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Tule kanssamme tutustumaan Ylivieskan lähialueen retkeilyreitteihin,
laavuihin ja kotiin. Retkelle lähtö kohteesta klo 17. Mukaan voit ottaa
retkieväät. Ei ilmoittautumista!

PÄIVÄ

KOHDE

LÄHTÖPAIKKA

MA 28.8.17

RYÖKÖNKANGAS
(Someronkylä)

Saarenkyläntie 422
kohdalta kääntyvän
metsäautotien päästä

MA 4.9.17

PUUKANKAAN KOTA
(Vähäkangas)

Puukankaan metsätie 40

MA 11.9.17

VIITAJÄRVI
(Tuomiperä)

Viitaperä 10, Oulainen

MA 18.9.17

PAPPILANNIEMI
(Alavieska)

Virin pihasta,
Jokiniituntie 27 Alavieska
Reitin pituus noin 3km

MA 25.9.17

RITAMÄEN KOTA

Harjun metsätie 825

Juurikoskenkatu 4
YLIVIESKA
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Lastenhoito
Kotiapu
Henkilökohtainen avustus
Omaishoitajan sijaisuudet
Kotihoito
Monipuoliset siivouspalvelut
Talonmiespalvelut
Piha- ja puutarhatyöt
Pihakonsultointi

WWW.KOTOTUOTE.FI • 0440 410 027

OSTAMME JA NOUDAMME

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

0400 534 406 Tero
Takuuvaraosat 040 484 9255

Metalliromun osto

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

nemmän
e
e
m
Yhdessä teem
Vapaaehtoistyön messut
Ylivieska, Kulttuurikeskus Akustiikka
tiistaina 5.9.2017 klo 12-18
 Vapaaehtoistyötään ovat esittelemässä järjestöt, yhdistykset,
kunnat, seurakunnat, peruspalvelukuntayhtymät, hankkeet...
 Puheenvuoroja, mm:
europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen videotervehdys
kulttuurintutkija Jaakko Blomberg
Karita Hartikainen HOPE Kokkola
 Liikuntaraati - keskustelua ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten liikuntamahdollisuuksista Ylivieskassa.
 Elävä kirjasto
Tule mukaan tapaamaan innostavia ihmisiä ja kuulemaan
vapaaehtoistyön mahdollisuuksista!
Tilaisuus on avoin kaikille. Vapaa pääsy.
Lisätiedot: Anitta Anunti 044 7427 629, anitta.anunti@rko.fi

TAITEIDEN YÖ
Suomi100 – Yhdessä LA 26.8.

Myllyaukiolla, Pankkiaukiolla,
Akustiikassa, Artterissa, Sputnikissa,
Asemapäällikön talolla, Tuokiotuvalla,
kirjastolla, Suvannon kappelilla,
Vaateliike Olgassa, Kotikutomo ja käsityöliikkeessä, Vanhassa Vieskassa.

www.ylivieska.fi/taiteidenyo

Seuraava
Vieskan Viikko
ilmestyy pe 1.9.

Päivyri

Ylivieskassa 25. elokuuta 2017
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Pääkirjoitus

N

yt voi jo sanoa
että kesä oli ja
meni. Elokuu alkaa olemaan loppupuolella
ja Venetsialaisia juhlitaankin
mökkeilykauden lopettajaisina. Minulle tämä tuo
jonkinlaisen haikeuden
tunteen, sen että nytkö
se lämpö ja valoisuus on
ohi ja tilalle tulee sateet
ja koleus. Eihän sitä tosin
vielä tiedä jos saisimme
tänä vuonna intiaanikesän,
ei voi kuin odottaa. On
syksyssä kuitenkin paljon
ihaniakin asioita, puintia
odottavat laajat viljapellot
näyttävät kauniilta auringon
laskiessa. Pimenevät illat,
niissä on jotain mystistä ja
kiehtovaa. Kun sen yhdistää
lämpimiin öihin, näkymä
upea. Suomessa tämä on
ollut aika harvinaista tänä
kesänä, mutta itse olen saanut tällaista kokea aiemmin
useissakin maissa lähempänä
päiväntasaajaa. Se tunne on
mahtava, kun yölläkin on
niin lämmin ettei tarvitse
pukeutua pitkiin vaatteisiin.

Nimipäivät

siistiytynyt. Tänä vuonna
Ylivieskassa Taiteiden yö
Tänä viikonloppuna Ylisijoittuu samalle viikonlovieskan katukuvassa on
pulle kuin Venetsialaiset ja
laaja kattaus Taiteiden yön
sen kyllä vähän ihmetyttää.
tapahtumia. Taiteiden yötä
Useina vuosina olen ollut
on valtakunnallisesti vietetty
katsomassa Kalajoen hienot
jo usean vuosikymmenen
ilotulitukset, tänä vuonna on
ajan, yleensä näin elokuussa.
hankalampaa, kun pitäisi
Ensimmäistä kertaa sitä on
ehtiä joka paikkaan. Sää
vietetty Turussa ja Helkyllä taitaa tehdä tepposensa
singissä jo vuonna 1989 ja
molemmille tapahtumille.
Helsingissä se on aina ollut
HHH
osa tapahtumarikkaita Helsingin juhlaviikkoja. Siellä Yksi varma syksyn merkki
museot ja galleriat ovat Tai- on myös Kansalaisopiston
teiden yönä myöhään auki kurssien alkaminen. Tänä
ja myös ympäri kaupunkia vuonna opinto-opas jaetaan
kaupoissa ja kahviloissa Vieskan Viikon välissä ja se
on erilaisia esityksiä. Nii- tapahtuu ensi perjantaina.
nä vuosina kun itse asuin Itse en vielä ole ehtiynyt
Helsingissä, osallistuin aina perehtyä kurssitarjontaan
Taiteiden yöhön, en kuiten- kovinkaan syvällisesti, mutta
kaan vielä 90-luvulla, jolloin yleensä sieltä on löytynyt
meno oli kuulemani mukaan monia mielenkiintoisia
aika villiä ja varsinainen vaihtoehtoja. Aika vain
kulttuurinen puoli näytteli tahtoo pienyrittäjällä olla
nykyistä pienempää osuut- rajana, mutta jospa tänä
ta tapahtumissa. Tuttavat vuonna ehtisin edes jolovat puhuneet aikaisempien lekin lyhyelle kurssille. Ja
vuosien tapahtumista kuin onhan tarjonnassa myös
”syksyisistä vapuista”, mutta yksittäisiä luentoja, joihin
sittemmin tapahtumayö on osaan on myös vapaa pääsy.
HHH

Muutenkin jokin uusi harrastus on mukava aloittaa
näin syksyllä, kun ulkona
alkaa viilenemään ja illat
pimenemään. Tai jatkaa
niitä tuttuja harrastuksia
jotka kesän ajan ovat olleet
tauolla. Itse en ole vielä
ehtinyt miettiä mitä uutta
voisin aloittaa tälle syksylle,
mutta kyllähän Ylivieskassa
ainakin mahdollisuuksia
löytyy. Kannattaa kuitenkin aktivoitua, ettei jää
jumittumaan liiaksi sohvalle
television ääreen! Mukavaa
viikonloppua ja nautitaan
syksystä kaikin puolin!

Perjantai 25.8. (vk 34): Loviisa
Lauantai 26.8: Ilmi, Ilma, Ilmatar
Sunnuntai 27.8: Rauli
12. sunnuntai helluntaista
Maanantai 28.8. (vk 35): Tauno
Tiistai 29.8: Iina, Iines, Inari
Keskiviikko 30.8: Eemeli, Eemil, Eemi
Torstai 31.8: Arvi
Perjantai 1.9: Pirkka

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Jokirannan keittiön ruokalista

Vaihto-oppilaana Enschedessä

Ota kaikki irti

C

entria Ammattikorkeakoulun seinällä
on maailmankartta,
jonka eteen pysähdyin usein
haaveilemaan jo ensimmäisenä opiskeluvuotenani
vuonna 2014. Siihen oli
merkitty kaikki ne maat,
joiden kautta Centrialta
pääsee vaihto-opiskelemaan.
Vaihto-opiskeluun haetaan
hyvissä ajoin etukäteen.
Hakuprosessini alkoi viime
joulun aikaan. Haaveesta tuli
totta keväällä, jolloin sain
Saxionista hyväksymiskirjeen. 20.8.2017 hyppäsin
rinkan kanssa matkalle
Enschedeen, Hollantiin.
Opiskelen täällä Business
Engineering-linjalla noin
viiden kuukauden ajan.

Enschede on varsin idyllinen kaupunki Overijsselin
provinssissa Itä-Alankomaissa lähellä Saksan rajaa.
Koulun talonmies kertoi
ulkomuistista, että Saxionin ammattikorkeakouluun
tulee tänäkin syksynä noin
260 opiskelijaa. Vaihto-opiskelijoilla on tietyllä tapaa
velvollisuus pohtia vaihdossa
oppimaansa joko blogin tai
oppimispäiväkirjan kautta,
ja Vieskan Viikko tarjosi
minulle mahdollisuuden
kirjoitella tänne viikoittain,
miten matka sujuu. Opiskelijavaihdossa ei suoriteta
vain opintopisteitä, vaan
myös opitaan uusia tapoja
ajatella ja toimia.
Viimeisellä viikollani

Aurinko

Aurinko nousee klo 05:44 ja laskee klo 21:02.

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
Perjantai: Nakkikeitto, kasvispalat, pehmeä leipä
Maanantai: Sotkamolainen kalakeitto, suolakurkku, pehmeä leipä
Tiistai: Broilernuggetit, riisi, lämmin currykastike,
raejuusto-porkkanaraaste
Keskiviikko: Ohrapuuro, soppa, leikkele
Torstai: Maksapihvit, perunat, ruskea kastike,
kaali-kurkku-melonisalaatti, puolukkasose
Perjantai: Uunimakkara, perunasose, porkkana-suolakurkku-kiinankaalisalaatti

Kuka mitä häh?

Saxionin vehreää ja modernia kampusaluetta.
Suomessa sain usealta tutultani ohjeen ”ota kaikki
irti”. Nämä ensimmäiset
päiväni ovat menneet lähinnä asettuessa uuteen
asuntoon ja ympäristöön.
Olen oppinut käyttämään
kaasuliettä aamupuuron
keittoon, avaamaan ja sulkemaan lukot asunnossa ja
viemään roskat konttiin, jolle

pitää vilauttaa elektronista
korttia. Odotan innolla ensi
viikolla alkavaa tutustumisviikkoa kampuksella, uskon,
että siellä tulee vastaan
hieman mielenkiintoisempia
mahdollisuuksia irtiottoon!
Milla-Maria Koskela

1. Kuka maalasi tunnetun maalauksen "Huuto"?
2. Montako hopearuusuketta eli rosettia on Suomen vaakunassa?
3. Montako rajanaapuria on Sievin kunnalla?
4. Minkä nimisiä ovat Mars-planeetan kuut?
5. Montako "Uuno Turhapuro"-elokuvaa Spede
Pasanen on ohjannut?
6. Milloin euro otettiin käyttöön käteisvaluuttana
Suomessa?
7. Montako Ylivieskasta, Sievistä tai Alavieskasta
kotoisin olevaa kansanedustajaa istuu Eduskunnassa tällä hetkellä?
8. Minkä niminen on Asterix-sarjakuvan tietäjä?
9. Mikä on perkolaattori?
10. Kuka on sanoittanut Jenni Vartiaisen kappaleen "En haluu kuolla tänä yönä"?
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

Poliisi varoittaa
nettimyyntihuijareista
Poliisi on tutkinut viime
keväänä 1.5 alkanutta ja
tähän päivään jatkunutta
petos- ja rahanpesukokonaisuutta Pirkanmaalla. Poliisi
on tiistaina ottanut kiinni
kolme henkilöä ja takavarikoinut tekokokonaisuuteen
liittyvää materiaalia.
Epäilllyt ovat ilmoitelleet
myytäväksi erilaista arvokasta omaisuutta sähköisillä
myyntisivustoilla ja pyrkineet saamaan omaisuudesta
kiinnostuneet maksamaan
heidän ilmoittamalleen tilille
koko kauppasumman ilman,
että ostaja on nähnyt tavaraa
tai muuten voinut varmistua sen olemassa olosta ja
myyjän omistusoikeudesta
ilmoitettuun omaisuuteen.
Tyypillisesti myyntiin on ilmoitettu veneitä, työkoneita,
traktoreita sekä kaivureita.
Kiinniotettuja epäillään
petoksista ja törkeistä petoksista. Kaksi heistä on

miehiä ja yksi nainen.
Epäillyt ovat pyrkineet
tekemään noin neljässä
kuukaudessa kymmenillä
myynti-ilmoituksella lähes
miljoonan euron edestä
kauppaa. Onnistuneiden
petosten arvo on hieman
päälle 50 000 euroa. Poliisi on tutkinnan kestäessä
estänyt lukuisia kauppoja.
Joissakin tapauksissa ostajaa on ollut jopa vaikea
vakuuttaa siitä, että hän
on joutumassa petoksen
uhriksi.
Tilinsä päätekijöiden
käyttöön antaneita on
toistakymmentä ja heidän
osaltaan asiaa tutkitaan rahanpesuna tai sen törkeänä
tekomuotona riippuen tilile
tulleesta rahamäärästä.
Poliisi ei pysty ilman
kohtuutonta panostusta
ennalta estämään tämän
tyyppistä nettipetosrikollisuutta. Älkää hyvät ihmiset

Liikenne Huovari sai
reittiliikenneluvan Ylivieskassa
Ylivieskan kaupunginhallitus hyväksyi Liikenne
Huovari Oy:n reittiliikennelupahakemuksen Ylivieskan paikallisliikenteelle 4.9. alkaen. Silloin on
tarkoituksena aloittaa Ylivieskan sisäinen kaupunkiliikenne pienoislinja-autoilla koulujen alkamis- ja
päättymisaikojen mukaan viidesti päivässä, tunnin
välein mm. Savarin alueelle. Reitti palvelee erityisesti
opiskelijoita, liikuntarajoitteisia sekä ikääntyneitä
kaupunkilaisia suurempien kauppojen siirryttyä
keskustasta Savariin. Tarjolla kertalipun lisäksi päiväja kuukausiliput. Päivälipun hinnaksi on kaavailtu
noin viittä euroa.

Poliisin päivä 26.8. Nivalassa

ostako netistä mitään, ellette
pysty varmistumaan sitä,
että omaisuus on olemassa
ja se on myyjän omaa. Tämän asian tutkintaan on
pahimmillaan sitoutunut
yli kymmenen rikostutkijan työpanos, ja sitä olisi
voitu käyttää muuhunkin.

Virtuaalimaailmassa on
nyt jo eletty vuosia, joten
pelisäännöt pitää pikkuhiljaa
alkaa omaksumaan. Rikos
on rikos, mutta erityisesti
nettipetoksissa uhrin omalla
toiminnalla on ratkaiseva
merkitys uhriutumiselle.

Viikon Blogi

Suorittaminenko tuo hyvinvointia?

Kiire. Tuo pieni viheliäinen sana
pitää sisällään aimo annoksen
stressin makua, kelloon vilkaisuja
ja ties mitä soitetuista puheluista kireisiin niskoihin. Suorite.
Sana, joka saa inhon väristykset
kulkemaan selkärankaani pitkin.
Nykyajan suorituskeskeisessä ja
tehokkuutta arvostavassa yhteiskunnassa suuri osa ihmisistä
herää aamulla aikaisin, kiitää
töihin, painaa pitkää ja raskasta
päivää suorittaen erilaisia asioita
motivaattoreinaan mm. raha,
valta ja asema. Illalla kotiin ja
harrastukset, perhe ja uni. Hyviä,
varmasti arvostettavia asioita, ei
siinä mitään. Samanlainen kaava
toistuu päivästä, kuukaudesta ja
vuodesta toiseen. Välillä mallin
katkaisee suunniteltu matka ulkomaille tai sukuloimaan. Jopa
rentoutumisesta on tehty suorite.
Aikataulut, kokemusten keräily

Lyhyesti

ja sivistyksen jatkuva ylläpito
sen lisäksi, että olet maailman
tilanteesta ja milloin mistäkin
tärkeältä tuntuvasta asiasta kartalla
ja taatusti ajan hermolla. Vedetään
henkeä, hyvät kanssaihmiset!
Olen itsekin elänyt tuota aikaa.
Perusteluna oli se, että ihmisen
on pakko. Pakko sitä ja pakko
tätä, koska raha. Koska lainat,
koska, koska, koska.
Lopulta oli seinä edessä ja huomasin, että ainoa vaihtoehto oli
katsoa totuutta silmiin. Olin
oravanpyörässä. Se kyllä pyörisi
hamaan maailman tappiin asti
ja niin pyörisin minäkin, jollen
hyppäisi kyydistä pois. Oma
rohkeus. Oma valinta. Koin, että
elin unelmieni ja todellisen minäni
ja todellisen kutsumukseni ohi ja
totesin, että ei. Minä en halua tehdä tätä itselleni. Hotjoogaa tunti

viikossa ei riitä kattamaan ihmisen
henkisen hyvinvoinnin kysyntää.
Se ei vaan riitä. Oivalsin myös,
että todellinen kutsumukseni on
olla rakkaudellisesti läsnä muille
ihmisille ja auttaa heitä tukemalla
heitä matkalla heidän omien
vahvuuksiensa löytämisessä. Jos
itse käyn säästöliekillä, puoliteholla ja kytemällä, en mitenkään
pysty antamaan itsestäni muille
tai välittämään inspiraatiota ja
voimaa.

Poliisi kutsuu kaikki vauvasta vaariin viettämään
perinteistä Poliisin päivää Nivalan liikuntakeskuksen
pihalle lauantaina klo 11-15. Paikalla on poliisimiehiä ja lupapalvelun asiantuntijoita rupattelemassa ja
vastailemassa kysymyksiinne. Paikalla on mahdollisuus tutustua poliisin ajoneuvokalustoon ja nähdä
koiranäytöksiä. Päivän pääteemana on nettirikosten
torjunta. Ylikomisario Risto Viippola pitää puheen.
Luvassa on tietoiskuja maatalousliikenteestä, lapsille satutuntia, pyöräkiihdytystä nonstoppina jne.
Lupapalvelun asiantuntijat vastailevat lupa-aiheisiin kysymyksiin ja rikostutkijat kertovat, kuinka
voit suojautua nettipetoksilta. Poliisin ammatista
kiinnostuneilla on hyvä mahdollisuus kysyä poliisin
työstä ja koulutuksesta. Samaan aikaan alueella on
myös MTK:n lähiruokapäivä.

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

varmasti sisimmässään ääni, joka
toivoisi tulevansa kuulluksi. Se ääni
on oma ohjauksesi. Valitettavan
moni ei tiedosta tätä asiaa, tai
jos tiedostaakin, ei joko ehdi tai
uskalla kuunnella tuota ääntä.
Tuo ääni on sinun oma totuutesi,
sinun ikiaikainen ja erehtymätön
viisautesi. Meillä jokaisella on
lopulta kaikki vastaukset meissä
itsessämme. Pitää vain pysähtyä
ja olla rohkea.

Rakastamaani työtä Afrikassa
Oli tullut aika pysähtyä, kuunnella tehdessäni, olen pohtinut moitseään ja toimia siten, mikä todella nenlaista. Meillä on viedä heille
olisi omaksi aidoksi parhaakseni. sinne hienoja asioita, yrittäjyydestä
Tällainen vaatii rohkeutta, päät- oppia, tietotaitoa, kustannustetäväisyyttä ja suurta kunnioitusta hokkuutta ja koulutusvalmiutta.
omaa itseään ja lähimmäisiään- Mutta! Heillä on jotain vielä
kin kohtaan. Pitkässä juoksussa arvokkaampaa, mitä he voivat
itsensä rehellinen kuuleminen opettaa meille. He voivat opettaa
ja toteuttaminen vapauttaa ja meille hyvinvoinnin perusasiat.
luo hyvinvointia. Jokaisella on Olen nähnyt monia afrikkalaisia

naisia. Jo heidän kävelynsä on
konkreettinen esimerkki hetkeen
tarttumisen taidosta. Siinä he ovat
hiljaisen viisaita ammattilaisia.
Poissa on länsimaalaisten kiire ja
vauhti. Kasvoilla on poikkeuksetta
hymy. Heistä huokuva ystävällisyys
ja lämpö ovat syvimmän olomuodon, itse rakkauden lempeitä
esimerkkejä. Sanaton viestintä
on lämmintä ja vahvaa.
Hiljainen, syvä katse puhuttelee
usein enemmän, kuin kahden
tunnin informatiivinen faktoihin
perustuva luento. Meidän jokaisen
elämä on meidän omamme. Se,
etenemmekö polullamme päämäärä päätavoitteena, vai matkasta
nauttien ja siitä oppien, on oma
valintamme. Valitaan viisaasti.
 KatjaKoo
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Perjantai 25.8.2017

Sytykkeen toiminnat siirtyivät
Ruutihaantielle saman katon alle
Sytyke on muuttanut uusiin
tiloihin kesän 2017 aikana.
Osoitteessa Ruutihaantie 12
sijaitsevissa uusissa tiloissa
kaikki Sytykkeen toiminnat
on saatu saman katon alle
lukuun ottamatta Ylivieskan
terveyskeskuksessa toimivaa
kahvilaa. Ruutihaantien
tiloihin on tehty mittava
remontti, jotta ne soveltuvat monipuolisen työpajan käyttöön. Uudet tilat
palvelevat valmennus- ja
kuntoutuspalveluiden yksilö- ja ryhmäohjausta sekä
tuotannon ja palvelualojen
työpajoja. Myös käynnissä
olevat hankkeet Nuorten

VertaisVerstas sekä Hyvä
sauma ovat siirtyneet uusiin
tiloihin.
Tuotannon tiloihin ovat
sijoittuneet puu-, metallija kokoonpano-osastot.
Palvelualojen tiloja ovat
kierrätysmyymälä, keittiö
ja ruokala sekä vaatehuoltotilat. Ryhmä- ja yksilöohjaustiloja rakennuksessa
on useita. Tilojen suunnittelussa ja uudistamisessa on
painotettu käytännöllisyyttä
ja monikäyttöisyyttä. Pinta-alaa uusissa tiloissa on
Sytykkeen uudessa kierrätysmyymälässä Ruutihaantiellä on tilaa ja avaruutta. Keskinoin 1500 neliömetriä.
viikkona vietetään avoimien ovien päivää.
Sytykkeen perustehtävänä on heikossa työ- markkina-asemassa olevien palvelualojen työtehtävissä. osittain seinättömästi, eli
henkilöiden syrjäytymisen
Työpaja- ja ohjaustoi- useissa palveluissa ohjaus ja
ehkäisy ja työelämävalmiuk- mintojen saaminen saman tuki jatkuvat vielä asiakkaan
sien tukeminen. Sytykkeellä katon alle on tiivistänyt siirryttyä ulkopuoliseen
autetaan kuntoutujia löy- entisestään Sytykkeen yh- työkokeilu- tai harjoittetämään realistiset tulevai- teisöllistä ulottuvuutta, mikä lupaikkaan, palkkatyöhön
suuden suunnitelmat ja on tärkeää heikossa työ- tai opiskelemaan.
saamaan arjenhallintansa markkina-asemassa olevien
Sytykkeellä on 33 vuoden
kuntoon. Itsetunto kohoaa henkilöiden tukemisessa kokemus työelämään kunosaamisen kanssa, kun työ- ja osallistamisessa kohti touttavan työtoiminnan järhön valmennetaan aidoissa avoimia työmarkkinoita. jestämisestä. Sytyke tarjoaa
työtehtävissä tuotannon ja Sytyke toimii jatkossakin myös matalan kynnyksen

toimintaa eli sosiaalista
kuntoutusta, jossa tavoitteena on mm. arkirytmin
hankkiminen. Vuosittain
noin 120 henkilöä osallistuu
kuntoutuksiin ja tulokset
ovat olleet viimeisten vuosien aikana merkittäviä:
noin 40% on päässyt työtai opiskeluelämään, jonka
lisäksi kuntoutuksella on
ollut merkittäviä vaikutuksia
valmentautujien arjenhallintaan ja hyvinvointiin.
Sytykkeen henkilökunta
on moniammatillinen, tällä
hetkellä työntekijöitä on
19. Yksilöohjaajina toimivat sosiaali- ja terveysalan
ammattilaiset ja työn äärellä
kuntoutujia opastavat työtehtäviin teollisuus- ja palvelualojen ammattilaiset, joilla
on myös ohjaajakoulutusta.
Sytykkeellä järjestetään
avoimien ovien päivä keskiviikkona 30.8.2017 klo
11.00 – 17.00.

Sähäkkä kuntouttaa nuoria
kohti itsenäistä elämää
kuin Ylivieskaan? (Sähäkkä
Oy:n muut kuntoutusyksiköt sijaitsevat Oulaisissa, ja
tuleva Jyväskylässä, toim.
huom.)
- Näimme tarpeen Oulaisten lastensuojeluyksikölle,
Mikä on Sähäkkä Oy? Mitä - Ylivieskan yksikkö perus- kun saimme joka vuosi
palveluja se tuottaa?
tettiin v. 2006 Kantokylälle. viestejä alle 18-vuotiaista
- Sähäkkä tuottaa psyki- Idea oli minun ja Sainion nuorista, joille kysyttiin
atrisia palveluja nuorille ja Antin, kun molemmat vielä paikkaa Ylivieskan yksikösnuorille aikuisille. Perusaja- työskentelimme Visalan sä. Ylivieskan kuntoutuskoti
tuksena on, että palveluiden sairaalassa. Olimme havain- on 18-29-vuotiaille suunpariin tuleva oireileva nuori neet, että monilta nuorilta nattu. ”Kentältä” tuli siis
saa vaikuttavaa kuntoutusta. puuttui sellainen kuntoutus- selvä viesti nuorten yksikön
Siis sellaista, että pystymme polku, joka auttaa sairaalasta tarpeesta. Siitä kertoo jo se,
yhdessä aikaansaamaan eteenpäin. On ollut erilaisia että paikat ovat Oulaisten
sellaisia tuloksia, jotta nuori asumispalveluyksikköjä,
pääsee takaisin mahdolli- mutta ei sellaista aktiivista
simman tavalliseen elämään kuntoutuspaikkaa, minkä
kiinni.
avulla nuori
Onko teillä ollut kauan pääsisi aidosti kuntoututoimintaa Ylivieskassa? maan ja kohti itsenäistä
Mistä paikan perustaminen elämää.
juontaa juurensa? Kenen Mistä saitte idean lähteä
ideoima se on ollut?
laajentamaan muuallekin,
Sain tilaisuuden haastatella Ylivieskalaisen Kuntoutumispalvelut Sähäkkä Oy:n toimitusjohtajaa Janne
Vuolukkaa. Esitin hänelle tarkentavia kysymyksiä
Sähäkän toiminnasta, palveluista sekä muusta ajankohtaisesta.

yksikössä täynnä.
Entäpä
Jyväskylään
(04.09.17) avattava yksikkö?
Millainen se on?
- Toiminnaltaan sen pitäisi
olla hyvin samankaltainen
kuin täällä Ylivieskassa,
meillä on kokemus sen
toimivuudesta, jota toki
kokoajan kehitämme. On
olemassa se ”perussapluuna”,
mikä on hyväksi havaittu
tässä toiminnallisessa kuntoutuksessa.
Millaiset tulevaisuudennäkymät yksiköillä on?
- Toisaalta se on vielä

arvailua, mutta toisaalta
myös kokemusta näiden
reilun kymmenen vuoden
ajalta, että tarvetta oikeasti
on. Ja lisäksi kun olemme pystyneet osoittamaan
palveluntuottajana, että
saamme tuloksia aikaan
näiden nuorten kanssa.
Rima on korkealla, mutta
suunta on ainakin oikea.
Olemme löytäneet oman
paikkamme.
Haastattelin lehteen myös
erästä kuntoutujana ollutta
nuorta:
- Teini-iässä jouduin ensimmäisen kerran osastolle,
kun en pärjännyt enää kotona. Välillä olin muutaman
kuukauden vanhempieni
luona, ja sitten taas osastolla.
Siitä tuli oikea ”osastokierre”. Jossain vaiheessa
tuli mahdollisuus päästä
tutustumaan Sähäkkään.

Olin juuri täyttänyt 18
vuotta. Tullessani vointini
oli ollut ihan ok jonkin
aikaa, kolme ensimmäistä
kuukautta menivät nopeasti,
ja etenin ”portaalta” toiselle
vauhdilla. Parasta oli kun sai
kokeilla uusia juttuja, välillä
mukavuusalueen ulkopuoleltakin. Tuli hyvä fiilis kun
lähti asioihin mukaan. Vaikeampia jaksojakin oli, jotka
kestivät kuitenkin lyhyen
aikaa. Olin kuntoutuksessa
vajaa kaksi vuotta, ja olen
iloinen että sain kokeilla
siipiäni ja asteittaista kuntoutusta. Loppuvaiheessa
asuin jo omassa asunnossani
ja päiväkäynnit vähenivät.
Tällä hetkellä opiskelen, ja
on tunne että elämä kantaa.
Lisätietoa Sähäkästä löydät
nettisivulta www.sahakka.fi
Laura Sakko
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Päivän sana

Uuden kirkon
suunnittelukilpailun
jatkoehdokkaat valittu
Ylivieskan kirkon suunnittelukilpailun palkintolautakunta valitsi osallistuneista 214 ehdotuksesta
22 jatkoon.
Ehdotusten modernius
on herättänyt kritiikkiä,
palkintolautakunta perustelee valintojaan sillä, että
nykypäivänä rakennetaan

tämän päivän näkökulmasta.
Lokakuun loppuun mennessä päätetään suunnittelukilpailun palkintosijat, jonka
jälkeen kirkkovaltuusto
tekee päätöksen tulevan
kirkon ulkomuodosta. Rakennustöiden pitäisi alkaa
2019. Ehdotukset ovat nähtävillä seurakunnan sivuilla.

Perjantaina, 25.8.2017
Ps. 81:9-11

Kuule, kansani, minä varoitan sinua.
Kunpa kuulisit minua, Israel! Muuta
jumalaa sinulla ei saa olla, vierasta
jumalaa älä kumarra. Minä olen Herra,
sinun Jumalasi.

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

Kirkon suunnittelukilpailun Kalajoen ylle rakennettava
ehdotus "Silta" on yksi jatkoon päässeistä 22 ehdotuksesta.

Ylivieskan kirkon suunnittelukilpailun 214 kilpailutyötä on nähtävissä seurakunnan kotisivuilla
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/
arkkitehtikilpailu.

Kiinnostaako kirjoittaminen?

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa
tarjolla luovaa kirjoittamista
Tänä syksynä alkaa Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa Ylivieskassa
25 opintopisteen Luovan
kirjoittamisen kurssi, joka
soveltuu kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille
tai kirjoittamaan joutuville kuten opiskelijoille,
yhdistyksissä toimiville,
poliitikoille, pöytälaatikkokirjailijoille, runojen kirjoittajille ja sukututkijoille.
Kurssin avulla voit täydentää
omaa osaamistasi ja saada
viestinnän opetusta työelämän tarpeisiin, hyödyntää
esimerkiksi välivuoden
opiskelemalla yliopistoihinkin kelpaavan kurssin,
jonka voit myöhemmin
liittää hyväksilukuna osaksi
korkeakouluopintojasi tai
sivuaineeksi. Opettajina
toimivat kirjastotoimenjohtaja, kirjailija Ulla-Mari
Kivi, sanataideohjaaja, kirjailija, yhteisötaiteilija Timo

Harju ja viestinnän lehtori
ja freelance-toimittaja Eija
Huotari.
Koska Luovan kirjoittamisen kokonaisuudessa
on niin proosaa, draamaa
kuin lyrikkaakin, se soveltuu hyvin myös pöytälaatikkokirjoittajille. ”Ehkä
kurssin jälkeen liikenee
rohkeutta jopa tekstien
julkaisemiseen omakustanteena tai tarjoamalla
isommille kustantajille tai
vaikkapa paikallislehden
avustamiseen”, ehdottaa Eija
Huotari. Opinnot soveltuvat
pohjakoulutuksesta riippumatta kaikille, jotka haluavat
kirjoittaa aiempaa paremmin
ja luovemmin. Opinnoissa
ammattikirjoittajat ohjaavat
työskentelyäsi.
Luovan kirjoittamisen
kurssilla on sekä harjoituksia
että luentoja. Itsenäisesti
suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja pienryhmissä

opettajajohtoisesti tai vertaistuella tapahtuvan palautteenannon avulla opiskelija
harjaantuu tavoitteelliseen
tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien
erittelyyn ja arviointiin.
Opiskelija oppii suhteuttamaan omaa kirjoittamistaan
kirjallisuuden tradition tarjoamiin malleihin ja kehittää
ymmärrystään kirjoittamisen taustalla vaikuttavista
historiallisista ja kulttuurisista tekijöistä. Luovan
kirjoittamisen perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen
kulttuurin käytäntöihin
sekä erilaisten tekstilajien
historiaan, toimintatapoihin
ja analyysiin.
Opinnot koostuvat luento-opetuksesta, ryhmäopetuksesta ja itsenäisestä
työskentelystä. Kurssikokonaisuuteen kuuluu Johdatus
kirjoittamiseen, jolla kokonaisuus aloitetaan. Sen ohjaa

Huotari. Sitten tulevat osiot
Proosan kirjoittaminen,
Lyriikan kirjoittaminen,
Draaman kirjoittaminen
sekä Tietokirjoittaminen,
joiden jälkeen on arviointi
ja koonti kokonaisuudesta.
Turun Yliopiston tutkintovaatimusten mukaan
suoritettavan Luovan kirjoittamisen 25 opintopisteen
kurssin voi liittää myös
osaksi yliopistotutkintoa.
”Kun luovaan kirjoittamiseen sisältyy myös tieteellistä
kirjoittamista, soveltuu se
hyvin myös jatkotutkintoja tekeville”. suosittelee
Huotari.
Ilmoittautuminen Luovan kirjoittamisen kurssille
tulee tehdä 11.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan
kesäyliopiston Oulun tai
Ylivieskan toimipaikkaan.
Opintojen suoritusaikaa on
31.12.2018 saakka.
Eija Huotari

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu:
Lenni Matias Jaakkonen, Arvi Viljami Rautakoski, Milea
Ava Amelia Juola, Noomi Matilda Palokangas, Onni Elmeri
Kinnunen
Avioliittoon kuulutetaan:
Mika Aleksanteri Alatalo ja Emma Julia Viiltola, Sami Juhani
Vähäkangas ja Kati Anna Marjatta Kero, Hannu Tapani Savukoski ja Mirkka Maaria Stenmark
Kuolleet:
Helvi Johanna Kangas 90 v., Sirkka Marjatta Jylhä 89 v., Katri
Elisabet Kontio 89 v., Paavo Vilhelmi Similä 74 v. ja Jari Pekka
Rantala 53 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
La 26.8. klo 18-20 Vihkihetki Suvannon kappelissa; klo 18
Puhdas armo -konsertti Akustiikassa, Singet Ensemble ja
kontratenori Teppo Lampela, Maria Saari sello, Niina Ylikulju
urut, Juha Sorvisto Martti Luther, Ruusa Saarinen valokuvataide sekä vanhan musiikin soitinyhtye, liput 10 e, järjestää
Ylivieskan seurakunta ja Ylivieskan kulttuuritoimi.
Su 27.8. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Timo Määttä,
Kari Tiirola, Eeva Korhonen,Chorus Vallis joht. Soili Autio, perheneuvoja Sirpa Järvelän tehtävään siunaaminen, pyhäkoulu,
kirkkokahvit; klo 14.30 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Leevi
Saukko ja klo 16 Urho Savela.
Ma 28.8. klo 16.30 Virsikuoron harjoitukset Suvannon
kappelissa.
Ti 29.8. 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.
Ke 30.8. klo 7.30 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone
Lydiassa; Toimistot kiinni suunnittelupäivän vuoksi; klo 18
Raamattu-ja yhteyspiiri toimitalo Pietarissa (miehet koolla
syksyn aikana Laguksessa, naiset Lydiassa).
Herättäjän Eloseurat la 2.9. klo 18 Aattoseurat kirkon raunioilla, sateella seurakuntakoti Mariassa, Aaro Marjakangas,
Sanna Jukkola; su 3.9. klo 10 Messu Suvannon kappelissa
(kirkkokyydin paluu klo 12.30), klo 13 Päiväseurat, Tuomo
Kälviä, Eeva Eerola, klo 15 Lähetysseurat, Jouko Kuismin,
Matti Nuorala ja klo 18 päätösseurat, Anita Leppälä, Reino
Junttila.
Kävele Naiselle Ammatti -tapahtuma su 10.9. Suvannon
kappelilla, klo 10 Maailmojen messu, kirkkokahvit, kävelytapahtuman avaus, alkulämmittely, kävelylenkit 5,7 tai 1.6
km (esteetön). Yhden ammatin arvo 30 euroa, ilmoittaudu
mukaan täällä: www.naistenpankki.fi/kavele-naiselle-ammatti.
Kaikkien 31.8. mennessä ilmoittautuneiden kesken arvotaan
upeita Naisten Pankin tuotepaketteja.
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 044-7118630.
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 8.3010. Päivystysaikana vastaa numero 044-7118670. Heinä-elokuun aikana diakoniatoimiston asiakasvastaanotto on suljettu
perjantaisin. Erä EU-elintarvikkeita saatavilla diakoniatoimistosta aukioloaikoina.
Kirkkokyyti Suvannolle messuun sunnuntaisin seurakuntakoti
Mariasta, lähtö klo 9.40, paluu n. klo 11.30. Kyydin omavastuu
2 e. 3.9. paluu vasta klo 12.30.
Kantokylän ja Tuomelan kyläkerhojen kesäretki Pietarsaareen ti 29.8. Retkelle lähtö klo 7.45 seurakuntakoti Maria ja
klo 8 Vähäkankaan koulu.
Isokosken ja Löytyn kyläkerhojen retki ti 26.9. Kalajoelle.
Lähtö Löytyn koululta klo 10 ja Isokoskelta Willamiinan pihalta
klo 10.15. Ruokailu Käännän kylällä Wanhassa Aapiskukossa ja käynti Kalajoen kirkossa, meren rannalla ja kahvilla
keskustassa. Paluu noin klo 16. Ilmoittautuminen Marjalle
044-7118629
LAPSET
Pyhäkoulu sunnuntaisin jumalanpalveluksen saarnan aikana
Suvannon kappelissa
Päiväkerhotiloihin tutustuminen uusille kerholaisille tiistaina
29.8 klo 15-17 Toimitalo Pietarissa, sisäänkäynti A
Päiväkerhoon ilmoittautuminen on avoinna seurakunnan Internet-sivulla vielä 30.9 asti. Tilaa on 4-5-vuotiaiden kerhoissa.
Päivähoidon pyhäkoulukauden yhteinen aloitus torstaina
24.8 klo 9.30 Suvannon kappelilla ja perjantaina 25.8 klo 9.30
Toimitalo Pietarissa.
NUORET
Pe 25.8. klo 18-23 Oloilta Vitiksessä.
Pe 1.9. klo 18-23 Oloilta Vitiksessä.
MUUT
Talousarvioavustukset vuodelle 2018: hakemukset tulee
jättää taloustoimistoon, Terveystie 11, tai sähköpostilla
marjo.rattya@evl.fi 30.9. mennessä. Avustusta voivat hakea
seurakunnallista toimintaa harjoittavat yhteisöt, yhdistykset
ja järjestöt. Avustuksista päättää kirkkovaltuusto ensi vuoden
talousarviota vahvistaessaan.
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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TAITEIDEN YÖ YLIVIE SKAS SA

Ylivieskan Taiteiden yö - yhdessä
Ylivieskan Taiteiden Yö järjestetään tänä vuonna Ylivieska 150 - Suomi 100 tunnelmissa.
Viikonloppu on nimetty valtakunnallisesti
Suomi 100 Yhdessä viikonlopuksi, sillä ajankohdasta on sata päivää Suomen 100-vuotis
-itsenäisyysjuhlallisuuksiin joulukuun alussa.
Ylivieskan Taiteiden yö
koostuu jälleen monipuolisista tapahtumista. Oppilaitokset, järjestöt, yhdistykset, eri harrastajaryhmät
sekä yksityiset henkilöt
tekevät yhdessä Taiteiden
yö -päivästä tapahtuman,
mikä kruunaa loppukesän.
Taiteiden yö levittäytyy
jälleen pitkin Ylivieskan
kaupunkia mahtavalla tapahtumakattauksella.
Myllyaukiolla kuullaan
sykähdyttäviä musiikkiesityksiä laidasta laitaan
sekä siellä on mahdollisuus
nauttia erilaisia ruokavälipaloja kulttuurin lisäksi.
Lapsia kutsutaan mukaan
keppihevosten kokoontumisajoihin ja kasvomaalauksiin, yhteisötaidetta
tehdään Helaalan Myllyllä Sanna-Mari Prittisen

ohjeistuksen mukaisesti.
Kulttuurikävelyt starttaavat
Myllyaukiolta kolmesti päivän aikana. Asemapäällikön
talolla on taidetyöpaja Lena
Segler-Heikkilän kanssa
sekä siellä on mahdollisuus
kuulla Henna Haapalan
luento Stressi rajoittaa luovuutta.
Elämystalo Artterissa
puolestaan on origamityöpaja himmeleiden merkeissä
sekä improtyöpaja, musiikkia
ja yhteislaulua. Sputnik
kutsuu taiteiden iltapäivään
mm. talon porrasmaton
maalaukseen ja kirjastolle
on mahdollisuus tulla nauttimaan runoista, kilpailuista
ja lautapeleistä. Suvannon
kappelilla vihitään hääpareja,
Tuokiotuvalle on mahdollista mennä seuraamaan Tupateatteria, runoja ja musiikkia.

Taiteiden yössä nähdään mm. Markus Kaarron monologi "Sikamageeta" tunnelmallisissa ns. "Vanhan Vieskan" tiloissa
Kauppakatu 14:n alakerrassa.
Kulttuurikeskus Akustiikka
tarjoaa tutustumistunnin
baletin maailmaan Lena
Segler-Heikkilän johdolla.
Akustiikassa kuullaan myös
alkuillasta tervehdyttävän

Lauluyhtye Kuutama
Tuokiotuvalla
Tuokiotuvalla nähdään lauantaina muun ohjelman
ohessa Ylivieskalais-Sieviläinen kansanlauluyhtye
Kuutama.
Tuvan ohjelmistossa nähdään myös Tupateatterin
ensi-illassa näytelmä "Juhlapuhe", Mansikkakangas Oy:n
"Harmonikat kesäillassa" sekä
Kirjaston runoryhmä esittämässä teosta "Suomi on!".
Ilta huipentuu tarinointiin ja muisteloihin nuotiotulen äärellä. Tarjolla on
myös pientä purtavaa.

Lauluyhtye Kuutama kansallispuvuissaan.

rauhoittavaa Sointukylpyä
sekä Singet- lauluyhtyeen ja
vanhanmusiikin orkesterin
Puhdas armo -konsertti.
"Vanhan Vieskan" tiloissa
kuullaan Heikki Knuutilan

ohjaama, Markus Kaarron
esittämä monologi ja keskustan yrityksissä Vaateliike
Olgassa, Ylivieskan kotikutomo ja käsityöliikkeessä
kuin myös Pankkiaukiolla

on monenlaista ohjelmaa.
Tervetuloa Taiteiden Yöhön!
Tarkemmat ohjelmatiedot
www.ylivieska.fi/taiteidenyo

Kirjastosta kajahtaa
taiteiden yönä
Kirjasto on vahvasti mukana
taiteiden yössä lauantaina
26.8. Kirjasto on auki normaalisti klo 10.00–15.00 ja
ovet aukeavat jälleen illalla
klo 18.00–22.00. Illan ohjelman aloittaa Lukuponi
Moonan vierailu kirjaston
pihalla klo 18.30–20.00.
Lapset ja lapsenmieliset voivat tulla lukemaan Moonalle
runoja ja pieniä lukupätkiä
taikkapa muuten vaan paikan päälle ihastelemaan
pientä ponia.
Kirjaston runoryhmä

esiintyy klo 19.00, jolloin
pääsemme hetkeksi heittäytymään runojen siiville.
Poistokirjamyynnistä voi
bongata lukemista niin
lapsille, nuorille kuin aikuisille. Kirjaston kokoelma on
täydentynyt useilla uusilla
lautapeleillä ja taiteiden yönä
kirjaston lehtilukusalissa

pelit ovat kaikkien pelattavissa. Tule siis mukaan
ystäväporukalla testaamaan
uusia lautapelejä.
Kirjastoauto Tarinatoukka saadaan illaksi kirjaston
pihalle, jolloin autoon voi
käydä tutustumassa mutta
myös lainaamassa kuunneltavaa ja luettavaa. Illan
ohjelman täydentävät tietokilpailut.
Tarjolle on laitettu myös
pientä naposteltavaa. Tervetuloa sankoin joukoin
mukaan illan tapahtumiin!
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LAUANTAINA 26.8.2017
Ohjattua toimintaa, videoinstallaatioita
ja ulkoilmaesityksiä
Taiteiden yöhön tuodaan videotaiteen kautta
uusi osio tälle vuodelle. Ylivieskan seudulla
on luotu videotaidetta Suomi 100 vuotta
teeman ympärille.
Tuotoksia päästään näkemään Ylivieskan Taiteiden
yössä tulevana lauantaina
26.8. Suomi 100 vuotta
-teemasta on poimittu videotaiteeseen suomalaista
identiteettiä ja maisemaa.
Esimerkiksi kuvaamalla
seudun alueella perinteisissä
miljöissä otoksia ja käyttämällä esiintyjien asusteina
vanhaa pukeutumiskulttuuria. Tämän lisäksi on koottu
myös muita teoksia kuten
3D-videoinstallaatioita
yhdistyen toiminnallisiin
teoksiin ja kivikaudesta
kertova, alueella kuvattu
Kukurtaja-elokuva, joka
alkaa hieman yli yhdeksän
(kesto n. 50 min). Kaikki
videotuotokset heijastetaan
Taiteiden yössä viisimetriselle valkokankaalle ulkotiloissa Juurikoskenkadun
viereisellä pankkiaukiolla.
Ylivieskalais-oululainen
tuotantoryhmä hyödyntää
videotaiteessa myös Suomi
maailmassa aihetta. Suomi-miljöö näkyy kuvina ja
yhteisinä hetkinä vuonna
2017 osassa muuta maailmaa.
Kuvauspäivinä on kuvattu
muun muassa muusikkoja
maaseutumiljöössä. Kuvissa

näyttäytyy muusikkojen
mielenmaisemaa välähdyksenomaisina kuvituskuvina
Pohjanmaan lakeuksien
ympäristöä yhdeksältä alkaen. Video on kuvattu
mm. Ylivieskan, Alavieskan
ja Haapaveden alueella.
Paikallisten tekijöiden lyhytelokuvia nähdään myös
illan aikana ennen yhdeksää.
Action Paintingissa
osallistujat pääsevät kokeilemaan erilaista tapaa
maalata ohjatusti ja vapaasti suurille kankaille
taideteoksia kuudesta alkaen. Action Painting on
tarkoitettu kaikenikäisille.
Yhteisötaiteessa toteutuu
monen eri-ikäisten osallistuminen mielenkiintoiseen
tekemiseen puoli seitsemän aikaan, jossa muun
muassa tehdään pohjalaista
omakuvaa MeWeArtin
toteuttamana, joka lähtee
myöhemmin nähtäville
Espanjaan. Taidepajoihin pääsee osallistumaan
tulemalla paikalle ilman
ennakkoilmoittautumisia.
Ohjatussa nia-tanssissa
kahdeksan aikaan osallistujat
saavat kokeilla suosittua
vapaata tanssia, jossa taustamusiikki ja videoinstallaatiot

Action paintingissa osallistujat saavat maalata suurille kankaille. Saatavilla maalaussuojaa vaatteille paikan päällä.
Voit huomioida tämän myös pukeutuessa Taiteiden yöhön. Sopii koko perheelle.
tuovat tunnelmaa elokuiseen
iltaan. 3D-installaatiossa näkyy muun muassa
lohikäärmerobotti, joka
on näkemisen arvoinen
kaikenikäisille.
Pankkiaukiolla tapahtuvat taidepajat sisältävät
materiaalit ja ohjauksen.
Toiminnallisiin osioihin
ja videoesityksiin on vapaa
pääsy kaikille ja osallistuminen on ilmaista.

Videotaidetta Pohjanmaan lakeuksilla esiintyy muun muassa susi, lampaita ja
poro paikallisten muusikoiden lisäksi. Musiikkivideo on Merja Haukipuron,
Timo Kukin ja Tomi Salakan yhteisprojekti. Riikka Yli-Kotila on toiminut
teoksen yhtenä säveltäjänä.

Kevätkääryleitä ja grilliherkkua
Continum on osa Kim Kupiaisen 3D-renderöityä videosarjaa.

Taiteiden yön kävijöille on
tarjolla myös pientä purtavaa, kuten kevätkääryleitä,

kahvia, teetä ja liha- ja vegemakkaroita pankinaukiolla.
Makkaroiden tuotto menee

FC Ylivieska -jalkapalloseuran nuorten toiminnan
hyväksi.
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Kesäkausi huipentuu Kalajoen Venetsialaisiin

Hiekkasärkkien liikennejärjestelyitä
muutetaan väliaikaisesti klo 21-24
Kalajoen Venetsialaisia
juhlitaan tulevana viikonloppuna 25.-26.8. Venetsialaiset on yksi Kalajoen
suurimmista ja vilkkaimmista yleisötapahtumista.
Ohjelma on tänä vuonna monipuolisempi kuin
koskaan. Hiekkasärkkien
ravintoloissa ja terasseilla
soi livemusiikki ja karaoke.
Rantakallassa on Venetsialaistanssit ja Viihdekeskus Merisärkällä esiintyy
perjantaina Jari Sillanpää
sekä lauantaina Tuure Kilpeläinen. Muushimestarit
puolestaan tanssittavat väkeä
Ravintola Dyynissä molempina iltoina. Venetsialaisia
juhlitaan perjantaina myös
Kalajoen keskustassa, jossa
järjestetään mm. Iltatori ja
Zetor-kyyditystä klo 15-18.
Lasten Venetsialaisia vietetään lauantaina Kalajoen
Kesäteatterilla klo 13.
Venetsialaiset huipentuvat lauantaina ilotulitukseen,
joka on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista. Ilotulitus
järjestetään Hiekkasärkkien

rantahietikolla klo 23 (säävaraus). Alueelle saapuu illan
aikana merkittävä yleisö- ja
automäärä, joten ruuhkaan kannattaa varautua.
Liikenteen sujumisen ja
turvallisuuden parantamiseksi Hiekkasärkkien liikennejärjestelyihin tehdään
yhteistyössä viranomaisten
kanssa mittavia muutoksia
vilkkaimman kolmen tunnin
ajaksi lauantaina klo 21-24.
Merkittävimpänä muutoksena on Matkailutien
liikenteen muuttaminen
yksisuuntaiseksi. Ajosuunta on ABC:n risteyksestä
Tapion Tuvan suuntaan.
Toisin sanoen klo 21 alkaen
Hiekkasärkkien alueelle
ajetaan autoilla sisään ainoastaan ABC:n liittymästä.
Tapion Tuvan kohdalla oleva
liittymä Hiekkasärkkien
suuntaan suljetaan. Tällöin
toinen ajokaista jää vapaaksi
pelastusajoneuvoille. Yksisuuntainen ajosuunta koskee
kaikkia moottoriajoneuvoja,
myös alueella työskenteleviä
sekä takseja.

Keskuskarin ja Tuomipakkain alueilta poispäin
tuleva liikenne ohjataan
8-tietä kohti vain Usvametsäntien kautta. Liikenteen
sujuvuutta opastetaan liikennemerkein ja puomein.
Lisäksi alueella on liikenteenohjaajia. Myös 8-tien
nopeusrajoitus muutetaan
Hiekkasärkkien kohdalla
tilapäisesti (60 km/h).
Pysäköintialueita löytyy
mm. Kylpylähotelli Sanin
edustalta ja JukuParkin molemmista päädyistä, lentokentältä sekä Viihdekeskus
Merisärkän, Lokkilinnan,
Rantakallan ja Raviradan
edustalta.
Toivottavaa on, että lähellä asuvat liikkuisivat
kävellen, polkupyörillä tai
kimppakyydeillä. Paikalle
kannattaa saapua hyvissä
ajoin, viimeistään klo 21-22
aikoihin. Alueelle saapumiseen ja sieltä poistumiseen
kannattaa myös varata aikaa
ja malttia. Venetsialaisten
ohjelma löytyy www.visitkalajoki.fi/venetsialaiset

Rautatiekatu 1:n purkutyöt
tehdään vielä tänä vuonna

Rautatiekatu 1:n purkusuunnitelmat etenevät, joskin niitä on viivyttäneet mm. asbestitutkimukset. Purkutyöt käynnistyvät tämän vuoden aikana. Koko rakennus on ollut tyhjillään jo alkukesästä asti. Suunnitelmat tontille mahdollisesti tulevista rakennuksista ovat vielä auki, mutta asiassa edetään kaavan mukaan.

MyWay tarjoaa
maksutonta valmennusta
uudesta urasta unelmoiville
My Way -hanke järjestää
syyskaudella 2017 uudesta
urasta unelmoiville osallistujilleen maksuttomia
valmennussarjoja Raahessa,
Oulaisissa, Haapavedellä,
Siikajoella, Kärsämäellä,
Alavieskassa ja Ylivieskassa.
Valmennuksissa kehitetään
työnhakuvalmiuksia ihmisen kokonaisvaltainen
hyvinvointi huomioiden:
vahvistetaan voimavaroja
ja itsetuntoa positiivisen
psykologian keinoin, pohditaan ja tuotteistetaan omaa
osaamista sekä harjoitetaan
vuorovaikutustaitoja ja taitoja markkinoida itseään.
Ohjelmassa on myös ”Virtaa
urasuunnitteluun liikunnasta
ja ravinnosta” -valmennus
Raahessa, Oulaisissa ja Alavieskassa. Syyskuun kahdella
Osaajaklinikalla Ylivieskassa
hiotaan hakemukset, cv:t ja

LinkedIn -profiilit kuntoon. Valmennuksiin voi
osallistua kaikilta alueen
paikkakunnilta.
Lokakuun alussa My
Way -hanke järjestää Virtaa
koneeseen -hyvinvointitapahtuman Kulttuurikeskus
Akustiikassa. Puhujina tapahtumassa ovat mielen
hyvinvoinnin asiantuntija,
FT Rita Ahvenniemi, toisen mahdollisuuden saanut
”FightBack” Pekka Hyysalo
sekä elämäntapamuutos
expertti Tomi Kokko.
Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston
lisäksi neljä Pohjois-Pohjanmaan eteläosan seutukuntaa, 10 kuntaa sekä
Jedu. Lisätietoa syyskauden
valmennussarjoista ja My
Way -hankkeesta löytyy
netistä mywayhanke.fi.
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Apteekkarin kynästä

Menokalenteri
Perjantaina 25.8.

Sunnuntaina 27.8.

Kokkolan Venetsialaiset Kokkolan Kauppatorilla klo
17.30-24.00, ohjelma www.kokkola.fi/venetsialaiset.

Emoji-elokuva klo 14.30, Annabelle: Creation klo 16:30
Kinokulma, Asemakatu 1, Oulainen.

Bar5 Jamit / Open Mic klo 21-03, Bar5, Kauppakatu 14.
Napapiirin sankarit 3 klo 19, Kinokulma, Asemakatu
1, Oulainen.

Lauantaina 26.8.
Kokkolan Venetsialaiset Kokkolan Kauppatorilla klo
10.15-24.00, ohjelma www.kokkola.fi/venetsialaiset.
Poliisin päivä klo 11-15 Nivalassa, Nivalan Liikuntakeskus Uikko, Kalliontie 59, Nivala.

Maanantaina 28.8.
Polut ja laavut tutuksi: Retki Ryökönkankaalle, lähtö
klo 17 Saarelankyläntie 422
Perhekahvila klo 17.30-19 Joukahaisen päiväkodissa,
Pakolankatu 23
Darts-kisa klo 19, Ravintola 10-kerho, Asemakatu 10

Tiistaina 29.8.

Ylivieskan Taiteiden yö, ohjelmaa alkaen klo 12 aina
yöhön asti eri puolilla kaupunkia. Tarkempi ohjelma
löytyy tapahtuman Facebook-sivulta tai www.ylivieska.
fi/tapahtumat.

Pubi-bingo klo 21 Ravintola Jokerissa, Asemakatu 2

Kalajoen Venetsialaiset klo 12-24 Kalajoen Hiekkasärkillä. Eri tapahtumia, ohjelma www.visitkalajoki.fi/
venetsialaiset.

Perhekahvila klo 9.30-11.30 Sputnikissa, Virastokatu 6

Keskiviikkona 30.8.
Darts-kisa klo 19, Ravintola 10-kerho, Asemakatu 10

Taiteiden iltapäivä Sputnikissa klo 14-16, Virastokatu 6. Kymppivisa klo 20.30-23.30, Ravintola 10-kerho,
Asemakatu 10
Frantz klo 19, Kinokulma, Asemakatu 1, Oulainen.
Piritta Savolainen Duo klo 19, J3 CafeBar, Juurikoskenkatu 8.
Ylivieskan Ladun Venetsialaismelonta Kalajoella klo
19.30-24 lisätietoja puh. 044 594 0408, ks. myös järjestöpalsta.

Torstaina 31.8.
Virin bingo Alavieskassa klo 18, Pääskyntie 1.

Perjantaina 1.9.

Bar5 Jamit / Open Mic klo 21-03, Bar5, Kauppakatu 14. Bar5 Jamit / Open Mic klo 21-03, Bar5, Kauppakatu 14
Jukka-Poika Hotelli-Ravintola Kasarissa Oulaisissa klo
23-04, Rautatienkatu 3, Oulainen.

Ilmoita oma tapahtumasi
menokalenteriin
tapahtumat@vieskanviikko.fi

Avoimet työpaikat
Ylivieskassa
Tuotantopäällikkö, paikkatietoinsinööri, puheterapeutteja, tuntiopettaja,
tekstiilityön opettaja,
myyntipäällikkö/yrittäjä,
työnjohtaja, sairaanhoitajan
sijaisuus, toimintaterapeutti,
myyjä/edustaja, myyntiedustajia, parvekelasi- ja
terassilasimyyjä, tekninen
myyjä, kiinteistönvälittäjä,
liikunnanohjaaja, urheiluvalmentaja, kokki, junatarjoilija, tarjoilija, parturi-kampaajia, ripsiteknikko,

siivoustyönohjaaja/siivooja,
keittiökalustemyyjä, kotipalvelumyyjä, Leikkien-edustaja, puhelinmyyjiä, henkilökohtainen avustaja,
kotipalvelutyöntekijä, järjestyksenvalvoja, liikenteenohjaaja, kirvesmies, rakennustyöntekijä, LVI-asentajia,
ruiskumaalari, levyseppähitsaaja, ohutlevymekaniikan
työntekijä, ompelukoneasentaja, jälkikäsittelijä/
kirjapaino, sähköasentajia,
sähkövoiman linja-asentaja,
huoltoasentaja, elektroniikka/automaatioasentaja,
tietoliikenneasentaja, teolli-

suuden tuotantotyöntekijöitä, kuorma-autonkuljettajia,
loppusiivooja, siivoojia,
ravintolatyöntekijä, yrittäjiä.

Alavieskassa
Leikkien-edustaja, kirvesmies/remonttimies, ruiskumaalari, ompelukoneasentaja, jalkinetyöntekijä,
jakeluauton kuljettaja.

Sievissä
Toimistosihteeri, kokki,
Leikkien-edustaja, jauhemaalari, hitsaaja, levytyökeskuksen käyttäjä, ohutlevymekaniikan työntekijä,
PEM-koneen käyttäjä,
särmääjiä, jalkinetyöntekijä,
pintakäsittelijä/jauhemaalauslinja, jalkinetyöntekijä,
lävistyskoneenkäyttäjä,
tuotantotyöntekijä, siivooja

Lisätietoa
työpaikoista
www.mol.fi

Ilmoita yrityksesi työpaikoista Vieskan Viikossa!

ONKO HAMPAAT
HOIDETTU?

Ylivieskan apteekissa on useana vuonna helmikuussa
ollut suunhoidon teemapäivä. Kuntayhtymän hammashoidosta on tultu kertomaan apteekin asiakkaille
suun hoidosta sekä siinä tarvittavista aineista ja
välineistä. Teemapäivät ovat olleet suosittuja, ja on
paljastunut että tietoa halutaan ja tarvitaan.
Omana kouluaikanani hammashoitajat kävivät
luokissa opettamassa hampaiden harjausta isoilla
irtoleuoilla, joiden hammasrivejä avattiin harjattaviksi.
Fluorihuuhteluita saimme säännöllisesti. ”Harjaa
hampaat, huuhdo suu, hammaspeikko lannistuu”, näin
opimme ehkäisemään kariesta, josta silloin käytettiin
myös nimeä hammasmätä. Silti sain hampaisiini
useita reikiä, joita jouduttiin paikkaamaan. Miksi
hampaat niin helposti jäävät hoitamatta? Nuorena
ehkä halutaan kapinoida eikä tehdä tylsiä asioita,
joita vanhemmat pitävät tärkeinä. Sitten ei enää
ollakaan nuoria ja on omia lapsia, joiden hampaidenpesu kyllä tulee vahdittua mutta itsestä ei enää
jakseta huolehtia. Terveys 2011 –tutkimuksessa
muutama vuosi sitten 53% miehistä ja 81% naisista
kertoi harjaavansa hampaansa suositusten mukaisesti
kaksi kertaa päivässä. Erityisesti miesten on siis syytä
panostaa suun hoitoon.
Perusasiat eivät ole vaikeita: Hampaat on harjattava aamuin illoin fluorihammastahnaa käyttäen.
Fluoria ei siis pidä vältellä, vaan käyttää suositusten
mukaan oikein annosteltuna pieni määrä. Jos käytät
hammastahnaa näin, hampaita ei tarvitse huuhtoa
harjauksen jälkeen. Sähköhammasharjan hankintaa
kannattaa harkita, sillä se ei ole turhake, vaan sillä
saadaan hampaat puhtaammiksi. Harjauksen lisäksi
on tehtävä päivittäin hammasvälien puhdistus.
Tähän löytyy apteekista laaja valikoima välineitä:
hammaslankoja ahtaisiin väleihin sekä väliharjoja ja
hammastikkuja leveämpiin hammasväleihin.
Myös ruokatavoilla voit auttaa pitämään hampaat
kunnossa. Sokerin välttäminen on kaikille tuttua,
mutta sen lisäksi täytyisi muistaa ruoka-aikojen
säännöllisyys ja kaikenlaisen napostelun välttäminen
aterioiden välillä. Päivittäinen ksylitolipurukumin
ja –pastillien käyttö on erittäin suositeltavaa. Vesi
on paras janojuoma ja makeita tai happamia virvoitusjuomia on syytä välttää.
Hampaiden huolellinen hoito vähentää reikiintymisriskiä. On myös osoitettu, että hoitamattomat hampaat
heikentävät terveyttä muutoinkin. Hampaiden ja suun
hoitoon kannattaa siis löytää aikaa, vaikka aamut,
päivät ja illat tuntuisivatkin siihen liian kiireisiltä.
Älä arastele käyttää suun hoidon ammattilaisten
palveluksia! Jos edellisestä hammastarkastuksestasi
on useampi vuosi, varaa aikaa uuteen tarkastukseen.
Ammattilainen osaa arvioida tilanteesi ja antaa juuri
sinulle parhaat ohjeet – ja apteekin valikoimasta
löytyvät aineet ja välineet!
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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Kulttuuri

Kirjaston vinkit
Suden tie - Beth Lewis
Tarinan alussa päähenkilö
asuu yhdessä mummonsa
kanssa. Tyttö on tyytymätön tilanteeseen, sillä
mummo komentelee eikä
anna hänen tehdä mitään
kivaa. Lisäksi tytöllä on
ikävä vanhempiaan, jotka
ovat lähteneet pohjoiseen
kaivamaan kultaa. Tilanne
muuttuu kuitenkin pian.
Nousee kova myrsky, joka
heittää tytön eksyksiin
metsään kauas kotoaan.
Harhailtuaan kauan tyttö
päätyy lopulta Ansastajan
mökille. Ansastaja ottaa
Elkaksi nimeämänsä tytön suojatikseen ja opettaa
hänelle kaiken mitä tietää
selviytymisestä erämaassa.

Lontoolaisen Beth Lewisin esikoisteos
Suden tie on psykologinen trilleri, jota
ei malttaisi laskea käsistään. Karut
juonenkäänteet, mielenkiintoiset
hahmot ja elävä kuvailu pitävät lukijaa
tiukasti otteessaan.
Jokainen luku lopetetaan
kutkuttavan jännittävään
kohtaan ja tarinaa on vain
pakko jatkaa eteenpäin.
Kirjan kerronta on puhekielen omaista, ja se voi vaatia
aluksi hieman totuttelua,
mutta sopii kirjan tyyliin
todella hyvin.
Tapahtumat sijoittuvat
tulevaisuuteen, jossa sivi-

lisaatio on pelkkä muisto.
“Hiton typeryyden” jälkeen
ihmisten on ollut tultava toimeen erämaan armoilla. Suden tie tuo hieman mieleen
villin lännen, sillä ihmiset
vaeltavat pitkiä matkoja
kultakentille rikkauksien
toivossa ja rauhantuomari
valvoo järjestystä armoa
tuntematta.

Vuosia myöhemmin Ansastajasta paljastuu kuitenkin hirvittävä salaisuus.
Miehellä on harteillaan
syntejä, jotka uhkaavat pilata
Elkankin elämän. Elkalle
ei jää muuta vaihtoehtoa,
kuin lähteä pakomatkalle
tavoitteenaan löytää oikeat
vanhempansa. Matkallaan
hän joutuu kohtaamaan
paljon vaaroja: karhuja,
susia, myrkyllisen järven
ja sen pahimman: ihmisen.
Keneen Elka voi luottaa?
Selviääkö hän läpi koko
pitkä taipaleen ja löytääkö
hän lopulta vanhempansa?
Mari Hannula

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 —

Ylivieskan Martat ry
4.9 maanantaina Kalajoelle Peltolan luomutilalle.
Tutustumme viljelmiin ja saa ostaa tuotteita mitä on
valmistunut.
Alueella myös museo ja kirpputori.
Kahvitus.
Lähtö klo 17 kimppakyydein vanhan torin läheltä.
SAAPPAAT MUKAAN!
Tervetuloa!

Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa
Tuokiotupa on Ylivieskan keskustassa sijaitseva, erityisesti
varttuneelle väelle suunnattu "yhteinen olohuone", jossa
on matala kynnys kaikkien tulla. Tuokiotupaa pyörittää
Yhteisestä Ovesta ry. Toimintamme on puolueetonta
ja sitoutumatonta. Tupa on auki joka päivä: ma-pe klo
9-16, la-su ja pyhät klo 11-16. ALLA LÄHIAJAN
TOIMINTAA (muutokset mahdollisia):

La 26.8. klo 12-22 Taiteiden yössä tuvalla monenlaista
toimintaa klo 22 asti, mm:
Ylivieskan Latu
klo 18 Tupateatterin kesänäytelmä (ensi-ilta): Juhlapuhe
klo 19 Harmonikat kesäillassa, Mansikkakangas Oy
Venetsialaismelonta la 26.8. Luonnon päivän melonta- esiintyy
tapahtuma Kalajoella. Lähtö yhteiskyydein Ylivieskasta klo 20 Lauluyhtye Kuutama esiintyy
klo 19.30 tai voit tulla klo 20.30 suoraan Kalajoen Letolle klo 20.30 Kirjaston runoryhmä esiintyy: Suomi On!
Vihaslahden rantaan, josta lähdemme melomaan.
n. klo 21 No muistattakos sitäkö...? –muistellaan ja
Sään salliessa melomme Keskuskarille, missä pidetään tarinoidaan yhdessä nuotion äärellä
evästauko ja sen jälkeen melotaan Hiekkasärkkien Tallituvassa klo 15 alkaen tarjolla kahvia ja lättyjä ja
edustalle katsomaan ilotulitus. Rantaan palaamme n. klo pihalla grillimakkaraa. Tuvassa tarjolla pullakahvit koko
24. Omat eväät. Ilmoittautuminen ja kajakkivaraukset päivän klo 11-22.
Sepolta. Kajakkivuokra 15€/ladun jäsen ja 20€/ei jäsen. Ma 28.8. klo 10.15 Lähdemme yhdessä laulamaan
Säävaraus
Kotikartanoon
Ti 29.8. klo 13 Uusi keskustelutuokio alkaa – tervetuloa
Polut ja laavut tutuksi. Ma 28.8. vuorossa Ryökönkankaan mukaan! Aihe tänään: Ystävän kaipuu. Vetäjänä Mailuontopolku Alavieskan Someronkylällä.
re-Liisa Salmela.
Ma 4.9. klo 10 Porukkalenkki (myös rollaattoriryhmä).
Melontaan tutustuminen Merijärven Lahdenlammella ti Yhteistyö: liikuntatoimi.
29.8. klo 18-20. Tervetuloa tutustumaan ja kokeilemaan Ti 5.9. klo 10 Tuolijumppaa tuvalla
melontaa ja suppailua.
klo 13 Käsityöpiiri kokoontuu suunnittelemaan syksyn
toimintaa. Kaikki mukaan, myös uudet osallistujat
tervetuloa!

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

Onnitteluja

Halkosirkkeli Hakki Pilke,
Japa, Palax halkaisuruuvilla
puh: 040 706 1749.

Onnea
Seija-äidille
29.8. johdosta
Ke 6.9. klo 13 Laulamme yhdessä säestyksen kera.
klo 18 Miesten ilta, keskustelutuokio – uudet osallistujat
tervetuloa!
To 7.9. klo 8-10 Kuntosalivuoromme Kotikartanossa.
klo 11-14 PIHATAPAHTUMA: Tule tutustumaan
Suomen hevoseen.
Pe 8.9. klo 13 Matkainfo: keskustellaan tulevist matkoista.
Su 10.9. klo 12 Sunnuntain ratoksi pelaamme Skippoa
tai muita pelejä.
Ti 12.9. klo 13-15 Seniorineuvonta: sairaanhoitajan
vastaanotto, PPKY Kallio
TERVETULOA TUOKIOTUVALLE!

Perjantai 25.8.2017
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Kuka mitä häh -vastaukset
Pertti Melasniemi yhden.
6. 1.1.2002.
7. Yksi, Juha Pylväs. Tapani
Tölli on syntynyt Sievissä,
mutta edustajana Tyrnävältä.
8. Akvavitix.
9. Kahvinkeitin, jossa vesisäiliö
on alimmaisena.
10. Mariska.
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Ristikoiden vastaukset takasivulla

8=

19=

9=

20=

10=
21=

11=

Märkä juttu

1. Edvard Munch.
2. Yhdeksän.
3. Kahdeksan: Haapajärvi,
Kalajoki, Kannus, Lestijärvi,
Nivala, Reisjärvi, Toholampi
ja Ylivieska.
4. Phobos ja Deimos.
5. Kaksi. Ere Kokkonen ohjasi
15, Hannu Seikkula kaksi ja
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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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Uudet aukioloajat!

Perjantaina 25.8. 19:00

TAITEIDEN YÖ

MA-PE 10.30-22, LA-SU 15-22

Rehtiä, Reilua,
Perinteistä Grilliruokaa

Kinokulma Oy,
Asemakatu 1, Oulainen
040 533 1945

Tule, testaa ja nauti!

www.kinokulma.fi
La 26.8. 16:30 Frantz, Su 27.8. 14:30 Emoji-elokuva, 16:30 Annabelle: Creation

YLIVIESKAN
OIKEUSAPUTOIMISTO
Toimipaikat Ylivieskassa
ja Haapajärvellä
Asiakaspalvelu avoinna
klo 9.00-11.00 ja 13.00-15.00
Ylivieskan ajanvaraus 029 56 61350

Avajaiset ja
avoimet ovet

Sytykkeellä

Ylivieskassa ke 30.8. klo 11-17
Olemme muuttaneet toimintamme uusiin
tiloihin. Osoite Ruutihaantie 12.
Avointen ovien päivänä toiminnan ja tilojen
esittelykierroksia puolen tunnin välein.
Kahvitarjoilu!

facebook.com/vieskanautogrilli

Ollilanojankatu 8, Ylivieska
(Kärkkäisen pihalla)
Puh. 045 110 9712

• Sähkösuunnittelu

Lauantaina 26.8.

Yhteisestä
Ovesta ry

Tuokiotuvan illan ohjelmassa:
Klo 18.00

TUPATEATTERI ESITTÄÄ NÄYTELMÄN: Juhlapuhe
Tuokiotuvan näytelmäryhmän ensiesitys

Klo 19.00

Harmonikat soi kesäillassa: MANSIKKAKANGAS OY

Klo 20.00

LAULUYHTYE KUUTAMA esiintyy

Klo 20.30

KIRJASTON RUNORYHMÄ esittää: Suomi on!

N. klo 21.00 No muistattakos sitäkö….?
– tarinoidaan ja muistellaan yhdessä nuotiotulen äärellä.

10 vuoden kokemuksella jatkamme entisen Sähkösaaren tiloissa

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

• Asennus

Tupa auki klo 11-22.Tallituvassa klo 15 alkaen
tarjolla lättyjä ja kahvia ja pihalla grillimakkaraa.
Lukkarinkatu 1,Ylivieska
Puh. 044 987 2895/Anne • Puh. 044 987 2896/Tuokiotupa

• Sähkötarvikemyymälä

• Sähkölaitekorjaukset

KAIKKI SÄHKÖPALVELUT
• Aurinkojärjestelmät
UUDESTA
YRITYKSESTÄ!

Tervetuloa viihtymään kanssamme
Taiteiden yönä Tuokiotuvalle!

10 vuoden kokemuksella jatkamme entisen Sähkösaaren tiloissa

• Sähkösuunnittely • Asennustarvikemyynti • Moottorimyynti
Toimitamme
• Asennukset urakka- ja laskutustyönä • Teleasennukset
kalliomurskeet kaikki
• Lämpökamerakuvaukset
• Hälytysjärjestelmät
Savelantie 1, 84100
YLIVIESKA ja kamerat
Myymälä (08) 420 511
Mikko 044 3341 633 Teemu 044 3341 630
PÄIVYSTYS 24/7 p. 0400 902 734

koot,
seulottua ruokamultaa
ja täytemaata

Puh. 040 7761 871

TERVETULOA tutustumaan!

Sudokujen
ratkaisut
Helppo

Seuraava
Vieskan Viikko
ilmestyy pe 1.9.

Ryhmät aloittavat syyskuun ensimmäisellä viikolla (vko 36).
Ryhmiä ohjaamassa pääosin vertaisohjaajat.
Ei osallistumismaksuja eikä ennakkoilmoittautumista.

PORUKKALENKKI
MAANANTAISIN KLO 10
Lähtö Tuokiotuvalta (Lukkarinkatu 1)
Yhteinen aamupäivän kävelylenkki kaikille ulkoilijoille – voit ottaa
kävelysauvatkin mukaan. Oma ryhmä rollaattorin kanssa liikkuville.
Ei ennakkoilmoittautumista. Säävarauksella!

Vaikea

L I I K U N TAT U O K I O
TIISTAISIN KLO 10 TUOLIJUMPPAA
Tuokiotuvalla (Lukkarinkatu 1)
Kaikille avoin tuolijumppatuokio, jossa liikutaan
rennosti, hyvällä mielellä ja jokainen oman kuntonsa mukaan.
Ei ennakkoilmoittautumista.

L
Kansailiatteenä
opintoi-sopiston
opas!

Jaetaan kaikkiin
Ylivieskan, Alavieskan
ja Sievin talouksiin sekä massajakeluna.
Alueella yli 20.000 lukijaa!

Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään ti 29.8.
Ota yhteys 040 5300 600

A A M U J U M P PA
TORSTAISIN KLO 8.30-9.00
Prisman ravintolamaailmassa
Aamuvirkkujen aamujumppa torstaiaamuisin.
Ei ennakkoilmoittautumista. Tule mukaan jumppaamaan!

Kysy lisää:
044 987 2895/Anne
044 4294 492/Mervi

KryptoNiitin
ratkaisu

••••••LEHTIÖ•K•K
••••••I•U•K•LATO
••••••ELO•ÄR•P•E
••••••K•PA•AAMU•
TAKKI•KAAKKI•A••
Ö•E•D•I••A•K•AVU
NYLKEÄ•IEN•U••••
Ö•L•A•J•RA•APAJA
•BOA•LÄJÄTÄ•A•A•
TÄSMÄTÄ•••HALUTA
A•T•L•TUOMI•U•K•
EMO•YHÄ••AS•UPEA
•Ä••T•VIPATA••••
MÄSSÄTÄ•U•Ä•TUPA
AR•U•••KUU•••UA•
JÄTKÄ••O•••MESI•
A•UU•ASIA•T••IS•
KAMPELA•RAE•SATU
K•MU•KH•P•O•••U•
AJAUTUA•ANSIO•A•

