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YLIVIESKAN KULTTUURIKESKUS

AKUSTIIKKA

SU 20.8. klo 18 ALANKOMAIDEN
KAMARIORKESTERI

Solistinaan Virpi Räisänen, mezzosopraano
- Gordan Nikolić, konserttimestari. Eurooppalainen
huippuorkesteri yhdessä jo maailman maineeseen
ehtineen solistin kanssa takaavat unohtumattoman
konserttielämyksen. Liput 25 € ennakko, 30 € ovelta,
22 € ryhmät, väh. 10 henkilöä. Kahvila ja ravintola
palvelevat tuntia ennen tapahtumaa ja väliajalla.

LA 9.9. klo 19 SF-BLUES 15 VUOTTA
– JUHLAKONSERTTIKIERTUE

HEIKKI SILVENNOINEN, DAVE LINDHOLM JA PEPE
AHLQVIST – Tämä loistava kokoonpano keikkailee
bändeineen viiden vuoden välein. Tule viihtymään!
Liput ennakko 28 €, ovelta 30 €. Kahvila ja ravintola
palvelevat tuntia ennen tapahtumaa ja väliajalla.

SU 24.9. klo 15 SUOMI100
– JUHLAVUODEN KONSERTTI

Juha Uusitalo, bassobaritoni & Jouni Somero, piano.
Liput 15 € ja 10 €. Kahvila ja ravintola palvelevat
tuntia ennen tapahtumaa ja väliajalla.

SUOMI 100 -juhlavuoden konserttitarjous! 20.8. ja 24.9. konsertteihin lippu yhteensä 30 €,

KEBAB
& PIZZERIA
~ AVOINNA ~

MA 10.30–21.00 LA 12.00–04.00
TI SULJETTU SU 12.00–24.00
KE-PE 10.30–24.00

LOUNAS KLO 10.30-14.00

PIZZA- JA KEBABANNOKSET 7 €
SIS. 0,4 L LIMSAN, SALAATIN JA KAHVIN

Opiskelemaan!
Lukioon

Kympille

Eri-ikäisiä opiskelijoita ympäri Suomea
•
Päivälukio
•
Iltalukio
Halutessasi osin tai täysin etänä.
Kurssitarjotin sisältää n.130 kurssia.

•
•
•
•
•

Vielä ehdit hakea!

Vielä ehdit hakea!

Hae nyt: rko.fi

Hae nyt: rko.fi

ILMAINEN KOTIINKULJETUS

Peruskymppi
Musakymppi
Duunikymppi
Hoivakymppi
Lukioon valmistava kymppi

Uutuus: tubetuskurssit

MAX. 4 KM SÄTEELLÄ

(VÄHINTÄÄN KAKSI PIZZAA TAI ANNOSTA)

Akustiikasta.

Opistontie 4-6, 84880 Ylivieska www.rko.fi (08) 4276 200 info@rko.fi

Helaalan Mylly avoinna ma–pe 9–18, la–su 9–15, Myllyaukio Kauppakatu 12.
Akustiikan lipunmyynti avoinna ma–pe 12–19, la 12–15 ja tuntia ennen
tapahtumaa, Koulukatu 2 B. Lipunmyynnin puhelin 044 4294 545.

Tässä lehdessä mm.

PUH. 08-423 747
KAUPPAKATU 8 • YLIVIESKA • TERVETULOA!

Jokirannan koulun uudet tilat
Sivu 6

www.sibelkebabpizzeria.net

Ei hätää! Tämän helpommaksi se ei enää mene:
Tuokaa likaiset mattonne
ma 14.8. tai ti 15.8.
Kirppis Ruususeen,
Valtakatu 13
Mattonne kuljetetaan
pesulaan veloituksetta

Mattonne pestään
ja kuivataan
Saatte raikkaat ja
puhtaat matot

Pesuhinnat maton koosta
riippumatta VAIN:
RÄSYMATTO
LAAKAMATTO

TOIMI HETI!
Tarjoukset voimassa rajoitetun ajan

Päivyri

Ylivieskassa 11. elokuuta 2017
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Pääkirjoitus

M

aanantaina kaupunkikuva täyttyy jälleen
koululaisista, suurelle
osalle koulutie on jo tuttua, mutta
joukossa on myös koulutaipaleensa aloittavia ekaluokkalaisia
sekä esikoululaisia. Heille kaikki
on vielä uutta ja jännittävää ja
monelle myös koulureitti on
vielä outo. Itse aloitin koulutaipaleeni Rannan koululla
ja matkaa sinne oli muutama
kilometri. Matkan taitoin lähes
poikkeuksetta polkupyörällä ja
onneksi reitti oli turvallinen eikä
vilkasliikenteisiä teitä tarvinnut
ylittää. Toista se on varsinkin
niillä jotka joutuvat ajamaan
keskustassa tai ylittämään vilkasliikenteisen tien. Kauhulla välillä
joutuu seuraamaan kun lapset
puikkelehtivat polkupyörillä
välillä holtittomastikin.
HHH
Vähän vanhemmat koululaiset
taas näyttävät hurjastelevan polkupyörillä vähän miten sattuu.

Allekirjoittanut lähdössä ensimmäiselle koulupäivälleen.

Itse pyöräilevänä kartan koulujen
lähellä liikkumista koulupäivän
päättymisen aikoihin. Silloin
pyörätien valtaa nuoriso, joilla
näyttää olevan kova kiire jonnekin. Monesti olen saanut
väistää pientareelle asti välttääkseni törmäyksen. No mutta
onneksi sitä oppii välttämään
ne pahimmat paikat, kunhan
totuttautuu mihin aikoihin se
pahin pyöräruuhka on. Kaikille
meille täällä on sijaa, kunhan
huomioimme toisemme.
HHH
Meidän aikuisten tielläliikkujien
on nyt oltava erityisen tarkkoina.
Varsinkin nuorimmat eivät ole
välttämättä tottuneet vilkkaaseen
liikenteeseen, eivätkä he välttämättä hahmota auton nopeutta
tarpeeksi hyvin. Kun siihen vielä
lisätään muut ärsykkeet niin
katastrofin ainekset ovat kasassa.
HHH
Yläkoululaiset ovat nyt uuden
tilanteen edessä. Hyvän sinänsä,
sillä nyt sisäilmaongelmia ei
ole, tosin eihän se ole ainoa
ongelma kouluissa. Mitenkähän
välitunnit sujuvat kun kaikkien
pitää olla ulkona joka ikinen
välitunti. Suomen sää kun ei
ole aina mikään mairittelevin
ja syksyllä varmasti tulee olemaan sateisia kausia. Onkohan
hommattu jokin tilapäiskatos tai
muu sateensuoja? Entä jotain
virikkeitä välitunneiksi? Tätä
koitin kartoittaa samalla kun
tein artikkelia uuden uutukaisista Jokirannan koulutiloista.

Street Art sekä Niilo
ja Nelli kiinnostivat
Street Food Fiesta & Choco
Festival -tapahtumaa luotsaava Ali Checboun kommentoi,
että Ylivieskan tapahtuma
onnistui erittäin hyvin, herkuttelemaan tulleita kävijöitä

Nimipäivät
Mediassa puhutaan aina siitä
par... termistä, mutta minä henkilökohtaisesti en halua kyseistä
sanaa käyttää sen jälkeen kun
olen omakohtaisesti nähnyt
kyseiset rakennukset. Puhuisin
ennemminkin ”lainakoulusta”,
”pihakoulusta” tai jostain positiivisesta nimityksestä. Mutta se
oli lähes uskomatonta kuulla
eri toimijoiden suusta kuinka
yhteistyö on toiminut äärettömän hyvin ja kyllä siihen
on uskominenkin, sillä eihän
tuollainen ympäristö rakennu
puolessatoista kuukaudessa
mikäli asiat ei rullaa saumattomasti. Yleensä tällaisissa monen
toimijan urakoissa jokin tökkii ja
sitten aina syytetään jotain toista
osapuolta. Mutta nyt ei, ja se on
onni todellakin näille kaikille
620:lle yläkoululaiselle sekä
heidän vanhemmilleen, jotka
huojuntuneina voivat päästää
lapsensa yläkoulun opinahjoon.
HHH
Toki haasteita vielä riittää, esimerkiksi sisäliikuntatilat, joita
Jokirannan koulussa ei tällä
hetkellä ole. Niihinkin kyllä
ratkaisun avaimet ovat käsissä ja
vaihtoehtoja löytyy, täytyisi vain
saada nopeita päätöksiä aikaan
ennen talven tuloa. Tokihan
ulkoliikunta on aina hyväksi,
mutta taasen keliolosuhteet
tekevät asiasta haastavampaa.
Liikuntakeskuksen käyttö minua
hiukan ihmetyttää, sinnehän on
melkein kolme kilometriä matkaa ja reittikään ei ole mikään
turvallisin. Visalan sairaalaan

olisi lyhyempi matka ja pelkästään pyörätietä, miksihän sitä ei
hyödynnetä. Ehkä syynä on se,
että tilat eivät ole kaupungin
omistuksessa.
HHH
Koitin artikkelia tehdessä tiedustella myös katoksien tekemisestä välituntialueelle, mutta
niiden suhteen asiat ovat vielä
kesken. Toivottavasti kuitenkin tämänkin osalta nopeita
päätöksiä saadaan aikaan. Entä
voitaisiinko luoda myös joitain
uudentyyppisiä virikkeitä yläkoululaisille välituntien ajaksi?
Olisiko mahdollista luoda puitteet esimerkiksi jonkinlaisen
yhteisötaiteen teolle välituntien
aikana? Jotain mitä voitaisiin
hyödyntää vaikka uusien tilojen
käytävillä? Jotain virikettä nuoret
tarvitsevat ja varmastikaan sen
mahdollistaminen ei vaatisi isoja
rahallisia panoksia, enemmänkin
mielikuvitusta ja tahtotilan.
HHH
No mutta pääasia on kuitenkin
että nyt lukukausi alkaa vihdoinkin terveessä sisäilmassa ja
kaupunginjohtajamme kiteyttikin ”meidän kaikkien yhteinen
intressi on se, että yläkoululaiset
saavat käydä koulun terveessä
ympäristössä”.
HHH
Ollaan valppaita ja mahdollistetaan kaikille turvallinen
koulutie!
Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Sirkus Finlandia
ilahdutti

riitti ja Street Art Stagen monipuolinen ohjelma kiinnosti.
Tapahtuma otettiin kaiken
kaikkiaan hyvin vastaan.
Nuoremmat viihtyivät Niilon
ja Nellin parissa.

Perjantai 11.8. (vk 32): Sanna, Susanna, Sanni,
Susanne
Lauantai 12.8: Kiira, Klaara
Sunnuntai 13.8: Jesse, Okko
10. sunnuntai helluntaista
Maanantai 14.8. (vk 33): Onerva, Kanerva
Tiistai 15.8: Jaana, Marjo, Marja, Marianne, Marjut, Marita, Marjaana, Marianna, Jatta, Marjukka,
Maritta, Marjatta
Keskiviikko 16.8: Aulis
Torstai 17.8: Verneri
Perjantai 18.8: Leevi

Aurinko

Aurinko nousee klo 05:01 ja laskee klo 21:51.

Ateriapalvelun ruokalista

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

Jokirannan keittiön ruokalista

Maanantai: Bolognesekastike, pasta, kaaliananas-punafriseesalaatti
Tiistai: Uunilohi, maitokastike, perunat, tomaattikurkkusalaatti
Keskiviikko: Kinkkukiusaus, kaali-herne-persikkasalaatti
Torstai: Hernekeitto, juusto, rieska
Perjantai: Kalkkunakastike, riisi, mustaherukkahillo, kaali-porkkana-hunajamelonisalaatti

Kuka mitä häh?

Sirkus Finlandian kiertue pysähtyi myös Ylivieskassa
ilahduttamassa niin pieniä kuin isompiakin katsojia.

1. Kuinka korkealle Huhmarkallio nousee meren
pinnasta?
2. Mitä Batman kuljettaa mukanaan Teräsmiehen
varalta?
3. Kuka on Alavieskan kunnanjohtaja?
4. Montako F/A-18 Hornet -hävittäjää Suomen
ilmavoimilla on käytössään?
5. Mikä kompassin napa osoittaa magneettista
etelänapaa?
6. Montako ruutua on shakkilaudassa?
7. Minkä värinen eläin on Oulun Kärppien logossa?
8. Kuka kirjoitti kirjan "Hurmaava joukkoitsemurha"?
9. Kuka ohjasi elokuvan "Ford Fairlane"?
10. Minä vuonna Sauli Niinistö on syntynyt?
Vastaukset sivulla 11

Kaikki näköislehdet
luettavissa ilmaiseksi
www.vieskanviikko.fi

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

Wanahat wehkeet kylätiellä 2017
Vähäkankaan koululla
pihaa koristi monenlaisten
wehkeitten kirjo. Oli mopoja, rattoreita, autoja sekä
kuorma-autoja. Näkemistä
ja puhumista niistä riitti
monelle. Pihalla kioskia piti
kiireisenä noin viitisensataa kävijää. Koulun sisällä
oli wanahojen tawaroiden
näyttely sekä keppiheppa
työpaja. Molemmissa riitti
kävijöitä.
Tapahtuman järjesti Vähä-Pylvään kyläyhdistys,
Vähä-Pylvään metsästysseura, Kalajokilaakson ilmailukerho, Pohjanmaan
vossikka sekä talkoojoukko.

Elokuun ensimmäisenä lauantaina järjestettiin
järjestyksessään neljäs Wanahat wehkeet kylätiellä
-tapahtuma. Tänä vuonna huomioitiin satavuotista Suomea sekä tänä vuonna 110 vuotta täyttävää
Suomenhevosta.
Tuttuun tapaan tapahtumalla oli monta sijaintia. Uutena
tänä vuonna Rääkyläntiellä
oleva Salon metsästysmaja,
jossa Vähä-Pylvään metsästäjät esittelivät toimintaansa
ja Salontuvan tiluksia. Kodasssa sai paistaa makkaraa
ja majassa oli kahvitarjoilu.
Esillä oli myös vanhoja
pyyntivälineitä sekä täytettyjä eläimiä. Paikalla kävi noin
nelisenkymmentä kävijää.
Vähäkankaan koululla
oli tapahtuman aloituk-

sessa satavuotiaan Suomen
kunniaksi lipunnosto sekä
Maamme-laulu. Kylämme
oma kansanedustaja Juha
Pylväs piti puheen. Esko
Saari ja Tero Vähäkangas
Vähäkankaan sukuseurasta
jakoivat viirit ansoituneille
sukuseuran jäsenille, jonka
jälkeen suvun edustajisto
kävi istuttamassa kyläpuistoon Suomi100-kuusen.
Asematien varressa oli
Pohjanmaan vossikan työhevosnäytös, jossa oli puu-

hamiehenä ja naisena Brunfeltdin pariskunta. Koululla
oli myös heinäseipään tekoa
sekä Ari Vähäkangas loihti
puukarhuja moottorisahalla.
Pylvään kylätalolla oli Pekka
Hautamäki veistelemässä
hirsistä puutarhakalusteita. Pylvään kylätalolla sai
myös kokeilla mattopuilla
paukuttelua.
Lauantaina esiintyi lauluyhtye Kuutama. Pylvään
kylätalolla avattiin lauantaina myös Jorma Ängeslevän

Uudet liikennevalot
kohta toiminnassa

Ouluntien, Savelantien ja Vieskankadun uudet liikennevalot vilkkuvat keltaisilla reilun
viikon ajan ja sen jälkeen on käyttöönottotarkastus, jonka jälkeen jos kaikki on kunnossa,
ne alkavat toimia normaalisti, kertoo projektipäällikkö Leo Oja ELY-keskuksesta.

taidenäyttely, joka on vielä
11.8. taidekahvilan kera
avoinna arkisin klo 12-18.
Avajaiset avasi ja taiteilijaa
onnitteli Tapani Ängeslevä.
Pylvään kylätalolla oli
tarjolla purtavaa sekä mahdollisuus kävellä puujaloilla.
Kylätalolla kävijöitä oli noin
satakunta.
Lentokentällä toimintaansa esitteli Kalajokilaakson ilmailukerho. Mukana
oli niin oikeita lentokoneita
kuin lennokkejakin.

Emma Erkkilä

Poliisi muistuttaa
koululaisista liikenteessä
Poliisin tiedossa ei ole, että
liikennejärjestelyt Ylivieskassa
olisi aiheuttanut erityisesti
vaaranpaikkoja tai onnettomuuksia, mutta poliisi
pyytää jokaista tiellä liikkujaa
erityiseen varovaisuuteen
varsinkin näin koulujen alkamisen kynnyksellä.
On muistettava, että pienet
tiellä liikkujat eivät osaa vielä
arvioida lähestyvien ajoneuvojen etäisyyksiä ja nopeuksia
samalla tavalla kuin aikuiset,
eivätkä liikennesäännötkään
ole heille niin tuttuja kuin
meille aikuisille. Monesti lapset saattavat myös kiinnittää
huomionsa liikenteen sijaan
muihin asioihin ja näin tarkkaavaisuus ympärillä olevaan

Poliisi muistuttaa erityiseen tarkkaavaisuuteen liikenteessä koulujen alkaessa.
liikenteeseen tai lähestyviin
ajoneuvoihin herpaantuu.
Eli, käytetään riittävän
alhaista tilannenopeutta etenkin koulujen ja päiväkotien
läheisyydessä, annetaan tietä
suojatietä ylittäville jalankulkijoille ja muistetaan ennakoida tilanteita riittävästi. Näillä

eväillä pääsemme pitkälle.
Poliisi tulee suorittamaan
tehostetusti liikenteenvalvontaa koulujen alkamisviikolla
koko Jokilaaksojen alueella.
Tomi Mansikkamäki
Ylikomisario,
Jokilaaksojen valvonta- ja
hälytysyksikkö
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Leikkipuistoja löytyy keskustan tuntumasta
Leikkipaikat tarjoavat
mahdollisuuden lasten
perusleikkeihin. Alueelta
löytyy useita leikkikenttiä,
joiden varustelu vaihtelee.
Niiden kunto tarkastetaan
säännöllisesti sekä kesällä
että talvella, mutta mikäli havaitsee epäkohtia,
on niistä hyvä ilmoittaa
ylläpitäjille. Tätä varten

leikkikentiltä löytyy tiedoitetaulu yhteystietoineen.
Eräs monipuolisimmista ja
uusimmista leikkipaikoista
löytyy Koskipuhdosta, joka
on rakennettu vuonna 2012.
Se sijaitsee Koskelanpuistossa Tasangontiellä ja se
tunnetaan yleisesti myös
nimellä Susikukkula.
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Savarin leikkipuisto.
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Väsylänpuiston leikkikenttä.

Niemenpuiston leikkikenttä.

Kotkatien leikkikenttä.

Puistojen leikkikentät
kaupunginosittain

Ulkoliikunta-alueiden leikki- ja
kuntoilupaikat

Keskusta (2 kpl):
1. Liikennepuisto/Mattilanpuisto
Torikatu
2. Similänpuisto
Similäntie-Peltolankuja
Koskipuhto (4 kpl):
3. Tulolanpuisto
Sepontie-Renssulantie
4. Väsylänpuisto
Soukantie
5. Koskelanpuisto
Tasangontie
6. Keskitalontienpuisto Keskitalontie (poistuva)
Kivioja (2 kpl):
7. Laidunpuisto
Kiviojantie/joenranta
8. Siikatienpuisto
Siikatie
Hollihaka (1 kpl):
9. Lehmuspuisto
Kaisaniemenkatu-Tuomitie
Kaisaniemi (1 kpl):
10. Hirvelänpuisto Marunakatu-Mäntykankaant.
Niemenranta (1 kpl):
11. Niemenpuisto
Niementie-Lempolantie
Männistö (1 kpl):
12. Siltalantien puisto
Siltalantie
Toivonpuisto (6 kpl):
13. Safaripuisto
Ankkatie
14. Naakkatienpuisto
Naakkatie-Haukkatie
15. Pulmuspuisto
Pulmustie-Teeritie
16. Koivupuisto
Koivukankaantie
17. Töllinpuisto
Töllinperäntie
18. Ojahaanpuisto
Ojahaantie
Pyörreperä/Savari (2 kpl):
19. Kuusistontie
Kuusistontie (poistuva)
20.Savarin leikkipuisto
Savarinkatu

Toivonpuisto (2 kpl):
21. Koivukallionpuisto lähiliikuntapaikka
ja leikkikenttä
Sievintie-Aisakorventie
22. Kotkatien kuntoilup. Kotkatie-Salmiperäntie
Raudaskylä (1 kpl)
Raudaskylän lähiliikuntapaikka
ja leikkikenttä
Opistontie 9
Huhmari (1kpl):
Huhmarkallion ulkoilualue
Huhmarintie

Pihojen leikkikentät
Koulut:
23. Päivärinnan koulu
Koulukatu 2
24. Rahkolan koulu
Hakalahdenkatu 8
25. Katajan koulu
Katajantie 23
26. Kiviojan koulu
Kiviojantie 16
27. Jokirannan koulu
Visalantie 5
28. Rannan koulu
Lampintie 23
Niemelän koulu ja kyläp. Niemelänkyläntie 353
29. Ojakylän koulu
Perkkiöntie 50
Vähäkankaan koulu
Vähäkankaantie 622
Raudaskosken koulu
Raudaskoskentie 7
Kylätalot:
Löytyn kylätalo (ent. koulu)
Löytyntie 347
Tuomelan kylätalo (ent. koulu) Rajaniementie 3

Liikennepuisto.

Hirvelänpuiston leikkikenttä.

Puistot ovat hyvin
merkittyjä.

Laidunpuiston leikkikenttä.

Lehmuspuiston leikkikenttä.

Perjantai 11.8.2017
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Päivän sana

Päiväkerhoja
3-5-vuotiaille
lapsille
Ylivieskan seurakunta järjestää päiväkerhoja 3-vuotiaille
sekä 4-5-vuotiaille lapsille
iänmukaisissa ryhmissä ja
sisarusryhmissä. Vuonna
2014 syntyneet lapset ovat
tervetulleita 3-vuotiaiden
kerhoon ja vuonna 20122013 syntyneet 4-5-vuotiaiden kerhoon. Sisaruskerho
on tarkoitettu 3-5-vuotiaille
sisaruksille ja siinä toimitaan
3-vuotiaiden ehdoilla. Kerhot kokoontuvat Toimitalo
Pietarissa ja Raudaskylällä.
Etusijalla kerhoon ovat ylivieskalaiset ja merijärviset
lapset.
Päiväkerhossa järjestetään
lapsen ikätasoon sopivaa,
monipuolista ohjelmaa.
Vaihtuvan ohjelman mukaan
kerhossa leikitään, lauletaan,

lorutellaan, askarrellaan,
pidetään liikuntatuokioita,
ulkoillaan ja käydään hartaushetkessä. Kerholaiset
ottavat kotoa mukaan omat,
pienet eväät, jotka syödään
kerhon aikana.
Päiväkerhoon ilmoittautuminen on avoinna
seurakunnan Internet-sivulla osoitteessa www.ylivieskanseurakunta.fi ma
21.8 asti. Sisaruskerhoon
ilmoittautuminen vain
puhelimitse 7.-14.8 klo
9 alkaen arkena p. 0447118643. Torstai-iltapäivälle
klo 12-14 on perustettu uusi
ryhmä 3-vuotiaille lapsille.
Kerhomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Lapsi voi kuulua vain yhteen
päiväkerhoryhmään.

Vihkihetki
Taiteiden
Yönä

Perjantaina, 11.8.2017
Ps. 92:6-7

Kuinka suuret ovatkaan sinun tekosi,
Herra, kuinka syvät sinun ajatuksesi!
Tyhmä ei sitä käsitä, mieletön ei sitä
ymmärrä.

Kirkkotalakoot
Kirkkomatkalla –kirjaa
myynnissä kirkkoherranvirastossa, Info-kirjakaupassa ja
Prisman Info-pisteessä. Kirjan
hinta 25 euroa. Jokaisesta
myydystä kirjasta 10 euroa
Kirkkotalakoisiin.

Ainutlaatuinen
orkesterivierailu
Akustiikassa

Alankomaiden Kama- konsertoimaan Oulunsalo
riorkesteri on maailman Soi musiikkijuhlille, mistä
pitkäikäisin ja arvostetuin se tekee pistokeikan Ylikamariorkesteri. Tämä huip- vieskan Kulttuurikeskus
puammattilaisista koostuva Akustiikkaan. Orkesteorkesteri konserttimes- rin solistina toimii tässä
tarinaan Gordan Nikolić projektissa Oulunsalosta
saapuu ensivierailulle Suo- kotoisin oleva, Oulunsalo
meen. Tämä hollantilainen Soi -musiikkijuhlan taiteelYlivieskan seurakunta jär- viimeistään seitsemän vuo- kamariorkesteri konsertoi linen johtaja mezzosopraano
jestää vihkihetken Suvannon rokautta ennen vihkipäi- Keski-Euroopassa loppuun- Virpi Räisänen, joka tekee
kappelissa Taiteiden Yönä vää, jotta varmistetaan, että myydyille saleille ja esiintyy maailmalla menestyksekästä
lauantaina 26.8.2017 klo parilla on oikeus mennä myös tunnetuissa ooppera- oopperalaulajan uraa. Virpi
18-20. Vihkihetki tarjoaa naimisiin. Avioliiton es- ja konserttitaloissa sekä Räisänen omaa lämpimän
helpon tavan solmia avio- teiden tutkinta tapahtuu kansainvälisillä festivaaleille ja kauniin äänensävyn sekä
liitto kirkollisesti. Morsian Ylivieskan kirkkoherran- säännöllisesti. Alankomai- intensiivisen esiintymisen.
ja sulhanen ilmoittautuvat virastossa maanantaina, den Kamariorkesteri on Räisänen on kantaesittänyt
Suvannon kappelin eteises- tiistaina, keskiviikkona tai tehnyt myös korkeatasoi- lukuisia teoksia, joista useat
sä. Vihkiminen tapahtuu torstaina klo 9-12. Muiden sia levytyksiä useista eri on sävelletty ja omistettu
saapumisjärjestyksessä eikä paikkakuntien asukkaat teoksista. Orkesteri tulee hänelle.
ennakkoilmoittautumista pyytävät esteidentutkintaa
tarvita. Ennen toimitusta siitä seurakunnasta, jonka
käydään noin kymmenen jäseniä ovat.
minuutin mittainen vihKirkollinen vihkiminen
kikeskustelu papin kanssa. on mahdollinen, kun morVihkimisen jälkeen seura- sian tai sulhanen on ev.lut.
kunta tarjoaa hääkakkua ja kirkon jäsen. Toisen on
kahvit Suvannon kappe- kuuluttava joko ev.lut. kirklin kahviossa. Todistajia ei koon tai johonkin muuhun
tarvita, mutta halutessaan kristilliseen uskontokuntaan,
hääpari voi kutsua juhlaan kuten mm. katolisiin, ortoomat läheisensä. Vihkihetki dokseihin, anglikaaneihin tai
on maksuton.
metodisteihin. RippikouAvioliiton esteiden lu tulee olla käytynä sekä Mezzosopraano Virpi Räisänen esiintyy Akustiikassa.
tutkinta on suoritettava morsiamella että sulhasella. Kuva Lasse Nissilä.

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu:
Minea Alexandra Alahäivälä, Tilda Katariina Simunaniemi
Avioliittoon kuulutetaan:
Tero-Pekka Timlin ja Sini Pauliina Kemppainen
Kuolleet:
Olga Mirjam Kuisma 87 v., Paavo Elias Papunen 69 v.,
Juho Pekka Raudaskoski 54 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
Su 13.8. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Eeva-Kaisa Laakko, Veli Matti Linnanmäki, Teija Siirtola, Karjalaisten kirkkopyhä, kirkkokahvit; klo 18 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Eero Salin; klo 18 Seurat Betaniassa,
Helvi, Tauno ja Tuomo Lahtinen.
Ti 15.8. klo 14 Kynkkärinki Sipilässä, vapaaehtoisten
ilmoittautuminen klo 11 mennessä Aino Nisulalle p.
044-0422157.
Vihkihetki järjestetään Suvannon kappelissa Taiteiden
Yönä la 26.8. klo 18-20. Vihkiminen tapahtuu saapumisjärjestyksessä. Morsian ja sulhanen ilmoittautuvat
Suvannon kappelin eteisessä. Ennen toimitusta käydään
vihkikeskustelu papin kanssa. Vihkimisen jälkeen seurakunta tarjoaa hääkakkua ja kahvit Suvannon kappelin
kahviossa. Todistajia ei tarvita, mutta halutessaan
hääpari voi kutsua juhlaan omat läheisensä. Kirkollisen
avioliiton esteiden tutkinta on suoritettava kirkkoherranvirastossa viimeistään seitsemän vuorokautta ennen
vihkipäivää. Lisätietoja www.ylivieskanseurakunta.fi
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-pisteessä.
Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston kesäaukioloajat 1.6.-31.8. ma-to klo 9-12, pe suljettu. Virasto p.
044-7118 610.
DIAKONIA		
Diakoniatyön asiakasvastaanotto on avoinna ti-pe klo
8.30-10. Päivystysaikana vastaa numero 044-7118670.
Heinä-elokuun aikana diakoniatoimiston asiakasvastaanotto on suljettu perjantaisin.
Kirkkokyyti Suvannolle messuun sunnuntaisin seurakuntakoti Mariasta, lähtö klo 9.40, paluu n. klo 11.30.
Kyydin omavastuu 2e.
Kantokylän ja Tuomelan kyläkerhojen kesäretki
Pietarsaareen ti 29.8. Retkelle lähtö klo 7.45 seurakuntakoti Maria ja klo 8 Vähäkankaan koulu. Retkikohteena
Tyynelän Tonttula, Pietarsaaren kirkko, Rosenlundin
pappilamiljöö ja puutarha. Retken hinta kerholaisilta 25e
ja muilta 35e sisältäen pääsymaksun, aamupäiväkahvin,
lounaan ja matkan. Arvottavaa mukaan. Ilmoittautuminen ma 21.8. mennessä Irma Haapakoski p. 044
0483064 tai Helvi Hanhela p. 040 0522748
LAPSET
Päiväkerhoon ilmoittautuminen on avoinna seurakunnan Internet-sivulla osoitteessa www.ylivieskanseurakunta.fi ma 21.8 asti. Sisaruskerhoon ilmoittautuminen
vain puhelimitse 7.-14.8 klo 9 alkaen arkena p. 0447118643. Torstai-iltapäivälle klo 12-14 perustettu ryhmä
3-vuotiaille.
Pyhäkoulu seuraavan kerran 20.8. Suvannon kappelissa
jumalanpalveluksen saarnan aikana.
KALAJOEN ROVASTIKUNTA
Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskus
Terveystie 11, 84100 Ylivieska, ajanvaraus ma-to 12-13.
Lapsensa menettäneiden sururyhmä käynnistyy
tiistaina 29.8. klo 18 ja kokoontuu kahden viikon välein
yhteensä viisi kokoontumiskertaa Ylivieskassa toimitalo
Pietarin kokoushuone Lydiassa. Kokoontumiskerrat ovat
ensimmäisen kerran lisäksi tiistai-illat 12.9./26.9./10.10.
ja 24.10. Ilmoittautumiset ja tiedustelut 22.8. mennessä
sairaalapastori Anne Peltomaalle 050-3147454 tai anne.
peltomaa@kokkola.fi.
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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Raikkaat uudet tilat odottavat Jokirann
Vielä keväällä elettiin epätietoisuudessa miten syksyn
yläkoululaisten opinnot saadaan käyntiin terveellisessä ympäristössä. Tiukasta aikataulusta huolimatta
tilat ovat nyt kuta kuinkin valmiit ja lukuvuosi
saadaan käynnistettyä raikkaissa tiloissa. Koulurakennukset on tehty tilaelementeistä ja niiden rakentamisen on toteuttanut Parmaco Oy. Projektipäällikkö
Jarmo Vasankari esitteli rakennuskokonaisuuden
koulujen alkamisen kynnyksellä.

Pihakoulujen
kolme
vakiomallia

missa kerroksissa on myös
tilat opettajille ja muulle
henkilökunnalle.
Toinen vakiomalli on
nimeltään
Äpplet, ja se
Jokirannan pihapiiriin on
kesän aikana noussut viisi sijaitsee vastapäätä keskiuutta rakennusta. Ne muo- koulua. Rakennuksessa on
dostuvat kolmesta erilaisesta kahdeksan luokkaa ja atk-,
tilaelementtirakennusmallis- fysiikan- ja kemian luokat
ta, jotka on mitoitettu juuri sijaitsevat täällä. Tässä raJokirannan yläkoulun tar- kennuksessa luokkahuoneet
peisiin. Ensimmäinen näistä ja opettajainhuone sijaitsevat
on kaksi kerroksinen niin yhdellä seinustalla ja pitkä
kutsuttu Keskikoulu, joka valoisa käytävä luo avaran
sijaitsee entisen kukkulan tunteen. Kolmas vakiomallio
paikalla. Tämä vakiomalli on Kirkonkylän koulu ja
on 12-luokkainen ja sen näitä rakennuksia alueella
luokkahuoneet on sijoitettu on kaksi. Molemmat ovat
keskikäytävän molemmin sisältä lähes identtisiä ja
puolin, jolloin käytäväalaa luokkahuoneita molemmissa
tarvitaan vähemmän suh- on neljä. Viides jo valmis
teessa luokkien määrään. rakennus palvelee ruokalana.
Yhden luokan pinta-ala on
noin 56 neliömetriä ja mak- Sisustaminen
simikapasiteetti on 30 oppi- tuo viihtyvyyttä
lasta. Myös esteettömyys on
huomioitu ja rakennuksessa Kaikki rakennukset ovat hilon heti sisääntulon luona lityn värisiä ja persoonallihissi ja inva-wc. Molem- suutta niihin saadaan omalla
sisustamisella. Tilaelementit

Luokkahuoneet ovat hillittyjä ja valoisia.

Ruokasali on valmiina palvelemaan oppilaita.
kiintokalusteineen (kaapit,
opetustaulut, wc-kalusteet,
hissi) on rakennettu kuivissa
olosuhteissa sisätiloissa. Ilmanvaihto ja lämmitys ovat
kuten normaaleissa taloissa
ja rakennukset on kytketty
kaukolämpöön. Irtokalusteet
(pulpetit, tuolit yms.) eivät
kuulu sopimukseen vaan ne
tuodaan koulun puolesta.
Tiloihin ei kuitenkaan saa
tuoda mitään huokoista
ja pehmeää materiaalia
käyttökiellossa olevista rakennuksista. Myös kovat

materiaalit on asianmukaisesti käsiteltävä ennen
uusiin tiloihin tuontia.

ja kolme opetusluokkaa.
Se tulee olemaan valmis
syyskuun ensimmäisellä
viikolla, eli kolme viikkoa
koulun alkamisen jälkeen.
Viimeinen
Rakennustyön ajaksi koko
rakennus
kulma-alue erotetaan kaksi
valmistumassa
metriä korkealla aidalla ja
Yksi kuudesta rakennuksesta työmaaliikenne tapahtuu
ei ihan ehtinyt valmistua Kuusitien puolelta. Suukoulujen alkuun mennessä. rimman häiriön aihettavat
Tämä rakennus sijaitsee isot tilaelementtien viipaleKuusitien ja Mäntytien nostot hoidetaan kouluajan
kulmauksessa, Salea vasta- ulkopuolella ja nekin kespäätä. Tähän rakennukseen tävät vain pari päivää. Ne
tulee neljä kotitalousluokkaa on ajoitettu viikonlopulle.

Muutoinkin melu- ja muu
häiriö pidetään minimissä
jotta koulutyö ei häiriinny.
Parmaco Oy:n projektipäällikkö Jarmo Vasankari
kertoo, että näin nopeaan
toteuttamiseen pystyttiin
vain saumattomalla yhteistyöllä eri toimijoiden kesken.
Hän kiitteleekin kaupunkia
sekä muita tahoja sujuvasta
yhteistyöstä.
Elina Kytökorpi
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nan koulun oppilaita ja henkilökuntaa
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Jokirannan koulun rehtori Paula Hartikainen kertoo, että ruokalarakennukseen
mahtuu yhtäaikaa syömään noin 140 oppilasta. Ruoka-ajat on porrastettu kolmeen
osaan, kello 10.10, 11.10 ja 12.10. Keittiö sijaitsee entisissä tiloissa A-talossa.
Kaikkien oppilaiden tulee viettää välitunnit ulkona ja tähän onkin suunnitteilla
jonkinlaista katosta syksyä ajatellen. Nyt pääasia on kuitenkin se että opetustilat
saatiin pystytettyä ajallaan. Koska sisäliikuntasalia ei Jokirannan Koululla nyt
ole, käytössä on Liikuntakeskus sekä Rahkolan Koulun ja Lukion liikuntasalit
siinä määrin kuin se on mahdollista. Lopuksi rehtori haluaa kiittää myös koulun
puolesta kaikkia rakentajia, saumaton yhteistyö on pelannut erinomaisen hyvin.
Ylivieskan kaupungin rakennuspäällikkö Unto Koskinen kertoo lisäksi,
että koulun keittiö on tutkittu tarkkaan ja konsultit ovat todenneet että se on
kunnossa eikä käytössä ole esteitä. Myös pihatyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaan ja alue jääkin sorapinnalle, joka on jo tasoitettu. Vielä on jäljellä
nurmialueiden siistiminen, mutta sekin tapahtuu syksyn aikana. Rakennusten
laina-aika on sovittu kesäkuuhun 2020 saakka. Liikuntatilojen käytöstä on
oltu myös yhteyksissä sairaanhoitopiiriin ja sekin vaihtoehto on vielä avoinna.
Myös Koskinen kiittelee erinomaista/saumatonta yhteistyötä kaikkien mukana
olleiden yritysten kesken ja on tyytyväinen kuinka täysillä kaikki ovat olleet
alusta saakka mukana. ”Ilman saumatonta yhteistyötä tämä ei olisi onnistunut,
iso kiitos kaikille”.

Parmaco Oy
Parmacon historia ulottuu 1960-luvulle, jolloin Pyhäjoella toimintansa aloitti
Pyhäjoen Puuteollisuus, ja 1970-luvulle jolloin Leppävirralla toimintansa aloitti
Huurre-Ureta Oy. Kahden yrityksen vuosien tuotekehitystyön ja osaamisen sekä
monen omistajan kautta Parmaco on vakiinnuttanut asemansa laadukkaiden
siirtokelpoisten tilojen suunnittelijana ja valmistajana.
Parmaco on täksi syksyksi pystyttänyt myös Vähäkankaalle kaksi luokkahuonetta sisältävän Kirkonkylänkoulu vakiomallirakennuksen. Myös Kaisaniemessä sijaitsevan Simonpuiston päiväkodin laajennusosa on Parmaco Oy:n
Kruunu-päiväkoti -mallistoa.
Kokonaisuudessaan rakennuksien pinta-ala on 3950 m2, joista 3300 m2 saatiin
valmiiksi 1,5 kuukaudessa. Parhaimmillaan koulualueella työskenteli 30 ihmistä
tilaelementtien asennuksissa.
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Maitokolmiolle uudenlainen maitopakkaus
ensimmäisenä maailmassa
Osuuskunta Maitokolmio tuo elokuun alkuun mennessä maitonsa kauppojen
hyllyihin uudenlaisessa pakkauksessa, joka avautuu karahvin muotoiseksi.
Lisäksi materiaali on normaalia maitopurkkia jämäkämpää. Tämä tekee purkin
avaamisesta sekä maidon kaatamisesta entistä helpompaa.
Uudistus koskee tässä vaiheessa Maitokolmion perusmaitoja, eli rasvatonta
sekä kevyt- ja täysmaitoa.
Samalla pakkausten ulkoasu
muuttuu, ja maidon pohjalaista alkuperää tuodaan
näkyvämmin esille.
- Uudistuksen tavoitteena on tehdä pakkauksen
käytöstä olisi kuluttajalle
helppoa ja miellyttävää.
Samalla Maitokolmio haluaa osaltaan uudistaa tarjontaa maitomarkkinoilla,
markkinointipäällikkö Jouni
Tiainen kertoo.
Karahviksi avautuvan

maitopurkin on kehittänyt
pakkausvalmistaja Elopak,
ja Maitokolmiolla se tulee
käyttöön ensimmäisenä
maailmassa. Pakkaus on
valmistettu aiempaa vahvemmasta materiaalista,
mutta se voidaan edelleen
kierrättää keräyskartongin
joukossa.
Maitokolmion uudet
pakkaukset on varustettu
vastuullisesta alkuperästä
kertovalla FSC-merkinnällä.
Merkki osoittaa, että pakkauksessa käytetty kartongin raaka-aine on peräisin
FSC-sertifioiduista metsistä.

FSC-merkityt pakkaukset
täyttävät korkeimpia sosiaalisia ja ympäristöllisiä arvoja
heijastavat periaatteet ja kriteerit mm. metsänhoidon ja
luonnon monimuotoisuuden
säilyttämisen osalta.
Yli sata vuotta toimineen
Osuuskunta Maitokolmion
omistavat alueen maidontuottajat. Hankinta-alueeseen kuuluvat Toholammin,
Sievin, Lestijärven, Kannuksen, Kalajoen, Kokkolan,
Nivalan ja Haapajärven kunnat. Maitokolmiolla on noin
120 maidontuottajaa, joilta noin 45 miljoonaa litraa
se ottaa vastaan lähimaitoa vuodessa. Osuuskunnan

tuotantolaitokset sijaitsevat Maitokolmion liikevaihto
Toholammilla ja Sievissä. on n. 46 miljoonaa euroa.

Lasten taidekoulu ARTTERI
Lasten taiteen perusopetuksen koululla on nyt uusi
nimi: Lasten taidekoulu
ARTTERI. Ylivieskan
seudun kansalaisopiston
taide-koulu tarjoaa valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaista opetusta
Ylivieskan, Alavieskan ja
Sievin alueella. Tulevan

vuoden aikana opetussuunnitelmat uudistuvat. Syksyllä
2017 valmistuvat valtakunnalliset perusteet ja paikallista opetussuunnitelmaa
kehitellään ja muokataan
tulevan lukuvuoden aikana.
2017 koulussa aloittavat
ensimmäisen vuosikurssinsa yhtenäiskoululla, Aivinat
käsityön ryhmät Alavieskan ja Ylivieskan Elämys-talo

Artterissa, Naskalit. Kuvataiteessa aloittaa Ylivies-

kassa uusi ryhmä nimellä
Seruleenit. Koulutus kestää
kuusi vuotta, yhteensä 500 h.
Kurssimaksut sisältävät tarvittavat materiaalit. Koulun
yhtenä tavoitteena on taiteen
ja käsityön elämyksellinen
oppiminen kokeillen, tehden
ja yhdessä toimien.
Ilmoittautumiset ovat

alkaneet. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän
kuin ryhmään voidaan ottaa, tehdään oppilasvalinta
arpoen. Näin varmistetaan
oikeudenmukainen valinta.
Valinnan tulos ilmoitetaan
elokuussa.

Suoramarkkinointi Mega Oy on 30-vuotias, Suomen ja Baltian johtava puhelimitse tapahtuvaan asiakkuusmarkkinointiin erikoistunut yritys. Toimimme
Suomessa 17 paikkakunnalla ja kuulumme vahvasti kehittyvän Alma Media Oyj -konsernin Alma Talent -liiketoimintayksikköön (www.almatalent.fi).

HAEMME PUHELINMYYJIÄ

toukokuussa 2017 avattuun Ylivieskan toimistoon
Voit työskennellä kokopäiväisesti päivävuorossa ma-pe 8.30-16.00 tai
osa-aikaisesti syksyllä avattavassa iltavuorossa valitseminasi iltoina ma-pe klo
16.10-20.40. Iltatyö sopii erinomaisesti opiskelijoille tai lisäansioita haluaville.
Jos olet ahkera, motivoitunut ja tule toimeen erilaisten ihmisten kanssa, voit
hyvinkin olla etsimämme henkilö. Aikaisempi myynti- tai asiakaspalvelukokemus on eduksi, mutta ei välttämätöntä, sillä annamme työhön tarvittavan
koulutuksen.
Tarjoamme Sinulle mukavan ja palkitsevan työn viihtyisässä työympäristössä
luotettavan työnantajan palveluksessa, erinomaiset myyntiartikkelit, jatkuvan
koulutuksen ja mahdollisuuden ansaita erittäin hyvin.

Lisätietoja tehtävästä antaa arkisin
Emmi-Liisa Määttälä, puh. 050 345 1815.
Voit lähettää hakemuksen osoitteessa: www.sm-mega.fi

Löydät meidät myös Facebookista
facebook.com/vieskanviikko

Opiskelija, varmista paikkasi jo nyt
syksyllä avattavassa iltavuorossa!

Vierimaantie 3, Ylivieska

Perjantai 11.8.2017
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Apteekkarin kynästä

Menokalenteri

PÄÄNSÄRKY

Perjantaina 11.8.

Perjantaina 18.8.

Pesäpallo B-pojat SM-sarja klo 18 Suvannon pesäpallokenttä, Koskipuhdontie 50.
Turo's Hevi Gee klo 20 Vanahalla Navetalla, Huhmarintie 10.
Timo Kurkela klo 19 J3 CafeBar, Juurikoskenkatu 8.

Kesäteatteri: Koukussa klo 18.30 Linnakalliolla, Taluskyläntie 660, Alavieska.

Lauantaina 12.8.
Janne Nietula & Keijo Nivala musisoivat klo 12 Myllyaukiolla.
Akustiikka-kino: Itse Ilkimys 3 klo 13. Autot 3 klo 15.
Miami klo 17. Akustiikka, Koulukatu 2.
Naisten Ykköspesis runkosarja klo 13 Suvannon pesäpallokenttä, Koskipuhdontie 50.
Miesten maakuntasarja jatkosarja klo 17 Suvannon
pesäpallokenttä, Koskipuhdontie 50.
Timo Kurkela klo 19 J3 CafeBar, Juurikoskenkatu 8.

Lauantaina 19.8.
Linja-autoreissu Escurialiin ja Leo's Leikkimaahan/
Zeppeliiniin, lähtö klo 8. Lisätietoja 040-5708568 tai
sorvistonkyla@outlook.com.
Kesäteatteri: Koukussa klo 14 Linnakalliolla, Taluskyläntie 660, Alavieska.

Sunnuntaina 20.8.
Rullaluistelutapahtuma klo 14-17 Rauskin puistossa,
Opistontie 9.
Kesäteatteri: Koukussa klo 14 Linnakalliolla, Taluskyläntie 660, Alavieska.

Sunnuntaina 13.8.

Maanantaina 21.8.

Ilmainen kesäkonserttitapahtuma lapsiperheille klo 1114 Niemelänkylän kesäteatterilla, Niemelänkyläntie 353.
Pesäpallo E-tytöt runkosarja klo 12 Suvannon pesäpallokenttä, Koskipuhdontie 50.
Pesäpallo naisten maakuntasarja runkosarja klo 17
Suvannon pesäpallokenttä, Koskipuhdontie 50.
Kesäteatteri: Koukussa klo 14 ja 18.30 Linnakalliolla,
Taluskyläntie 660, Alavieska.

Polut ja laavut tutuksi / Mustolan kota. Yhteislähtö
uimahallilta klo 16.30 tai suoraan Törmälän leirikeskukseen, Löytyntie 457.
Darts-kisa klo 19, Ravintola 10-kerho, Asemakatu 10.

Maanantaina 14.8.

Keskiviikkona 23.8.

Pesäpallo D-pojat välierät klo 18 Suvannon pesäpallokenttä, Koskipuhdontie 50.
Polut ja laavut tutuksi pyöräretki, lähtö klo 19 liikuntakeskuksesta, Närhitie 2.
Darts-kisa klo 19, Ravintola 10-kerho, Asemakatu 10.

Kesäteatteri: Koukussa klo 18.30 Linnakalliolla, Taluskyläntie 660, Alavieska.
Darts-kisa klo 19, Ravintola 10-kerho, Asemakatu 10.
Kymppivisa klo 20.30-23.30, Ravintola 10-kerho,
Asemakatu 10.

Tiistaina 15.8.

Torstaina 24.8.

Pubi-bingo klo 21 Ravintola Jokerissa, Asemakatu 2

Kesäteatteri: Koukussa 18.30 Linnakalliolla, Taluskyläntie 660, Alavieska.

Keskiviikkona 16.8.
Perhekahvila klo 9.30-11.30 Sputnikissa.
Kesäteatteri: Koukussa klo 18.30 Linnakalliolla, Taluskyläntie 660, Alavieska.
Darts-kisa klo 19, Ravintola 10-kerho, Asemakatu 10.
Kymppivisa klo 20.30-23.30, Ravintola 10-kerho,
Asemakatu 10.

Tiistaina 22.8.
Pubi-bingo klo 21 Ravintola Jokerissa, Asemakatu 2.

Ilmoita oma tapahtumasi
menokalenteriin
tapahtumat@vieskanviikko.fi

Avoimet työpaikat
Ylivieskassa
Pintakäsittelyasiantuntija, paikkatietoinsinööri,
yksikönpäällikkö, puheterapeutti, hoitotyön opettaja,
sosiaali- ja terveysalan
tuntiopettaja, laaja-alainen
erityisopettaja, sijoitusanalyytikko, asiakas- ja
myyntineuvottelijoita, itsenäinen jälleenmyyjä/naisten
vaatteet, myyntiedustajia,
parvekelasi- ja terassilasimyyjä, kiinteistönvälittäjä,
lastensuojelualan ohjaaja,
urheiluvalmentaja, parturi-kampaajia, ripsiteknikko,

siivoustyönohjaaja/siivooja,
ma.myyjä, Leikkien-edustaja, puhelinmyyjiä, lastenhoitaja, henkilökohtainen
avustaja, kotipalvelutyöntekijä, järjestyksenvalvojia, liikenteenohjaaja, palomestari,
LVI-asentaja, putkiasentaja,
levyseppähitsaaja, pienkoneasentaja, sähköasentajia,
sähkövoiman linja-asentaja, elektroniikka/automaatioasentaja, ompelija,
esikokoonpanija, tuotantotyöntekijöitä, kuorma-autonkuljettajia, loppusiivooja,
siivoojia, ravintola-alan
osaaja, ravintolatyöntekijä,

toimitusedustaja, yrittäjä.

Alavieskassa
Työnjohtaja, ravintolan
tarjoilija, leikkien-edustaja,
kirvesmies/remonttimies,
jakeluautonkuljettaja.

Sievissä
Farmaseutti, Leikkien
edustaja, liikennevalvoja,
putkiasentaja, jauhemaalari,
hitsaaja, särmääjä, sähköasentaja, jalkinetyöntekijä, esikokoonpanija,
lävistyskoneenkäyttäjä,

tuotantotyöntekijä/metalliteollisuus, siivooja, varastotyöntekijä.

Lisätietoa
työpaikoista
www.mol.fi

Päänsärky lienee tavallisimpia kipuja nykymaailmassa.
Särky voi olla äkillistä tai pitkäaikaista, lievää tai kovaa.
Me apteekissa olemme kuulleet paljon kuvauksia,
miltä päänsärky tuntuu – jomottaa, pakottaa, juilii,
vihloo jne.jne. Päänsäryn syy voi löytyä esimerkiksi
lihaksista, verisuonista, silmistä tai poskionteloista,
mutta aina ei säryn syytä ole helposti löydettävissä.
Tavallisin päänsärky on jännityspäänsärky, joka
tuntuu tyypillisimmin koko pään alueella tasaisena
ja puristavana. Useimmiten syynä on lihasjännitys,
mutta myös erilaiset henkiset syyt voivat sitä aiheuttaa.
Eräässä koulussa vuosikymmeniä sitten kouluhoitaja
määräsi päänsärkyä valittamaan tulleita oppilaita ulos
kävelemään muutaman kierroksen koulun ympäri.
Tämä varmasti tuntui oppilaista simputukselta,
mutta taustalla oli asiaa: usein työasentojen muutos,
raitis ilma ja rentouttava liikunta lievittävät jännityspäänsärkyä.
Päänsäryn on todettu olevan yleisempää nuorella
väestöllä. Teini-ikäisen päänsäryn taustalla voi olla
tietokonepelien pelaaminen ja liiallinen valvominen.
Migreeni aiheuttaa toisenlaista päänsärkyä. Se
tuntuu tavallisimmin toispuoleisena ja sykkivänä
kohtauksittaisena kipuna. Kohtauksia voivat laukaista esimerkiksi stressi, väsymys, välkkyvät valot
tai voimakkaat hajut. Migreeni on krooninen sairaus, jota sairastaa noin 10 % aikuisista. Migreeni
voi olla lieväoireinen tai pahimmillaan vakavasti
toimintakykyä rajoittava sairaus. Harvinaisempi
krooninen sairaus on sarjoittainen päänsärky, joka
ilmenee repivän voimakkaana kipuna yleensä toisen
silmän ympärillä.
Päänsärkyä voi lievittää itsehoidon kipulääkkeillä,
joita saa apteekista ilman reseptiä. Ne on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön korkeintaan muutamaksi
päiväksi. Vaikuttavina aineinaan ne sisältävät joko
tulehduskipulääkettä tai parasetamolia. Lääkkeen
valinnassa täytyy huomioida terveydentila ja muu
lääkitys. Apteekin neuvojen avulla liki jokaiselle löytyy
sopiva lääke päänsärkyyn. Koska nämä lääkkeet on
tarkoitettu tilapäiseen käyttöön, apteekin itsehoito-osastolta löytyy usein vain pieniä pakkauskokoja,
ja suuremmat pakkaukset vaativat lääkärin reseptin.
Apteekista saat myös neuvot, onko päänsärkysi
hoidettavissa itsehoidolla. Jos päätäsi särkee äkillisen
voimakkaasti, ja jos särkyyn liittyy tunnottomuutta,
kouristuksia, puhehäiriöitä tai tajunnan häiriöitä,
oksentelua, on syytä nopeasti hakeutua lääkäriin.
Päänsärky tällaisessa tapauksessa olla yksi aivoinfarktin
tai muun aivoverenkiertohäiriön oire, ja oikea hoito
pitäisi aloittaa muutaman tunnin sisällä.
Useimmiten päänsärky ei kuitenkaan ole vakavaa, ja
sitä voi kohtuullisen tehokkaasti lievittää sekä lääkkeettömin keinoin että oikein valituin kipulääkkein.

Ilmoita yrityksesi
työpaikoista
Vieskan Viikossa!

Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki

10

Perjantai 11.8.2017

Kulttuuri
Kutkuttava murhamysteeri:

Ilmiantaja

Kirja on viihteellinen ja
mielenkiintoinen, ja kirjailija osaa rakentaa yllättäviä käänteitä uskottavasti
suoden lukijalle juuri niitä
ratkaisuja, joita tämä kirjalta
kaipaakin. Voisin tutustua
Jan-Erik Fjellin muuhunkin
tuotantoon, jos hän jatkaa
nykydekkarin maustamista
lisäaihepiireillä.
Jan-Erik Fjell hyödyntää
taustatutkimuksen lisäksi
kirjoittamisessaan omia
henkilökohtaisia kokemuksiaan. Kirjan jännitys ei
synny pelkästään väkivallan

”Älkää antako noiden ihmisten päästä
ihon alle. Riippumatta siitä, mitä he
päästävät suustaan, antakaa sen vain
mennä ohi kuin vesi hanhen selästä.
Okei? Älkää antako pelotella itseänne.
Älkää ajatelko sitä, mitä olette
lukeneet heistä.”
Rikospoliisi Anton Brekke
on ensisilmäyksellä melko
tyypillinen rikosetsivä –
eronnut, terävä ja hieman
paheellinen mies. Kirja alkaa
hyvin perinteisesti merkittävän henkilön murhasta,
mutta siitä eteenpäin tarina
ja sen hienovaraiset sivujuonteet vievät lukijan täysin
mukanaan. Norjassa vuonna
2010 tapahtuvaan murhaan
nivoutuu yllättävällä tavalla

vuoden 1968 mafiapiirien
tapahtumat New Yorkissa.
Erityisesti kirjailijan kerronta mafiaan liittyvistä
tapahtumista tuo siihen
juuri sitä eksoottisuutta,
joka saa murhamysteeriin
tuoreutta.
Kirjan heikkouksista voisin mainita hieman ohueksi
jäävän naishahmojen kuvauksen, mutta suotakoon se
nyt kirjan aihepiirin tuntien.

uhasta, vaan myös pelaamisesta korkeilla panoksilla
niin ammatillisesti kuin
vapaa-ajallakin. Jan-Erik
onkin kertonut hävinneensä
yksityiselämässään suuria
summia pokerikokeiluilla,
ja kirjan mieleenjäävimpiä
jännityskohtauksia ovatkin
olleet kuvaukset riskinotosta. Suosittelen kirjaa viihteellistä, mutta jännittävää
lukemista kaipaaville.
Milla-Maria Koskela

Kuva: HarperCollins Nordic.

Järjestötoiminta

Viikko-Tori

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

— Ilmoita ilmaiseksi —

MLL Ylivieska
13.8. sunnuntaina ilmainen kesäkonserttitapahtuma
Niemelänkylän kesäteatterilla klo 11-14. Esiintymässä
lastenmusiikkiorkesteri Loiskis. Kahvio, pomppulinna
säävarauksella, kaverikoirat, makkaraa ja hattaraa, hierontaa, poniajelua ja paljon muuta. Tervetuloa!
16.8. keskiviikkona perhekahvila Sputnikissa klo 9.3011.30.

Ylivieskan Voimistelu
ja Liikunta, voimistelujaosto
Uudet jumpat alkavat 4.9.2017!
Ryhmät, ajat ja paikat nähtävissä Voimistelujaoston
sivuilla jo 18.8. Voit ilmoittautua netin kautta 19.8. Klo
8.00 alkaen. Marja Lempolan ryhmiin voit ilmoittautua
myös jumppapaikalla.

Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa
Lukkarinkatu 1,www.facebook.com/tuokiotupa
puh 044 987 2895 ja 044 987 2896
Huom. Kuljetuspalvelu ylivieskalaisille ikäihmisille. Jos
sinulla ei ole mahdollisuutta tulla omin kyydein, voit
tilata kuljetuksen kotoa tuvalle joka toinen keskiviikko.
Esteetön taksi. Hinta 2 e/menopaluu. Reitti suunnitellaan
tilausten mukaan. Tilaa viimeistään edeltävänä tiistaina
klo 16 mennessä tuvalta puh. 044-9872896. Seuraavat
ajot: 2.8., 16.8. ja 30.8.
Ti 15.8. Klo 10 Rollaattori-/sauvakävelyä ja muuta
ulkoilua yhdessä.
Ke 16.8. Klo 13 Laulamme yhteislauluja säestyksen kera.
Klo 18 Miesten porinapiiri.
To 17.8. Klo 8-10 Kuntosalivuoro Kotikartano 2:ssa.
Klo 10 KirjaVinkkaus: kirjaston väki esittelee uutta
luettavaa.
Ti 22.8. Klo 10 Rollaattori-/sauvakävelyä ja muuta
ulkoilua yhdessä.
Ke 23.8. Klo 13 Laulamme yhteislauluja säestyksen kera.
Klo 18 Miesten porinapiiri.
To 24.8. Klo 8-10 Kuntosalivuoro Kotikartano 2:ssa.
Klo 10 Infoa uudesta kirjoittajapiiristä, tule mukaan
kuulemaan ja keskustelemaan. Myös uudet kirjoittajat
lämpimästi tervetulleita. Ryhmää vetää Iiris Kaski.
TERVETULOA!
La 26.8. Taiteiden yönä Tuokiotuvalla monenlaista
ohjelmaa klo 18 lähtien. Tarkempi ohjelma seuraavassa
lehdessä.
Tuokiotupa on auki ma-pe klo 9-16, la-su ja pyhät klo
11-16.
Tervetuloa tuvalle!

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

Ostetaan

Ostetaan

Bensakäyttöinen ruohotrimmeri/raivaussaha puh:
040-7061749.

Edullinen ja pieni talvivarma
bensiinikäyttöinen henkilöauto. Puh. 040 5300 600.

YLIVIESKAN
KAUPUNGINKIRJASTON
AUKIOLOAJAT
14.8.2017 - 13.5.2018:
ma, ti, to, pe
ke
la
aattoina

klo 12-20
klo 10-18
klo 10-15
klo 10-15

Kirjastoauto Tarinatoukka
palvelee 14.8. alkaen
talviaikataulun mukaisesti.
Aikatauluja saa kirjastoista
Satutunnit jatkuvat
12.9. alkaen
tiistaisin klo 18.15-19.00.
Satutätinä Mailis
Vähäkangas. Tervetuloa!
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Ristikoiden vastaukset takasivulla
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Märkä juttu

1. 121 metriä.
2. Kryptoniitista valmistettua sormusta.
3. Olli Ikonen.
4. 62 kpl.
5. N-napa.
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Kuka mitä häh -vastaukset

14

12

8

Vaikea

10

8

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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THE PARTURI ON UUDISTUNUT!
Tervetuloa tutustumaan uusiin
tiloihin perjantaina 18.8.

KAHVIT
Palvelu- ja tuotevalikoimasta
ARJOIL
löydät nyt kasvivärjäystä, hoitoja
U
sekä tuotteita, partahuoltoa ja kotihuoltotuotteet.
Miehille
parran- ja
hiustenhuoltotuotepaketti

TARJOUKSIA

Kasvituotteet
käsivoide

5€

20€

Palashampoo/
saippua
LÄHITUOTE

Kasvituotteet
hiusgeeli

13€

AKUSTIIKAN
ELOKUVAT
Avoinna 14.-31.8.2017
ma-to 12–19
pe 12–18
la-su suljettu

SYKSYN KOULUTUKSIA VIELÄ HAUSSA!
Nuori, aikuinen opiskele Ylivieskassa
Vartijan ammattitutkinto
Laitoshuoltajan ammattitutkinto
Kotityöpalvelujen ammattitutkinto
Media-alan perustutkinto,
mediapalvelujen toteuttaja

5€

Asemakatu 2, Ylivieska
Avoinna ma-pe 9-17
Puh. 044 0660137 - www.theparturi.fi

Sudokujen
ratkaisut
Helppo

Allasosasto suljetaan puoli tuntia
ennen sulkemisaikaa
Pelivuorojen

Avoinna 21.-31.8.2017
ma-to 13–20
pe 13–18
la-su suljettu

hinnat
liikuntasaleissa

-50 %

La 12.8. klo 13:00
ITSE ILKIMYS 3

Suomeksi puhuttu.
LIPUT 8 €, K 7/4, kesto 1h 36 min

Vaikea

Lisätietoja ja hakuohjeet
www.jedu.fi
tai puh. 040 3120 400
La 12.8. klo 15:00
AUTOT 3

Lisätietoja hakemisesta löydät www.jedu.fi

Suomeksi puhuttu.
LIPUT 8 €, - S -, kesto 1h 49 min

OSTAMME JA NOUDAMME

KryptoNiitin
ratkaisu

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

Juurikoskenkatu 4
YLIVIESKA

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Lastenhoito
Kotiapu
Henkilökohtainen avustus
Omaishoitajan sijaisuudet
Kotihoito
Monipuoliset siivouspalvelut
Talonmiespalvelut
Piha- ja puutarhatyöt
Pihakonsultointi

WWW.KOTOTUOTE.FI • 0440 410 027

Elokuu
Su 13.8. klo 14:00
Su 13.8. klo 18:30
Ke 16.8. klo 18:30
Pe 18.8. klo 18:30
La 19.8. klo 14:00
Su 20.8. klo 14:00
Ke 23.8. klo 18:30
To 24.8. klo 18:30
Pe 25.8. klo 18:30

Seuraava Vieskan Viikko ilmestyy pe 25.8.
Varaathan paikkasi ajoissa! Materiaalit viimeistään tiistaina 22.8.

La 12.8. klo 17:00
MIAMI

LIPUT 10 €, K 12/9, kesto 1h 59 min

Akustiikan lipunmyynti avoinna
ma-pe 12-19, la 12-15
Lipputoimisto.fi 24/7
www.moviecompanyalatalo.fi
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HIERONTAPALVELU JUHA K. PUDAS
KOULUTETTU HIEROJA/URHEILUHIEROJA

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

