisille 7.-9.6. klo 10-13. Puuhkalan
Lauantaina 3.6.
museo, Puuhkalantie 6.
Mikko Keskinen klo 19, J3 CafeBar Juurikoskenkatu 8. Summer action -päiväleirit 7-10 -vuotiaille 5.-9.6. klo
10-16. Sputnik, Virastokatu 6.
Sporttiviikko 7-12-vuotiaille ma-pe 5.-9.6. klo 11-15.
Närhitie 2.
Maanantaina 5.6.
Päivä maalla, Elina ja Markku Päivärinnan maatilalla.
Erityislasten sirkuskoulu 5.-7.6. klo 10-12. Akustiikka, Bussikuljetus klo 11.15 Akustiikan pihalta, Koulukatu 2 B.
Nia-tanssia klo 18:30–19:45. Tuunaamo Life & Soul,
Koulukatu 2 B.
Lasten kirjoituspaja 7-10 vuotiaille 5.-6.6. klo 10-12. Valtakatu 11 L 8.
Kuntomelonnan tutustumisilta klo 18-20, Hamarin
Puuhkalan museo, Puuhkalantie 6.
Summer Action -päiväleirit 7-10 -vuotiaille 5.-9.6. klo uimaranta, Hamarintie.
Kuntomelonta klo 20-21, Hamarin uimaranta, Hamarintie.
10-16. Sputnik, Virastokatu 6.
Sporttiviikko 7-12-vuotiaille ma-pe 5.-9.6. klo 11-15. Darts-kisa klo 19, Ravintola 10-kerho, Asemakatu 10
Kymppivisa klo 20.30-23.30, Ravintola 10-kerho,
Närhitie 2.
Kyykkäjäpaja lapsille ja nuorille klo 12-14. Päivärinnan Asemakatu 10.
koulu, Koulukatu 2A.
Puuhkalan touhupäivä klo 12-14. Puuhkalan museo,
Torstaina 8.6.
Puuhkalantie 6.
C-tytöt runkosarja klo 17, Suvannon pesäpallokenttä.
Jalkapallokoulu Sievissä klo 5.6. klo 17.30 - 7.6. klo Taidepaja 3-6 luokkalaisille 7.-9.6. klo 10-13. Puuhkalan
museo, Puuhkalantie 6.
19.00, Sievin kirkonkylän jalkapallokenttä.
Darts-kisa klo 19, Ravintola 10-kerho, Asemakatu 10. Summer Action -päiväleirit 7-10 -vuotiaille 5.-9.6. klo
10-16. Sputnik, Virastokatu 6.
Sporttiviikko 7-12-vuotiaille ma-pe 5.-9.6. klo 11-15.
Närhitie 2.
Tiistaina 6.6.
Pesiskoulu Alavieskassa klo 13 6-9 -vuotiaille ja klo 14
Erityislasten sirkuskoulu 5.-7.6. klo 10-12. Akustiikka, 10-13 -vuotiaille Virin kentällä, Pääskyntie 1, Alavieska.
Tennisopetusta Sievin Järvikylän koulun kentällä klo
Koulukatu 2 B.
Lasten kirjoituspaja 7-10 vuotiaille 5.-6.6. klo 10-12. 15, Raudaskyläntie 144, Koivisto.
Seinäkiipeilyä klo 15-18. Liikuntakeskus, Närhitie 2.
Puuhkalan museo, Puuhkalantie 6.
Lasten yleisurheilukisat Alavieskassa klo 18.00 Virin
Liikennepuiston avajaiset klo 10-16.
Summer action -päiväleirit 7-10 -vuotiaille 5.-9.6. klo kentällä, Pääskyntie 1, Alavieska.
Toimintatorstai lapsille ja perheille klo 18.30 Rauskin
10-16. Sputnik, Virastokatu 6.
Sporttiviikko 7-12-vuotiaille ma-pe 5.-9.6. klo 11-15. puistossa, Opistontie 9.
Kummituskävelyt Puuhkalassa klo 19. Puuhkalantie 6.
Närhitie 2.
Yhteisötaidetta klo 12 Myllyaukiolla, Kauppakatu 12
Videoiden hyödyntäminen markkinoinnnissa klo 14-18,
Ilmoita oma tapahtumasi
Centria Vierimaantie 7.
menokalenteriin
Raudaskylän nuorison jalkapallotapahtuma klo 18
Rauskin puistossa, Opistontie 9.
tapahtumat@vieskanviikko.fi
Frisbeegolfin Sievin ensimmäiset viikkokilpailut klo
18 Jussinmäen alueen radalla.

Avoimet työpaikat
Ylivieskassa
Tilaneuvoja, työterveyslääkäri, yleislääkäri,
puheterapeutti, lehtori
AMK, lukion historian ja
yhteiskuntaopin lehtori,
määräaikainen ruotsin
tuntiopettaja, kehittämisja viestintäkordinaattori,
mainosalan ammattilainen,
sosiaalisen median päällikkö, kirjastotoimenjohtaja,
perheneuvolan psykologi,
rakennuspäällikkö, talonrakennusmestari, asiakas- ja
myyntineuvottelijoita,
B2B-myyntiedustaja, myyn-

tiedustajia, myyntiedustaja/
yrittäjä, kiinteistönvälittäjiä,
korjaamopäällikkö, palkanlaskija, kokki, ravintolakokki, parturi-kampaajia,
kiinteistönhoitaja/ulkoaluetyöntekijä, automyyjä,
leipomotuotteiden myyjä,
myyjiä, kahvilatyöntekijä,
kotipalvelumyyjä, puhelinmyyjiä, järjestyksenvalvoja, maatalouslomittaja,
LVI-asentaja, peltiseppä,
hitsaaja, levyseppä, levytyökeskuksen käyttäjä, särmääjä, huoltomekaanikko,
sähkövoiman linja-asentaja,
elektroniikkakokoonpanija,

lopputarkastaja/pakkaaja,
metallityöntekijä, tuotantotyöntekijöitä, jakeluauton
kuljettaja, kuorma-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvon kuljettajia, laitoshuoltaja, myymäläsiivooja,
siivoojia, varastotyöntekijä.

Alavieskassa
Sairaanhoitaja, ravintolan
tarjoilija, koulunkäynninohjaaja, lastenhoitaja,
lähihoitaja, elektroniikkakokoonpanija.

Sievissä
Lastentarhanopettaja,
palkanlaskija, maatalouslomittaja, sähkövoiman
linja-asentaja, jalkinetyöntekijä, elektroniikkakokoonpanija, lopputarkastaja/pakkaaja, metallialan osaajia,
metallityöntekijä, tuotantotyöntekijöitä, varastotyöntekijä.

Lisätietoa työpaikoista
www.mol.fi

Ilmoita yrityksesi työpaikoista Vieskan Viikossa!

KOULUT PÄÄTTYVÄT,
MITÄ SEURAAVAKSI?

Koulujen lukuvuosi on päättymässä, ja moni koulunsa
päättävä pääsee viettämään odotettuja valmistujaisjuhliaan. Kuten aina ennenkin, eniten julkisuutta
saavat Suomen noin 27 000 valmistuvaa ylioppilasta.
Toki he ovat huomionsa ansainneet, mutta ei unohdeta että yli kaksinkertainen määrä opiskelijoita saa
suoritettua jonkin ammatillisen tutkinnon. Omasta
ja apteekkini puolesta onnittelen lämpimästi kaikkia
teitä opintonsa päätökseen saaneita!
Uusien ylioppilaiden iloon sekoittuu aina haikeutta
ja epävarmuutta. Todistus on kourassa, mutta mitä
seuraavaksi? Elämä on edessä, mutta millainen elämä
ja missä ammatissa? Suosituimmat alat vaihtelevat,
mutta mielelläni muistutan että terveydenhuollon
alalla tarvitaan hyviä ja päteviä työn tekijöitä.
Terveydenhuollossa työskentelevät hoitavat ja
parantavat sairaita, ennaltaehkäisevät sairauksia ja
alati enenevässä määrin edistävät terveyttä. Työ on
ihmisläheistä ja vastuullista, eikä ole lähitulevaisuudessa loppumassa. Työtehtäviä riittää vaikkapa
välinehuoltajasta fysioterapeuttiin ja farmaseutista
erikoislääkäriin. Töitä voi tehdä esimerkiksi perusterveydenhuollossa kunnallisissa terveyskeskuksissa, erikoissairaanhoitoa antavissa sairaaloissa tai
yksityisessä terveydenhuollossa. Terveydenhuolto
tarjoaa myös mahdollisuudet yrittäjyyteen, erityisesti
niille jotka ovat hankkineet hyvän ammattitaidon.
Yksityisen terveydenhuollon osuus terveyspalvelujen tuotannosta on koko ajan kasvamassa, ja tuleva
sote-uudistus ilmeisesti vaan vauhdittaa kehitystä.
Parhaimmillaan terveydenhuolto on moniammatillista
työtä ihmisten kanssa ja ihmisiä varten. Oma työ on
hallittava hyvin, ja ammattitaitoa on oltava valmis
ylläpitämään täydennyskoulutuksella. Vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä, mutta myös kykyä ja halua
kantaa vastuuta omista ratkaisuista tarvitaan. Itse
ylioppilaaksi valmistuttuani menin opiskelemaan
farmasiaa eli apteekkialaa. Ala ei ollut minulle entuudestaan tuttu, mutta nyt liki kolmekymmentä
vuotta alalla työskenneltyäni voin sitä lämpimästi
suositella. Apteekit ovat muun terveydenhuollon
tapaan kehittyneet huimasti näinä vuosina, ja toimintatavat ovat muuttuneet asiakkaan parhaaksi.
Apteekin ammattilaiset, korkeakoulututkinnon
suorittaneet farmaseutit ja proviisorit, ovat niin
lääkkeiden ja lääkehoitojen kuin asiakaspalvelunkin
asiantuntijoita. Myös ammattioppilaitoksessa voi
kouluttautua apteekkialalle lääketeknikoksi, apteekin
avustavaksi moniosaajaksi.
Toivon, että moni teistä nyt koulunsa päättävistä
löytää uran terveydenhuollosta. Työllisyystilanne
toki vaihtelee ammattikohtaisesti ja alueellisesti,
mutta on yleisesti ottaen hyvä. Tervetuloa mukaan
liki 200 000 hengen porukkaan!
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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Kirjaston vinkit

Kulttuuri

Nicola Yoon: Kaikki kaikessa
Nicola Yoonin nuortenromaani Kaikki kaikessa kertoo 18-vuotiaasta
Madelinestä, joka ei ole
seitsemääntoista vuoteen
poistunut kodistaan. Hän
sairastaa harvinaista immuunipuutosta ja on allerginen
käytännössä koko maailmalle. Hän voi sairastua
mistä tahansa, joten hänen
lääkäriäitinsä on ryhtynyt
äärimmäisiin toimenpiteisiin pitääkseen tyttärensä
hengissä. Madelinen isä ja
veli ovat kuolleet onnettomuudessa, joten hänellä
on seuranaan vain äitinsä
ja sairaanhoitaja. Muita
ihmiskontakteja ei ole, ja
Madeline tietää kotinsa
ulkopuolisesta maailmasta
vain sen, mitä on lukenut

tai nähnyt televisiosta.
Madeline on sopeutunut
sairautensa aiheuttamaan
vankeuteen hyvin, koska ei
osaa kaivata sellaista, mitä
ei ole koskaan kokenut.
Kaikki muuttuu, kun naapuritaloon muuttaa Olly, joka
kummastelee aina sisällä
pysyttelevää naapuriaan ja
kirjoittaa sähköpostiosoitteensa Madelinen ikkunaan.
Tästä alkaa kiihkeä internetromanssi, joka kääntää
Madelinen maailman ylösalaisin ja saa haaveilemaan
sellaisesta, mitä hän ei voi
saada. Entinen elämä tuntuu
äkkiä tyhjältä ja merkityksettömältä, eikä Madeline
myöskään pysty tyytymään
pelkkään viestittelyyn Ollyn
kanssa. Rakkaudesta tulee

riski, joka Madelinen on
pakko ottaa.
Kaikki kaikessa on koskettava rakkauskertomus,
jolla on paljon sanottavaa
elämän tarkoitusta pohtiville nuorille. Madelinen
tarina osoittaa, ettei elämän sisällöksi riitä hengissä
pysyminen, eikä pelkkä
turvallisuus tuo onnea. Toisaalta todellisuutta ei voi
paeta pilvilinnoihin, eikä
rakkaus paranna sairauksia, vaan Madelinen on
hyväksyttävä se, ettei hänen
tarinalleen todennäköisesti
löydy onnellista loppua.
Loppuratkaisun suhteen
kirjailija on kuitenkin ollut
kekseliäs, ja viimeiset luvut
antavat kertomukselle uusia
ulottuvuuksia.

Nicola Yoon on kiehtova uusi tuttavuus nuorille
lukijoille, jotka ovat odottaneet jotain samantapaista
surullista mutta kaunista
luettavaa kuin John Greenin
Tähtiin kirjoitettu virhe
tai Gayle Formanin Jos
vielä jään. Kirjailija kuvaa
myötätuntoisesti nuorta
naista, jonka lähes koko
elämä on jäänyt elämättä,
mutta ei kuitenkaan sorru liikaan synkkyyteen tai
säälittelyyn. Niinpä kirja on
kaikesta huolimatta valoisa,
optimistinen teos. Kaikki
kaikessa löytyy kirjastosta
myös englanninkielisenä, ja
siitä tehty elokuva ilmestyi
toukokuussa.
Maritta Similä

Järjestötoiminta
Tällä palstalla yhdistykset voivat ilmoittaa toiminnastaan, kokouksistaan ja maksuttomista tapahtumistaan
edullisesti (max. 500 merkkiä) hintaan 20 €/kerta tai
120 €/vuosi (sis. alv.)
Lähetä ilmoituksesi osoitteeseen ilmoitukset@vieskanviikko.fi

Ylivieskan Martat ry
La 10.6. Maitorieskamarkkinat Puuhkalassa ja me
myös osallistumme siihen. Tuothan myyjäistuotteet
kymmeneen mennessä. Tavataan siellä!

Vähäkangas-Pylväs kyläyhdistys
Vähäkankaan kyläpuiston siivoustalkoot perjantaina 2.6.
klo 18.00. Haravat mukaan. Paistetaan töiden lomassa
makkaraa, juodaan kahvia ja mehua. Tervetuloa!

Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa

Ylivieskan Latu

Melontaan tutustuminen. Kesäkuun keskiviikkoisin
mahdollisuus kokeilla kajakkiyksiköillä ja -kaksikoilla
sekä sup-laudoilla melontaa Hamarin uimarannalla klo
Lukkarinkatu 1, www.facebook.com/tuokiotupa
18-20. Kaikille avoin ja ilmainen tilaisuus.
puh 044 987 2895 ja 044 987 2896.
Kuntomelonta. Kesäkuun keskiviikkoisin klo 20.-21.
La 3.6. Tupa avoinna poikkeuksellisesti klo 11-14 ( Melotaan Kalajokea noin tunnin ajan. Tule ajoissa paikalle. Kajakkivaraukset Sarilta sarianelmi@gmail.com.
yksityistilaisuus klo 14-17 )
Kajakkivuokra ladun jäsenille 5€ ja muille 10€.
Su 4.6. Klo 12 pelataan yhdessä Skippoa
Ti 6.6. Klo 10 Rollaattori-/sauvakävelyä ja muuta ul- Yölaulaja melonta pe 9.6. Lähdetään kuuntelemaan
kesäyön ääniä ja lintuja meloen. Kokoontuminen klo
koilua yhdessä
Ke 7.6. Klo 13 Laulamme yhteislauluja säestyksen kera 22.00 Hamarin uimarannalle, josta siirrytään kimppakyydeillä Kullaalle. Käydään ensin melomassa Raudaskylän
To 8.6. Klo 8-10 Kuntosalivuoro Kotikartano 2:ssa
Klo 10-16 Lähdemme vierailulle Sieviin Kiurunkankaalle. pohjapadolla ja palataan Kullaalle nuotiotauolle ja sen
jälkeen melotaan Hamarille. Retken kesto 3-4h. Ladulta
Kysy vapaita paikkoja tuvalta.
voi varata kajakkeja 10€/ ladun jäsen ja 15€/ muut.
La 10.6. Tupa ja tallikahvila avoinna klo 11-18.
Zetor-kyyti Puuhkalan Maitorieska-markkinoille py- Melonnan peruskurssi 12.-13.6. Kurssi noudattaa Suomen
melonta- ja soutuliiton peruskurssin sisältösuoritusta.
sähtyy myös Tuokituvalla.
Hinta ladun jäsenille 45€, muille 60€. Tiedustelut ja
Tuokiotupa on auki ma-pe klo 9-16, la-su ja pyhät klo ilmoittautumiset 7.6. mennessä Seppo. p. 044 594 0408,
s.kallio@omanetti.fi
11-16. Tervetuloa Tuokiotuvalle!

Ylivieskan Voimistelu
ja Liikunta r.y.
Ylivieskan Voimistelun ja Liikunnan telinevoimistelujaosto järjestää telinevoimistelun kesäkursseja jälleen
viikoilla 23, 25-28 ja 31-32! Telinevoimistelun kesäkurssit
on tarkoitettu kaiken ikäisille ja kokoisille innokkaille
voimistelijoille, myös aikuisille!
Ilmoittautuminen on alkanut osoitteessa www.yvoli.fi
Lisätietoa p. 050 5696 655 tai 040 4130 968 tai
yvoli.teline@gmail.com

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

Myydään
Farmari Fiat Stilo ajettu
175t, huoltokirja, 2 renk,
lämmitin, koukku ja muutenkin hyvät varusteet ja
tilava perheauto. Vaihdossa
vois tarjota pientä venettä.
Puh. 0400 822 157.
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Vapaa-aika
Sudoku

KryptoNiitti
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allinen merkki.
7. 2.5.1916.
8. Keksijä Pelle Peloton
Aku Ankassa.
9. Tönnön silta Orimattilassa (rak. 1911). Savisilta on
toiseksi vanhin (rak. 1912).
10. Yksi megawatti eli 1341
hevosvoimaa.
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Ristikoiden vastaukset takasivulla
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Märkä juttu

1. Mauno Koivisto.
2. Halogeenilampun kantatyyppi.
3. Neuvostoliittoa.
4. Ei yhtään. Ne lakkautettiin 2009.
5. Vettä.
6. Hiilimonoksidin eli hään.
Co on taas koboltin kemi-
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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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VIILENNYSS JA
LÄMMITYSLAITTEET

v
ATV Tukkikärry
Lisävarusteena saatavilla
mm. lava, nostopuomi,
tukijalka, jne.

595,-

KOTIIN MÖKILLE TOIMISTOON

ILMAVESILÄMPÖPUMPPU

Thermia iTec
UUTUUS
SAATAVANA
MEILTÄ!

MYÖS ISOIHIN KOHTEISIIN
Yksi ulkoyksikkö
Useampi sisäyksikkö

Kysy tarjous!

LÄMPÖLAINA

MAAA JA ILMALÄMPÖPUMPPUJEN ERIKOISLIIKE

Uusi rahoitusmuoto
lämpöpumpun hankintaan.
Katso lisää jamptijuttu.fi/rahoitus
tai ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Juurikoskenkatu 4
YLIVIESKA

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

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

WWW.KOTOTUOTE.FI • 0440 410 027





   
 
   

        
           
    
        

  



CastelGarden XK160HD
Runko-ohjattava leikkuri.

2590,-

Can-Am DS 90
lasten mönkijä

+tk. 300,-

KESKEISET PERUSOMINAISUUDET
• 89,5 cm³:n 4-tahtimoottori
• Täysautomaattinen portaaton vaihteisto (CVT)
• Sähkökäynnistys ja vaihtoehtoinen
käynnistyspoljin
• Jousituksen pitkä liikevara
•Peruutusvaihde

– Hydroveto
– B&S 15.5hp moottori
– 95cm Bio/
taaksepuhaltava
leikkuupöytä
– Sähköinen
leikkuukorkeuden
säätö

3590,McCulloch M125-97T Powerdrive

McCulloch M145-97TC
Tehokas keskikokoinen puutarhatraktori
on varustettu tilavalla 220-litraisella
ruohonkerääjällä. Leikkuuleveys on 97 cm.
Ajaminen on erittäin helppoa ja mukavaa
hydrostaattisen voimansiirron ansiosta, ja
ajonopeutta hallitaan kätevästi polkimilla.

Keskikokoisen sivullepuhaltavan puutarhatraktorin
leikkuuleveys on 97 cm. Puutarhatraktoria on helppo
ja mukava ajaa nopean CVT-voimansiirron ansiosta.
Korkeamman siirtoajonopeuden vuoksi ajamiseen
kuluu vähemmän aikaa ja ruohon leikkaamiseen
käytettävä kokonaisaika vähenee.

1690,-

2390,SÄLEKAIHTIMET
myös puisena

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

Gardena R70li
robottileikkuri
- Made By
Husqvarna

KAIHDINTUOTTEET
Varjotuli

puh. 0440 - 425330

Kaikki
näköislehdet
luettavissa
ilmaiseksi
www.
vieskanviikko.fi

YLIVIESKAN KULTTUURIKESKUS

AKUSTIIKKA

LASTEN KESÄPÄIVÄT

LYSTIÄ LAPSILLE

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

http://www.ylivieska.fi/lystialapsille

PUUHKALAN KESÄSSÄ
SU 18.6. KLO 10–15

LUOVASTI 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!
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.

Seuraava Vieskan Viikko
ilmestyy perjantaina 9.6.
Varaathan paikkasi ajoissa! Materiaalit viimeistään tiistaina 6.6.

• 700m2:lle

McCulloch
Trimmac
Kevyt ja helppokäyttöinen
kotipihan trimmerim joka on
varustettu 2-T-polttomoottorilla. Kaareva runkoputki
ja silmukkakahva tekevät
työskentelystä mukavaa.
Kaksiosainen runkoputki
helpottaa trimmerin kuljetusta
ja varastointia

1190,-

99,-

Mcculloch B26 PS
raivaussaha +
pensasleikkuri
pensasleikkuri on todellinen
monitoimityökalu puutarhan ja
pihan kunnostukseen. Vakiovarusteena oleva kantohihna
lisää työskentelymukavuutta.
Laitteen jaettava runkoputki
mahdollistaa erillisten lisälaitteiden käytön ja helpottaa
kuljetusta ja varastointia.

249,KYSY EDULLISTA
RAHOITUSTA!

YLIVIESKA Ruutihaantie 5
Pienkoneet 044 799 7376 Varaosat 044 799 7372

LAKKIAISJUHLA
Ylivieskan Liikuntakeskuksessa
la 3.6.2017 klo 10.00.

Sudokujen
ratkaisut
Helppo

Juhlan jälkeen yhteiskäynti sankarihaudalla
Ylivieskan lukio
Rehtori
Ylioppilaiden kenraaliharjoitus perjantaina klo 18–19
Vaikea

• Sähkösuunnittelu

10 vuoden kokemuksella jatkamme entisen Sähkösaaren tiloissa

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

• Asennus

• Sähkötarvikemyymälä

• Sähkölaitekorjaukset

KAIKKI SÄHKÖPALVELUT
• Aurinkojärjestelmät
UUDESTA
YRITYKSESTÄ!

KryptoNiitin
ratkaisu

••••••ARKISTO•U•
••••••L•U•Ä•KANI
••••••KYTEÄ•S•I•
10 vuoden kokemuksella jatkamme entisen Sähkösaaren tiloissa • • • • • • U • S • • T A H T I
LATURI•MUTA•S•A•
U•A•A•RUMPU•T•U•
• Sähkösuunnittely • Asennustarvikemyynti • Moottorimyynti
• Asennukset urakka- ja laskutustyönä • Teleasennukset US M• PP I• PP U• UM •U US •T TU AA O• NA TI A•
TÄI•URA••IA••P•S
• Lämpökamerakuvaukset
• Hälytysjärjestelmät
Savelantie 1, 84100
YLIVIESKA ja kameratO • • • S • • • V E S I • A I E
•ASTE•••AD•SETTI
SUUNTIA•MONO•A•T
Myymälä (08) 420 511
Ä•M••V••MS•••••I
NOUSTA•SATO•RAE•
Mikko 044 3341 633 Teemu 044 3341 630
K•••••R••O•SORTO
YLE•LAAVA••A•V••
PÄIVYSTYS 24/7 p. 0400 902 734
•E•O••I•RIPA•OJA
NIILI•T•K••LOKKI
•K•U•DIAKONI•A•R
KERTA•SEIVÄS•SUO

