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LIIKUNTAVIIKKO
MAANANTAI

TERVETULOA – VAPAA PÄÄSY

SUOMI 100

Uutta!

ITSENÄISYYSPÄIVÄ 6.12.2017

PERHELIPUT

uimahalliin (18 €)
ja jäähalliin (15 €)

JUMALANPALVELUS KLO 10 SUVANNON KAPPELILLA Seppeleiden lasku sankarihaudoille jumalanpalveluksen
jälkeen. Kirkkoväkeä ja kaupunkilaisia pyydetään mukaan seppeleiden laskuhetkeen hautausmaalle klo 11.15.

ITSENÄISYYSJUHLA KLO 12.30
YLIVIESKAN KULTTUURIKESKUS
AKUSTIIKASSA

OHJELMA:

ANNAN PÄIVÄN JUHLA
KANSANEDUSTAJA
ANNA ÄNGESLEVÄN KUNNIAKSI
9.12. KLO 13 PYLVÄÄN KYLÄTALOLLA
Lentokentäntie 327, Ylivieska

TERVETULIAISSANAT

OHJELMA:

kulttuurijohtaja Katriina Leppänen

KULTTUURIPALKINNON JA
KUNNIAMERKKIEN JAKO

TERVETULIAISSANAT
RAUDASKYLÄN SEKAKUORO

JUHLAPUHE

JUHLAPUHE

kaupunginjohtaja Terho Ojanperä

SUOMALAISEN MUSIIKIN KONSERTTI
Ylivieskan seudun musiikkiopiston opettajat

valtiotieteen tohtori Tytti Isohookana-Asunmaa

KAHVITUS
klo 12.30 alkaen / Ryijynäyttely

KAHVITUS
klo 11.30 alkaen

sis. 1 aik. ja 4 lasta
tai 2 aik. ja 3 lasta

Matalan kynnyksen

LIIKUNTANEUVONTAA
keskiviikkoisin klo 12-14
Liikuntakeskuksen aulassa
Tervetuloa! (Palvelu on ilmainen, ei ajanvarausta)

KANSAINVÄLINEN
IVÄ
POP-UP RAVINTOLAPÄ
Sputnikissa lauantaina
25.11.2017 klo 11-14
(Virastokatu 6B, Ylivieska)

Tule maistamaan ja ostamaan
herkkuja ympäri maailmaa!

TERVETULOA!
Yhteistyössa Ylivieskan kaupungin nuorisotoimen kanssa

Myytävänä
Ylivieskan keskustassa
rauhallisella paikalla
As Oy Pekantalossa,
Mattilantie 12 B,
3.kerroksessa, 2h+k
62,5 m², uudet ikkunat,
pintaremontoitu.
Katettu parveke etelään.
Hp. 54000€/tee tarjous.
Näyttö lauantaina
klo 12.00-14.00

OSTAMME JA NOUDAMME

Romurautaa, maatalouskoneet, arvometallit ym.
Rekisteristäpoisto ja romutustodistus MAKSUTTA

0400 534 406 Tero
Takuuvaraosat 040 484 9255

Metalliromun osto

Purkaamo AUTO-OSIX OY

• Sälekaihtimet
• Hyönteissuojat
• Parvekekaihtimet
• Pystylamellikaihtimet
• Verhokiskot

www.auto-osix.fi

Seuraava Vieskan Viikko ilmestyy pe 8.12.
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään maanantaina 4.12.

Liitteenä Kansalaisopiston opinto-opas!

6.30-8.30 AAMU-UINTI

TORSTAI

8.30-9 AAMUJUMPPA
Prisman Ravintolamaailmassa,
ilmainen.
17.15-18 KEHONHUOLTO (14.12. asti)
Liikuntakeskuksen squashkopissa.
Hinta 5 €/krt. Ilmoittaudu.
20-20.45 SAUNAJOOGA (30.11. asti)
Uimahallin takkahuoneella.
Hinta 8 €/krt. Ilmoittaudu!

Ylivieskan liikuntatoimen ajankohtaiset asiat:
www.ylivieska.fi/liikuntapalvelut

18-21 HOHTOKEILAUS, varaa rata!

LAUANTAI

16-18 HOHTOKEILAUS, varaa rata!

SUNNUNTAI

13-17 PERHEKEILAUS, varaa rata!

ILMOITTAUTUMISET
PUH. 044 4294 472
KYNTTILÄUINNIT pe 8.12 klo 6.30-8.30,
pe 24.11. ja 29.12. klo 19.30-21.30

Avoinna: UIMAHALLI ma-to 14-21, pe 14-20, la 12-18, su sulj.
KEILAHALLI ma-pe 13-21, la 12-18, su 13-17

Puh. 040-8468128

ROMUAUTOT

10-11 SENIOREIDEN LIIKUNTATUOKIO
Tuokiotuvalla, Lukkarinkatu 1.
13.30-14.30 SENIOREIDEN
KUNTOSALICIRCUIT
Sporttikulmassa, Kettukallionkatu 1,
Hinta 35 €/syyskausi, ilmoittaudu.

Joulu lähestyy, anna läheisille lahjaksi
liikuntaa! Lahjakortit pukinkonttiin
PERJANTAI
6.30-8.30 AAMU-UINTI
uimahallin lipunmyynnistä.

Närhitie 2, 84100 Ylivieska • p. 044 4294 472

PYLVÄÄN KYLÄLÄISET

TIISTAI

KESKIVIIKKO

Partiolaisten soihtukulkue klo 17 alkaen. Juhlapäivä huipentuu ilotulitusnäytökseen klo 18 Kulttuurikeskus Akustiikan katolta

JÄRJESTÄJÄT:

10-11 SENIORIPORUKKALENKKI
Lähtö Tuokiotuvalta, Lukkarink. 1.
14.15-15.45 KIIPEILYILTAPÄIVÄ
(11.12. asti) Tennishallin kiipeilyseinällä, hinta 5 €/hlö.

044 323 0848
valli.jussi@kotinet.com
www.kaihdintuote.fi
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V

iime viikonloppuna vietettiin
Ylivieskan joulunavausta ja siitä on muodostunut mukava ei-kaupallinen koko perheen
tapahtuma. Harmillisesti
tänä vuonna sitä siivitti
räntäsade, mutta ei se
estänyt väkeä tulemasta
paikalle. Myös neljättä
kertaa järjestetty teatterifestivaali oli viime viikonloppuna. Itse kävin
katsomassa Iikka Kiven
StandUp –esityksen ja
täytyy myöntää että hän
kyllä osaa ottaa yleisönsä.
HHH

Elina Kytökorpi

Nimipäivät

Jouluun on nyt tasan kuukausi. Se kuukausi menee
pakostakin jouluisissa merkeissä, sillä menitpä minne
tahansa ihmisten ilmoille,
sen huomaa vähintään
joululauluista ja kauppojen hyllyjen notkuessa
erilaisista joululahjavaihtoehdoista, puhumattakaan
joulusuklaahyllyistä.
HHH
Näin ei kuitenkaan ole
lähellekään joka maassa.
Olen useina vuosina viettänyt joulun alun maissa,
joissa joulu ei kuulu heidän
juhlaperinteeseen. Se on
ollut jotenkin helpottavaakin, varsinkin ensimmäisinä vuosina, jolloin
oli mukavan rauhallista
olla poissa kaikesta hössötyksestä. Ei siinä että
en pitäisi joulusta, mutta
siihen liittyvä liiallinen
kaupallisuus ja stressi eivät ole koskaan minua
innostaneet. Tämä aika

on kuitenkin äärimmäisen tärkeä kaupan alan
yrityksille, sillä he tekevät
ison siivun vuotuisesta
myynnistään nyt joulun
aikana.

puhumattakaan rikollisten
toiminnasta. Kannattaa
siis olla valppaana kun
liikuskelee pimeän aikaan.

HHH

Erilaiset valonlähteet tuovat
mukavaa piristystä tähän
pimeään talvikauteen. Oli
todella miellyttävä huomata
Savisillan länsipuolella
olevan saaren upea valaistus. Harmittavasti sitä
ei kestänyt kovin montaa
päivää, tai ainakaan minä
en sitä havainnoinut kuin
noin viikon ajan. Toivottavasti valaistusta ei ole
vielä purettu ja pääsisimme
nauttimaan tästä valotaiteesta vielä tänä talvena.
Pienet asiat tuovat valoa
elämään, se voi olla vaikka
kynttilä ikkunalaudalla nyt
tulevana ensimmäisenä
adventtisunnuntaina reilun viikon kuluttua. Minä
ainakin sytytän. Itsenäisyyspäivä lähestyy, Suomi
100-vuotta, juhlistakaamme
sitä ylpeydellä!

Viime aikoina on paljon
puhuttu nuorison liikennekäyttäytymisestä sekä
häiriköinnistä autoilijoita
kohtaan. Sosiaalisessa mediassa on kerrottu useista
tapauksista, joissa kouluikäiset ovat heitelleet
autoja milloin omenilla
tai lumipalloilla ja ovat
aurauskepitkin saaneet
kyytiä. Ja näitä tapauksia
on varmastikin laajemmassa mittakaavassa, sillä
eivät kaikki ole somessa
tai eivät sinne halua kirjoittaa asiasta. Näyttää
siltä että jotain vakavaa
pitää sattua ennen kuin
asiaan puututaan kunnolla.
Pimenevät illat antavat valitettavasti mahdollisuuden
monenlaiselle kiusanteolle

HHH

Vaihto-opiskelijana Enschedessä

Gaalatunnelmia saksalaisittain

L

auantaina 18.11.
pääsin JCI WJ
Noabersin vieraana
mukaan Saksan puolella
järjestettävään vuosittaiseen
Brust & Keule -gaalaan.
Tilaisuudessa palkittiin
ansioitunut yritys ja nautittiin perinteisiä saksalaisia
herkkuja kolmen ruokalajin
illallisella. Olen opiskellut
saksaa vain kaksi vuotta
yläasteella, joten myönnän,
etten ihan pysynyt kärryillä
puheiden sisällöstä, mutta
kun tapahtumaan käveltiin
punaista mattoa pitkin ja
puitteet olivat kohdallaan,
otin henkilökohtaisesti
vierailun mahdollisuutena
juhlistaa koeviikkojen päät-

tymistä ja uusien kurssien
alkamista.
Vaihto-opiskelijana olen
huomannut, että opiskelun lisäksi on hyvä myös
kerätä muistoja matkalta,
tavata ihmisiä ja juhlistaa
vapaa-aikaa. Opiskellessa
joutuu viettämään paljon
aikaa kirjojen äärellä, ja on
tärkeää löytää taukoja ja
viettää mukavia hetkiä, jotta
jaksaa taas arkea. Vaihtoa
suunnitteleville, oli kohde
sitten mikä tahansa, suosittelen miettimään ehkä
etukäteenkin mikä harrastus
tai reissu voisi olla sellainen
joka kohdemaassa kiinnostaa. Silloin kun opintoputki
ja arki vievät mennessään,

Perjantai 24.11 (vk 47): Lempi, Sivi, Lemmikki
Lauantai 25.11: Katja, Kati, Katri, Kaisa, Riina,
Katariina, Katriina, Kaisu, Kaija, Kaarina
Sunnuntai 26.11: Sisko
Tuomiosunnuntai
Maanantai 27.11. (vk 48): Hilkka
Tiistai 28.11: Heini, Kaisla
Keskiviikko 29.11: Aimo
Torstai 30.11: Antti, Antte, Antero
Perjantai 1.12: Oskari

Aurinko

Aurinko nousee klo 9:19 ja laskee klo 14:58.

Ateriapalvelun ruokalista

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

Jokirannan keittiön ruokalista

Perjantai: Makkaravuoka, perunat, porkkana-suolakurkku-kiinankaalisalaatti
Maanantai: Kasvissosekeitto, kananmuna, pehmeä leipä
Tiistai: Jauhelihaperunasosepata, pikkuporkkanat,
punajuuri
Keskiviikko: Kalapuikko, perunat, tartarkastike,
tomaatti-kurkkusalaatti
Torstai: Jauheliha/lihakeitto, kasvispala, sämpylä
Perjantai: Lasagne, porkkana-kurkku-hunajamelonisalaatti

Kuka mitä häh?

Kuva Milou Vaartjes.
on joskus hankalaa irtautua
rutiineista. Näinä hetkinä jo
suunnitellut menot ja aiemmin luodut ystävyyssuhteet

kannustavat kokeilemaan
uutta.
Milla-Maria Koskela

1. Mitä tarkoittaa oklokratia?
2. Kuka on Adrian Solano?
3. Mikä on bobakki?
4. Millainen esitys on burleski?
5. Mihin urheilulajiin liittyy fouli?
6. Missä ihmisellä sijaitsee kateenkorva?
7. Mistä metallista plootu lyötiin aikoinaan?
8. Mitä ovat härkylät?
9. Montako olympiakultaa estejuoksija Volmari
Iso-Hollo voitti aikoinaan?
10. Millainen henkilö on koleerinen?
Vastaukset sivulla 11

Seuraava Vieskan Viikko ilmestyy pe 8.12.

Varaa joulutervehdyksesi 22.12. lehdestä!

Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään maanantaina 4.12.

Ilmoitus yksityishenkilöille 15 € sis. alv.

Lähetäthän ilmoituksesi 15.12. mennessä.

Liitteenä Kansalaisopiston opinto-opas!

Suomi 100 - Kahvita, liputa, valaise
Suomi 100 juhlavuosi kiteyttää sisälle paljon tunnetta,
ylpeyttä, kunnioitusta ja
arvostusta. Se, että valtakunnalliseksi juhlavuoden
kantavaksi teemaksi nousi
Yhdessä! kiteyttää osuvasti
sen, että olemme yhdessä
enemmän.
Suomi 100 –juhlavuosi
on ainutkertainen maamme
historiassa ja kaikki juhlinta
sen kunniaksi on tervetullutta. Valtioneuvoston
kanslia kannustaa kansalaisia
kahvittelemaan, liputtamaan
ja valaisemaan satavuotiaan
kunniaksi. Kahvittele perheesi, ystäviesi ja työyhteisösi kanssa. Liputtaa saa
Suomi 100 –juhlavuoden
kunniaksi jo 5.12. klo 18
alkaen läpi yön itsenäisyyspäivän 6.12. klo 22
saakka. Lippu tulee valaista
pimeän ajaksi. Juhlan ajaksi
kannustetaan myös valaisemaan keskeisiä kohteita
ja tunnettuja maamerkkejä
sinivalkoisin valoin.
Ylivieskassa juhlavuoden huipennuksen aloittaa
joulukuun 1. pvänä oleva
kaupunginjohtajan juhlavastaanotto 6-luokkalaisille.
Itsenäisyyspäivän aattona
koululaiset käyvät laskemassa kynttilät sankarivainajien

Ylivieskan lukion
ylioppilaat
Ylivieskan lukiossa ylioppilaaksi pääsivät syksyllä
2017 Junno Juho, Leppälä

Oona, Rauhala Mirka sekä
Törmä Jonna.

Musiikkiopisto jalkautuu
Ylivieskassa ja
lähikunnissa.

haudoille. Kynttilöiden lahjoituksesta vastaa Prisma.
Itsenäisyyspäivä 6.12.
alkaa jumalanpalveluksella
Suvannon kappelilla. Toimituksen jälkeen lasketaan
seppeleet sankarihaudoille.
Tilaisuuteen toivotaan myös
kirkkoväen ja kaupunkilaisten osallistuvan Yhdessä-teeman mukaisesti.
Itsenäisyyspäivän juhla toteutetaan Kulttuurikeskus
Akustiikassa klo 12.30 lähtien. Sotaveteraanit, Lotat
ja sotainvalidit toivotetaan

lämpimästi tervetulleiksi
osallistumaan kunniavieraina juhlaan. Kuljetus- ja
saattoapua on mahdollista
saada vanhusneuvoston
myötävaikutuksella puhelinnumerosta 044 4294 543.
Juhlaa ennen on kahvitarjoilu. Yhdessä-teema kiteytyy
myös itse juhlassa, kun sali
koristellaan yhteistuumin
tehdyissä origamihimmeleissä. Kansalaisopisto on
ollut organisoimassa tätä
projektia. Ylivieskan seudun
musiikkiopiston opettajat

konsertoivat suomalaisen
musiikin merkeissä. Juhla
on kaikkien yhteinen juhla
–Tervetuloa!
Juhlapäivä päättyy partiolaisten soihtukulkueeseen, joka lähtee liikkeelle
kello 17.00 Seurakuntakoti
Marian pihalta, sekä klo
18 tapahtuvaan ilotulitusnäytökseen Kulttuurikeskus Akustiikan katolta.
Urheilukentän kohdalla
Savontien vartta iltaa valaisevat lukuisat MTK:n
jätkänkynttilät.

hankkia samanlaisia asusteita
kuin muilla kuuluakseen
ryhmään ja ehkä tyyli myös
voisi kuvastaa sitä, ettei tarvitse säntäillä elämässä joka
suuntaan, vaan voi kuvitella
itsensä kävelevänsä seesteisenä, pellavahattu päässä
rauhallisella hiekkarannalla. Ymmärrys siitä, ettei
kaikkea ehkä tarvitsekaan
kokea, vaan riittää, jos on
kohtuullisen tyytyväinen. Ja
ei, tuulipuvun omistaminen
ei tee kenestäkään vielä
menocorea (ainakaan vielä),
mutta muoti elää ja laajenee,
joten ehkäpä se joku päivä
kuuluu tähän kategoriaan
mukaan.

Tavoitteena tässä muotisuunnassa on kuitenkin
saavuttaa rento ja itsevarma
olo, asukokonaisuus, jossa on
helppo ja hyvä olla, ilman
turhia kikkailuja.

Itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi Ylivieskan
seudun musiikkiopiston
toimialueella soi suomalainen musiikki koko viikon
itsenäisyyspäivän molemmin
puolin. Tavallisten soittotuntien sijaan oppilaat
pääsevät esiintymään vanhainkoteihin, palvelutaloihin, kirjastoihin, kahviloihin
ja marketteihin. Lisäksi
ovat yleisölle avoimet oppilaskonsertit Kalajoella,
Pyhäjoella, Alavieskassa

ja Sievissä.
Itsenäisyyspäivänä musiikkiopiston opettajat esiintyvät Suomi 100- Ylivieska
150 juhlakonsertissa Kulttuurikeskus Akustiikassa.
Tiedossa on suomalaisten
säveltäjien teoksia monipuolisilla kokoonpanoilla.
Paikallisten säveltäjien
teoksista mainittakoon Jouko Kantolan Jousikvintetto sekä Susanna Hakalan
Huurteinen maa.

Kansainvälinen Popupravintolapäivä lauantaina
Sputnikissa
Ylivieskan Nuorisotoimi ja
Rieska Leader järjestävät
yhteistyössä Moni Koti
ry:n kanssa kansainvälisen
Ravintolapäivän Sputnikissa
25. marrasuuta. Tarjolla on
alueella asuvien ulkomaalaisten itse valmistamia

suosittuja herkkuja, muun
muassa Thaimaasta, Serbiasta ja Unkarista. Paikalle
kannattaa tulla ajoissa ja
varata käteistä mukaan,
sillä Sputnikissa on vain
käteismaksu käytössä.

värikkyyttä saa olla ja puukorut näkyä. Tyyli kuulostaa
helpolta ja yksinkertaiselta,
sellaiselta kun elämä parhaina päivinä on. Hienoa,
että muotimaailma vihdoin
huomaa, mitä kaikkea vanYhdysvaltalainennäyttelijä hemmilta ja viisaimmilta
Lauren Hutton sekä ita- ihmisiltä voikaan oppia,
lialainen muotisuunnittelija rennon tyylin ja ennen kaikMiuccia Prada pukeutuvat kea hyväksyvän, seesteisen
tyylikkäästi menocoreen. ja itsevarman asenteen. Jos
Mitä siis käytännössä puet värivalikoima vielä mietitytpäällesi, jos haluat olla tää ja omat värit ovat haussa,
menocoresti tyylikäs? Pa- värianalyysi on helppo tapa
ras muistisääntö on mie- selvittää, mitkä värit pukevat
lestäni ”sen, mikä tuntuu parhaiten.
hyvältä". Tyyli liitetään joka
tapauksessa skandinaviseen Ensin täytyy selvittää vain
minimalistisuuteen, jossa oletko kevät-, kesä-, syksyluotetaan maanläheisiin sä- vai talvityyppiä, vai kenties
Suomen tasolla itse laskisin vyihin ja väljiin leikkauksiin. näiden sekoitus. On mietähän kyllä myös reinot ja
lenkiintoista seurata erilaisia
crocsit, vaikka näitä ei ole Toinen ääripää tyylissä on tyylejä ja hienoa huomata
tähän tyyliin vielä huolittu. maksimointi eli kuvioita ja kuinka oikein valitut värit

ja tyylit pukevat
kantajaansa,
ja kun tietää
nämä värisäännöt,
voi niitä
myös rikkoa
ja luoda kokonaan omanlaisensa tyylin.
Nyrkkisääntönä
voidaan pitää,
että vaaleilla
yleissävy on vaalea ja yhdistellen vaaleasta keskivahvoihin sävyihin, kun
taas tummemmalle sopivat
keskivahvat ja tummat värit
yhdessä. Joka tapauksessa oli
väri lopulta mikä tahansa,
pääasia on että vaatteissaan
viihtyy ja on kotoisa olo. 

Mustaa valkoisella
Menocore on coolia! Parikymppisten tyttöjen ryhmä
vertailee tunikoitaan kaupassa. Instagramiin tupsahtelee
kuvia pari-kolmekymppisistä
nuorista, jota tavoittelevat
menocorea eli viisikymppisten rauhallista ja yksinkertaista tyyliä.

rentous, eli se mikä tuntuu hyvältä puetaan ylle.
Menocore-tyylin kannattajia ei kiinnosta trendit ja
nopeat muotivirtaukset, vaan
he sijoittavat mieluimmin
laatuun. Aito villainen villapaita lämmittää enemmän
kuin akryylineule. Voisiko
taustalla olla myös ekoloMuoti on tänä vuonna kään- ginen ajattelu ja kestävän
tänyt katsettaan keski-ikäi- kuluttamisen ajatus nopean
siin naisiin, termi menocore, vaihtuvuuden sijaan.
tulee tarkemmin sanoista
normcore ja menopause Tyyli on kantajalleen myös
eli tavistyyli ja vaihdevuo- armollinen, korottomissa
det. Eikö kuulosta hyvälle? kengissä on helppo kävellä
No, ainakin se on rentoa ja ja pellavahousut ovat kiristähuoletonta, tyyli jota monet mättömät. Pitkät neuleet ja
kaipaavat. Muoti on aina tunikat, kruunattuna huivilla
vaatinut mukavuudesta tin- ovat huolettomat ja mukavat
kimistä, mutta tällä kertaa päällä. Mietin, voisiko tähän
suuntaus onkin erilainen.
liittyä myös syvempi ajatus,
se ettei keski-ikäisenä tarMenocoressa tärkeintä on vitse enää miellyttää muita,

à la Sara
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Perjantai 24.11.2017

100 Unelmaa Ylivieska
Osallistu ja va
ik

uta!

Retki kotipaikoille ja yhteinen
kahvihetki Pylvään kylätalolla
Kotikartanossa oli virinnyt
syksyn mittaan asukkaiden
kanssa keskustelua 100
Unelmaa Ylivieska -kampanjasta ja unelmia olikin
alkanut löytyä. Useammalla
vanhuksella oli toiveena
päästä käymään entisen kotipaikan pihassa. Tuumasta
toimeen! Parhialan Arja
alkoi kirjata asioita ylös,
otti yhteyttä 100 Unelmaa
-tiimiin ja valmistelut alkoivat yhteisvoimin. Osoitteet
listattiin, talojen omistajia
jututettiin ja luvat pihassa
pyörähtämiseen saatiin heti
kaikilta. Perjantaina 3.11.
kaksi inva-autoa täyttyi
kuudesta vanhuksesta, kolmesta avustajasta ja kahdesta
hoitajasta - matka oli valmis
alkamaan!
Mukana olleet avustajat ja
hoitajat tarinoivat matkasta
tähän tyyliin: "Reissu oli
tosiaan antoisa. Meidän

taksissa oli kaksi mummoa,
joiden kanssa pystyttiin
juttelemaan entisten kotien
asioita. Miten oli silloin,
kun hän asui siinä ja myös
niistä muutoksista, mitä on
tehty sen jälkeen.
Muuan käynti jäi erityisesti mieleen. Talo ja piha
olivat muuttuneet. Nykyinen
omistaja oli laittanut pihalle
kaikkea ihanaa, jota yhdessä
ihasteltiin. Talon värikin
oli muuttunut keltaisesta
valkoiseen. Kaunis paikka
oli ollut aiemminkin ja on
edelleen. Huippua vielä,
että talon nykyinen rouva
tuli ulos ja juttelemaan. Ja
vielä kaiken kruunasi, kun
vanhuksen veljen tyttö tuli
samaan aikaan naapurissa
olevaan omaan kotiinsa ja
naapurin pihasta kuului
heti ensimmäisenä, että
"... voi nytkö se täti tuli!"
Liikutuksen hetkiä koko

porukalla. Paljon otettiin
taksin edessä kuvia kaikista
- yksin ja yhdessä.
Hyvästelyjen jälkeen
matka jatkui ja samalla
yritettiin muistella, mitä
liikkeitä Savarissa on silloin
kauan sitten ollut kun siinä
lähellä on asuttu. Me kanssamatkustajat totesimme
mummoille, että hyvin ovat
teidän talojanne pitäneet
uudet omistajat. Hymy
levisi kasvoille.
Matka jatkui ja Pylvään
kylätalolle saavuttiin n klo
14.30. Samaa vauhtia oli
ajellut toinenkin taksi ja
autoimme vieraat sisään
tupaan. Sisällä oli kaikki
laitettu todella hienosti.
Pöydät oli laitettu niin,
että pyörätuoleilla pääsi hyvin pöydän ääreen
kahvittelemaan. Väkeä oli
tullut mukavasti paikalle ja
tulijoille tuttuja ikäihmisiä

oli tervehtimässä ja vastaanottamassa heitä. Kahvi
ja täytekakku maistuivat
kaikille. Tuttuja löytyi monelle. Halattiin ja juteltiin.
Naurettiin ja itkettiin. Aina
ei edes tarvita sanoja.
Lopuksi lauloimme haitarin säestyksellä muutaman
tutun laulun. Rinnassa läikähti kun huomasimme,
kuinka muutama lauloi
silmät kiinni tuttuja lauluja.
Kiitimme Pylvään kylätalon
väkeä ja kyläläisiä hienosta
juhlasta niin Kotikartanon
kuin "Unelmatiimin" puolesta. Olimme kaikki - niin
me retkeläiset kuin kylätalon väki - samaa mieltä,
että aivan ihana juttu että
tämä järjestettiin. Koko
porukka jaksoi tosi hyvin
istua pitkän ajan eikä rasitus näkynyt mitenkään.
Sydän tulvillaan tunnetta ja
muistoja hienosta päivästä

Anja Katajalaa jututtamassa Pirjo Pajukoski.

Paavo ja Liisa Nyrhinen sekä Sanni Visuri.
me avustajatkin lähdimme että saamme tehdä tällaista
kotia kohti. Kiitollisena siitä, vapaaehtoistyötä.

Ainutkertainen reissu raviradalle
Tänä vuonna Suomi sata
vuotta täyttää – niinpä
mekin saimme juhlavuotta
käyttää: Ravikeskus Keskinen ja Tuokiotupa kutsuivat
meidät raveihin.
Yllätys oli aivan mahtava,

kun pääsimme raveja katsomaan. Eipä ennen ollut
moista nähty. Auto haki
meidät jokaisen kotinsa
portailta ja vei Keskisen
pääportille. Meidät vastaanotti herra ”pääpomo”, joka

Meeri Keränen, Pirkko Lahti edessä.

saatteli meidät yläkerran
katsomoon. Hän huolehti
myös kahvituksesta ja kävi
useasti meitä jututtamassa
ja huolehti että kaikki sujui
hyvin.
Tämä oli ainutkertainen

reissu raviradalle, koska
olin lapsuudesta asti hevospelkoinen. Nyt olimme
kaukana hevosista, mutta
nähtiin kuinka upeaa oli
hevosten meno. Luulenpa,
että jokainen meistä piti

Esko Mäkelä, Miljä Kallio, takaa näkyy Allan Mäkelä
(edessä avustajaja Aini Jylkkä).

tästä yllätyksestä. Ensikertalaisia oli joukossamme
muitakin.
Suuri kiitos Ravikeskus Keskisen väelle tästä
yllätyksestä sekä avusta ja
tuesta ja kiitos Tuokiotuvan

väelle järjestelyistä. Olimme kaikesta yllätyksestä
ymmyrkäisiä.
Kaikkien mukanaolleiden
puolesta kiittäen,

Esko Rantala ja Niilo Jaakola.

”Yksi takapenkiltä”
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Päivän sana
Perjantaina, 24.11.2017
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Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että
saisimme viisaan sydämen.

Kirkkotalakoot
Aki Hietalan ja Eliisa Sunin Joulun rauhaa
-joulukonsertti la 25.11. klo 18 Suvannon
kappelissa, kolehti kirkkotalakoisiin, mahdollisuus ostaa uutta Joulun rauhaa-joululevyä
(10 e) konsertin jälkeen tai
kirkkoherranvirastosta.
Kirkkomatkalla-kirjaa myytävänä kirkkoherranvirastossa,
Info-kirjakaupassa ja Prisman
Info-pisteessä. Hinta 25 euroa, josta 10 euroa
Kirkkotalakoisiin.
Kirkkotalakoot –keräystilanne 13.11.2017
yhteensä 384 679,71 euroa.

YLIVIESKAN
OIKEUSAPUTOIMISTO
Toimipaikat Ylivieskassa
ja Haapajärvellä
Asiakaspalvelu avoinna
klo 9.00-11.00 ja 13.00-15.00
Ylivieskan ajanvaraus 029 56 61350
Haapajärven ajanvaraus 029 56 61300

Eija Kantola jatkaa
Yhteisestä Ovesta ry:n puheenjohtajana
Yhteisestä Ovesta -yhdistyksen
syyskokous pidettiin sunnuntaina. Hallituksen esitykset
toimintasuunnitelmaksi ja
talousarvioksi hyväksyttiin
muutoksitta. Jäsenmaksut
pysyvät ennallaan vuonna 2018
eli jäsen- ja kannattajamaksu
10 e/hlö ja yhteisöjäseniltä 100
e. Myöskään henkilövalinnoissa ei tapahtunut juurikaan
muutoksia.
Eija Kantola jatkaa yhdistyksen
puheenjohtajana. Syyskokous
valitsi uutena hallitukseen
varajäseneksi Aini Jylkän.
Hallituksen muiksi jäseniksi
valittiin (suluissa henk. koht.
varajäsen): Haapakoski Terttu-Irmeli (Heikki Hemmilä),
Harju Matti (Aini Jylkkä,
uusi), Mikkonen Marketta
(Armi Parviainen) ja Tanska
Aino (Eino Halme).

Yhteisestä Ovesta ry on perustettu vuonna 2014 ja sillä
on n 100 varsinaista ja kannattajajäsentä. Lisäksi yhdistyksellä on yhteisöjäseninä
kolme yhdistystä. Yhdistykset
voivat liittyä jäseneksi ja saavat
jäsenmaksua vastaan kokoontua
Tuokiotuvalla maksutta kuusi
kertaa vuodessa. Yhdistys
vuokraa tupaa iltaisin mm.
toisten eläkeläis- ja muiden
yhdistysten käyttöön.
Yhteisestä Ovesta -yhdistyksen
toiminta on kaikille ikäihmisille
avointa ja puoluepoliittisesti
sekä uskonnollisesti sitoutumatonta. Yhdistys tarjoaa ns.
matalankynnyksen kohtaamispaikkoja ja mahdollisuuksia ottaa osaa toimintaan. Kaupungin
keskustassa toimii Tuokiotupa,
joka on avoinna joka päivä.
Ikäihmisille suunnattua koh-

taamispaikkatoimintaa ollaan
avaamassa myös Ylivieskan
eri kylille vuonna 2018 yhteistyössä kyläyhdistysten ja
muiden toimijoiden kanssa.
Vertaisten tapaaminen Tuokiotuvalla, kylätuvilla tai ystäväpalvelun kautta puhekaverin saaminen kotiin kuuluu
yhdistyksen "etsivä ja löytävä"
vanhustyön palvelutyöhön.
Tuokiotupa toimii myös senioreiden infokeskuksena, josta
on helppo tulla kysymään
neuvoa ja apua erilaisiin arjen
tilanteisiin. Ikäihmisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia
tuetaan monin eri tavoin ja
useiden yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetään
viikottaisia liikuntahetkiä kuin
kausitempauksiakin.
Ensi vuonna jatketaan myös vapaaehtoistyön kohtaamispaikan

organisointia ja kehittämistä.
Ikäihmisiä palvelevan vapaaehtoistyön tarpeet ja tekijät
tuodaan aiempaa paremmin
näkyville ja helpommin saataville.
Sosiaali- ja terveysministeriö
on STEA:n eli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen ehdotuksesta myöntanyt
yhdistykselle projektirahoituksen "Virtaa ja välittämistä - tutuksi Tuokiotuvalla"
-hankkeelle vuodeksi 2017.
Ohjeellinen avustussuunnitelma koskee vuosia 2017-2019,
mutta rahoitus on haettava
ja se myönnetään vuodeksi
kerrallaan. Päätös vuoden 2018
rahoituksesta saadaan joulukuun puolivälissä. Hankkeessa
työskentelee kaksi työntekijää
- tupaemäntä ja toiminnanjohtaja.

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Emilia Amanda Vähäkangas
Kuolleet: Pirjo Liisa Pitkänen 69 v., Seppo Kalevi Pikkarainen
61 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 24.11. klo 18 Nuorekas iltakirkko Heikkilän kappelilla; klo
19 Nuorten perjantai rippikoulun käyneille Rauhanyhdistyksellä.
La 25.11. klo 7.30 Naisten retkelle lähtö Haaparannan Ikeaan
Rauhanyhdistykseltä, klo 19 Englanninkieliset seurat Rauhanyhdistyksellä, Seppo Jokelainen, tulkataan suomeksi; klo 18
Aki Hietalan ja Eliisa Sunin joulukonsertti Suvannon kappelissa, kolehti kirkkotalakoisiin, mahdollisuus ostaa uutta Joulun
rauhaa-joululevyä (10 e).
Su 26.11. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Anne Sumela,
Eeva-Kaisa Laakko, Teija Siirtola, pyhäkoulu, kirkkokahvit; klo
14 Pyhäkouluseurat Siltalan seurahuoneella, Timo Kontio; klo
14.30 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Jorma Manninen ja klo 16
Eero Salin; Klo 19 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone
Lydiassa.
Ma 27.11. klo 13 Näkö-ja liikuntavammaisten kerho seurakuntakoti Marian kahviossa.; klo 18 Olkkari-ilta Vitiksessä; klo
18 Lauluilta Betaniassa.
Ti 28.11. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 12 Siionin virsien päiväveisuut Marian toimituskappelissa; klo 13 Kyläkerho
Löytyn koululla; klo 13 Tiistaikerhon joulujuhla Rauhanyhdistyksellä; klo 13 Isokosken kyläkerho Willamiinassa, vieraana
Pertti Korhonen; klo 18 Kohtaamispaikka Suvannon kappelissa, Tällaista aikaa varten - Pietari, Vilho Harvala, lapsille
pyhäkoulu, järj. Keski-Pohjanmaan Ev Lut Kansanlähetys.
Ke 29.11. klo 7.30 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone Lydiassa; klo 11.45-13.45 Ekavauvakerho Toimitalo
Pietarissa; klo 17 Sählykerho 3-4lk, välipalakerho 1-2lk ja
askartelukerho 1-2lk varhaisnuorille Vitiksessä, klo 18 Pelikerho 3-4lk ja 18.30 Kokkikerho 4 lk varhaisnuorille Vitiksessä;
klo 18 Raamattupiiri Suvannon kappelin takkahuoneessa; Klo
18.30 Gospelkuoron harjoitukset Suvannon kappelilla; klo
18.30 Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä, Kimmo Heikkilä.
To 30.11. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 13 Varttuneen
väen kerho ja Lähetyspiiri Mariassa. SANSA:n työstä kertomassa Arja Savuoja; klo 17-18 Lapsikuoron harjoitukset
Marian rippikoulusalissa; klo 17 Kokkikerho 3lk, Liikuntakerho
1-2lk ja klo 18.30 Kokkikerho 5-6lk varhaisnuorille Vitiksessä;
klo 18 Raamattupiiri Marian kahviossa, Pekka Lehto; Klo 18
Kirkkokuoron harjoitukset Suvannon kappelilla; klo 18-19
Nuorisokuoron harjoitukset Marian rippikoulusalissa.
Pe 1.12. klo 19 Oloilta Rauhanyhdistyksellä.
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.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma-ke klo 9-15, to klo 11-17, pe
suljettu, p. 044-7118 610, os. Terveystie 11.
Rovastikuntakuoron Suomi 100-konsertti pe 1.12. klo 19
Sievin kirkossa, johtaa Päivi Aho. Harjoitukset ma 27.11. klo
18 Sievin seurakuntakodissa.
DIAKONIA		
Diakoniatyön asiakasvastaanotto on avoinna ti-pe klo 8.3010. Päivystysaikana vastaa numero 044-7118670.
Kirkkokyyti Suvannolle messuun sunnuntaisin seurakuntakoti
Mariasta, lähtö klo 9.40, paluu n. klo 11.30. Kyydin omavastuu
2e
Itsenäisyyspäiväjuhla ja -lounas työttömänä oleville ja
yksinäisille ti 5.12. klo 11 seurakuntakoti Mariassa. Juhlaan
kutsutaan diakoniatyössä kohdattuja henkilöitä ja perheitä. Ohjelmassa lasten itsenäisyyspäiväterveiset, musiikkia, runoja,
luontokuvia, hartaushetki ja juhlalounas. Ilmoittautuminen
1.12. mennessä puhelimitse tai tekstiviestillä 044-7118627 tai
044-7118628.
Seurakunnan ja eri järjestöjen joulumyyjäiset ti 12.12 klo
16-18 seurakuntakoti Mariassa. Myyjäisissä mukana seurakunnan työaloja ja paikkakunnalla toimivia järjestöjä. Pöytävaraukset 7.12 mennessä Marja puh.044-7118629
Omaishoitajien joulujuhla to 14.12. klo 17 Suvannon kappelilla, järjestää Peruspalvelukuntayhtymä Kallion omaishoito
ja seurakunta, ilmoittautuminen ke 29.11. mennessä p. 044
7118627 Jaana Tuomi
LAPSET
Pyhäkoulu sunnuntaisin jumalanpalveluksen saarnan aikana
Suvannon kappelissa.
Perhekerho tiistaina ja torstaina klo 9-11 sekä ekavauvakerho
keskiviikkona klo 11.45-13.45 Pietarissa.
NUORET
Pe 24.11. klo 18-23 Oloilta Vitiksessä.
To 30.11. klo 14.30-16:30 Oloilta seiskaluokkalaisille Nuorisotila Vitiksessä. Kaikki 7-luokkalaiset pelailemaan, tekemään
läksyjä, tapaamaan kavereita ja syömään välipalaa; klo 18.3022 Lautapeli-ilta Vitiksessä (K-16).
Pe 1.12. klo 18-23 Oloilta Vitiksessä.
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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Suurin osa Ylivieskan tasoristeyksistä
pysyy jatkossakin vartioimattomina
toimesta, tuo mukanaan suuren inhimillisen ja teknisen
riskitekijän. Esimerkiksi
puhelimesta saattaa loppua
akku tai kuljettaja saattaa
arvioida paikan väärin tai
sissa uudenlaisessa varoi- unohtaa asian. Uusia turtuslaitteessa varoituslaite vallisuuden parantamiseen
alkaa varoittamaan, kun tähtääviä ratkaisuja pohditjunassa olevan lähettimen taessa arvioidaan riskit aina
radiosignaali tavoittaa ta- myös niin, ettei ratkaisu tuo
soristeyksessä olevan vas- mukanaan uusia riskejä.”
taanottimen.”
”Olemme tarkastelleet
Tiedusteltaessa junien myös GPS:n käyttömahaikatauluihin perustuvaa dollisuuksia hälytyksen
varoitusjärjestelmää, Tuo- käynnistämiseen, mutta
minen toteaa, että niitä ei toistaiseksi liikkuvan junan
valitettavasti voida luoda. GPS-tieto ei valitettavasti
”Varsinkin tavarajunat kul- ole niin luotettavaa, että sitä
kevat varsin epäsäännöllises- voitaisiin käyttää. GPS:ssä
ti, usein paljonkin etuajassa on varsin usein häiriöitä,
tai myöhässä. Tavarajunien ja maastoesteistä johtuen
aikataulut myös muuttuvat sijaintitarkkuus heittää
asiakkaiden tarpeen mukaan pahimmillaan jopa kaksi
jopa saman päivän sisällä.” kilometriä.”
”Toisaalta taas järjesJarmo Koistinen Liitelmä, jossa tasoristeyksen kennevirastosta kertoo, että
varoituslaite aktivoitaisiin kyseiselle rataosuudelle ei
esimerkiksi puhelimitse, ole tällä hetkellä tiedossa ravaikkapa veturinkuljettajan danparannuksia normaalien

Viime aikoina otsikoihin ovat nousseet onnettomuudet
vartioimattomissa tasoristeyksissä. Näitä risteyksiä on
useita myös tällä alueella eikä onnettomuuksiltakaan ole
vältytty. Niiden saaminen turvallisiksi vaatii rahaa, eikä
sitä ole tiedossa näille rataosuuksille lähitulevaisuudessa.
Perinteisesti tasoristeysten
varoituslaitteiden toiminta
ja hälytyksen alkaminen on
perustunut niin sanotun raidevirtapiirin toimintaan. Eli
kun juna saapuu osuudelle,
käynnistyy varoituslaitoksen
hälytys, kertoo rautatietoimintojen turvallisuuspäällikkö Marko Tuominen
Liikenneviraston liikenneja työturvallisuusyksiköstä.
”Uudenlaisia ja aiempaa
edullisempia tasoristeysten
varoituslaitteita on parhaillaan koekäytössä. Koekäytöllä halutaan varmistaa,
että laitteet toimivat aina
oikein ja luotettavasti.Tämä
tarkoittaa varmistusta, ettei
pääse tapahtumaan niin,
ettei laite varoittaisikaan
junasta sen lähestyessä.”
Tuominen jatkaa. ”Tällai-

Tasoristeykset Ylivieskan alueella. Punainen ympyrä tarkoittaa ilman tievaroituslaitosta oleva tasoristeystä, keltainen ääni- ja valovaroituslaitosta ja vihreä puomillista
tasoristeystä. Onnettomuusmääräluokka on tasoristeyksen turvallisuusarvio numeroin.
Numero 1 on turvallisuusarvioltaan paras ja numero 7:n tasoristeyksissä on turvallisuuspuutteita. Kuva Maanmittaushallitus Esri Finland, CC, Attribution 4.0.
kunnossapitotoimenpiteiden lisäksi. Tämä tarkoittaa
sitä, että edelleen tulee käyttää erityistä varovaisuutta
tasoristeyksissä. Rataosuu-

della kulkee päivittäin neljä
henkilöjunaa, jonka lisäksi
noin kymmenen tavarajunaa, mutta tavaraliikenteen
määrä on ollut viime aikoina

Ruokamestarintestatut herkut

laskusuunnassa, lopettaa
Koistinen.
Elina Kytökorpi

Ruokamestari, kokki Jouni Pahkala

Kota-Jounin parempi poronkäristys ja Tunturi-Sarin tyrni-omenamousse

Y

Ainekset

ksinkertaisimmillaan poronkäristys lienee kuumalle
pannulle vuoltuja jäisiä poronlihalastuja, jotka on voin tai ihran
kanssa käristetty kypsäksi suolalla
maustaen. Hyvällä syyllä voisikin
tuon monelle tutun ruuan nimetä
yhdeksi monista kansallisherkuistamme. Tässä ohjeessa poronkäristys
saa siihen hyvällä tavalla sopivat
lisukkeet, kuitenkin säilyttäen poron
hyvän maun.

Ainekset (4 annosta)
500 g poronkäristyslihaa
2 rkl voita
3 dl
vettä
2 dl
olutta
1 rkl suola
3-5 kpl mustapippuria

(4 annosta)

2,5 dl vispikermaa
2 rkl tomusokeria
1 dl + 1 dl tyrni-omenasosetta
1 dl
turkkilaista maustamatonta jogurttia

Lisäksi
200 g
1 kpl
1 rkl
2 dl
(2 cl

suolattuja metsäsieniä
salottisipulia
voita paistamiseen
smetanaa
konjakkia)

Valmistus

Sulata voi pannulla tai padassa. Lisää
käristysliha ja ruskista. Lisää suola, vesi ja
olut. Hauduta kannen alla n. 30 minuuttia. Tarjoa perunamuusin, suolakurkun
ja puolukkasurvoksen kera. Valmista
poronkäristys edellisen ohjeen mukaan.

Lisää valmiiseen poronkäristyksen joukkoon lempeästi paistetut sienet ja silputut
sipulit. Lisää lopuksi smetana (ja tujaus
konjakkia).

Valmistus
Vatkaa kerma vaahdoksi ja
mausta tomusokerilla. Lisää
vaahtoon 1 dl tyrni-omenasosetta ja jogurtti, sekoita
tasaiseksi. Lusikoi jäljelle
jäänyt tyrni-omenasose
neljän lasin pohjalle ja laita
tyrni-omenamousse päälle.
Koristele tyrni-omenasosetipoilla tai tyrnimarjoilla.
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Viihdekuoro Leijat konsertoi
joulumusiikin parissa Akustiikassa
Viihdekuoro Leijat ry esiintyy pitkästä aikaa iltakonsertissa, tunnelmallisten
joulukappaleiden parissa
2.12.2017 klo 18.00 Kulttuurikeskus Akustiikassa.
Huurteinen maa -joulukonsertti viittaa kantaesitykseen,
joita leijoilla on peräti 3 kpl.
Kuoronjohtaja Susanna
Hakala on säveltänyt ja sovittanut kyseisen Huurteinen
Maa -joululaulun, josta povataan jopa uutta joulunajan
hittiä. Susanna Hakalan
aisapari sanoituspuolella
kahdelle muulle kantaesitykselle, on ollut kuorossa
laulava Tiina Piippo. Antaa
tulla vaan ja Enkelin Hento
kosketus -kappaleissa ovat
siis Hakalan sävellykset
ja sovitukset, sekä Tiina
Piipon sanoitukset.
Viihdekuoro Leijojen puheenjohtaja Kati Saarilampi
kertoo, että juurikin nämä
3 kantaesitystä ovat kuorolaisten suosikkeja, ja niiden
stemmoja on harjoiteltu

suurella sydämellä. Kuten
myös muitakin ihania tuttuja
joululauluja, jotka Hakala
on kuorolle sopivaksi sovittanut. liian konsertissa
kuullaan mm. Suvi Teräsniskan joululevyltä tuttuja
lauluja.
Leijoja säestää musiikinammattilaisista koostuva
poppoo: Pianossa Jouko
Kantola, bassossa Juha Ylikotila, rummuissa Ilmo
Salmela ja kitarassa Sami
Hakala. Lisäksi säestyksessä
ovat mukana viulunsoiton
opettaja Mariaana Dikanarova sekä 2 pitkälle edennyttä viulunsoitonopiskelijaa
Helmiina Ervasti ja Elvi
Nurkkala. Lisäksi leijojen
omista laulajista löytyy taitavia huilulla säestäjiä.
Tuleva Joulukonsertti on
uudelle kuoronjohtajallekin
jännittävä paikka, mutta sitäkin mieluisampi. Susanna
Hakala on johtanut leijoja
vuodesta 2015 lähtien. Tällä
hetkellä leijoissa laulaa 30

Joulukonsertin solistit harjoituksissa sunnuntaina kuoronjohtajan omalla treenikämpällä. Vasemmalta: Henna Östberg, Sirpa Rättyä, Maila Takkunen, Saija Pesola, Tarja
Koponen, Minna Hakala, Sirkku Poikkimäki, Kati Saarilampi ja Miia Huhtala.
Etualalla bassossa Juha Ylikotila, rummuissa Ilmo Salmela, hieman näkyy myös Jouko
Kantolan päätä. Kuva Vilma Hakala.
laulajaa, kolmessa eri äänessä. Hakalan tavoitteena
on saada kuoro soimaan
mahdollisimman hyvin, sekä
kehitystä jokaisen laulajan
omaan äänialaan. Leijat
ovatkin jo muutamaan otteeseen tehneet vierailuja
Sini Spoofin -äänenmuo-

dostuskursseille, josta
muodostunee Leijoille traditio, niin paljon Spoofin
kursseista on ollut hyötyä,
Saarilampi kertoo.
Viihdekuoro Leijat haluaa ottaa osaa Elämyksiä
ikäihmiselle -haasteeseen:
Tarkemmin 100 unelmaa

Joulupolku kutsuu Puuhkalan
kotiseutumuseoon
Jo perinteeksi muodostunut Joulupolku kutsuu kokemaan joulun tunnelmaan Puuhkalan kotiseutumuseon
alueelle adventtisunnuntaina 3.12. klo 15.00 ja 18.30
välisenä aikana.
Ylivieskan kaupungin
varhaiskasvatuspalvelut,
Ylivieskan kulttuuritoimi ja
tekninen toimi sekä Ylivieskan seurakunta järjestävät
jo yhdeksännen kerran
tämän tapahtuman, jossa
niin nuoret kuin vanhatkin
voivat kokea kiireettömän
joulun odotuksen adventtisunnuntai-iltapäivän hämärtyessä kohti iltaa.
Sadoin kynttilöin valaistu
Puuhkala ympäristöineen
muuttuu joulumaaksi. Joulun taikaa voi kokea monella
eri tavalla. Polun varrella
voi seurata metsänväen
jouluvalmisteluja, siellä voi
hämmästellä ja ihastella
talven salaperäisyyttä ja sen
erilaisia ihmeitä.
Korvatunturin joulupostissa voi tarkkailla postitonttujen joulukiireitä ja

tuoda mukanaan oman
lahjatoivekirjeen toimitettavaksi joulupukille. Tonttujen
touhuja voi tirkistellä tonttupajan ikkunoista. Siellä voi
nähdä tonttuja ahkeroimassa
joululahjojen valmistamisen
ja paketoimisen tohinassa.
Myös saunatontun saattaa tavata saunan lauteilla.
Joulupukin porokin löytyy
Puuhkalan pihapiiristä.
Pikku ponia ja valloittavia
lampaitakin voi käydä puhuttelemassa.
Kynttilöin valaistu polku
johtaa kulkijan lopuksi jouluseimelle, jossa odottavat
Maria, Josef ja Jeesus-lapsi.
Tallissa voit hiljentyä joulusanoman äärelle.
Tuttujen ja kauniiden
joululaulujen sävelmät ja
sanat soivat eri esiintyjien
laulamina ja soittamina

Puuhkalan ympäristössä..
Suurin osa kävijöistä
on perinteiseen tapaan ollut lapsiperheitä, mutta
kaikenikäiset niin nuoret
kuin vanhempikin väki ovat
lämpimästi tervetulleita.
Myös Ylivieskan seudulla opiskelevilla ja tänne
muuttaneilla ulkomaalaisilla
on mainio mahdollisuus
tutustua suomalaiseen jouluperinteeseen joulupolulla !
Iäkkäämmälle väelle polku
voi tuoda häivähdyksen
lapsuuden joulusta.
Järjestelyissä päivähoidon,
kaupungin teknisen- ja kulttuuritoimen ja Ylivieskan
seurakunnan lisäksi ovat
mukana MLL:n Ylivieskan
yhdistys tarjoilemassa kuumaa mehua ja pipareita, liikennejärjestelyistä vastaavat
Ylivieskan urheiluautoilijat,
jotka ohjaavat liikennettä
Joutsentien paikoitusalueille.
Sievintieltä Puuhkalaan
kääntyvä tie on suljettu

turvallisuussyistä. Punaisen
ristin vapaaehtoistyöntekijät
ovat paikalla kaiken varalta.
Kotiseutuyhdistys valaisee
roihuin Puuhkalaan johtavan tien.
Joulupolku on avoinna
klo 15- 18.30 välillä eli
polulle voi tulla itselleen
sopivaan aikaan. Pienimmille osallistujille voi pulkasta
olla hyötyä, mikäli on lunta.
Tapahtuma on osallistujille
maksuton pihapiirissä tarjottavaa mehua ja piparia
myöten. Vapaaehtoismaksun
voi jättää tukemaan MLL:n
toimintaa lapsiperheiden
hyväksi.
Toivomme että ylivieskalaiset tulevat tapahtumaan
mahdollisuuksien mukaan
kävellen, sillä autopaikkoja
on rajallinen määrä.
Toivottavasti mahdollisimman monet pienet ja
suuret askeleet suuntaavat
sunnuntai-iltapäivän hämärtyessä Puuhkalaan.

-haasteeseen. Siitä syystä
Viihdekuoro Leijat tarjoaakin konserttielämyksen
yhdelle ikäihmiselle ja hänen
saattajalleen. Haasteeseen
osallistuminen on jo saatettu
tietoon hankkeen koordinaattorille, ja otamme
lämmöllä kyseiset henkilöt

Yhteisestä
Ovesta ry

vastaan joulukonserttiimme,
Leijojen piikkiin.
Lisäksi puheenjohtaja Kati
Saarilampi kertoo, että Viihdekuoro Leijat haluaa olla
hyväntekeväisyydessä mukana muutoinkin. Syöpäyhdistyksen jäsenkortilla
Leijat antavat konserttinsa
pääsylipusta alennusta. Lapsiakaan ei ole unohdettu, he
saavat lipun edullisemmin
kuin aikuiset.
Viihdekuoro Leijat on kuoro, joka haluaa olla mukana
jakamassa iloa, lämmintä
tunnelmaa sekä elämänmyönteisyyttä. Yhdessä
tekeminen ja yhteen hiileen
puhaltaminen ovat hyvää
tekevää toimintaa, josta
on iloa paitsi saajalle niin
myös tekijöille itselleenkin.
Viihdekuoro Leijat lupaavat
olla jatkossakin mukana
hankkeissa, jotka tukevat ja
edesauttavat hyvää mieltä,
Leijojen puheenjohtaja kertoo kuorolaistensa puolesta.

Tuokiotuvalla
TALLIN JOULU
Keskiviikkona 29.11. klo 10-18
Lukkarinkatu 1,Ylivieska

TALLITUVALLA JOULUN TUNNELMAA
– tervetuloa Tuokiotuvalle!
Jouluista ohjelmaa sekä myyjäiset. Paikalla myös Joulupukki ja muori,
joille lapset voivat antaa joulukirjeitään. Pihasaunalla tarinapaja.
Vartin ohjelmatuokiot:
Klo 10 Joulupukki saapuu ja pihakuusen valot syttyvät
Klo 14 jouluevankeliumi ja musiikkiesityksiä
Klo 17 muskarilaiset esiintyvät
Joulupuodissa käsitöitä ja jouluherkkuja, mm. sinappia ja pepuakin
nopeimmille. Lämmikkeeksi tarjolla glögiä ja lämmintä mehua. Kahvittelut tuvassa tuttuun tapaan.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA
JOULUISEEN TUNNELMAAN!
Yhteisestä Ovesta ry. Tuokiotupa. Osoite: Lukkarinkatu 1. Puhelin
044 987 2896. Tuokiotupa on avoinna joka päivä, myös jouluna: mape klo 9-16, la-su ja pyhisin klo 11-16.

KAIKKI HUONEISTOREMONTIT
JA PERUSKORJAUKSET
• Kiinteistöjen saneeraukset • Laatoitukset
• Vesieristykset • Kalusteasennukset
• Matotukset • Lattioiden asennukset
• Tapetoinnit • Paneloinnit • Lauderakentamiset

KYSY TARJOUS!

JK-Remontti Oy
Joutsentie 11 • Ylivieska • Puh. 0440 283 988

Varaa joulutervehdyksesi 22.12. lehdestä!
Ilmoitus yksityishenkilöille 15 € sis. alv.

Lähetäthän ilmoituksesi 15.12. mennessä.
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Kirjavinkkejä ja
itsenäisyyspäivän
etkoja Ylivieskan
kirjastossa
Etsitkö uutta lukemista?
Kaipaisitko joululahjavinkkejä? Ylivieskan kirjastossa
on tarjolla kirjavinkkejä
keskiviikkona 29.11. klo
18.30 alkaen. Esittelyssä
on jännitystä, historiallista kerrontaa ja kotimaisia
uutuuksia. Lukuvinkit tarjoillaan höyryävän glögin
kera. Osallistujien kesken
kirja-arvontaa.
Kirjastot juhlivat itsenäisyyspäivän aattona 5.12.
100-vuotiasta Suomea. Ylivieskan kirjaston etkoilla
Kirjaston runoryhmä esittää

runoja Suomesta ja Musiikkiopiston oppilaat esiintyvät.
Samalla niin aikuiset kuin
lapset voivat testata tietonsa
suomalaisesta kirjallisuudesta osallistumalla hauskaan
tietovisaan. Tiedätkö, mitä
Herra Hakkarainen tekee öisin? Entä kirjoittiko
Minna Canth Kauppiaan
hevosesta? Osallistujien
kesken arvotaan kirja-palkintoja. Ylivieskan kirjasto
on itsenäisyyspäivän aattona
avoinna klo 10-15. Itsenäisyyspäivänä kirjasto on
suljettu.

Ylivieskan Työttömien yhdistys ry.

EU-ruokakassien jako
1.12.2017 klo 9-17
Ylivieskan Työttömien yhdistyksen tiloissa.
Joutsentie 11 84100 Ylivieska. Tervetuloa!

Jaamme arkisin kauppojen ylijäämäruokaa
ma - to klo 9.30 - 14, pe 9.30 - 13.00
Etsimme toimintaan aktiivisia vapaaehtoisia.
Kysy mahdollisuudesta liittyä yhdistyksen jäseneksi

www.ylivieskantyottomat.fi

Koko henkilöstö
mukaan työhyvinvoinnin
kehittämiseen
Ylivieskan seutukunnan ja
Taukokangas Oy:n yhteisessä Tuottava työ -hankkeessa
on kolmen vuoden ajan
tutkittu, kuinka yritysten
henkilöstön fyysistä ja henkistä työhyvinvointia ja työn
tuottavuutta voidaan kohentaa. Työhyvinvoinnin ja
työssä jaksamisen tukeminen
on tärkeää, kun tavoitellaan
työurien pidentämistä.
Hankkeessa on ollut mukana seutukunnan alueelta
noin 700 henkilöä 90 eri
yrityksestä ja organisaatiosta.
Tavoitteena on ollut luoda

HIERONTAPALVELU
JUHA K. PUDAS
KOULUTETTU HIEROJA/
URHEILUHIEROJA
• Kauppakatu 8,
Ylivieska
• Siltatie 6,
Alavieska
Ajanvaraukset 0440 684 418
Myös kotikäynnit! Tervetuloa!

yrityksille hyviä käytäntöjä
työntekijöiden, johdon ja
koko organisaation työkyvyn parantamiseen sekä
mittareita sen arvioimiseen.
Pilottiyrityksissä nousi hankkeen aikana esille
useita kehittämiskohteita.
Fyysisen työhyvinvoinnin
kannalta yleisimpiä ovat
työolosuhteet ja -välineet
sekä työjärjestelyt. Joskus
ne vaativat merkittäviäkin
investointeja, mutta usein
päästään eteenpäin pienilläkin toimintatapojen
muutoksilla. Näitä ovat
esimerkiksi työtehtävien
monipuolistaminen, työkierto, ergonomian parantaminen tai vapaa-ajan
liikunnan tukeminen. Myös
itse työprosesseja voidaan
kehittää aikaa ja vaivaa
säästävämmiksi.
Henkisen työhyvinvoinnin kannalta eniten esille
nousivat tiedonkulku, keski-

näisten pelisääntöjen selkeys
ja niiden noudattaminen,
vastuiden täsmentäminen
ja työtehtävien jakautumisen oikeudenmukaisuus,
keskinäinen vuorovaikutus
sekä palautteen antaminen
ja saaminen. Näissä parhaita
tuloksia on saatu ottamalla
henkilöstö mukaan kehittämiseen. Tärkeää on
hakea ratkaisuja, ei syitä
tai syyllisiä.
Tuottava Työ -hankkeen
pilottiyrityksissä on tehty
työhyvinvointikartoituksia sekä koulutuksia, joissa työntekijät ovat olleet
mukana ideoimassa uusia
vaihtoehtoja esimerkiksi
työympäristön, ergonomian ja työprosessien järjestämiseen. Useissa näistä
yrityksistä ilmapiiri ja työhyvinvoinnin eri osa-alueet
ovat kohentuneet, osassa
myös sairauspoissaolot ovat
vähentyneet sekä prosessit

ja tuotanto tehostuneet.
Työntekijät ovat saaneet
myös hyvinvointivalmennusta, jolla on tuettu fyysistä
ja henkistä toimintakykyä.
Testitulosten perusteella
osallistujien aerobinen kunto
ja lihaskunto ovat hankejakson aikana parantuneet.
Myös johtamisen merkitys työhyvinvoinnille on
todettu tärkeäksi. Vertaisryhmien johtajat ja esimiehet kokoontuivat hankkeen
aikana käsittelemään muun
muassa vuorovaikutusta,
rakentavaa keskustelua,
alaisten motivointia sekä
haastavia tilanteita esimiestyössä.
Nyt päättyvän hankkeen
kokonaisbudjetti kolmen
vuoden ajalle oli 545 766
euroa, ja sitä ovat rahoittaneet ELY-keskus, Euroopan
sosiaalirahasto, Ylivieskan
seutukunta, Oulaisten kaupunki ja Taukokangas Oy.

Mielipide

Ylivieskaan kaksi kouluhanketta
elinkaarimallilla
Edellinen valtuusto on
viime syksynä linjannut,
että Taanilaan rakennetaan
yhtenäiskoulu vastaamaan
kasvaneisiin oppilasmääriin.
Tilanne on tuon päätöksen
jälkeen merkittävästi muuttunut. Jokirannan koulun
kosteusongelmien myötä
parakeissa opiskelee jo n.
900 oppilasta ja samaan
aikaan alakoulut pullistelevat
liitoksistaan. On aika ottaa
härkää sarvista.
Oppilaiden, vanhempien
ja henkilökunnan tahto ei
ole jäänyt Keskustan valtuustoryhmältä kuulematta
ja heidän ajatuksiinsa on
helppo yhtyä. Jokirannan
koulu on rakennettu aikakautensa parhaan tiedon

mukaan, joka nyttemmin
tiedetään vääräksi. Parhaan
käytettävissä olleen tiedon
mukaan Ylivieskassa on
myös viime vuosina korjattu kouluja vaihtelevalla
menestyksellä. Korjaamisen
aika on nyt ohi ja Jokirannan C-talon sekä A-talon
matalan osan ja vanhan osan
opetustilojen kohdalla ainoa
järkevä ratkaisu on niiden
purkaminen.
Meille valtuutetuille
on syksyn aikana esitelty
Taanilaan sijoittuvan yhtenäiskoulun hanketta omana
kokonaisuutena, irrallisena
Jokirannan tilanteesta. On
aika yhdistää nämä hankkeet. Rakennetaan kaksi
koulua; toinen Taanilaan ja

toinen Jokirannan tontille.
Tarkemmat yksityiskohdat
mm. koulujen luokkajaon ja
muiden toimintojen kannalta tulee tehdä harkitusti,
mieli avoinna, eri asiantuntijoita kuullen ja vaihtoehtoja
punniten kuitenkin tiukka
aikaraami huomioiden. On
uskallettava ajatella laajemmin ja hyödyntää tilanteen
luomat mahdollisuudet.
Keskustan valtuustoryhmä kannattaa yksimielisesti
elinkaarimallin käyttämistä,
sillä se tarjoaa taloudellisesti
järkevän ja toiminnallisesti kestävän vaihtoehdon
suurten kouluinvestointien
rakentamiseen. Kun nämä
kaksi kouluhanketta yhdistetään, hanke kasvaa kooltaan

riittävän suureksi, jotta se
houkuttelee valtakunnallisia
rakennusyhtiöitä jättämään
tarjouksen. Näin voimme
tarjota koululaisille ja henkilökunnalle ajanmukaiset
ja terveet tilat ajamatta
kaupungin taloutta tarpeettoman ahtaalle.
Aiemmat luottamushenkilöt ovat tehneet viisaan päätöksen hajautetun
kouluverkon säilyttämisestä,
ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Toisaalla Suomessa
kyläkouluja lakkautetaan,
mutta meillä tehdään toisin.
Ylivieskassa kyläkoulujen
oppilasmäärät ovat kasvussa
ja haja-asutusalueet nähdään
vahvuutena eikä vain kulueränä. Mm. Vähäkankaan

uusi, n. 130 oppilaan koulu
on ja pysyy investointisuunnitelmassa. Elinkaarimallin
myötä kaupungin omana
hankkeena toteutettava koulu on mahdollista rakentaa
jopa suunniteltua aiemmin.
Tämä yhdessä tulevien kouluhenkkeiden kanssa antaa
lapsiperheille yksiselitteisen
ja vahvan viestin siitä, että
Ylivieskassa panostetaan
terveelliseen ja turvalliseen
kouluympäristöön.
Ylivieskan Keskustan
valtuustoryhmä haluaa olla
eturintamassa laittamassa
kouluasiat kuntoon. Yksi
kaupungin tärkeimmistä
tehtävistä on koulutuksen järjestäminen ja on
korkea aika saattaa tämä

asia ajan tasalle ja luoda
Ylivieskan oma malli koulutuksen järjestämiselle.
Ylivieskalaiset ansaitsevat
ennakkoluulotonta otetta
kouluratkaisuihin. On kyse
lastemme, opettajiemme
ja muiden ammattilaisten
terveydestä, Ylivieskan uskottavuudesta ja kasvun
jatkumisesta. Näiden päälinjojen puitteissa lähdemme
yhdessä suunnittelemaan ja
toteuttamaan tulevia uusia
kouluhankkeita.
Ylivieskan Keskustan
valtuustoryhmä
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Murha Melkkilässä
on moniulotteinen ja
interaktiivinen
YTY-teatterin syksyn ohjelmistoon kuuluu Timo
Tirrin ja Vihtivillejen kirjoittama, Sanna Finnilän
ohjaama piristävä murhamysteeri.
Näytelmä ammentaa innoitusta Agatha Christien
romaaneista, mutta perustuu
1930-luvun Suomeen. Suuren kartanon omistaja on
kuollut ja tilalla suoritetaan
perinnönjakoa.
Näyttämön hahmot suorastaan kilpailevat päästäkseen katsojan suosioon
mahdolliseena murhaajana.
Esitys on hyvinkin
moniulotteinen sekä lavastukseltaan, että juoneltaan.
Näytöksen kirjailija toimii
ohjailee hauskasti juonta,
ja vuorosanatkin tuntuvat
vaihtuvan lennossa.
Näytelmän loppuvaiheesssa yleisökin pääsee
osallistumaan juoneen, ja

arvailemaan mahdollista
murhaajaa.
Lavalla
nähdään
YTY-teatterin vanhoja
konkareita: Juhani Löfbacka, Sari Anttila, Jouko
Lassila, Jarkko Pinola,

Rita Kovács, Karoliina
Krook, Kari Krook,
Maija Sipilä ja Matti Juntunen. Teatterin nuorempi väki on luonut upeat
lavasteet, tunnelmallisen
äänimaailman sekä aikaan

sopivan puvustuksen.
Näytökset kestävät enää
16.12. saakka, suurin osa
esityksistä on melkein loppuunmyyty. Paikanvaraus
on siis suotavaa. Esitykset
ovat Elämystalo Artterissa.

Apteekkarin kynästä

TARKASTAJAT TALOSSA

Puolitoista kuukautta sitten, eräänä syyskuisena
torstaina sain puhelun Fimeasta, joka on apteekkeja
ja niiden toimintaa valvova viranomainen. Puhelussa
ilmoitettiin, että viikon päästä apteekissa tehdään
tarkastus useamman tarkastajan voimin. Tiesin entuudestaan, että tarkastajat ovat yleensä apteekissa
koko päivän ja tekevät perusteellisen ”syynin”, joten
kyllä vähän alkoi jännittää. Tilaisuuden jännittävyyttä
kaikille lisäsi se, että edellisestä tarkastuksesta oli
vierähtänyt tosi monta vuotta. Kun viranomaiset
joutuvat suuntaamaan valvontaresurssejaan ongelmakohteisiin, normaalien ”määräaikaistarkastusten”
väli voi jäädä pitkäksi.
Ennalta sovittuna torstaina tarkastuspartio saapui
aamulla apteekkiin. Tarkastajat ovat komealta virkanimikkeeltään yliproviisoreita. Esittäytymisten
jälkeen alkoi aloituskeskustelu joka hetkittäin vaikutti ”apteekkarin tarkastukselta”, sillä niin paljon
kysymyksiä apteekista ja sen toiminnasta minulle
esitettiin. Mielessä jopa kävi, mahtaako apteekkari
tarkastusta läpäistä. Ilmeisesti läpäisi, koska tässä
vielä ollaan!

Näytelmän "kirjailija Rita" Kovács selvittelee murhaajaa. Näyttämöllä Maija Sipilä,
Juhani Löfbacka, Sari Anttila, Jouko Lassila, Karoliina Krook ja Jarkko Pinola ovat
syytettyjen joukossa.

Iikka Kivi ei
jätä kylmäksi

Juhlitaan yhdessä
100-vuotiasta Suomea
Itsenäisyyspäiväjuhlassamme torstaina
30.11. klo 13-15 sytytämme kynttilän ja
nostamme maljan 100-vuotiaalle Suomelle.
Maljanjuonnin jälkeen nautimme herkuista,
musiikista ja laitamme kenties tanssiksi.
Ilmoittaudu mukaan! Paikkoja on rajoitetusti.
Merja Saari 050 302 4081 | Miia Heikkinen 050 433 3578
Hoivakoti Suvanto | Mikontie 3, Ylivieska
www.esperi.fi

Viime viikonloppuna järjestettiin jo neljännet teatterifestivaalit. Viikonlopun
aikana oli monipuolinen
kattaus niin paikallisia kuin
muualtakin tulleita esiintyjiä
ja esityksiä. Tapahtumapaikkana oli Elämystalo
Artteri Ratakadulla.
Tapahtuman ensimmäinen
esiintyjä oli Ylivieskan ”oma”
StandUp –koomikko Iikka
Kivi. Esiintymisen ajankohta osui juuri samaan
aikaan kuin joulun avajaiset
Myllyaukiolla, mutta silti
paikalle oli saapunut väkeä
lähes salin täydeltä. Iikka
osasi ottaa ”kotiyleisönsä”
suvereenisti haltuunsa ja
ensimmäinen puoliaika
sujui vuorovaikutteisen
StandUp –komiikan keinoin
Iikan kysellessä spontaanisti
kysymyksiä yleisöltä. Tämä
saikin yleisön lämpenemään ja välillä saatiin kuulla
myös perinteisempää settiä.
Kaikin puolin viihdyttävä
esiintyminen. Nauru pidentää ikää.
Viikonlopun aikana oli
StandUpin lisäksi tarjolla
musiikkiperformanssia,
miehisiä ongelmia, murhamysteeriä sekä tarinaa sotia
edeltävän ajan suomalaisesta
todellisuudesta.
Elina Kytökorpi

Keskeisiä asioita apteekin oikeassa toiminnassa
ovat eri tilanteita varten laaditut toimintaohjeet.
Vaikka lait ja muut säädökset ovat usein hyvinkin
yksityiskohtaisia, on apteekilla velvollisuus laatia
toimipaikkakohtaiset ohjeet säädösten soveltamisesta. Ylivieskan apteekissa on noin parikymmentä
toimintaohjetta erilaisiin lääkkeiden käsittelyyn,
toimittamiseen ja hävittämiseen liittyviin tilanteisiin. Ohjeitamme pidettiin hyvinä, mutta silti löytyi
muutamia yksityiskohtia joita oli täsmennettävä.
Vaikka dokumenttien tarkastus oli perusteellista,
tarkastusten pääasia on kuitenkin selvittää, mitä ja
miten apteekissa oikeasti tehdään ja miten eri tilanteet esimerkiksi lääkkeitä toimitettaessa hoidetaan.
Henkilökunnasta aika moni joutuikin kertomaan,
miten he työnsä tekevät ja millaiset ohjeet ovat siihen
saaneet. Keskustelut olivat perusteellisia, mutta silti
asiallisia ja rakentavia.
Tarkastuksen päätteeksi pidettiin loppukeskustelu,
jossa tarkastajat kävivät läpi tarkastuksessa tekemänsä
havainnot ja minkä vaikutelman olivat apteekin toiminnasta saaneet. Tarkastus oli meille kaikille myös
hyvä tilaisuus kysyä ja keskustella monista apteekin
toimintaan liittyvistä asioita.
Tarkastuksesta on tehty pöytäkirja, jonka olen
saanut. Fimea ei jaa arvosanoja eikä hymynaamoja
tarkastuksiensa kohteille, joten jouduin tyytymään
loppulauseeseen ”Tarkastajien saaman käsityksen
mukaan Ylivieskan apteekin toiminta vastaa lääkelakia ja –asetusta, huumausainelakia ja –asetusta sekä
niiden nojalla annettuja määräyksiä edellä kuvattuja
puutteita lukuun ottamatta”. Puutteet olivat pieniä,
mutta silti olen joutunut antamaan selvityksen, kuinka
ja milloin ne tulevat korjatuiksi – ja tätä kirjoittaessani suurin osa onkin jo korjattu. Onko apteekki nyt
sitten täydellinen? Ei varmastikaan, mutta olemme
taas saaneet yhden mahdollisuuden kehittää apteekin
laatua, ja siitä hyötyvät kaikki asiakkaamme.
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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Kirjaston vinkit

Kulttuuri

Angie Thomas: Viha jonka kylvät
van joka asiaan, ja slummi
kasvuympäristönä on niin
erikoinen, että tuntuu mahdottomalta koskaan jättää
sitä taakseen.
Ristiriita Starrin kahden
maailman välillä kärjistyy,
kun poliisi pysäyttää hänet
ja hänen ystävänsä Khalilin kun he ovat ajamassa
kotiin juhlista. Khalil ei
sa Starr puhuu ja käyttäytyy tottele käskyä pysyä liikeri tavalla kuin kotona, kumatta, ja valkoihoinen
muttei kuitenkaan onnistu poliisi ampuu aseettoman
sulautumaan joukkoon. nuoren. Tapaus herättää
Slummissa taas Starria pi- mustan yhteisön raivon ja
detään hienostelijana, joka johtaa mielenosoituksiin
yrittää olla kuin valkoiset. ja mellakointiin. Starr on
Ihonväri tuntuu vaikutta- tilanteen ainoa silminnäkijä,

Angie Thomasin Viha jonka kylvät on poikkeuksellisen
onnistunut esikoisteos, joka tarttuu rohkeasti
Yhdysvaltojen suurimpiin ongelmiin: yhteiskunnan
eriarvoisuuteen, vähemmistöjen asemaan ja
rasismiin. Päähenkilö Starr on slummissa kasvanut
16-vuotias tyttö, joka käy yksityiskoulua paremmalla
asuinalueella. Vanhemmat ovat tehneet kaikkensa
sen eteen, että Starrilla olisi mahdollisuus edetä
elämässään, mutta kahdessa eri maailmassa eläminen
on raskasta.

Starrilla on koulussa valkoihoisia kavereita ja poikaystävä, joita hän ei voi kuvitellakaan tuovansa käymään
omille kotikulmilleen, ja
koulukavereiden joukossa
hän huomaa muuttuvansa
täysin eri ihmiseksi. Koulus-

joten hänen todistuksellaan on suuri painoarvo, ja
hänen odotetaan vaativan
oikeutta Khalilille. Mutta
onko nuoren mustan tytön
puheilla väliä, kun vastassa
on amerikkalainen oikeusjärjestelmä kaikkine epäoikeudenmukaisuuksineen?
Kirja on hämmästyttävän
tarkka ja vakuuttava kuvaus
mustasta yhteisöstä ja rasismin koko maalle aiheuttamista tuhoista. Tarinan
uskottavuuden takana on
se, että Angie Thomas on
itsekin slummissa kasvanut
musta nainen, joka tietää
mistä kirjoittaa. Hän ei anna

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

Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa

Lukkarinkatu 1. www.facebook.com/tuokiotupa
puh 044 987 2896 / 044 987 2895.
Tuokiotupa on Ylivieskan keskustassa sijaitseva, ikäihmisten yhteinen
kohtaamispaikka, jossa on matala kynnys kaikkien tulla. Tuokiotupaa pyörittää Yhteisestä Ovesta ry. Toimintamme on puolueetonta,
sitoutumatonta ja kaikille ikäihmisille avointa. Tupa on auki joka
päivä: ma-pe klo 9-16, la-su ja pyhisin klo 11-16. ALLA TULEVAA
OHJELMAA (muutokset mahdollisia):
Pe 24.11. klo 13 Levyraati – kuunnellaan osallistujien toivekappaleita.
Su 26.11. klo 12 Sunnuntain ratoksi pelaamme Skippoa, Rummikubia ja muita pelejä.
Ma 27.11. klo 10 Porukkalenkki – sauvakävely- ja rollaattoriryhmät.
klo 10.15 Lähdemme yhdessä laulamaan Kotikartanoon. Iltapäivällä
talkoillaan Tallin Joulua.
Ti 28.11. klo 10 Ainin tuolijumppa.
klo 13 Käsityöpiiri
klo 14 Keskustelutuokio. Aihe: Hyvät tavat. Iltapäivällä talkoillaan
Tallin Joulua. Käsitöitä ja leivonnaisia vastaanotetaan.
Ke 29.11. Tallin Joulu – tapahtuma ja myyjäiset klo 10-18. Pihasaunalla tonttuja ja tarinoita.
Lisätiedot: erillinen kk-kirje sekä VieskanViikko.
klo 10 Joulupukkia ja -muoria odotellaan saapuvaksi.
klo 13 Laulamme tuvalla yhdessä säestyksen kera.
klo 14 Jouluevankeliumi ja yhteislaulua tallissa. Tupakuoro esiintyy.
klo 17 Muskarilaiset esiintyvät.
klo 18 Miesten ilta, keskustelutuokio – uudet osallistujat ovat aina
tervetulleita!
To 30.11. Kuntosalivuoro Kotikartanossa klo 8-10. Kuljetus tuvalta
klo 8.30 (ennakkovarauslistan mukaan)
Pe 1.12. klo 16 Uusi lukupiiri alkaa. Sonja lukee: Tuurin Ikitie tai
Väisäsen Esi-isät. Ensimmäisellä kerralla valitaan kirja ja sovitaan
seuraavat tapaamisajat. Tervetuloa mukaan alkuillan lukuhetkeen!
Su 3.12. Skippoa, Rummikubia ja muita lautapelejä klo 12.
Ma 4.12. klo 10 Porukkalenkki
klo 17 Vapaaehtoisten ja jäsenten joulu- ja syntymäpäiväjuhlat
srk-koti Mariassa klo 17.
Ti 5.12. klo 10 Ainin tuolijumppa.
klo 13 Käsityöpiiri
Ke 6.12. Itsenäisyyspäivän juhla Akustiikassa klo 12.30. Kahvitus
alkaa klo 11.30. Tuokiotupa avoinna klo 11-16.
To 7.12. klo 8-10 Kuntosalivuoro Kotikartanossa. Kuljetus tuvalta
klo 8.30 (ennakkovarauslistan mukaan)
klo 13 Lähtö tuvalta yhdessä kävellen: Tutustuminen lihaskuntoharjoitteluun. Kuntokeskus Puntti (Asemakatu 2) Jaakko Kivioja opastaa.
klo 16 Kirjoittajapiiri kokoontuu.
HUOM! Tuokiot joulutauolla 18.12. – 14.1.
Tervetuloa Tuokiotuvalle!

Vähäkangas-Pylväs kyläyhdistys
Perinteiset Joulumyyjäiset Vähäkankaan koululla 2.12. klo 10-14.
Myynnissä mm. leivonnaisia, jouluisia askarteluja, käsitöitä, ovikransseja jne. Joulukinkku-arvonta ja herkkukori-arvonta! Kahvilassa
mm. kahvia, torttuja, riisipuuroa. Pihalla hevoskärrykyytiä lapsille!
Joulupukki vierailee päivän aikana! Kasvomaalausta! Pöytävaraukset
044-3553635/Anu viim. 29.11. Pöytävuokra 10€.
Vähäkangas-Pylväs Kyläyhdistyksen ja vanhempainyhdistyksen
yhteinen jouluruokailu 13.12. klo 18.30. Ilmoittautumiset 3.12.
mennessä 044-5554264/Petri.
Pylvään kylätalolla Lentokentäntie 327
ANNAN PÄIVÄN JUHLA kansanedustaja Anna Ängeslevän (18701939) kunniaksi la 9.12.klo 13 . Juhlapuhe; valtiotieteen tohtori Tytti
Isohookana-Asunmaa. Raudaskylän sekakuoro. Kahvitus klo 12.30
alkaen. Ylivieskan kaupungin Suomi 100 tapahtuma.
RYIJYNÄYTTELY la 9.12. juhlan ajan ja su 10.12. taidekahvilan
ajan. Näyttelyn ryijyt on koottu Pylvään kylän naisten tekemistä
ryijyistä. Ryijyjen mallit ajoittuvat vuosilta 1805 – 1990. Valmistusvuodet eri vuosikymmeniltä alkaen 1930 lopulta.
TAIDEKAHVILA su 10.12. klo 13-16. Kahvia, mehua, suolaista
ja makeaa ryijynäyttelyn lomassa.

Ylivieskan Martat ry
Ma 4.12. Martta-ilta Mielikkitalolla klo 18.00 Suunnitellaan ensi
vuoden toimintaa ja samoin suunnitellaan myyjäisiä. Tuothan mukanasi arpajaisiin tuotteita.
La 9.12. Myyjäiset Puuhkalassa johon Martat myös osallistuvat.
Tervetuloa mukaan Martta-toimintaan!

Ylivieskan Voimistelu
ja Liikunta
Ylivieskan Voimistelu ja Liikunta ry:n nykyiset ja entiset jäsenet perheineen sekä kaikki voimistelun ystävät ovat lämpimästi
tervetulleita seuran 70-vuotisjuhlaan Ylivieskan kulttuurikeskus
Akustiikkaan lauantaina 25.11.2017 klo 15.00. Kahvitarjoilu klo
14.30 alkaen. Vapaa pääsy.
Voimistelun joulunäytös torstaina 30.11. klo 18.00 Liikuntakeskuksessa.
Pääsymaksu 2€/hlö sisältää joulupuuron.
Tervetuloa!

Ylivieskan Latu
Avantouintia Kekalla (Isokankaan metsätie 232) Sunnuntaisin klo
12-17. Hinta yli 16-vuotiailta 3,- euroa. Sisältää mehun. Tervetuloa
nauttimaan talviuinnista. Ylivieskan Latu, Niemelänkylän Kyläyhdistys ja Ylivieskan nuorisotoimi24.

armoa rasisteille, mutta ei
myöskään sulje silmiään
mustien rikollisjengien tai
mellakoitsijoiden toiminnalta. Kirjassa kukaan ei
ole yksiselitteisesti hyvä
tai paha, vaan jopa uhriksi
joutunut Khalil osoittautuu
huumekauppiaaksi. Tämä on
kirjailijalta rohkea valinta,
ja nostaa kirjan sanoman
selkeästi esiin: poliisi ei saa
ampua aseettomia ihmisiä,
ei rikollisiakaan.
Murteen tai slangin kääntäminen on aina haastavaa
ja epäonnistunut käännös
voi tuhota hyvänkin kirjan,
mutta tässä tapauksessa

kirjan suomentaja Kaijamari
Sivill on tehnyt hyvää työtä.
Starrin ääni kuuluu läpi
kirjan aitona ja uskottavana,
eikä puhekielisyys häiritse
lukijaa. Starr perheineen
antaa kasvot todellisille
ongelmille, joista kuulemme
jatkuvasti uutisissa. Tällaisia
tarinoita tarvitaan.
Maritta Similä

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

Myydään

Myydään

Villasukkia 5-10 euroa/kpl. Myytävänä hakestokeri
Puh. 0440 428 767.Vaikka Arimax 40 kW polttimolla.
joulupukin konttiin!
Puh. 040 7761 871.
Suosituin tehokannettava
Ostetaan
hp15-r067no. Hyväkuntoinen ja siisti, n. 1 v. vanha.
Sopii töihin, opintoihin sekä Pulpettivene saa olla pientä
pelaamiseen. Myyn Appleen fiksattavaa puh. 040-812
siirtymisen takia edullisesti 1371.
pois.h.199€. 040-8787305.
Continental-nastarenkaat
195/60-16" Hyvät! HP 100
eur. Puh. 044 328 0443

Vuokrattavana

Ylivieskan keskustassa jokirannassa v. 2016 valm. kerrostaloyksiö 1mh+tupak+s
H.auton peräkärry lava 32,5 m2. Vapaa 1.1.2018.
130+230 lehti ja kierrejouset Luottotiedot tarkistetaan.
metallilaidat, vaneripohja, Tied. soittamalla p. 040
valoissa laittoa rekisterissä 8420762.
on, hinta 250. Parhaiten
tavoittaa puh 0400 822 157. Vapaana siisti saunall. kaksio
ARVOTAULUT! 2 KPL.
Seppo Pällin tauluja v.1973.
Syksyinen ruskamaisema ja
Keväinen tunturimaisema.
Tied. puh. 0400 98 00 86.

Yliv.keskustassa rauhallisessa hissi-krs talossa.
Vuokra 530/kk +vesi ja
sähkö.Ei lemmikkieläimiä.
Miel pitkäaik.asukkaalle.
p. 050 542 7471

Kuivaa, tuppeensahattua,
3-tuuman paksuista koivulankkua. Leveys 10 - 25
cm, hinta 5 -20 €/m. Puh.
050 446 7870.

Vuokrattavana 42 m2 saunallinen yksiö alkovilla
Alavieskan keskusta. Vuokra
320€ + sähkö ja vesi. Puh.
040 7761 871.

Perjantai 24.11.2017

11

Vapaa-aika
Sudoku

KryptoNiitti
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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

Posti
10100 kpl
I-Print Oy, Seinäjoki
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Ristikoiden vastaukset takasivulla

Etusivu
Sisäsivut
Takasivu

Tekniset tiedot

13

3

15

6

7=

4

7

17

4

19

9

6

16

Ilmoitushinnat

Jakelu:
Painos:
Painopaikka
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Kauppakatu 11 A 2,
84100 Ylivieska
Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Päätoimittaja:

Sitoutumaton kaupunkilehti
Ilmestyy perjantaisin
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6
3

13
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Yhteystiedot
Postiosoite:

16

19

15

4

1
18

20

20

14

sääntöjen vastainen lyönti.
6. Rintaontelossa, rintalastan
yläosan takana.
7. Kuparista.
8. Saniaisia.
9. Kaksi, vuosina 1932 ja
1936.
10. Kuohahteleva, kiivas.

4

17

21

1. Rahvaanvaltaa.
2. Venezuelaishiihtäjä, joka
sai suorituksellaan kyseenalaista kunniaa Lahden
MM-kisoissa viime viikolla.
3. Murmelinsukuinen jyrsijä.
4. Hullunkurinen, karkean
sukkela, irvokas.
5. Nyrkkeilyyn. Fouli on

19

17

19

Kuka mitä häh -vastaukset

15

4

6

Vaikea

19

1

8

17

6
5

15

9=

20=

10=
21=

11=

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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YLIVIESKAN
Kaupunginkirjasto

KIRJAVINKKI-ILTA
kirjastossa ke 29.11.
klo 18.30.

B L AC K F R I DAY
S H O P PA I L U N
KRUUNAA
I L TA M U S I I K I N
PA R I S SA

Luvassa jännitystä,
historiallista kerrontaa ja
kotimaisia uutuuksia.
Glögitarjoilu ja
kirja-arvontaa.

Tervetuloa!
Vuoden viimeinen

SATUTUNTI
ti 28.11.
klo 18.15 -19
Jatkamme jälleen
9.1.18.

P U O L I TA I VA L T R I O
PE 24.11. KLO 20-02
K AU P PA K AT U 1 4 , Y L I V I E S K A
VA PA A S I SÄ Ä N PÄ ÄS Y

Asemakatu 11, Ylivieska
Puh. (08) 425 303

Tervetuloa!

- Kehykset
- Taidetarvikkeet
- Galleria
- ma-to 10-17

Kulkukauppias Unto
jäämässä telakalle
Myyn loppuja nappasormikkaita ja kintaita
(on vielä pieni määrä niitä hyviäkin kintaita)
Myös mopo-, kelkka- ja vanhanajan lämpimiä
työkintaita kotonani, Männistöntie 3, Ylivieska

Risto Ängeslevä
050 345 2907

YLIVIESKAN SEUDUN
MUSIIKKIOPISTON
SUOMALAISEN
MUSIIKIN VIIKKO

Tervetuloa!
Vanha kulkuri markkinoilta - Soita: 0400 580 851

4.12. klo 17.30 Supermuskari Päivärinnan koululla
5.12. klo 14.00 Kirjaston etkot
6.12. klo 12.30 Ylivieskan kaupungin itsenäisyysjuhla
sekä Suomi 100- Ylivieska 150 juhlakonsertti Kulttuurikeskus Akustiikassa
7.12. klo 9.00- Itsenäisyyskonsertit päiväkoti Joukahaisessa
klo 14.30 alkaen viulistien kiertue marketeissa:
Halpa-Halli 14.30, Prisma 15.15,
Kärkkäinen 16.00
8.12. klo 16.00 Pianistien matinea
Päivärinnan koulun
musiikkiluokassa
Lisäksi esiintymisiä vanhainkodeissa, palvelutaloissa ym.

Raoul Björkenheim / Ville Rauhala / Ilmari Heikinheimo

Jazz Finland Tour 2017

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto,
laitoshuoltaja, toimitilahuoltaja ja kodinhuoltaja 9.1.2018
Vartijan ammattitutkinto 15.1.2018
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 15.1.2018
Voit opiskella myös osia em. tutkinnoista

Hae pian, niin saat tiedon opiskelupaikasta
vielä ennen joulua!

HAE www.jedu.fi

KOULUTUSKESKUS

KATSO MYÖS MUU KOULUTUSTARJONTAMME NETISTÄ!

HAAPAJÄRVI - HAAPAVESI - KALAJOKI - NIVALA OULAINEN - PIIPPOLA - YLIVIESKA

KUSKAS KY
Tuomo Ojala
Kalliontie 129, Koivisto
Puh. 040 527 4157

Kuskas senkin kuskas!

KryptoNiitin ratkaisu

OPISKELEMAAN TAMMIKUUSSA
YLIVIESKASSA

Likakaivojen tyhjennykset
Vaihtolavakuljetukset / vuokraus
Pakettiautokuljetukset
Kuljetuksia urkupilleistä ulosteisiin

Kulmajazz to 7.12. klo 20:00
Liput 15/12 €

Kinokulma Oy

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

••••••IGLU•RUUHI
••••••T•Y••I•HY•
••••••ÄÄNI•KOKEA
••••••Ä•K••E•AE•
PIKKU••HAME•UUNI
Y••AINA•TU•AISA•
Ö•IN••JAALA•D•••
RASITTAA•T•HAVU•
I•Y•Y•A•AATE•Ä•M
N•Y•ÖN•E••I•OHJE
ÄKSY•ISTUNTO•Ä•L
•••••M•S••T•ANSA
AJOKOE•ITSE•J•O•
I•P•IKINÄ•LUOTSI
D•UJ•Ä•T••I•••E•
SYSÄYS•ÄLY•ULA•P
•L•Ä••O•I•KAISTA
LEO•KIRPEÄ••KT•R
UT••O•I•J•OLIIVI
UÄ•ÄES•HUIMA•A•A

Sudokujen
ratkaisut
Helppo

Vaikea

