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

LUKIOON!
KYMPPILUOKALLE!

Lähetäthän ilmoituksesi 15.12. mennessä.
JOULULAHJAKSI KULTAA, HOPEAA tai TERÄSTÄ

9.12.2017
9.12.2017

Halpa-Hallin piha klo 10-12
Keskustan toimisto,
Juurikoskenkatu 6,
joulukahvit klo 12-14
10.12.2017 Joulumyyjäiset,
Ravikeskus Keskinen klo 16-17
Tervetuloa tapaamaan Juhaa!

Kaunis
Hopeinen
Tyylikäs
kultainen
SUOJELUSENKELI- TERÄSSYDÄNRIIPUS RIIPUS ketjulla
SOLMIONPIDIKE

39€ Enkelikoru

49€

Ängelsmycke

www.enkelikauppa.fi

2290

Seuraava Vieskan Viikko ilmestyy
ensi perjantaina 15.12.

39€

(48,00)

Sepon Kulta
www.seponkulta.fi

Kysy lisää: RKO.FI

Suomenleijona
RIIPUS ketjulla

OSTAMME
Rantakatu 8 ja Prisma Keskus, KOKKOLA
KULTAA
Kauppakeskus Kärkkäinen, YLIVIESKA

Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 12.12.
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Keskiviikkona 13.12.
koiranruoka- edustaja
paikalla, yllätyksiä
mukanaan
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kotimaisia herkkuja ja luita
lemmikkisi lahjakääröön.

50€

Poikkea tutustumaan
paikalliseen lemmikkitarvikeliikkeeseen!
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Puusepäntie 1, Ylivieska • Puh. 044 236 4620
Avoinna ma-pe klo 10-17, la 10-15

Lehden liitteenä
Ylivieskan seudun
Kansalaisopiston
opinto-opas
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Raudaskylän riippusilta. Kuva Minna Pasanen
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Ylivieskassa 8. joulukuuta 2017
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Pääkirjoitus
Omaishoitaja, omaisen hoitaja,
mikä on se määrite ja miten voi
sitä määrittää. Se on yleensä
rehellistä huolenpitoa, jolle ei
voi määrittää mitään hintaa. Se
on huolehtimista ihmisestä joka
on tärkeä, mutta varmasti se on
myös kuormittavaa. Mutta mitä
olisi ilman läheisiä jotka pitävät
huolta silloin kun se on tarpeen,
pelkkä ajatuskin vetää mielen
matalaksi. Onko meillä kaikillä
joku ihminen, joka äärimmäisen heikolla hetkellä on siinä,
silloin kun tarve on todellinen.
Suomi juhlii sataa vuotta, toivon
todellakin että he, jotka tämän
ovat mahdollistaneet, saavat
arvoisensa kunnian. Sillä jos ei
olisi ollut näitä urheita sotureita,
ei olisi meidänkään itsenäisyyttä.
Kuvitelma siitä, että olisimme
jonkin toisen vallan alaisuudessa
on nykypäivän ihmisille lähes

Elina Kytökorpi

Nimipäivät

käsittämätön, mutta ei ole ollut
aikoinaan suurista asoista kiinni
miten asiat ovat lopulta menneet.
Sitä ääretöntä kiitollisuutta ja
ylpeyttä on vaikea sanoiksi
pukea.
HHH
Palatakseni takaisin tärkeään
asiaan eli omaishoitajiin. Mitä
tekee omaishoitaja, kuka voi olla
omaishoitaja, mikä määrittelee
omaishoitajan? Suuria ja tärkeitä kysymyksiä, kuka niihin
pystyy vastaamaan ylipäätänsä.
Omaishoitajien määrä ja vastuu
tulee kasvamaan lähivuosina
huomattavasti, joten heidän
hyvinvointiin ja kykyyn tehdä
tätä tärkeää työtä tulee kiinnittää
enemmän huomiota. Varsinkin tulevan Sote -uudistuksen
vuoksi tähän asiaan tulisi tehdä
huomattavia parannuksia, jotta
jokainen saisi arvoisensa elämän,
hamaan loppuun saakka. Vanhuus ei tule yksin, mutta vanhuus
voi olla yksinäistä. Onhan jo
huomattu, että kunnalliset vanhuspalvelut ovat huonontuneet
vuosi vuodelta, ja jatkuvasti saa
lukea ja kuulla mediasta miten

huonosti ikääntyneitä ihmisiä
kohdellaan.
HHH
Miksi näin tärkeä asia kuin
omaishoitajien huolenpito ei
ole saanut enempää huomiota
varsinkin nyt Sote -uudistuksen kynnyksellä. Jos ruvetaan
karrikoidusti miettimään kustannuksia, mitä laitoshoito
maksaa verrattuna siihen, että
henkiö pystyy olemaan kotona
omaishoitajan avustuksella.
Kuinka kallis on hoitopaikka
terveyskeskuksessa, hoitokodissa tai vastaavassa. Mutta
nyt, tämä omainen käyttää
aikansa siihen, että näin ei
tapahdu, ja kaiken bonukseksi
apua tarvitseva saa asua omassa
kodissaan. Eli yhteiskunnalle
rahallisesti ajateltuna tämä on
valtava säästö ja tavallaan kaikki
voittavat. Tosin tämä ihminen, se
lähimmäinen, saa hädin tuskin
mitään korvausta siitä, että tekee
tämän arvokkaan työn. Sen avun,
että ikääntynyt tai muuten apua
tarvitseva pystyy elämään omassa
kodissaa, siinä kodissa missä hän
aina haluaa elää, niin pitkään

kuin mahdollista. Maailma
muuttu ja niin pitääkin. Mutta
nyky-yhteiskunnassa tulee ottaa
paremmin huomioon vanhempi
sukupolvi, he ovat tehneet paljon
hyvää yhteiskuntamme eteen.
Ilman vanhempiamme, ei olisi
meitäkään.
HHH
Eri asia tulee olemaan nykyisellä sukupolvella. Nyt ollaan
avoimempia siihen, että aina
ei asuta samassa paikassa ja
ollaan totuttu muuttamaan.
Tästä syystä esimerkiksi vanhainkotiin meno ei ole enää
mikään myrkky, minä ainakin
mielelläni sinne menen jos ja
kun sellainen tilanne tulee eteen.
Tosin toiveissani siintää ajatus,
että olisi varaa mennä johonkin
moderniin palvelukotiin. Paikkaan, jossa voisin halutessani
siemailla vaikka lasillisen viiniä
vaippojen vaihdon yhteydessä,
ja toivottavasti kykenisin vielä
muistelemaan niitä kaikkia reissuja mitä olen ehtinyt maailmalla
kiertää ja kokea. Aika näyttää,
turha miettiä sitä vielä liikaa

Vaihtokaupungin historiaa

O

le seudun alikehittyneisyys,
alhainen palkkataso, mutta
kehittynyt käsityöperinne
loi edellytyksiä. Vuonna
1910 Enschedessä sijaitsi
Alankomaiden suurin teollisuusyritys, Van Heekin
tekstiilitehdas. 1900-luvun alussa Enschede olikin
Alankomaiden vauraimpia
kaupunkeja. Toisen maailmansodan aikaan tekstiilitehtaita pidettiin jättiläisinä,
ne olisivat liian suuria kaatumaan. Toisin kävi.
Palkat nousivat ja samaan
aikaan globalisaatio mahdollisti tuotannon siirtämisen
halpamaihin. Teknologisen
kehityksen myötä aikansa
high-tech muuttui vanhanaikaiseksi. Toisen, ja
kolmannen polven yrittäjäperheet omaksuivat konservatiivisempia ajatusmalleja

Aurinko

Aurinko nousee klo 9:57 ja laskee klo 14:34.

Ateriapalvelun ruokalista

Perjantai: Broilerikastike, perunat, maissiporkkanasalaatti, hedelmäkiisseli
Lauantai: Lihakeitto, juusto, kääretorttu
Sunnuntai: Palapaisti ja perunamuusi, mangoiset
kurpitsapalat, appelsiinikiisseli
Maanantai: Jauhelihapihvit, perunat, kastike,
paprikasalaatti, persikkakiisseli
Tiistai: Kalakeitto, makkara, mustaherukkakiisseli
Keskiviikko: Lihaperunalaatikko, punakaaliananassalaatti, marjarahka
Torstai: Kaalikääryleet, perunat, kastike,
puolukkasurvos, mandariinikiisseli
Perjantai: Stroganoff, perunat, porkkanaraaste,
raparperikiisseli

Jokirannan keittiön ruokalista

Perjantai: Hernekeitto, juusto, rieska
Maanantai: Jauhelihapihvit, perunat, kaali-melonisalaatti
Tiistai: Broilervihanneskeitto, tuorekurkku
Keskiviikko: Jauhelihakastike, perunat, tomaatti-kurkkusalaatti
Torstai: Makaronilaatikko, ketsuppi, porkkana-ananassalaatti
Perjantai: Nakkikeitto, kasvispala, pehmeä leipä

Vaihto-opiskelijana Enschedessä

sanaBusinessEngineering -opintoja
lukujärjestykseemme kuluu olennaisesti myös
Alankomaiden liiketalouskulttuurin ja kielen opinnot.
Kieli- ja kulttuuriopinnot
ovat pakollisia vaihto-opiskelijoille Saxionin ammattikorkeassa. Minulle mielenkiintoisinta antia tähän
asti näissä opinnoissa on
ollut Enscheden historia.
Luentojemme mukaan
jokainen aikakausi tuo
mukanaan uusia rakennuspalikoita seudun kehitykselle. Enschede sijaitsee
Alankomaiden itäosassa,
Twenten seudulla. 1800-luvulla Enschede ja Twenten seutu tuli tunnetuksi
tekstiiliteollisuudestaan.
Tekstiiliteollisuus oli aikansa
”high-tech” -teollisuutta, jol-

Perjantai 8.12 (vk 50): Kyllikki, Kylli
Jean Sibeliuksen päivä
Suomalaisen musiikin päivä.
Liputuspäivä.
Lauantai 9.12: Anna, Anne, Anu, Anni, Annika,
Annukka, Anneli, Annu, Annikki
Sunnuntai 10.12: Jutta
2. adventtisunnuntai
Maanantai 11.12. (vk 51): Tatu, Daniel, Taneli
Tiistai 12.12: Tuovi
Keskiviikko 13.12: Seija
Torstai 13.12: Jouko
Perjantai 14.12: Nooa, Heimo

Kuka mitä häh?

Van Heekin tehdas, arkistokuva.
yrittäjyyden ja innovoinnin
sijaan. Enscheden historiaa
käsitellään opinnoissamme
myös siksi, että oppisimme
siitä jotain tulevaisuutta
varten. Nykyään Twenten
seudulla pyritään tukemaan
yrittäjyyttä ja vahvistamaan
seudun vahvoja puolia, sen
sijaan että keskityttäisiin
heikkouksiin.

On ihan erilaista kävellä
läpi kaupungin, jonka historiaan on tutustunut. Myös
opiskeltu teoria yritysten
menestymisen edellytyksistä
muuttuu merkityksellisemmäksi, kun pääsee näkemään
muutokset omassa elinympäristössään.
Milla-Maria Koskela

1. Millä nimellä tunnetaan paremmin artisti Elisa
Tiilikainen?
2. Paljonko suurin piirtein on kahden neliöjuuri?
3. Kuka ohjasi elokuvan Häjyt vuodelta 1999?
4. Mitä ovat nimeltään sähköiset pikkuolennot
Muumit-sarjakuvassa?
5. Minkä artistin levy on nimeltään "She Who
Dwells In The Secret Place Of The Most High Shall
Abide Under The Shadow Of The Almighty" vuodelta
2003?
6. Minkä niminen on päähenkilötär Portal-pelisarjassa?
7. Minä vuonna Spede Pasanen menehtyi?
8. Minkä Suomen kaupunginosia ovat Ahtsalmi,
Anttila, Gruotila, Gunnarla, Hiidensalmi, Immula,
Jönsböle, Keskilohja, Kirkniemi, Kyrkstad, Lempola,
Maksjoki, Metsola, Moisio, Muijala, Myllylampi,
Neitsytlinna, Ojamo, Ojamonkangas, Paloniemi,
Pappila, Pappilankorpi, Perttilä, Pitkäniemi, Routio,
Röylä, Sammatti, Vappula, Ventelä, Vienola ja Virkkala?
9. Kuka on Alavieska-lehden päätoimittaja?
10. Mikä on Algerian pääkaupunki?
Vastaukset sivulla 11

Kaikki näköislehdet
luettavissa ilmaiseksi
www.vieskanviikko.fi

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

Lähetäthän ilmoituksesi 15.12. mennessä.

Legendaarinen Ylivieskan
Mieskuoro konsertoi
jouluisissa merkeissä
Kuoro on järjestänyt vuosittain jo perinteeksi muodostuneen joulukonsertin. Tänä
vuonna joulukonsertti on
koottu Suomi 100 -teemaan
liittyen juhlavista, isänmaallisista kuorolauluista
sekä perinteisistä, tutuista
joululauluista. Kuoron solisteina esiintyvät Henna
Haukipuro, Tuomo Hirvi,
Terho Oikari, Pekka Roiko
ja Seppo Savolainen. Kuoroa
säestää Sanna Hilonen ja
konsertin johtaa Olena
Mikhailova.

Pitkät perinteet
Ylivieskan Mieskuoro on
perustettu huhtikuussa 1950
ja perustavassa kokouksessa
oli läsnä 16 innokasta laulajaa. Muutaman vuoden
kuluttua kuoro täyttää siis

voittikin jo vuonna 1959
Hämeenlinnan yleisillä soitto- ja laulujuhlilla pienten
kuorojen sarjan.
Martti Saaren jälkeen
kuorolla on ollut useita johtajia ja kuorolaisetkin ovat
vaihtuneet. Tällä hetkellä
kuorossa on 27 laulajaa
ja sitä johtaa Olena Mikhailova. Kuoro on myös
Tänä vuonna on jälleen mahdollisuus mennä nauttimuuttunut alueelliseksi, sillä
maan Ylivieskan Mieskuoron esityksistä, kuvassa kokoon- Ylivieskan lisäksi laulajista
pano viime vuoden Akustiikan joulukonsertista. Kuva
kuusi on Alavieskasta ja
Ylivieskan Mieskuoron arkisto, Tapani Vierimaa.
kolme Sievistä. Kuoroon
jo kunnoitettavat 70 vuotta. jälkeen kuoron esiintymistä toivotetaan tervetulleiksi
Kuoron ensimmäinen joh- arvioitiin seuraavasti: "Tämä myös uusia jäseniä.
Konsertti esitetään Alataja oli Ylivieskan kanttori maaseutukuoro lauloi niin
Martti Saari. Vähitellen kouliintuneesti ja sellaisella vieskan kirkossa 10.12. klo
kuoron toiminta vakiintui valmiudella, että se riitti 18 ja Ylivieskan Suvannon
ja konsertit toivat varmuut- kriittisellekin kuulijalle. kappelissa 16.12. klo 18.
ta kuoron esiintymiseen. Martti Saari on suorittanut
Elina Kytökorpi
Kuoro on saanut hyvää suurtyön kuoron kanssa
palautetta ja esimerkiksi ja saa olla tyytyväinen aierään konserttiradioinnin kaansaannoksina." Kuoro

Heikki Ulvin
lasitaidetta
Akustiikassa
Lasitaitelija Heikki Ulvin
näyttely Kulttuurikeskus
Akustiikassa jouluun saakka.
Nähtävillä on laaja katsaus kalajokisen taiteilijan
teoksia. Näyttely koostuu
ikkunoihin ja seinille tarkotetuista lasitaideteoksista,

joiden lisäksi nähtävillä
on myös muun muassa
maljakoita ja vateja. Työmenetelminä on käytetty
muun muassa tiffany- ja
lyijylasitekniikkaa ja ne on
työstetty käsin tehdyistä
lasilevyistä.

Suomi juhlii
100 vuottaan
Suomalainen teknologia
on tiennäyttäjänä Suomen
juhliessa 100 vuottaan. Ilman suomalaista SISUa
ei Suomeen olisi syntynyt
Vaisalaa ja Nokiaa tai monia
viime viikon Slushissa esillä
olleita startup-yrityksiä.
Uusissa startupeissa on
kiinnostavaa, että mukana
on entistä enemmän myös
teollisuuden digitalisointia
edistäviä innovaatioita. Hyvä

esimerkki on Slushin 100
-innovaatiopalkinnon voittanut Altum Technologies.
Suomessa tarvitaan uusien bisnesmallien lisäksi
vahvaa tutkimusta ja läpimurtoteknologioita. Lisää
niistä voit lukea Uusiteknologia-lehden syyskuun
numerosta. Voit lukea sen
verkosta sähköisenä näköislehtenä

Mustaa valkoisella
Elimistön matala-asteinen
tulehdustila, siis mikä? Kuulen sanahirviön ohimennen,
mutta kiinnostus tutkia asiaa
enemmän herää. Tämän
hiljaisen ja salakavalan tulehduksen olemassa oloa ei
edes aina itse huomaa, sitä
ei ole helppo myöskään
tunnistaa, mutta on olemassa
tiettyjä merkkejä joista asiaa
voisi epäillä.

epäedullisten elintapojen
vuoksi kehossa syntyy vapaita
radikaaleja eli yhdisteitä,
jotka häiritsevät solujen
toimintaa ja aiheuttavat
tulehdusta. Mistä sitten tietää jyllääkö omassa kehossa
tämä salakavala kummitus?

Riittävä unensaanti, liikunta
(myös hyötyliikunta) ja oikeanlainen ruokavalio voivat
yhdessä vähentää tulehdusta.

sillä moni ihminen luulee
tulehduksen tarkoittavan
infektiota, jota aiheuttavat
mikrobit (virukset, bakteerit
ja sienet), kuitenkin suoEsimerkiksi rasvainen kala, menkielen sana ”tulehdus"
erilaiset marjat, värikkäät merkitsee infektiota, mutta
kasvikset ja täysjyvävilja toisaalta myös inflammaaovat toimiva apu tulehdusta tiota, joka voi olla haitallinen
Veren tulehdusarvoja mittaa- vastaan. Kun pyrkii välttä- tai hyödyllinen tapahtuma.
valla CRP-testillä saadaan mään teollisia transrasvoja
tietoa tulehduksesta, myös ja muokkaa ruokavaliotaan Moni ihmettelee varmasti
monimuotoiset oireet voivat lisäämällä siihen omega miten inflammaatio voi
Ikävä kyllä, tähän ei ole liittyä tähän vaivaan, kuten 3-rasvahappojen saantia sitten olla hyödyllinen tamitään valmiita lääkkeitä, ruoansulatusongelmat, jat- on jo hyvällä alulla. Esim. pahtuma? No, hyödyllinen
joita popsimalla tulisi kun- kuva väsymys, masennus, saksanpähkinät, avokado se on kuitenkin normaalissa
toon, vaan tulehdustilaa voi unihäiriöt, toistuvat ientu- ja oliiviöljy lisäävät elimis- paranemisessa, esimerkiksi
hoitaa pitkäjänteisesti itse lehdukset, hiusten lähtö tai tömme hyviä rasvahappoja. palovammassa. Inflammaatio
terveellisellä ruokavaliolla sitkeästi pysyvä ylipaino voi- Propiootit tunnetusti ovat tuottaa vapaita radikaaleja,
ja elintavoilla. Sanotaankin, vat kieliä tästä. Jos oireita on hyvä lisä suoliston tueksi ja joiden tarkoitus on tapettä tämä elimistön mata- pitkään, eikä mikään tunnu kuidut suojaavat elimistöä paa haitallisia mikrobeja,
la-asteinen tulehdus johtuu auttavan, kannattaa kokeilla sekä pitävät verensokerin tällöin hapettumisprosessi
pääosin epäterveellisistä omatoimista elämäntapahoi- tasaisena. Kaalien ja sipu- on ihmiselle hyödyllinen,
elämäntavoista, kuten liian toa, tupakoinnin sanotaan likasvien sisältämät rikki- itsestään ohimenevä prosessi.
vähäisestä unesta ja liikun- olevan suurin yksittäinen pitoiset yhdisteet edistävät Matala-asteinen tulehdustila
nan puutteesta, huonosta tulehduksen aiheuttaja, puolestaan mm. maksan myr- on kuitenkin havaittavissa
ravinnosta sekä liiallisesta mutta myös pitkäkestoinen kyn poistoa. Tietysti tämä kun oireita on, paniikkiin ei
stressin määrästä. Näiden stressitila lisää tulehdusta. tulehdus käsite hämmentää, silti ole syytä, eikä todella-

kaan heti kannata syöksyä
lääkäriin vaan kokeilla näitä
terveellisen elämäntavan
itsehoito-vinkkejä. Sanotaankin että matala-asteinen
tulehdus on enemmän kehon
ärsytystila, kuin tulehdus,
joka totta kai kroonistuu
huonojen elintapojen seurauksena.

australialainen
tohtori J.Robin Warren
löysi helikobakteerin vuonna
1979, mutta
sen merkitys
mahahaavan
aiheuttajana tunnustettiin yleisesti
Hyvä uutinen taas on, että vasta kun hän sai
tarpeelliset ravintoaineet Nobelin yhdessaa terveellisestä ruoasta ja sä toisen lääkärin, Barry J.
stressin poistoon voi kokeilla Marshallin kanssa vuonna
lisätä unta ja liikuntaa so- 2005. Joskus ehkä olisi hypivissa määrin. Muutoksen väksi, jos uudet keksinnöt
aloittaminen on kannat- hyväksyttäisiin nopeammin
tavaa missä iässä tahansa, ja päästäisiin nopeasti vaisillä tämän tulehdustilan voihin kiinni. Matala-askerrotaan lisäävän riskiä teinen tulehdus on onneksi
sairastua sydän-ja verisuo- selätettävissä elintavoilla ja
nitauteihin, diabetekseen, tässä voi muistaa vielä tuomuistisairauksiin ja syöpiin. reen kurkuman, inkiväärin
Hyvä asia on, että tämä sa- ja vihreän teen tulehdusta
lakavala tauti tunnistetaan lievittävän vaikutuksen. 
vihdoin lääketieteessä. Tulee
mieleen kuinka esimerkiksi
à la Sara
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100 Unelmaa Ylivieska
Osallistu ja va
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Pertiltä unelman toteutuminen
vei yöunetkin
E
lämme jännittäviä
aikoja, sillä toiveitamme kuulostelee
muutkin kuin tontut ja
ovella saattaa koputella joku
muukin kuin joulupukki.
Tämän sai kokea todeksi,
perhepiirissä harmonikka-virtuoosiksi tiedetty
Kuisman Pertti Kaarnatieltä.
Useita vuosia vaimonsa
omaishoitajana puurtanut
ja heinäkuussa leskeksi
jäänyt Pertti on monen
muun ikääntyvän kanssa
joutunut elämän tosiasioiden
eteen; vuosien varrella on
ollut opeteltava kantapään
kautta monia, ennestään
vieraita asioita. On ollut
harjoiteltava uudenlaista
vastuuta kotitaloustöistä ja
sairaan ihmisen hoitamisesta, pala palalta luopumista,
voimavarojen jakamista,
tosiasioiden hyväksymistä,
elämänpiirin kapeutumista.
Ja lopulta rakkaimpansa
luovuttamista kuolemalle.
Samantapaisia kohtaloita
satavuotias Suomi on täynnä.
Niin myös Ylivieska.
Satavuotias Suomi on
sotavuosiensa aikana ja
jälkeen kasvattanut sukupolven, jonka hedelmät
ymmärtävät yhteisöllisyyden merkityksen. Sen, että
ketään ei jätetä. Meillä

ylivieskassa yksi tällainen
verraton yhteisö on Tuokiotupa! Se on aarreaitta,
jonka uumenista tulee yhä
uudestaan monenlaisia ja
monella tapaa lahjoja kotikaupunkimme ihmisille
ja kansantaloudellemme!
Ja taitavana tiiminä talon
väki on saanut suurenmoisia yhteistyökumppaneita
alueemme muista toimijoista, vapaaehtoisista ja
yrittäjistä. Siis yhteistyö
on voimaa. Ja levitessään
se on saanut mukaansa yhä
laajenevan ja innostuneen
väkimäärän. "Tätä täytyy
saada lisää!" "Tämä ei saa
loppua!"
Kerrassaan oivaltava ja
koskettava tempaus on ollut 100UnelmaaYlivieska.
Se toteaa nettisivuillaan:
"Unelma - se saa voimaan
paremmin... Ikäihmisen halu
on olla kiinni elämässä, halu
tulla kuulluksi, nauttiminen, iloitseminen, hetkessä
eläminen, yhden unelman
toteutuminen voimistaa
uskomaan uusiin unelmiin,
että se hyvä mikä on, pysyisi... Ikäihminen unelmoi
usein ei-materiaalisesta
onnesta."
Niinpä.
Siksiköhän marraskuussa
Pertin ovelle koputtelija

Harmonikkaveljekset löytävät pian yhteisen sävelen: Pertti Kuisma, Timo Takkunen ja Aki Salopuro sävelien
tahdissa.
mahtoi olla mieluisampi
ja mieliinpainuvampi kuin
itse joulupukki! Tätä oli
odotettu, sillä vihiä tulevasta
oli saatu. Tulija oli Ihminen!
Ja hän oli sydämellinen Ihminen. Hän toi mukanaan,
ei vain palan Fazerin sponsoroimaa sinistä Suomi100
suklaata vaan myös palan
Taivasta!
Pienenä poikana, sotavuosina evakkoon joutunut,
rajan taakse kotiseutunsa
Kirvun, pariinkin kertaan
jättänyt vaatimaton Pertti

sai ihan ihkaoman, omannäköisensä lahjan! Se lahja sai
aikaan hymyn, ilon, elämisen
tässä hetkessä - enemmän
kuin joulupukki, Unelman
toteutuminen - kokemuksen
ja evästä pitkäksi aikaa monelle ihmiselle!
Tuokiotuvan Annen jälkeen ovesta asteli sisään
kaksi harmonikka-taiteilijaa
Alavieskasta - kokoonpanosta Mansikkakangas;
Aki Salopuro ja Timo Takkunen. Illasta kruunautui
näiden maestrojen seurassa

Halaus päivässä pitää
lääkärin loitolla.

todella viihtyisä, viihdyttävä,
leppoisa, lupsakka, läheinen
harmonikka-ilta omassa
perhepiirissä..
Pertti on aikoinaan jatkanut nuoruusvuosiensa
jälkeistä harmonikansoiton
harjoittelua Ylivieskassa
kansalaisopiston piirissä
edesmenneen Hietaharjun
johdolla. Harmonikan soitto
on ollut Pertin oma juttu,
johon ulkopuolisten on
ollut paha mennä mitään
sanomaan.sen verran vaikeita stemmat ovat.
Kolme tuntia hurahti
tuosta vaan. "Soittajaveljekset" olivat elementissään..
naisväki ryttäsi matot syrjään ja luistelivat tangon
pyörteisiin. Muu miesväki
kuunteli ihastuneena. Eräs
otti jo Uralin pihlajan nuotit matkaansa, kotona
odottaa myös harmonikka.
Pertti on tilauttanut rakkaan
puolisonsa Mirjamin nimeä
kantavan valssin nuotit
itselleen ja osa miehistä,
kenties, vierailee kevään
aikana kansalaisopiston
harmonikkapiirissä. Soittajapiiri laajenee?

Muutamaa päivä myöhemmin Pertti pyöräili
aamvarhain vieraisille ja
kertoi nukkuneensa kyseisen
iltasoiton jälkeen vain neljä
tuntia. Sen verran hyvin
olivat pojat soittaneet, ettei
ollut meinannut uni silmään
tulla. Oli alkanut kypsyä
ajatus, että Tuokiotuvallahan
voisi pyörähtää kahvilla ja
jospa itsekin treenaisi vähän
sitä soittoa.
Eli mitähän siellä
100Unelmaa Ylivieska-sivulla mainittiinkaan, että
ikäihminen olisi elämässä
mukana?
Itse mietin tykönäni, mitähän Suomelle mahtaa kuulua sadan vuoden kuluttua?
Vieläkö on yhteisöllisyys
näin voimissaan? Ja mitkä
ovat tuolloin kansalaisten ja
päättäjien arvot? Pystymmekö säilyttämään kaiken
tämän? No - eletään tässä
ja nyt ja tehdään valinnat
sen mukaan - nyt!
KIITOS!
Miniänkutale
ja muu perhe
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Ylivieskan Työttömien
Yhdistykselle ei ole löytynyt
toimitiloja
Ylivieskan Työttömien Yhdistys piti syyskokouksen
23.11.2017. Kokouksessa
valittiin vuoden 2018 hallitus seuraavasti: puheenjohtaja Auli Mustikkamaa
varapuheenjohtaja Timo
Kekkonen, hallituksen jäsenet: Tuula Nevanperä, Raija
Pesämaa ja Eija Raiskio.
Hallituksen varajäsenet:
Aija Autio, Tarmo Hirvelä ja
Johanna Pylväs-Viitakangas
Kokouksessa käytiin
myös keskustelua Työttömien yhdistyksen tilaongelmista.

Ylivieskan kaupunki
vuokraa EU-jakoon ja jokapäiväiseen ruuan jakeluun
käytettävän hallin toiselle
toimijalle.
Toistaiseksi korvaavia
tiloja ei ole löydetty. Ylivieskan kaupunki on luvannut
järjestää korvaavat tilat,
mutta sopivia tiloja ei ole
toistaiseksi löytynyt.
Asia näyttää viivästyvän,
vaikka ongelma on roikkunut jo ilmassa pitkään.
Ensi vuodelle on tilattu
EU-ruokia, mutta tiloista
ei ole tietoa.

Päivän sana
Perjantaina, 8.12.2017
Ps. 25:1-2

Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn.
Jumalani, sinun apuusi minä luotan.
Enhän luota turhaan, ethän anna
vihollisilleni sitä riemua, että he voittavat
minut!

Kirkkotalakoot
Joululahjavinkkejä Kirkkotalakoiden hyväksi: Aki
Hietalan ja Eliisa Sunin Joulun rauhaa-levy 10 e, Hannele Lampelan ja
Mirkka Näverin uutuuskirjaa Kettu ja Vanhus
25 e, Kirkkomatkalla-kirjaa 25 e, joulukortteja
ja –seimiasetelmia myytävänä kirkkoherranvirastossa, Terveystie 11.

Ensi-ilta
keskiviikkona
13.12.

Ylivieskan seudun musiikkiopisto
Suvannon kappelissa
10.12. klo 16
Esiintyy

Kanteleyhtye
KAARNA
Kinokulma Oy

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

Vapaa pääsy
Käsiohjelma 5 €

LUKUKAUDEN
PÄÄTÖSKONSERTTI
Ke 13.12.2017 klo 19.00
Ylivieskatalo Akustiikassa
Vapaa pääsy
Tervetuloa!

Päivärinnan koulun
itsenäisyysjuhlat
Päivärinnan koulu järjestää kaksi itsenäisyysjuhlaa Akustiikassa. 0-1-2-3
luokkalaiset juhlivat 27.11.
ja 4-5-6- luokkalaiset joulukuun alussa. Juhlan yhteydessä on myös oppilaiden
kuvataidenäyttely koulun
Trioli-ruokasalissa.
Maamme-laulu kajahti
tosi komeasti juhlan aluksi.
Sitten esiintyivät pienet
oppilaat kukin luokka-aste
vuorollaan. Lasten esitysten
jälkeen veteraanikuoro toi
laulutervehdyksen. Lopuksi
lauloimme yhteisesti Finlandian - lapset ja aikuiset.
Akustiikka-sali oli aivan
ääriään myöten täynnä lasten

Tokaluokkalaiset loruilivat Kantelettaren mukaan suomalaisia kansanrunoja.
Eino Leino: "Mitä ne miettivät pienet linnut metsässä syksyisessä, kun pilvet riippuu ja
mätäs on märkä ja kuuset on kyynelessä?"
vanhempia. On hienoa, että västi koulun juhliin, sillä tunnelman laulamalla koukotiväki osallistuu kiitettä- yleisö tekee myös juhlan lulaisten kanssa

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Toivo Oiva Johannes Nikkilä, Inna Maria Jaakola,
Taisto Viljami Naumanen
Kuolleet: Osmo Olavi Korhonen 85 v., Pekka Eemeli Huhtakangas 85 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 8.12. klo 19 Nuorten perjantai Rauhanyhdistyksellä.
La 9.12. klo 19 Joululauluilta Rauhanyhdistyksellä, iltahartaus
Esko Sääskilahti.
Su 10.12. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Tuomo Kälviä,
Niko Salminen, Teija Siirtola, Gospelkuoro Riemu, pyhäkoulu;
klo 11.30 Diakonian ja lähetyksen yhteinen joulujuhla, joulupuuro ja -ohjelmaa, juhlaan kutsutaan erilaisissa diakonia- ja
lähetystyön tehtävissä mukana olleita ja ryhmiin osallistuneita,
kyytitoiveet to 7.12. mennessä p. 044 7118629, Marja Määttä;
klo 16 Musiikkia Suomelle-konsertti Suvannon kappelissa,
kanteleyhtye Kaarna, järj. Ylivieskan seudun kanteleyhdistys,
vapaa pääsy, ohjelma 5 e; klo 17 Rauhan Sanan joulujuhla
Siltalan seurahuoneella, Timo Määttä; klo 18 Kauneimmat
joululaulut - Gospel Christmas Kulttuurikeskus Akustiikassa,
joululauluja suomeksi ja englanniksi, mukana Yolux Band,
Gospelkuoro Riemu, Jaana Yrttiaho ja Teija Siirtola; Klo 19
Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone Lydiassa; klo 14
Hartaus Kotikartanossa, Miika Koskela; klo 14.30 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Ilkka Kalliokoski ja klo 16 Kyösti Marjanen.
Ma 11.12. klo 18 Olkkari-ilta Vitiksessä.
Ti 12.12. klo 8.45-11 Perhekerho Pietarissa, joulupukki
tavattavissa klo 8.45-9.30; klo 16-18 Joulumyyjäiset seurakuntakoti Mariassa, myynnissä mm. jouluisia leivonnaisia,
joululaatikoita, käsitöitä ja kahviossa tarjolla joulupuuroa ja
torttukahvit; klo 18 Kohtaamispaikka Suvannon kappelissa,
Tällaista aikaa varten - sinä, minä ja me, Tuisku Winter, lapsille
pyhäkoulu, järj. Keski-Pohjanmaan Ev Lut Kansanlähetys; klo
19 Jouluhartaus Kantokylän kylätalolla, Timo Määttä, Arto
Vähäkangas; klo 19 Kauneimmat joululaulut Raudaskylän
Kr.Opistolla, Centria amk opiskelijat.
Ke 13.12. klo 7.30 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone Lydiassa; klo 9.30 Taukotupa Joukahaisen päiväkodilla;
klo 11.45-13.45 Ekavauvakerho Toimitalo Pietarissa; klo 13
Ehtoollishartaus Suvantokartanossa ja klo 14 Suvantotuvalla,
Eeva-Kaisa Laakko ja Eeva Korhonen; 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 Syyskokous ja siioninvirsiseurat
Raudaskylän Kr. Opistolla; klo 18 Raamattupiiri Suvannon
kappelin takkahuoneessa; klo 18.30 Gospelkuoron harjoitukset Pietarissa, kokoushuone Bäckman; klo 18 Ompeluseurat,
puuro- ja kirjamyynti-ilta Rauhanyhdistyksellä, Pekka Typpö.
To 14.12. klo 14 Ehtoollishartaus Kotikartano IV, Anne Sumela
ja Teija Siirtola; klo 17-18 Lapsikuoron harjoitukset Marian
rippikoulusalissa; klo 17 Hartaus Kotituvalla, Tuomo Kälviä;
klo 17 Kokkikerho 3lk, Liikuntakerho 1-2lk ja klo 18.30 Kokkikerho 5-6lk varhaisnuorille Vitiksessä; klo 17 Omaishoitajien
joulujuhla ennakkoon ilmoittautuneille Suvannon kappelilla;
klo 18 Raamattupiiri Marian kahviossa, Pekka Lehto; Klo 18
Kirkkokuoron harjoitukset Suvannon kappelilla; klo 18-19
Nuorisokuoron harjoitukset Marian rippikoulusalissa; klo 18
Kauneimmat joululaulut Löytyn koululla; klo 19 Jouluhartaus
Kankaan kappelissa, Tuomo Kälviä, Arto Vähäkangas.
Pe 15.12. klo 19 Oloilta Rauhanyhdistyksellä.
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.
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. Diakoniatyön
pöytään voi tuoda myytäväksi leivonnaisia seurakuntakoti
Mariaan myyjäispäivänä iltapäivällä. Tuotteisiin tulee merkitä
valmistusaineet ja - päivä
LAPSET
Pyhäkoulu sunnuntaisin jumalanpalveluksen saarnan aikana
Suvannon kappelissa
Perhekerho tiistaina 12.12. klo 8.45-11 Pietarissa, joulupukki
tavattavissa klo 8.45-9.30. Torstaina 14.12. ei perhekerhoa.
Ekavauvakerho keskiviikkona 13.12. klo 11.45-13.45.
NUORET
Pe 8.12. klo 18-23 Oloilta Vitiksessä.
To 14.12. klo 18.30-22 Lautapeli-ilta Vitiksessä (K-16).
Pe 15.12. 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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KULTTUURIHELMET
25.1.–29.3.2018
Tutustu upeisiin tapahtumaohjelmiin www.ylivieska.fi/akustiikka
Väliaikatarjoilut, illalliset, A-oikeudet. Lämpimästi tervetuloa!
Lunasta liput Akustiikan lipunmyynnistä ma–pe 12–18 ja la 12–15,
Koulukatu 2B, p. 044 4294 545, p. 044 4294 543 (ryhmävaraukset)
tai Lipputoimistosta www.lipputoimisto.fi.

Niemelänkylän aktiivinen kutomatupa
sykkii sosiaalisuutta
Niemelänkylän kyläyhdistyksen alaosastoon kuuluva
niin kutsuttu kutomatupa
on tänä syksynä kutonut
urakalla villasukkia myyjäisiä
varten, jotka pidetään tänä
viikonloppuna ravikeskuksessa. Sukista saatava tuotto
menee kokonaisuudessaan
Niemelän alakoulun stipendirahastoon.
Kutomatupa on perustettu vajaa kaksikymmentä
vuotta sitten ja edelleen
mukana on myös perustajajäseniä. Keskimäärin
viikottaisissa ”kökkäpäivän”
-kokoontumisissa käy joka
tiistai noin kaksitoista jäsentä. Tilat sijaitsevat Niemelän
koulun alakerrassa, joka on
aikoinaan toiminut koulun
varastotiloina. Ikähaitari
on laaja, mukana on viisikymppisistä lähtien kaiken
ikäisiä. Tämä sosiaalinen

maistellaan myös jäsenten
tuomia leipomuksia. Kutomatupalaiset rohkaisevatkin
alueen ihmisiä tulemaan

paikalle tutustumaan toimintaan!
Elina Kytökorpi

Kutomatuvan aktiiviset jäsenet ovat neuloneet kirjavan joukon villasukkia myyjäisiä
varten
kokoontuminen vahvistaa
yhteisöllisyyttä ja niissä

suunnitellaan ja tehdään yhdessä. Perinteeseen kuuluu

myös leppoisa kahvitteluhetki, jossa jutustelun lomassa

Tupalaiset ovat kutoneet ja neuloneet muun muassa pöytäliinoja, mattoja sekä hartiahuiveja.

Taikatuulessa juhlittiin satavuotiasta Suomea
Taikatuulen päiväkodin
Suomi 100 -juhlia juhlittiin
keskiviikkona 22.11.2017
Suomen vuodenajat teeman
esityksellä. Esityksessä oli
soittoa, laulua, tanssia ja
loruttelua. Jokainen pääsi
jännittämään esitystä ja
kokemaan onnistumisen
nautinnon, kun esitys meni
hyvin. Suomi 100 juhlaa
juhlittiin aamupäivällä lasten
isovanhempien kanssa ja
illalla vuorossa oli esitykset
vanhemmille. Aamupäivän
esitysten jälkeen lapset saivat nauttia juhlalounaan
isovanhempien kanssa ja
illalla vanhempien kanssa
herkuteltiin täytekakuilla.
Esityksessä päästiin
mukaan vuodenaikojen

vaihtumiseen, joista ilon
varmaankin parhaiten lapset
löytävät. Kuinka keväällä
puro puhelee ja aurinko alkaa lämmittämään herättäen
luonnon kasvamaan. Kesällä

Aurinko lämmittää ja voi
katsella perhosten lentelyä ja
tutkia vaikka muurahaisten
touhuja. Syksyn salaisuuksia
jännitetään milloin tuulen tuiverruksessa, milloin

vesipisaroiden putoillessa
maahan ja näin päästään
hyppimään vesilätäköihinkin. Talven tehdessä tuloaan,
maa peittyy pikkuhiljaa
valkoiseen lumipeitteeseen.

Lumisadetta ihaillessa voi
nähdä kauniita lumitähtiä,
jotka leijailevat ympärillemme. Lumihiutaleiden
leijailun jälkeen olikin oiva
aika kajauttaa koko juhla-

väen voimin maammelaulu.
Kuvat Tuukka Rantala
ja Mallu Palola

Ylivieska | Alavieska | Sievi

OPINTO-OPAS

,
A
O
T
E
I
T
,
TAITOA Ä
T
T
Y
E
V
R
TE
Ä
I
V
Ä
T
S
&Y

Kevät 2018
UUDET
KURSSIT

OTA
!
N
E
E
T
TAL

55. toimintavuosi
Ylivieska | Alavieska | Sievi

TULE
MUKAA
N
JA TUO
YSTÄVÄ
SIKIN!

LUE TÄMÄ OPAS HUOLELLISESTI
JA SÄILYTÄ SE MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN

KURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN
JA KURSSIPERUUTUKSET

KANSALAISOPISTO on kunnallinen yleissivistävää aikuiskoulutusta antava oppilaitos, joka tarjoaa nuorille ja aikuisille
sellaisia tietoja ja taitoja, jotka auttavat omaehtoista itsensä
kehittämistä, ovat tarpeen kansalaiselämässä, parantavat
jatko-opintovalmiuksia ja edistävät sivistyksellisen tasa-arvon toteutumista. Kouluikäisille lapsille opisto antaa
opetusta eräissä taide- ja taitoaineissa. Opiskelijat voivat
osallistua mihin tahansa opintoryhmään Ylivieskan, Sievin
ja Alavieskan alueella.
RYHMÄKOKO on pääsääntöisesti vähintään 7 läsnäolevaa
opiskelijaa, kielten jatkoryhmissä, yhteiskunnallisissa aineissa
ja musiikissa vähintään 5. Uutta opintoryhmää ei aloiteta,
ellei ennakkoilmoittautuneita opiskelijoita ole vähintään
12 (musiikkiryhmissä 8 ja pienten sivukylien opintopiireissä
8-10, riippuen kylän koosta).
TODISTUKSET. Jokaisesta opintopiiristä saa pyynnöstä
läsnäolotodistuksen, mikäli on osallistunut vähintään
75%:iin tunneista. Todistuksen toimitusaika on kolme viikkoa. Todistusmaksu on 20 € yli kahden vuoden takaisista
opinnoista ja 50 € yli viiden vuoden takaisista opinnoista.
ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN on sitova ja vaaditaan
kaikkiin opintoryhmiin.
HENKILÖTUNNUS tulee ilmoittaa opiskelijaksi kirjautumisen yhteydessä. Henkilötunnus turvaa asiakkaan
tietojen oikeellisuuden mm. laskutus- ja todistusasioissa.
Ennakkoilmoittautuminen tehdään joko puhelimitse tai
internetsivujen kautta. Internetilmoittautumisessa on
suojattu yhteys. Opiskelijat otetaan pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli opintopiiri tulee täyteen,
merkitään loput ennakkoilmoittautuneet varasijoille, joista
opiskelijat kutsutaan opintopiiriin. Useamman vuoden
toimineissa käytännön aineiden opintopiireissä etusija
annetaan uusille opiskelijoille, mikäli tulijoita on enemmän
kuin piiriin voidaan ottaa.
HUOM! Ennakkoilmoittautuminen on sitova ja peruutuksesta
on ilmoitettava vähintään 5 vrk ennen kurssin alkamista,
muutoin joudumme perimään täyden kurssimaksun. Käytäntö koskee myös kausikorttilaisia.
MAKSUT on porrastettu opetuksen keston ja mahdollisten
lisäkustannusten mukaan ja hinta on ilmoitettu jokaisen
kurssin kohdalla. Ketään ei vapauteta maksuista eikä
maksuja palauteta muulloin kuin siinä tapauksessa, että
opetusta ei ole ehditty lainkaan aloittaa.
Yleisluennot, ellei toisin mainita ja opiston näyttelyt ovat
ilmaisia. Mikäli tiedät osallistuvasi useisiin opintoryhmiin,

voit hankkia 170 euron hintaisen kausikortin, joka oikeuttaa
opiskelemaan koko lukuvuoden opintoaineiden lukumäärästä riippumatta. Laskutettuja kurssimaksuja ei vaihdeta
kausikorttiin. Kausikortti ei kuitenkaan koske taiteen perusopetusta eikä kursseja, joissa on maininta kausikortti
ei käy, eikä 170 euroa tai enemmän maksavia kursseja.

ILMOITTAUTUESSASI MENETTELE SEURAAVASTI:

Työttömien työnhakutietotulostetta ja opiskelijakorttia
vastaan saa 50 % alennuksen kurssimaksuista. Työttömien
ja päätoimisten opiskelijoiden on käytävä opiston toimistossa, Valtakatu 4, 3krs ma-pe klo 12-16 henkilökohtaisesti
todentamassa oikeutensa alennukseen viimeistään opintoryhmän ensimmäisen kokoontumiskerran jälkeen ennen
toista kokoontumiskertaa. Alennus ei koske kausikorttia.
Tarkemmat tiedot sivulla 3.

www.opistopalvelut.fi/ylivieska
Valitse hakusivuilta kurssit, joille haluat ilmoittautua. Valitut
kurssit siirtyvät ostoskoriin. Samalla kerralla voit ilmoittautua
useammillekin kursseille. Täytä lopuksi ostoskoria klikkaamalla
osallistujan kaikki henkilötiedot lähetä ilmoittautuminen
sähköisesti opistoon, jolloin paikkavaraukset aktivoituvat.
Saat lopuksi vahvistuksen lähetetystä ilmoittautumisestasi
antamaasi sähköpostiin. Jos kurssi on jo täynnä, voit saada
varapaikan. Ota muistiin ilmoittautumisnumero ja kurssinumero, jota käyttämällä voit myöhemmin tarkistaa,
mille kursseille olet ilmoittautunut.
Ellei vahvistusta tule, järjestelmässä on ruuhkaa.
Palaa ilmoittautumislomakkeeseen (edellinen sivu) ja
paina lähetä-nappia uudelleen.
Mikäli tuli ongelmia, tarkista selaimesi evästeet.
Tarkista selaimesi asetukset seuraavasti:
Valitse selaimen työkalut
Internet-asetukset
Tietosuoja
Korjaa tietoja tarvittaessa sallimaan evästeet (cookies)

ENGLISH SUMMARY

Even though you don’t speak Finnish, you are welcome
to study in Ylivieskan seudun kansalaisopisto. We have
many courses, which cover a lot of different subjects, e.g.
languages, art, crafts, music, dancing, ADP and physical
exercise. You can start to study Finnish, the teacher speaks
English. We also have English conversation courses.
We have many art courses, and you can also choose crafts.
For example: painting, ceramics, silver work, glass melting. In handcrafts there are many different techniques
that you can study. Music has a very important role in
our college. You can come and sing karaoke or play some
music instrument. There are also many PE courses: basic
gym, body solid gym, kettlebell, yoga and Asahi.
If you are a student, you are entitled to a reduced price
(50 %).
Should you want to ask something about the courses
or enrolling, you can contact the vice principal, e-mail
address seija.pulli-marjakangas@ylivieska.fi.

Liikuntaan liittyvien kurssien maksuvälineeksi käyvät myös
Tyky-/Smartum setelit ja Ylivieskan kaupungin liikuntasetelit.
Mikäli käytät em. seteleitä kurssimaksun maksamiseen, on
setelit toimitettava henkilökohtaisesti syyskuun loppuun
mennessä opiston toimistoon. Kurssimaksun laskutuksen
jälkeen setelit eivät enää käy kurssin maksuvälineeksi.
Oppikirjat ja muu kurssimateriaali eivät sisälly kurssimaksuihin.
Lukuvuoden kestävässä kurssissa opettajan sairauden
tai muun pätevän syyn takia voidaan jättää kaksi kertaa
pitämättä ilman oppilaille tulevaa korvausta ja lukukauden
kestävässä kurssissa yksi kerta.
Maksut voi suorittaa pankkiin tai kaupungintalon vaihteeseen. Huom. Kuitti maksetusta laskusta, jolla opintomaksu
on suoritettu, on samalla henkilökohtainen opintokortti,
jota ei voi siirtää toiselle. Maksamattomat kurssimaksut
menevät perintään.
OPISKELIJAVAKUUTUS Opisto ei vakuuta opiskelijoita,
joten Sinun tulee itse huolehtia vapaa-ajan vakuutuksestasi.
YLIVIESKAN SEUDUN KANSALAISOPISTO pidättää itsellään
oikeuden muutoksiin.
OPPILASYHDISTYKSEEN kuuluvat kaikki opiston opiskelijat.
Yhdistys järjestää opiston juhlat ja työnäyttelyt sekä erilaisia
illanviettoja ja retkiä. Oppilasyhdistyksen puheenjohtaja
on Armi Parviainen p. 040 847 8071.
OPISTON YLLÄPITÄMÄT REKISTERIT. Ylivieskan seudun
kansalaisopisto ylläpitää oppilasrekisteriä asiakassuhteen
nojalla. Rekisterin ylläpitämisessä noudatetaan Henkilötietolain (1999/523) määräyksiä. Rekisteriä ylläpidetään
tilastointitarkoituksessa. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja
ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

TYÖTTÖMIEN KAUSIKORTTI

Työttömällä tarkoitetaan työnhakijaa Ylivieskasta, Sievistä
ja Alavieskasta, joka on ilman työtä tai kokopäivätyöhön
käytettävissä tai joka odottaa sovitun työn alkamista.
Työttömäksi voidaan lukea myös pitkähköksi ajaksi lomautettu henkilö.
Opetushallituksen myöntämän opintoseteliavustuksen
tuella Ylivieskan seudun kansalaisopisto myöntää 50:lle
ensimmäiselle työttömälle kausikortin alennettuun hintaan
60 €. Kausikortti on voimassa 31.5.2018 saakka ja oikeuttaa
opiskelemaan koko lukuvuoden oppiaineiden lukumäärästä
riippumatta.
Ilmoittaudu www.ylivieska.fi/kansalaisopisto kurssiselaimessa > muu koulutus > ylivieska > kurssinimellä kausikortti
> työttömien kausikortti. Samalla voit ilmoittautua valitsemillesi kursseille. Netin kautta työttömien kausikortteja on
varattavissa 7 kpl ja puhelimitse 6 kpl puh. 044 4294 899
klo 12-16.

Tutustu opiston opetusohjelmaan opiston Internet-sivuilla
www.ylivieska.fi/kansalaisopisto tai kotiin jaetusta opinto-ohjelmasta. Sieltä löydät kurssien yksityiskohtaiset tiedot.

NETTI-ILMOITTAUTUMINEN:

PERUUTUSEHDOT:
Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun. Lasku
lähetetään sinulle kotiosoitteeseen. Mahdollinen peruutus
on tehtävä 5 päivää ennen kurssin alkua ilmoittamalla
siitä opiston toimistoon puh. 044 4294 321 tai 044 4294
319 klo 12-16. Jos kurssipaikkaa ei peruuteta 5 pv ennen
kurssin alkua, laskutamme kurssimaksun. Hätätilassa laita
sähköpostia kansalaisopisto@ylivieska.fi.

KAUSIKORTTI 170 €
Mikäli osallistut useille kursseille, suosittelemme lunastamaan 170 euron hintaisen kausikortin.
- netti-ilmoittautumisessa valitse kurssien lisäksi kausikortti
niminen kurssi nro 0000KK.
- ilmoittautuessasi puhelimella muistathan mainita halustasi
lunastaa kausikortti
- laskutettuja kurssimaksuja ei voi enää vaihtaa kausikorttiin

Todentaaksesi, että olet työtön työnhakija, toimi alla
olevan ohjeen mukaisesti:
TE-toimiston asiakas voi tulostaa työnhakutietonsa
www.te-palvelut.fi -osoitteesta > oma työnhaku -palvelusta.
Tätä varten tarvitset henkilökohtaiset pankkitunnukset
ja avainlukulistan.
Sinulla on mahdollisuus tulostaa työnhakutietosi myös
TE -toimiston asiakastilan koneilla. Tulostusohje: www.
te-palvelut.fi > asioi verkossa > kirjaudu > oma asiointi-sivulla: muuta tai katsele työnhakutietojasi > katsele omia
tietojasi > tulosta.
Saatuasi tulosteen käy näyttämässä se kansalaisopiston
kansliassa 31.1. mennessä. Kanslia on avoinna ma-pe klo
12-16, os. Valtakatu 4 3krs, Ylivieska. Huom! Viikolla 51
muutamme osoitteeseen Vierimaantie 3.
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Ylivieskan seudun kansalaisopisto
Opinto-opas kevät 2018

ILMOITTAUTUMINEN

TYÖVUOSI 2017-2018

MA 11.12.2017 KLO 12.00 alkaen
puhelimitse ma-pe 12-16, 044 4294 899
netin kautta www.opistopalvelut.fi/ylivieska
HUOM!
Ilmoittautumisia ei oteta vastaan muihin
puhelinnumeroihin.
TERVETULOA OPISKELEMAAN!

Kevätlukukausi 8.1.-19.5.2018

MAKSUKÄYTÄNNÖT

LIIKUNTASETELIT

• Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun.
Saat laskun antamaasi osoitteeseen.
• Opettaja ja toimisto eivät ota vastaan kurssimaksuja.
• Lasku on maksettava kokonaisuudessaan eräpäivään
mennessä eikä laskun summaa saa muuttaa. Maksettaessa on myös aina käytettävä laskun viitenumeroa.
Epäselvässä tapauksessa ota yhteyttä toimistoon.
• Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden laskutustietoihin tulee
ilmoittaa huoltajan tiedot (myös henkilötunnus).
• Muista antaa laskutustiedot, mikäli maksaja on joku muu
kuin kurssille osallistuja.
• Maksuvälineenä liikuntaan liittyviin ryhmiin käyvät seuraavat työnantajan työntekijän omaehtoiseen liikuntatoimintaan antamat maksuvälineet: Ylivieskan kaupungin
liikuntaseteli ja Tyky-/Smartum Kuntoseteli.
• Maksumuistutukset ja maksamattomien laskujen perinnän
hoitaa Lindorff Suomi Oy. Maksun myöhästyessä peritään
korkolain mukainen viivästyskorko ja viivästysmaksut.

LOMAT:
Hiihtoloma 5.-11.3.2018
Pääsiäisloma 29.3.-2.4.2018
Kiirastorstaina 29.3.2018 sekä
lomien aikana ei ole opetusta.
Työnäyttely su 8.4.2018 klo 11-16 Kiviojan koululla

Ylivieskan kaupungin liikuntasetelit ja TYKY/SMARTUM-kuntosetelit käyvät Ylivieskan seudun kansalaisopiston liikuntaan liittyvien kurssien maksuvälineeksi. Mikäli käytät
liikuntaseteleitä liikuntaan liittyvien kurssien maksamiseen,
setelit on toimitettava henkilökohtaisesti tammikuun
loppuun mennessä opiston toimistoon, Valtakatu 4 III
kerros maanantaista perjantaihin klo 12.00-16.00. Huom!
Viikolla 51 muutamme uusiin tiloihin Vierimaantie 3.
Laskuttamisen jälkeen liikuntasetelit eivät käy enää
maksuvälineeksi.

Opiston toimistosta voit käydä ostamassa kertamaksupoletteja, jotka opettaja kerää tunnin alussa. Poletit ovat
voimassa koko työvuoden, eikä niitä lunasteta takaisin.
Poletteja voit ostaa myös lahjaksi. Opiston toimisto on
avoinna ma-pe klo 12.00-16.00 Valtakatu 4 III kerros. Huom!
Viikolla 51 muutamme uusiin tiloihin Vierimaantie 3. Tiedustele kansliasta liikuntaryhmät, joihin poletti käy.

YLIVIESKAN KURSSIT
Taidekoulu, yleisluennot,
muu koulutus, kasvatus ja koulutus,
terveys..............................................................................4
Musiikki, kielet, tietotekniikka,
esittävä taide ja kirjallisuus..............................................5
Kuvataiteet, muotoilu ja käden taidot............................6
Tanssi ja liikunta, kotitalous,
puutarhatalous.................................................................8
Vartiointi, sivukylät,
jumppalukkari...................................................................9

Yleisluennot,
tietotekniikka, musiikki,
esittävä taide ja kirjallisuus..............................................9
Kuvataiteet, kotitalous,
muotoilu ja käden taidot,
tanssi ja liikunta, jumppalukkari.................................... 10

SIEVIN KURSSIT

TYÖTTÖMÄT JA PÄÄTOIMISET OPISKELIJAT
Saavat 50 prosentin alennuksen kurssimaksusta. Työttömien
ja päätoimisten opiskelijoiden on käytävä opiston toimistossa, Valtakatu 4 III kerros, Huom! Viikolla 51 muutamme
uusiin tiloihin Vierimaantie 3. Maanantaista perjantaihin klo
12.00-16.00 henkilökohtaisesti todentamassa oikeutensa
alennukseen viimeistään opintoryhmän ensimmäisen kokoontumiskerran jälkeen ennen toista kokoontumiskertaa.
Laskuttamisen jälkeen alennuksia ei enää voida myöntää.
Lue tämä opas huolellisesti ja säilytä se myöhempää
tarvetta varten!

MALLI:

KERTAMAKSUPOLETTI 5 € POLETTIMERKITYILLE RYHMÄLIIKUNTATUNNEILLE

SISÄLTÖ

ALAVIESKAN KURSSIT

KURSSIMAKSUPALAUTUS

• Keskeyttäessäsi kurssin, maksua ei palauteta jäljellä olevien
tuntien osalta. Vain toimittamalla lääkärintodistuksen
kansliaan, voit saada osan maksusta takaisin.
• Kurssipaikka on henkilökohtainen, etkä voi sitä siirtää
toiselle henkilölle.
• Opistolla on oikeus tehdä muutoksia opinto-ohjelmassa
ilmoitettuihin kurssitietoihin. Mikäli kurssin ajankohta tai
paikka opiston toimesta oleellisesti muuttuu, opisto voi
palauttaa osan kurssimaksusta.
• Opisto ei vastaa opistosta riippumattomista syistä johtuvista sali- tai muiden tilavuorojen peruuntumisista.
Opetuskerran peruuntumisesta ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan opiskelijoille.
• Yhden opetuskerran peruuntuminen/lukukausi ei oikeuta
kurssimaksun alennukseen. Peruuntuneet opetuskerrat
pidetään mahdollisuuksien mukaan myöhemmin kauden
aikana.

TYKKÄÄ MEISTÄ
FACEBOOKISSA JA INSTAGRAMISSA
Ylivieskan seudun kansalaisopisto
www.facebook.com
www.instagram.com
Kerro meille kokemuksistasi ja toiveistasi!

Kurssino
numer
JUHLAKEEPPI
1104T54

KURSSIN NIMI
OPETUSPAIKKA Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14
OPETTAJA
Sari Vierimaa
HINTA
Kurssimaksu 20,00 €
KURSSIPÄIVÄ
To 17.30-19.00, la 10.00-15.00
ALKAMIS- JA
PÄÄTTYMISAIKA 12.4.2018-14.4.2018, 8 t
KURSSIN KOKO Enintään 15 opiskelijaa
KURSSIN KUVAUS Muodista juhla-asusi ompelemalla pukuun
sopiva pitsinen tai sifonkinen keeppi. Voit
koristella keepin haluamallasi tavalla helmin, paljetein tai kirjomalla.

www.opistopalvelut.fi/ylivieska
Hae kursseja

Kurssin
numer
o

HAE

Tietoa, taitoa, terveyttä ja ystäviä!

TYÖNÄYTTELY JA KEVÄTTAPAHTUMA

su 8.4.2018 klo 11.00-16.00 Kiviojan koululla, Kiviojantie 16, Ylivieska.

TERVETULOA!

vapaa pääsy

Ylivieskan seudun kansalaisopisto & Ylivieskan seudun kansalaisopiston oppilasyhdistys ry.

Yleisluennot, musiikki,
tietotekniikka, kuvataiteet............................................ 10
Muotoilu ja käden taidot,
tanssi ja liikunta,
kotitalous, sivukylät, jumppalukkari............................... 11

YHTEYSTIEDOT
KANSLIA
Valtakatu 4, III krs, 84100 Ylivieska
Viikolla 51 muutamme osoitteeseen
Vierimaantie 3, Ylivieska.
Avoinna ma-pe klo 12.00-16.00
Puh. 044 4294 899
www.ylivieska.fi/kansalaisopisto

KANSALAISOPISTON KUVATAIDELUOKKA
Valtakatu 3, Ylivieska
ELÄMYSTALO ARTTERI
Ratakatu 14, Ylivieska

HENKILÖKUNTA
- opistosihteeri Riitta Pekkala, ma-pe klo 12.00-16.00
puh. 044 4294 319, riitta.pekkala@ylivieska.fi
- kurssisihteeri Jaana Sadinmäki, ma-pe klo 12.00-16.00
puh. 044 4294 321, jaana.sadinmaki@ylivieska.fi
- vahtimestari Jeannette Borén, Ylivieskan lukio
ma-pe klo 17.30-21 puh. 044 4294 224,
jeannette.boren@ylivieska.fi
- ilmaisutaidon opettaja Miia Hiironen
puh. 040 3581 825, miia.hiironen@ylivieska.fi
- tekstiilityönopettaja Sari Vierimaa
puh. 044 4294 328, sari.vierimaa@ylivieska.fi
- musiikinopettaja Adrienn Fodor,
puh. 044 4294 463, adrienn.fodor@ylivieska.fi
- apulaisrehtori Seija Pulli-Marjakangas, ma-pe klo 9-15,
puh. 044 4294 326, seija.pulli-marjakangas@ylivieska.fi
- sivistysjohtaja, rehtori Kai Perttu,
puh. 044 4294 314, kai.perttu@ylivieska.fi
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YLIVIESKAN KURSSIT

TAIDEKOULU ARTTERI
Lasten ja nuorten taidekoulu

MUU KOULUTUS

Teatteritaiteessa noudatetaan lakia taiteen perusopetuksesta. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle
etenevää Opetushallituksen laatimaan yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaan pohjautuvaa opetusta, joka
kestää kuusi (6) vuotta kokonaistuntimäärän ollessa
500 tuntia. Oppilaalle, joka on säännöllisesti osallistunut
opetukseen (vähintään 75 % tunneista) annetaan todistus. Opetuksen tavoitteena on luoda perustaa oppilaan
emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä
antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteen harrastamiseen.
Taiteen opiskelun tarkoituksena on avata oppilaille
uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta, kulttuuria ja
niiden sisältämiä merkityksiä sekä kehittää oppilaiden
ajattelemisen taitoja ja luovuutta elämän eri osa-alueilla.
Yleisen oppimäärän opetuksen tehtävänä on kehittää
sellaisia tietoja ja taitoja, joita oppilas tarvitsee elämän
eri aloilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua
myöhempiin jatko-opintoihin.

KAUSIKORTTI
TYÖTTÖMÄN KAUSIKORTTI /NETTI

Elämystalo Artteri/ Teatteri, Ratakatu 14
UUSI
Miia Hiironen
kurssi
Kurssimaksu 54,00 €
Ti 15.00-16.30
9.1.2018-8.5.2018, 32 t
Enintään 16 opiskelijaa
Lasten taiteen yleinen perusopetus 7-10- vuotiaille. Opintokokonaisuuksien aikana opiskelija tutustuu teatteriin ja sen eri muotoihin.
Teatteri- ja roolileikkien avulla vahvistetaan oppilaan ilmaisu- ja
havaintokyvyn kehittymistä. Valtakunnalliseen yleisen oppimäärän
mukaiseen opetussuunnitelmaan perustuva koulutus kestää kuusi
vuotta, yhteensä 500 h ja sisältää 10 eri opintokokonaisuutta. Kaikki
opintokokonaisuudet suoritettuaan oppilas saa päättötodistuksen
(vähintään 75 % kokonaistuntimäärästä tulee olla ollut läsnä ja
kaikki osat suoritettuna). Kuuden vuoden opinnoissa lapsi oppii
ilmaisemaan itseään teatterileikkien ja teatteritaiteen keinoin sekä
saamaan kokemuksia ja elämyksiä teatterin tekemisestä ja kokemisesta. Kurssimaksu sisältää myös tarvittavan oppimateriaalin.

TYÖTTÖMÄN KAUSIKORTTI /PUHELIN

000KK

Enintään 200 opiskelijaa
Mikäli osallistut useille kursseille, suosittelemme lunastamaan 170
euron hintaisen kausikortin. Kausikortti on voimassa Ylivieskan,
Alavieskan ja Sievin kursseilla toukokuun 2018 loppuun saakka.
Kausikortti oikeuttaa opiskelemaan koko lukuvuoden oppiaineiden
lukumäärästä riippumatta. Maksettuja kurssimaksuja EI VAIHDETA
kausikorttiin. Kausikortti ei koske taiteen perusopetusta eikä 170 €
tai enemmän maksavia kursseja. Opinto-oppaassa on mainittu
kurssit, joihin kausikortti ei käy.

Ilmoittautuminen kursseille
alkaa 11.12.2017 klo 12. Tule mukaan!

www.opistopalvelut.fi/ylivieska
tai ma-pe klo 12-16 puh. 044 4294 899

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON
219810
219800 KYLÄMUMMIKSI TAI -VAARIKSI

Kiviojan koulun sali,
Heli Kiema-Junes
Ke 18.00-19.30
24.1.2018-24.1.2018, 2 t
Enintään 100 opiskelijaa
Luennoi yliopiston lehtori, kasvatuspsykologi, KTM Heli Kiema-Junes. Illan aikana saat tietoa mihin tarkoituksiin lapset ja
nuoret käyttävät mediaa, kuinka voit opastaa lastasi turvalliseen
median käyttöön ja miten huomaat ja käsittelet verkossa tapahtuvaa kiusaamista. Luennon järjestää Ylivieskan Koko Kaupunki
Kasvattaa -työryhmä.

ENERGINEN KOHELTAJA VAIKO
UHOHTELEVA UNELMOIJA PERHEESSÄMME?
VINKKEJÄ SUJUVAMPAAN ARKEEN
ADHD-PIIRTEISTEN LÄHEISILLE
830240

Ylivieskan kaupungintalo, Kyöstintie 4
Raija Näppä
To 18.00-19.30
22.2.2018-22.2.2018, 2 t
Enintään 100 opiskelijaa
ADHD vaikuttaa koko perheen arkeen kokonaisvaltaisesti - arki
voi olla vauhdikasta, mutta myös luovaa. Tervetuloa yhdessä
jakamaan hyviä vinkkejä ja tietoa miten arjen voi saada sujumaan
paremmin yhdessä tehden ja kokien. Aiheesta luennoi KM, esh,
rehtori Raija Näppä. Raija Näppä on toiminut OYS:n lasten neurologisessa yksikössä sairaanhoitajana, Suomen MBD -liiton, nyk.
ADHD -liiton Suomen ensimmäisen aluetoimiston perustajana.
Tilaisuudessa myös kokemuspuhujan puheenvuoro. Luento järj.
yhteistyössä OmaisOivan, Jokilaaksojen omaishoitajat ja läheiset
ry:n, Raudaskylän Kristillinen Opisto/VANKKURI -hankkeen kanssa.

SYDÄNTYÖ SOTE -MUUTOKSESSA

00004

Kurssimaksu 60,00 € (Erä 1/2 30,00 € Erä 2/2 30,00 €)
Enintään 6 opiskelijaa
6 työttömien kausikorttia on vielä jaossa Ylivieskan, Alavieskan ja
Sievin työttömille puhelimitse. Työttömien kausikortti oikeuttaa
opiskelemaan myös yli 170 € hintaisilla kursseilla. Työttömyys
täytyy käydä todentamassa opiston kansliassa Valtakatu 4, 3 krs,
84100 Ylivieska. Huom! Viikolla 51 muutamme os. Vierimaantie 3.
Kanslia on avoinna ma-pe klo 12.00-16.00.

MUU OPETUS,
KASVATUS JA KOULUTUS

YLEISLUENNOT
LASTEN JA NUORTEN MEDIA
- VANHEMPAIN ILTA

TALIT TINTEILLE - LÄHTÖLASKENTA
00003 PAINON PUDOTUKSEEN JA
TERVEELLISEMPÄÄN ELÄMÄÄN

Kurssimaksu 60,00 € (Erä 1/2 30,00 € Erä 2/2 30,00 €)
Enintään 7 opiskelijaa
7 työttömien kausikorttia on vielä jaossa Ylivieskan, Alavieskan ja
Sievin työttömille netin kautta. Työttömien kausikortti oikeuttaa
opiskelemaan myös yli 170 € hintaisilla kursseilla. Työttömyys
täytyy käydä todentamassa opiston kansliassa Valtakatu 4, 3 krs,
84100 Ylivieska. Huom! Viikolla 51 muutamme os. Vierimaantie 3.
Kanslia on avoinna ma-pe klo 12.00-16.00.

KAUSIKORTTI
LASTEN TEATTERITAITEEN PERUSOPETUS
7-10 V.
110217

TERVEYS

830203K

Ylivieskan kaupungintalo, Kyöstintie 4
Päivi Hirsso
Ke 18.00-19.30
18.4.2018-18.4.2018, 2 t
Enintään 100 opiskelijaa
Luennoi Sydänpiirin hallituksen pj, LT Päivi Hirsso. Luennon sisältönä: Asiakkaan ääni kuluu vai kuuluuko? Asiaskasprofilointi - mitä
se on? Mahdollisuus vaikuttaa muutenkin kuin jaloillaan. Luento
järjestetään yhteistyössä Ylivieskan Seudun Sydänyhdistyksen
kanssa. Tervetuloa. vapaa pääsy.

Kansalaisopiston taideluokka, Valtakatu 3
UUSI
Piia Korkiakoski
kurssi
Ti 13.00-15.30
13.2.2018-13.2.2018, 3 t
Enintään 25 opiskelijaa
Tervetuloa tutustumaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton kylämummi ja -vaaritoimintaan. Toimintamuodon ideana on yhdistää
sukupolvia toisiinsa. Kylämummit ja -vaarit ovat vapaaehtoisia
ko yhteisön isovanhempia, jotka vierailevat esim. kouluissa,
päiväkodeissa ja perhekahviloissa. Tärkeintä on läsnäolo, kuunteleminen ja keskusteleminen. Kylämummoilua tai -vaareilua
voi harrastaa niin usein kuin oma aika, into ja jaksaminen riittää.
MLL:n kylämummina tai -vaarina toimiminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Tärkeää on, että vierailut tuottavat iloa ja hyvää mieltä.
MLL tukee ja ohjaa vapaaehtoistyöntekijöitä ja järjestää yhteisiä
tapaamisia. Koulutuksessa tutustumme MLL:n toimintaan sekä
kylämummi ja -vaaritoimintaan käytännössä. Niin halutessasi,
sinulla on koulutuksen jälkeen mahdollisuus aloittaa vierailuja
esim. päiväkodissa, koululla tai perhekahvilassa. Koulutus on
maksuton. Kurssi järjestetään yhteistyössä MLL:n Ylivieskan
paikallisosaston kanssa.

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON
PERHEKUMMI JA
KAVERITOIMINNAN KOULUTUS
219811

Ylivieskan lukio, Hakalahdenkatu 8
UUSI
Piia Korkiakoski
kurssi
To 17.30-20.45
19.4.2018-17.5.2018, 12 t
Enintään 20 opiskelijaa
Kiinnostaako sinua vapaaehtoistyö lapsiperheiden, lasten tai
nuorten parissa? Haluatko olla avuksi lapsiperheen arjessa? Haluatko antaa hetkiä vapaa-ajastasi lapselle tai nuorelle? Tämän
koulutuksen ja haastattelun jälkeen sinulla on mahdollisuus toimia
Mannerheimin Lastensuojeluliitossa vapaaehtoisena perhekummina tai kaverina. Kurssilla perehdytään järjestöön, lastensuojelun
perusteisiin, kaveritaitoihin, vuorovaikutukseen, vapaaehtoistyön
eettisiin periaatteisiin ja pohditaan omaa roolia tukihenkilönä.
Koulutuksen ensimmäinen päivä 19.4.2018 on kaikille yhteinen,
toisena päivänä 26.4.2018 valitset kiinnostuksesi mukaan joko
perhekummi- tai kaveritoiminnan. Voit myös osallistua kaikkiin
kolmeen koulutuspäivään. Koulutus on maksuton. Järj. yhteistyössä MLL:n Ylivieskan paikallisosaston kanssa.

830202B

Ylivieskan lukio, Hakalahdenkatu 8
Eija-Liisa Pokki
Kurssimaksu 73,00 €
Ma 17.30-19.00
8.1.2018-9.4.2018, 24 t
Enintään 25 opiskelijaa
Onko motivaatio painonpudotukseen kadonnut? Mättääkö ruokavalio? Kiristääkö vaatteet? Tule mukaan kevennysryhmään.
Löydetään yhdessä kipinä terveempiin elämäntapoihin. Kurssi
on tarkoitettu naisille sekä miehille. Kurssisisältönä mm: pienillä
muutoksilla alkuun, ruokaremontti, liikunta - tuskaa vai tulevaisuus.
Kurssi on suunnattu perusterveille ylipainoisille.

ENSIAPU I

830206B

HÄTÄ EA

830207B

ENSIAPUTIETOUTTA
10-14 VUOTIAILLE

830207K

Ylivieskan lukio, Hakalahdenkatu 8
Marita Ainasoja
Kurssimaksu 53,00 €
Ti 18.00-21.00, to 18.00-21.00, la 09.00-15.30
20.1.2018-25.1.2018, 16 t
Enintään 16 opiskelijaa
Ensiavun peruskurssi. Ei vaadi aiempia kursseja/ensiaputaitoja.
Sisältönä toiminta onnettomuustilanteessa, hätäensiavun perusteet (tajuttomalle annettava ensiapu, peruselvytys, vierasesine
hengitysteissä, verenkierron häiriötila (shokki), verenvuodon
tyrehdyttäminen), haavat, tavallisimmat sairauskohtaukset, palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat, nivelvammat ja murtumat
ja myrkytykset. Kurssi kokoontuu la 20.1. klo 9.00-15.30, ti 23.1.
ja to 25.1. klo 18.00-21.00. EA 1 -kurssi on voimassa kolme vuotta.
Halutessasi EA 1 -kortin, ota viimeisellä kerralla kortin hinta (10
€) mukaan käteisenä. Lauantaina omat eväät mukaan. HUOM!
Todistuksen saamisen ehtona on 100 % läsnäolo.
Ylivieskan lukio, Hakalahdenkatu 8
Marita Ainasoja
Kurssimaksu 21,00 €
Ti 18.00-21.00
27.2.2018-27.2.2018, 4 t
Enintään 16 opiskelijaa
Hätäensiavun tarkoituksena on antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun eli ne vähimmäistaidot, jotka jokaisen kannattaisi
hallita. Sisältönä toiminta onnettomuustilanteessa ja hätäensiaputoimenpiteet (tajuttomuus, elvytys ja verenvuodon tyrehdytys).
Kurssilta saat halutessasi HEA -kortin 10 €:lla (käteisenä, ota raha
mukaan). Kurssi soveltuu EA I päivityskurssiksi.

Ylivieskan lukio, Hakalahdenkatu 8
UUSI
Marita Ainasoja
kurssi
Kurssimaksu 21,00 €
to 18.00-21.00
1.3.2018-1.3.2018, 4 t
Enintään 16 opiskelijaa
Hätäensiavun tarkoituksena on antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun eli ne vähimmäistaidot, jotka jokaisen kannattaisi
hallita. Sisältönä toiminta onnettomuustilanteessa ja hätäensiaputoimenpiteet (tajuttomuus, elvytys ja verenvuodon tyrehdytys).
Kurssilta on mahdollisuus saada kortti (10 €, käteisenä, ota raha
mukaan), mikäli suoriutuu harjoituksista.

MTEA 1 (MIELENTERVEYDEN ENSIAPU) 830213

Ylivieskan lukio, Hakalahdenkatu 8
UUSI
Saila Heikkilä ja Sari Nikula
kurssi
Kurssimaksu 60,00 €
To 17.00-20.30, la 09.00-14.00
25.1.2018-3.2.2018, 14 t
Enintään 14 opiskelijaa
Mielenterveys kuuluu kaikille. Se luo perustan ja toimii voimavarana
kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja terveydelle. Mielenterveystaidoilla
tarkoitetaan arkisia ja yksinkertaisia keinoja, joiden avulla jokainen
meistä voi edistää omaa ja läheistensä mielenterveyttä. Suomen
Mielenterveysseura on kehittänyt MTEA®1-kurssin vahvistamaan
kansalaisten mielenterveystaitoja. Kurssin sisältönä: Mielenterveys
on osa terveyttä ja hyvinvointia, tunnetaidot, elämän monet kriisit, lähisuhdeväkivalta ja itsetuhoisuus ja arjen taidot. Tervetuloa
oppimaan mielenterveydestä ja sen edistämisestä. Kurssi soveltuu
terveyden-, sosiaali- ja opetusalan parissa työskenteleville ja jokaiselle aiheesta kiinnostuneelle. Kurssimaksu sisältää Mielenterveys
elämäntaitona -oppikirjan ja todistuksen. Ota mukaan muistiinpanovälineet ja eväät. Kokoontumispäivät to 25.1., to 1.2. ja la 3.2.

TUNNEKOULU

830220

Ylivieskan lukio, Hakalahdenkatu 8
UUSI
Maire-Liisa Salmela
kurssi
Kurssimaksu 30,00 €
Ti 18.00-20.15
13.3.2018-27.3.2018, 9 t
Enintään 20 opiskelijaa
Tieteellisesti on jo todistettu, että käsittelemättä jätetyt voimakkaat,
ikävät tunteet siirtyvät seuraaville sukupolville (epigenetiikkaa).
On aika oppia tietämään, miten eri tunteet vaikuttavat terveyteen/sairastavuuteen. Samalla opit helppoja itsehoitokonsteja.
Pukeudu niin, että voit helposti riisua jalat paljaiksi polveen asti.

YLIVIESKAN
KIELET

Ylivieskan seudun kansalaisopisto
Opinto-opas kevät 2018

MUSIIKKI

KURSSIT

5
TIETOTEKNIIKKA

LAPSIKUORO DO-RE-MI

110102K FINNISH FOR FOREIGNERS

120101K ÄLYPUHELIMEN JA TABLETIN KÄYTTÖ 340100

KARAOKEKURSSI 1

110112K ENGLANNIN KIELIKYLPY
6-9-VUOTIAILLE

120302K

Lukion musiikkiluokka/Rahkolan koulu,
UUSI
Hakalahdenk. 8
kurssi
Kati Kuisma-Ruhkala
Kurssimaksu 23,00 €
Ke 14.45-15.30
24.1.2018-4.4.2018, 10 t
Enintään 25 opiskelijaa
Kuoro alakouluikäisille, eskarilaisetkin voivat tulla mukaan laulamaan mukavia lauluja. Esiintyvä ryhmä.

Elämystalo Artteri/ Lämpiö, Ratakatu 14
Heikki Vapola
Kurssimaksu 82,00 €
To 18.00-21.00
18.1.2018-3.5.2018, 32 t
Enintään 11 opiskelijaa
Kurssilla opit mikrofonin käyttöä, karaokelaulamista ja esiintymistä.
Kurssimaksun lisäksi laitevuokra 15 e. Kokoontuu 18.1., 1.2., 15.2.,
1.3., 22.3., 5.4., 19.4. ja 3.5.2018

KARAOKEKURSSI 2

110114K

Elämystalo Artteri/ Lämpiö, Ratakatu 14
Heikki Vapola
Kurssimaksu 82,00 €
Ti 18.00-21.00
16.1.2018-8.5.2018, 32 t
Enintään 11 opiskelijaa
Kurssilla opit mikrofonin käyttöä, karaokelaulamista ja esiintymistä.
Kurssimaksun lisäksi laitevuokra 15 e. Kokoontuu 16.1., 30.1., 13.2.,
27.2., 20.3., 3.4., 17.4. ja 8.5.2018.

BIISINKIRJOITUS LYRIIKKAPAJA

110122K

Päivärinnan koulu, musiikkilk, Koulukatu 2
UUSI
Mirkka Paajanen
kurssi
Kurssimaksu 38,00 €
La 11.00-14.45
17.2.2018-17.2.2018, 5 t
Enintään 12 opiskelijaa
Lyriikkapajassa perehdytään suomalaisiin hittibiiseihin ja opetellaan tekemään niitä itse. Käydään läpi hyvän tekstin ainekset ja
kerätään lukuisten harjoitusten avulla työkaluja, joilla jokainen
kurssilainen pystyy jatkossa tuottamaan sujuvaa ja persoonallista
tekstiä. Kurssia vetää laulaja-lauluntekijä ja laulupedagogi Mirkka
Paajanen, joka on tunnettu lukuisten Suomalaisten artistien kokonpanosta niin laulajana, soittajana kuin biisintekijänä. Mirkka
on tehnyt biisejä mm. Samuli Edelmanille, Suvi Teräsniskalle,
Katri-Helenalle, Rajattomille ja Club for Fivelle.

KEVÄTKÖÖRI

110126K

YMP:n tilat, Kotirannantie 8
Riikka Yli-Kotila
Kurssimaksu 57,00 €
To 10.00-11.30
18.1.2018-5.4.2018, 20 t
Enintään 5 opiskelijaa
Laulamme ja soitamme suomalaista kansanmusiikkia, vanhoja
koululauluja ja kevätlauluja. Laulamisen ja soittamisen lisäksi
runoillaan, nauretaan ja leikitellään musiikin kanssa. Soittimesi
voi olla: kitara, kantele, harmonikka, piano, viulu, lyömäsoittimet,
puhaltimet, laulu... vielä ei tarvitse osata soittaa. Oma innostus
musiikkiin riittää! Huom! Ryhmäkoko 5 oppilasta. Etusija syksyn
oppilailla. Ryhmään päässeille ilmoitetaan.

BÄNDIKURSSIN ALKEET
RAUTALANKAMUSIIKIN YSTÄVILLE

110132K

Kiviojan koulu, musiikkilk, Kiviojantie 16
Pekka Peltola
Kurssimaksu 33,00 €
To 19.30-20.30
18.1.2018-19.4.2018, 16 t
Enintään 12 opiskelijaa
Nuorille suunnatulla kurssilla opit bändisoittimien perustaidot
kitarasta, bassosta, rummuista, laulusta ja syntikasta. Esiintyvä
ryhmä.

UKULELE

110180

Elämystalo Artteri/ Lämpiö, Ratakatu 14
UUSI
Jaana Yrttiaho
kurssi
Kurssimaksu 22,00 €
Ma 18.30-19.15
29.1.2018-7.5.2018, 13 t
Enintään 15 opiskelijaa
Ukulele on pienikokoinen nelikielinen kitara. Opit ukulelen soittamisen perustaidot. Sopii lapsille ja aikuisille, vaikkapa koko
perheen harrastukseksi. Oma soitin mukaan.

Katajan koulu, Katajantie 23
Natalia Keski-Ojala
Kurssimaksu 26,00 €
To 17.30-19.00
18.1.2018-15.3.2018, 16 t
Enintään 26 opiskelijaa
Kurssilla lähdetään liikkeelle ihan alkeista. Suomen aakkosten
tuntemus olisi hyvä olla. Oppikirja Oma Suomi 1.

Ylivieskan lukio, Hakalahdenkatu 8
Lucia Pavlovics
Kurssimaksu 21,00 €
Pe 16.30-17.15
12.1.2018-23.3.2018, 10 t
Enintään 12 opiskelijaa
Tervetuloa iloiset lapset! Kielikylpykurssilla opetellaan englannin
kieltä leikkien, pelaten, loruillen, laulaen ja tehden ikätasolle
sopivia tehtäviä ryhmässä. Let’s play!:)

WIR SPRECHEN DEUTSCH
SAKSAN KESKUSTELU B

120402K

Ylivieskan lukio, Hakalahdenkatu 8
Lena Segler-Heikkilä
Kurssimaksu 38,00 €
Ke 19.30-20.45
10.1.2018-28.3.2018, 18,15 t
Enintään 20 opiskelijaa
Tervetuloa keskustelemaan saksaksi! Kurssi sisältää runsaasti
Saksan kulttuurintuntemukseen liittyviä ajankohtaisia aiheita.
Kurssin aikana keskustelemme myös yhdessä ryhmän kanssa sovituista teemoista. Vaatii saksan kielen hyvän perustason hallinnan.

BELLA ITALIA 2

120807K

Ylivieskan lukio, Hakalahdenkatu 8
Lucia Pavlovics
Kurssimaksu 21,00 €
Pe 17.30-19.00
26.1.2018-23.2.2018, 10 t
Enintään 24 opiskelijaa
Italian keskustelukurssi opiskelijoille, joilla italian peruskielioppi
on hallussa (esim. n. 2 vuotta kansalaisopiston opintoja). Kehitä
suullista kielen tuottamista ja laajenna sanavarastoasi paritehtävien, keskustelun ja pelien kautta. Asioit tavallisissa arkitilanteissa
sekä kuulet italialaisesta kulttuurista, historiasta ja tavoista sekä
suomeksi että italiaksi. Monipuolisia keskusteluaiheita myös
osallistujien toiveiden pohjalta. Syvennä osaamistasi Italiasta
tällä kurssilla.

VIAGGIO A VASTO!
MATKALLA ITALIASSA

120808K

Ylivieskan lukio, Hakalahdenkatu 8
UUSI
Lucia Pavlovics
kurssi
Kurssimaksu 13,00 €
Pe 17.30-19.00
16.3.2018-6.4.2018, 4 t
Enintään 10 opiskelijaa
Unelmasta totta, matka Italian itärannikolle. Oletko aina halunnut tutustua Italiaan ammattitaitoisen oppaan ja asiantuntijan
kanssa? Tule mukaan ja tutustu Dolce Vitaan eli italialaiseen
elämäntyyliin minun kanssani:-). Kurssilla suunnitellaan matkan
yksityiskohdat. Lisäksi saat runsaasti tietoja, joita voit hyödyntää
Italiaan suuntautuvalla omatoimimatkalla.

JAPANIN KIELEN ALKEET

129810

Ylivieskan lukio, Hakalahdenkatu 8
UUSI
Kunelius Pinja
kurssi
Kurssimaksu 34,00 €
Ma 18.00-19.30
22.1.2018-19.3.2018, 16 t
Enintään 20 opiskelijaa
Kurssilla opit japanin kielen alkeet tutustuen samalla kulttuuriin
ja perussanastoon. Teemme paljon käytännön harjoituksia.
Opettelemme perusmerkit eli kanat. Oppikirja: Japanese for busy
people 1: Kana version.

Ylivieskan lukio, Hakalahdenkatu 8
Tuomo Vähäsarja
Kurssimaksu 38,00 €
Ti 17.00-19.15
16.1.2018-30.1.2018, 9 t
Enintään 12 opiskelijaa
Kurssi on tarkoitettu Sinulle, joka omistat Android -käyttöjärjestelmällä varustetun älypuhelimen tai tablet -tietokoneen, mutta
et osaa hyödyntää niitä. Kurssilla tutustut älypuhelimen ja tablet
-tietokoneen ominaisuuksiin mm. internetin, sähköpostin, GPS
paikannuksen ja sosiaalisen median sovellusten käyttöön sekä eri
ohjelmien asennukseen. Ota mukaan oma älypuhelin ja/tai tablet
-tietokone, muistiinpanovälineet sekä paljon reipasta mieltä.

ÄLYPUHELIMEN JA TABLETIN KÄYTÖN
JATKOKURSSI
340102

Ylivieskan lukio, Hakalahdenkatu 8
Tuomo Vähäsarja
Kurssimaksu 26,00 €
Ti 17.00-19.15
6.2.2018-13.2.2018, 6 t
Enintään 12 opiskelijaa
Kurssi on tarkoitettu Sinulle, joka omistat älypuhelimen tai
tablet -tietokoneen, mutta tarvitset hieman kertausta laitteiden
käyttöön. Kurssilla tutustut älypuhelimen ja tablet -tietokoneen
eri ohjelmien asennukseen ja niiden käyttöön. Ota mukaan oma
älypuhelin ja/tai tablet -tietokone, muistiinpanovälineet sekä
paljon reipasta mieltä.

ESITTÄVÄ TAIDE
JA KIRJALLISUUS

NÄYTTÄMÖTAITEET

RUNO- JA MONOLOGITEATTERI

110202

HEITTÄYDY HETKEEN

110205

Elämystalo Artteri/ Teatteri, Ratakatu 14
UUSI
Miia Hiironen
kurssi
Kurssimaksu 33,00 €
Ma 09.00-11.30
12.3.2018-9.5.2018, 32 t
Enintään 15 opiskelijaa
Runo- ja monologiteatteriryhmä yhdistää sanataidetta ja teatteria
oivallisella tavalla. Hyödynnetään tekstin tulkinnassa draaman
ja teatterin keinoja. Jokainen voi oman tuntemuksensa mukaan
lukea runoja tai monologeja. Tehdään kevään lopuksi yhteistyössä
musiikin opiskelijoiden kanssa runo- ja monologimatinea.
Elämystalo Artteri/ Teatteri, Ratakatu 14
Matti Juntunen
Kurssimaksu 33,00 €
To 18.00-20.30
11.1.2018-29.3.2018, 30 t
Enintään 16 opiskelijaa
Kaipaatko varmuutta omaan itsetuntoon? Haluatko antaa kyytiä epävarmuudelle ja tilalle enemmän taitoa nauraa itsellesi?
Uskallatko kokeilla omia rajojasi ja herätellä kenties piileviä
esiintyjäntaitojasi? Etsitään yhdessä vastauksia teatterin keinoin
Putous-hengessä hyvässä porukassa ilman paineita onnistumisesta
tai tiukkoja roolianalyysejä. Jos kiinnostusta löytyy, järjestetään
esitys. Kurssi on suunnattu kaikille yli 16 -vuotiaille vasta-alkajille
tai aiemminkin esiintyneille.

KULTTUURI, KIRJALLISUUS
LUOVA KIRJOITTAMINEN 2

YTY- näyttämötyö esittää:

AINA OON
VELJEE TOIVONU

Käsikirjoitus: Markku Hyvönen Ohjaus: Miia Hiironen
Tulossa huhtikuussa Elämystalo Artterissa,
Ratakatu 14
Toteutettu yhteistyössä Ylivieskan seudun
kansalaisopiston kanssa.

130221

Elämystalo Artteri/ Lämpiö, Ratakatu 14
Miia Hiironen
Kurssimaksu 23,00 €
To 18.00-20.00, la 15.30-19.30
18.1.2018-14.4.2018, 10 t
Enintään 20 opiskelijaa
Kiinnostaako luova kirjoittaminen? Onko sinulla tarina jonka
haluaisit saada paperille tai kirjoitatko runoja pöytälaatikkoon?
Haluaisitko oppia uusia tapoja ilmaista itseäsi sanataiteen avulla? Tule mukaan kirjoittajaryhmään! Kurssilla tehdään erilaisia
kirjoitusharjoituksia, ihastutaan sanoihin ja etsitään omaa tapaa
kirjoittaa! Kurssilla tarkastellaan myös kirjoittajien omia valmiita
tekstejä ja opetellaan vastaanottamaan ja antamaan niistä palautetta. Kokoontumiskertojen välillä kirjoitustehtäviä. Mukaan
ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat kehittyä kirjoittajina tai
tutustua sanataiteen maailmaan. Aikaisempaa kirjoitusharrastusta
ei tarvitse olla.

Tietoa, taitoa, terveyttä ja ystäviä!

TYÖNÄYTTELY JA KEVÄTTAPAHTUMA

su 8.4.2018 klo 11.00-16.00 Kiviojan koululla, Kiviojantie 16, Ylivieska.

TERVETULOA!

vapaa pääsy

Ylivieskan seudun kansalaisopisto & Ylivieskan seudun kansalaisopiston oppilasyhdistys ry.
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KUVATAITEET
KIVAT KOLORISTIT
KUVATAIDETTA AAMUPÄIVÄLLÄ

YLIVIESKAN KURSSIT
MUOTOILU JA KÄDEN TAIDOT
110304

Kansalaisopiston taideluokka, Valtakatu 3
Seija Pulli-Marjakangas
Kurssimaksu 49,00 €
Ke 09.00-12.15
10.1.2018-28.2.2018, 32 t
Enintään 15 opiskelijaa
Kurssilla voit opiskella piirtämistä, maalaamista öljy-, akryyli- ja
akvarellivärein ja tehdä pastelliväri- ja sekatekniikkatöitä. Lisäksi
tutustut kuvasommittelun perusteisiin, väri- ja muoto- ja materiaalioppiin. Myös vasta-alkajat tervetuloa!

VALLATTOMAT VALÖÖRIT B

110305B

Kansalaisopiston taideluokka, Valtakatu 3
Raija Ekman
Kurssimaksu 62,00 €
Ke 18.00-21.15
10.1.2018-21.3.2018, 40 t
Enintään 15 opiskelijaa
Kurssilla voit opiskella piirtämistä, maalaamista öljy-, akryyli- ja
akvarellivärein ja tehdä pastelliväri- ja sekatekniikkatöitä. Lisäksi
tutustut kuvasommittelun perusteisiin, väri-, muoto- ja materiaalioppiin erilaisin harjoituksin. Myös vasta-alkajat tervetuloa!
Kurssi soveltuu myös lasten kuvataiteen taiteen perusopetuksen
suorittaneille.

VANHAA JA UUTTA
KAUNOKIRJOITUSTA

1103103

Ylivieskan lukio, Hakalahdenkatu 8
UUSI
Pauliina Yliniitty
kurssi
Kurssimaksu 51,00 €
Pe 18.00-21.15
la 10.00-16.15
13.1.2018-16.2.2018, 20 t
Enintään 18 opiskelijaa
Aloitamme kurssin kauniilla Italicin käsialalla, joka sopii kaikkeen
johon halutaan käsinkirjoitettua tekstiä. Käymme läpi sekä isot
että pienet kirjaimet. Italicista siirrymme vanhanajan kaunon
kautta uuteen moderniin kaunokirjoitukseen. Käytämme perinteisiä kirjoitusvälineitä, tasateriä, hiusterää ja sivellintä. Musteena
käytämme laadukkaita guasseja sekä halutessasi ihania uusia
helmiäisvärejä.

LUONTOKUVAUKSEEN PAINOTTUVA
DIGIKUVAUSKURSSI

110310Y

Ylivieskan lukio, Hakalahdenkatu 8
UUSI
Vilho Kallio
kurssi
Kurssimaksu 24,00 €
Ti 18.00-19.30
3.4.2018-24.4.2018, 8 t
Enintään 16 opiskelijaa
Opetellaan järjestelmäkameran asetuksia ja niiden vaikutuksia
kuvaustuloksiin. Käydään läpi erilaisissa kuvaustilanteissa huomioonotettavia seikkoja. Sivutaan myös digikuvan käsittelyn
perusasioita. Kurssilaisten toiveita otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.

HULPPEAT HIILET,
PIIRTÄMISEN ALKEET VASTA-ALKAJILLE 110311

Kansalaisopiston taideluokka, Valtakatu 3
Raija Ekman
Kurssimaksu 45,00 €
Ti 18.00-21.15
6.2.2018-27.2.2018, 16 t
Enintään 16 opiskelijaa
Kurssilla opit piirtämään kasveja, puita, maisemia, ihmisiä ja
esineitä eri valaistuksessa, eri suunnista eri kynillä. Lisäksi opit,
mitä on perspektiivi. Myös vapaata työskentelyä. Ota mukaan
omat piirustusvälineesi ja luonnoslehtiö. Soveltuu vasta-alkajille.

LEONARDOT,
PERJANTAI AKVARELLISTIT

110312

Kansalaisopiston taideluokka, Valtakatu 3
Raija Ekman
Kurssimaksu 24,00 €
Pe 18.00-21.15
16.3.2018-23.3.2018, 8 t
Enintään 16 opiskelijaa
Tutustut erilaisiin akvarellimaalaustekniikoihin. Kurssi soveltuu
niin vasta-alkajille kuin aiemmin akvarellimaalausta harrastaneille.
Työskentely vapaamuotoista. Ota mukaan omat maalausvälineet.

VOIMAANNUTTAVA VALOKUVA

110315

Elämystalo Artteri/ Lämpiö, Ratakatu 14
UUSI
Arvi Parviainen
kurssi
20.4.2018-4.5.2018, 16 t
Enintään 20 opiskelijaa
Oletko aina pelännyt/inhonnut/tykännyt tulla kuvatuksi vai
oletko mieluummin kameran takana kuvaajana. Nyt Sinulla on
ihana tilaisuus tulla rikkomaan rajoja osallistumalla kurssille.
Ensimmäisellä kerralla jutellaan ideasta ja kerrotaan muutamalla
sanalla oma juttu. Toisella kerralla jakaudutaan ryhmiin ja sovitaan kuvaustapahtumat. Viimeisellä kerralla katsotaan kuvat ja
tehdään omat "kansiot" itsestä ja kerrotaan muutamien rivien
muodossa tunnelmista. Mukaan tarvitset kameran, joka voi olla
puhelin, pokkari, järkkäri tms. Kurssi kokoontuu pe 20.4., pe 27.4.
klo 18.00-21.15, la 28.4. klo 10.00-14.00 ja pe 4.5. klo 18.00-21.15.

KORUPAJA B

1104104 OMPELUN ILTAPÄIVÄTUOKIO

Jokirannan koulu B-talo, teknisen työn luokka, Visalantie 5
Jussi Kokkonen
Kurssimaksu 51,00 €
Ma 18.00-21.00
8.1.2018-5.2.2018, 20 t
Enintään 12 opiskelijaa
Kurssilla opit valmistamaan koruja toivomustesi mukaan esim.
sormuksia, korvakoruja, kaulakoruja, rannerenkaita, erilaisia
lenkkiketjuja, kudottuja ja palmikoituja koruja ym. Materiaalina
käytämme hopeaa, pronssia, messinkiä, titaania, hopeasavea,
helmiä, kiviä yms. Myös vanhat hopealusikat voidaan muotoilla
uusiksi koruiksi. Opit työstämään materiaaleja sahaamalla, viilaamalla, takomalla, juottamalla, kiillottamalla ja patinoimalla.
Työvälinemaksu 10 e/lukukausi. Opettajalta voit ostaa hopeaa ja
muuta materiaalia. Kurssi sopii kaikille, ei vaadi aikaisempaa kokemusta. Toiminnan sujuvuuden kannalta läsnäolo 1. kerralla tärkeä.

AAMUKERAMIIKKAA

110416B

Kansalaisopiston taideluokka, Valtakatu 3
Outi Nygård
Kurssimaksu 83,00 €
To 09.00-12.15
11.1.2018-12.4.2018, 48 t
Enintään 14 opiskelijaa
Kurssilla voit suunnitella ja valmistaa yksilöllisiä keramiikkaesineitä
käsinrakentaen savesta. Materiaalimaksu käytön mukaan, varaa
raha mukaan. Tervetuloa kaikki saven parissa työskentelystä
kiinnostuneet! Käymme läpi saven työstämisessä käytettävät
perustekniikat, joiden avulla on mahdollista toteuttaa esim.
käyttöesineitä (mm. tarjoiluastiat, uunivuoat, savikorut jne.) sekä
koriste-esineitä (mm. puutarhaveistokset, kukkaruukut, lyhdyt).

LASINSULATUS

110420B

Kansalaisopiston taideluokka, Valtakatu 3
Outi Nygård
Kurssimaksu 68,00 €
Ti 09.00-12.15
9.1.2018-27.2.2018, 32 t
Enintään 12 opiskelijaa
Tervetuloa suunnittelemaan ja toteuttamaan lasitöitä keramiikkauunissa sulattamalla. Kurssi soveltuu kaikille lasin parissa työskentelystä
kiinnostuneille. Opettajalta voit ostaa lasia ja muuta tarvittavaa
materiaalia. Tarvikemaksu 1€. Voit opetella lasinleikkaamista
sekä erilaisia mahdollisuuksia hyödyntää keramiikkauunia lasin
sulattamiseen. Voit tehdä kurssilla esimerkiksi sisustustauluja,
tarjoiluastioita, koruja, kellotauluja, tuikkukuppeja jne.

LASINSULATUS VIIKONLOPPU

110421B

Kansalaisopiston taideluokka, Valtakatu 3
Outi Nygård
Kurssimaksu 28,00 €
La 09.00-12.15
13.1.2018-10.2.2018, 12 t
Enintään 12 opiskelijaa
Tervetuloa suunnittelemaan ja toteuttamaan lasitöitä keramiikkauunissa sulattamalla. Kurssi soveltuu kaikille lasin parissa
työskentelystä kiinnostuneille. Opettajalta voit ostaa lasia ja
muuta tarvittavaa materiaalia. Tarvikemaksu 1€. Voit opetella
lasinleikkaamista sekä erilaisia mahdollisuuksia hyödyntää keramiikkauunia lasin sulattamiseen. Voit tehdä kurssilla esimerkiksi
sisustustauluja, tarjoiluastioita, koruja, kellotauluja, tuikkukuppeja
jne Kok. 13.1., 27.1. ja 10.2.

KIRJANSIDONNAN MINIKURSSI

1104T06K

Jokirannan koulu, B talo Kädentaitojen talo, Visalantie 5
Anna-Liisa Ojala
Kurssimaksu 39,00 €
Ti 16.30 - 18.00
23.1.2018-24.4.2018, 26 t
Enintään 8 opiskelijaa
Tule oppimaan ompelun perusteita iltapäivän iloksi. Voit aloittaa
helpoilla malleilla ja oppia vaateompelun alkeita, sekä ompelukoneen ja saumurin käyttöä.

MONIPUOLISTA MOSAIIKEISTA

1104T25

Kansalaisopiston taideluokka, Valtakatu 3
Sini Saviluoto
Kurssimaksu 21,00 €
Ti 17.30-20.30
10.4.2018-24.4.2018, 11 t
Enintään 16 opiskelijaa
Valmista koriste- ja käyttöesineitä lasimosaiikkipaloilla päällystäen ja kuvioiden. Opit mosaiikin kiinnittämisen ja saumaamisen
valmiiseen pohjaan tai vanhaan esineeseen.

KAHVIPUSSEISTA UUTTA

1104T33K

KALANNAHAN KASVIPARKITUS

1104T34K

Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14
Jaana Lapintaival
Kurssimaksu 38,00 €
Joka toinen viikko to 18.00-21.15
25.1.2018-29.3.2018, 24 t
Enintään 16 opiskelijaa
Opi valmistamaan kahvipusseista eri menetelmin koriste-esineitä,
laukkuja ja rasioita.
Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14
UUSI
Sirpa Juusola
kurssi
Kurssimaksu 79,00 €
Pe 17.00 - 21.00, la 09.00 - 17.00, su 09.00 - 17.00
2.2.2018-25.2.2018, 40 t
Enintään 15 opiskelijaa
Opit valmistamaan kasviparkitusmenetelmällä kalannahkaa ompelutöihin ja ompele siitä esim. ranneke tai pieni pussukka. Kurssi
koostuu kahdesta osioista, joiden välissä on kotona tehtävä valmistelutyö. Kurssipäivät pe-la 2.-3.2. ja pe-su 23.-25.2. Materiaalimaksu
30 € opettajalle. Sitovat ilmoittautumiset 22.1.2018 mennessä.

TOSSUT JA LAPASET KOUKKUAMALLA 1104T35

Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14
Marjo Pylväs
Kurssimaksu 26,00 €
To 11.00- 14.00
25.1.2018-15.2.2018, 16 t
Enintään 16 opiskelijaa
Opit koukkuamaan kaksipäisellä virkkuukoukulla kauniita kuviollisia
tossuja ja lapasia. Tekniikka on helppo ja nopea.

VIRKATUT NUKET JA PIIRROSHAHMOT 1104T36

Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14
Marjo Pylväs
Kurssimaksu 32,00 €
To 11.00- 14.00
22.2.2018-5.4.2018, 20 t
Enintään 16 opiskelijaa
Virkataan nukkeja ja suosittuja piirroshahmoja. Opit virkkaamaan
pieniä ja vähän isompiakin pehmeitä leikkikaluja tai koristeita.

UUSI ELÄMÄ
110422 FARKKUJEN
Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14

Ylivieskan lukio, Hakalahdenkatu 8
UUSI
Pauliina Yliniitty
kurssi
Kurssimaksu 46,00 €
La 10.00-16.15, su 10.00-16.15
21.4.2018-22.4.2018, 16 t
Enintään 16 opiskelijaa
Kurssilla opit kirjansidonnan perustekniikoita eli mitä merkitystä
on paperin kuitusuunnalla, kuinka sivut leikataan ja tasataan
sekä pitkäpistosidoksen. Valmistamme opeilla pehmeäkantisen
kirjan, joka sopii esim. päiväkirjaksi tai vieraskirjaksi, ja on aina
uniikki taideteos.

PUUKONVALMISTUSKURSSI

Ylivieskan seudun kansalaisopisto
Opinto-opas kevät 2018

110426B

Jokirannan koulu B-talo, teknisentyön luokka, Visalantie 5
Jussi Kokkonen
Kurssimaksu 72,00 €
Pe 18.00-21.00, la 10.00-16.00, su 10.00-16.00
26.1.2018-4.2.2018, 40 t
Enintään 12 opiskelijaa
Kurssilla opit puukon valmistuksen alusta loppuun aina terän
takomisesta tupen viimeistelyyn. Voit valmistaa peruspuukon
omien toiveittesi mukaan. Puukot valmistetaan parhaista raaka-aineista, joita voit ostaa opettajalta. Voit halutessasi käyttää myös
omia materiaaleja. Työvälinemaksu 12 e/puukko. Kurssi sopii niin
miehille kuin naisille, ei vaadi ennakkotaitoja. Kurssi kokoontuu
pe-su 26.-28.1. ja pe-su 2.-4.2.

OMPELE UUTTA JA KORJAA VANHAA 1104T05K

Jokirannan koulu, B talo Kädentaitojen talo, Visalantie 5
Anna-Liisa Ojala
Kurssimaksu 57,00 €
Ti 18.00-20.30
23.1.2018-24.4.2018, 39 t
Enintään 18 opiskelijaa
Ompele lasten tai aikuisten vaatteita ja kodintekstiilejä. Korjaa
ja muokkaa vanhoja vaatteita uuteen kuosiin.

1104T38

Marjo Pylväs
Kurssimaksu 26,00 €
Ke 11.00- 14.00
4.4.2018-25.4.2018, 16 t
Enintään 16 opiskelijaa
Ideoidaan vanhojen farkkujen uusiokäyttömahdollisuuksia. Ommellaan vanhoista farkuista erilaisia laukkuja, tyynyjä ja koruja.

VETOKETJUN UUSI ELÄMÄ

1104T39

AFRIKANKUKKIA VIRKKAAMAAN

1104T40

Sorviston ent. koulu, Savontie 907
Marjo Pylväs
Kurssimaksu 22,00 €
Ke 18.00- 21.00
7.2.2018-21.2.2018, 12 t
Enintään 15 opiskelijaa
Kierrätä ja luo uutta vanhoista vetoketjuista. Valmista erilaisia koruja
ja ompele metrivetoketjuista erikokoisia pussukoita ja laukkuja.
Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14
Marjo Pylväs
Kurssimaksu 26,00 €
Ma 18.00- 21.00
22.1.2018-12.2.2018, 16 t
Enintään 15 opiskelijaa
Opi kaunis Afrikankukka -virkkaus. Virkatuista kukista kokoat
esimerkiksi pehmoeläimen, laukun, tyynyn tai peiton. Työssä on
mahdollista hyödyntää langanpätkiä ja keränloppuja.

Ylivieskan seudun kansalaisopiston

LAHJAKORTTI
on mukava antaa
ja kiva saada!

Lahjakortit
opiston toimistolta
ma-pe 10 - 16
Puh. 044 4294 899

YLIVIESKAN
MUOTOILU JA KÄDEN TAIDOT

Ylivieskan seudun kansalaisopisto
Opinto-opas kevät 2018

VIRKKAA TÖLKKIKLIPSUISTA

KURSSIT

1104T43 OMPELE OLKALAUKKU TAI KASSI

Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14
Marjo Pylväs
Kurssimaksu 26,00 €
Ke 18.00- 21.00
4.4.2018-25.4.2018, 16 t
Enintään 16 opiskelijaa
Virkkaa tölkkiklipsuista koruja ja laukkuja erilaisin tekniikoin. Aloita
ajoissa klipsujen kerääminen. Koruun tarvitset 12-25 klipsua ja
laukkuun mallista riippuen satoja.

NOITA-AKKOJA KYÖPELINVUORELTA 1104T44
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1104T53 RISU-, PAJU- JA SAMMALTÖITÄ
PUUTARHAAN

Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14
UUSI
Pirjo Tölli
kurssi
Kurssimaksu 22,00 €
Ti 17.30 - 20.30
27.2.2018-20.3.2018, 12 t
Enintään 18 opiskelijaa
Tule ompelemaan olkalaukku tai uniikki kassi, jossa voit hyödyntää kuvansiirtokurssilla tekemiäsi omia valokuvakankaita.
Laukkukankaaksi voit hankkia myös valmiiksi kuviollisen kankaan
tai koristella laukun vaikka helmin tai pitsein.

VALOKUVAN SIIRTO KANKAALLE

Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14
Marjo Pylväs
Kurssimaksu 32,00 €
Ma 18.00- 21.00
19.2.2018-26.3.2018, 20 t
Enintään 16 opiskelijaa
Valmistamme sukkahousuista ompelemalla hauskoja noita-akkoja
ennen pääsiäistä. Opit ompelemaan ilmeikkäät kasvot ja käyttämään rautalankaa vartalon muotoilussa tukimateriaalina. Opit
myös oman mallisi muuntelua ja hahmon muotoilun rautalangan
ja täytteen avulla.

JUHLAKEEPPI

1104T54

MUNANKUORIMOSAIIKKIA

TUNIKALAUANTAI

1104T55

Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14
UUSI
Sari Vierimaa
kurssi
Kurssimaksu 19,00 €
La 10.00-16.15
17.2.2018-17.2.2018, 7 t
Enintään 15 opiskelijaa
Tule piirtämään itsellesi sopiva trikootunikan perusmallinen kaava
ja ompelemaan tunika. Opettelemme joitakin trikoo-ompelun
niksejä ja ideoimme tunikan peruskaavan muuntelua.

YLLÄTYSNUTTU TAI TAKKI

OMPELUKONEEN JA/TAI
1104T57 SAUMURIN HUOLTOKURSSI

1104T45

Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14
Marjo Pylväs
Kurssimaksu 20,00 €
Pe 18.00- 21.00
la 10.00- 13.00
23.3.2018-24.3.2018, 8 t
Enintään 16 opiskelijaa
Tule oppimaan uutta munankuorimosaiikkia. Valmistamme pääsiäismunia, rasioiden kansia ym. kananmunankuorista mosaiikkitekniikalla. Opit kuorien esikäsittelyn, kiinnittämisen, pinnan
värjäämisen ja viimeistelyn.

KÄPYPITSIKORUT

1104T46

Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14
Marjo Pylväs
Kurssimaksu 26,00 €
Ti 18.00- 21.00
3.4.2018-24.4.2018, 16 t
Enintään 15 opiskelijaa
Valmistamme pienellä sukkulan näköisellä kävyllä langasta
kauniita pitsikoruja. Opit käpypitsin eli frivolite´n perusteet ja
käpyilet pitsikorun.

BETONIPITSIÄ JA -RUUKKUJA

1104T47

Jokirannan koulu B-talo, teknisentyön luokka, Visalantie 5
Marika Kääntä
Kurssimaksu 19,00 €
La 10.00-16.00
19.5.2018-19.5.2018, 7 t
Enintään 15 opiskelijaa
Kurssilla opit valmistamaan vanhoista pitseistä ja froteepyyhkeistä
kauniita kevytbetonisia ruukkuja ja koriste-esineitä kotipihallesi.
Valumateriaalimaksu n. 20 e.

OMA RAKAS MOLLAMAIJA

1104T51

Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14
UUSI
Sari Vierimaa
kurssi
Kurssimaksu 20,00 €
Ke 17.30-20.30
28.2.2018-14.3.2018, 8 t
Enintään 15 opiskelijaa
Tule ompelemaan itsellesi tai lapselle samanlainen essu kuin Peppi
Pitkätossulla! Ommellaan myös kaunis lokerikko rautalanka- tai
puuripustimeen.

KANSALLISPUVUT KUNTOON

Elämystalo Artteri/ Lämpiö, Ratakatu 14
UUSI
Eva Katajamäki
kurssi
Kurssimaksu 22,00 €
Joka toinen viikko ke 15.00-17.15
17.1.2018-28.2.2018, 12 t
Enintään 15 opiskelijaa
Neulomisen iloa yhtenä kappaleena ja aina oikein! Tule tekemään
joko vauvannuttu tai takki lapselle tai itsellesi Elizabeth Zimmermannin mainion ohjeen mukaan. Työssä voit hyödyntää erivärisiä
langanloppuja tai tehdä hillitympää pintaa.

KUKKARO TAI LAUKKU
KUKKAROKEHYKSEEN

1104T52K

Jokirannan koulu, B talo Kädentaitojen talo, Visalantie 5
Anna-Liisa Ojala
Kurssimaksu 42,00 €
To 18.00-20.30
25.1.2018-12.4.2018, 30 t
Enintään 16 opiskelijaa
Ompele ja kunnosta kansallispuvun eri osia. Voit valmistaa
esimerkiksi feresin, vanhaan pukuusi uuden paidan tai muuttaa
vanhaa pukua. Opit kansallispuvun ompelun erityispiirteitä,
huoltoa ja korjausta.

Ilmoittautuminen kursseille
alkaa 11.12.2017 klo 12. Tule mukaan!

www.opistopalvelut.fi/ylivieska
tai ma-pe klo 12-16 puh. 044 4294 899

1104T59

Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14
UUSI
Jaana Öljymäki
kurssi
Kurssimaksu 45,00 €
To 18.00-20.15, pe 17.00-21.00, la 09.00-13.00
22.3.2018-24.3.2018, 13 t
Enintään 15 opiskelijaa
Opit valmistamaan kirjan nopealla kirjansidontatekniikalla, jossa
käytetään ompelukonetta. Valmistamasi kirja voi olla muisti-, leike- tai vaikka reseptikirja. Kirjan sivuiksi voit käyttää kierrättäen
vanhojen kirjojen sivuja, aikakauslehtiä tai valmistaa kirjasi uusista
materiaaleista. Kansissa voit hyödyntää joko vanhan kirjan kansia
tai valmistaa omat haluamaasi tyyliin.

OMPELE RYIJY

1104T60

Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14
UUSI
Sari Vierimaa
kurssi
Kurssimaksu 38,00 €
Ma 14.00-17.15
29.1.2018-16.4.2018, 24 t
Enintään 15 opiskelijaa
Tule ompelemaan oma komea ryijy. Voit suunnitella ryijyn itse
hyödyntäen käyttämättä jääneitä lankojasi tai hankkia valmiin
tarvikepaketin. Kokoonnumme noin parin viikon välein, joten voit
tehdä ryijyä myös kotona - ja ehdit halutessasi tehdä miniryijystä
mittavampiin töihin. Opettelemme myös ryijyn ripustuksen, huollon ja säilytyksen. Kurssi soveltuu erittäin hyvin myös miehille.

PIKKUMATTO OMMELLEN,
PUNOEN TAI PUJOTELLEN

1104T63

Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14
UUSI
Sari Vierimaa
kurssi
Kurssimaksu 20,00 €
Ke 17.30-20.30
31.1.2018-7.2.2018, 8 t
Enintään 15 opiskelijaa
Tule opettelemaan valokuvien siirto kankaalle ja tee kankaasta
taulu tai ompele siitä tulevilla kursseilla lokerikko, mollamaija tai
jotain muuta kivaa!

SUKAT ITSE VÄRJÄTYISTÄ LANGOISTA 1104T64

Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14
UUSI
Eva Katajamäki
kurssi
Kurssimaksu 21,00 €
Ti 15.00-17.15, to 15.00-17.15
18.1.2018-1.2.2018, 9 t
Enintään 15 opiskelijaa
Opit värjäämään nestemäisillä reaktiiviväreillä helposti langat
yksiin sukkiin ja neulomaan mieleisesi sukat. Osallistujien omat
sukkaideat myös tervetulleita! Materiaalimaksu väreistä 1 e.

1104T65K

Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14
Veijo Isokääntä
Kurssimaksu 25,00 €
La 10.00-14.00
3.2.2018-3.2.2018, 5 t
Enintään 15 opiskelijaa
Opi ompelukoneesi tai saumurisi huoltamisen perusteet ja saat
toimivia vinkkejä esim. ompelukoneen neuloista, langoista ja osista. Ota mukaasi huollettava kone, varustelaatikko ja käyttöohje.

KIERRÄTÄ TAPETTIJÄMÄT LAHJARASIOIKSI
1104T58 110401K
Ylivieskan lukio, Hakalahdenkatu 8

Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14
UUSI
Sari Vierimaa
kurssi
Kurssimaksu 20,00 €
Ke 17.30-20.30
21.3.2018-28.3.2018, 8 t
Enintään 15 opiskelijaa
Kurssilla opit ompelemaan kukkaron tai laukun kukkarokehykseen.
Laukkuun ja kukkaroon voit käyttää aiemmalla kurssilla valokuvin
kuvioidun kankaan tai koristella työsi kirjomalla, helmillä tai pitseillä.

MUISTOT TALTEEN
1104T50 OMPELUKONEELLA

Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14
UUSI
Sari Vierimaa
kurssi
Kurssimaksu 20,00 €
Ke 17.30-20.30
14.2.2018-21.2.2018, 8 t
Enintään 15 opiskelijaa
Tule ompelemaan oma rakas mollamaija, jolla on tutut valokuvasta
siirretyt kasvot. Kenen kasvot mollamaija saa: lapsesi, lapsenlapsesi, äitisi vaiko mummosi nuorena neitona?

OMPELE HAUSKA ESSU JA
KAUNIS LOKERIKKO

Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14
UUSI
Sari Vierimaa
kurssi
Kurssimaksu 20,00 €
To 17.30-19.00, la 10.00-15.00
12.4.2018-14.4.2018, 8 t
Enintään 15 opiskelijaa
Muodista juhla-asusi ompelemalla pukuun sopiva pitsinen tai
sifonkinen keeppi. Voit koristella keepin haluamallasi tavalla
helmin, paljetein tai kirjomalla.

1104T62

Jokirannan koulu, B talo Kädentaitojen talo, Visalantie 5
Anna-Liisa Ojala
Kurssimaksu 18,00 €
La 09.00-14.15
24.3.2018-24.3.2018, 6 t
Enintään 16 opiskelijaa
Keväisellä kurssilla opit valmistamaan kukkatukia ja kauniita
koristeita puutarhaasi risuista, pajusta ja sammalesta.

UUSI
Sirkka Huttunen
kurssi
Kurssimaksu 10,00 €
To 18.00-21.15
12.4.2018-12.4.2018, 4 t
Enintään 16 opiskelijaa
Opit tekemään kauniita lahjarasioita tapettirullien jämistä.
Tekniikka helppo.

ORIGAMIKUKKAPALLOJA KEVÄÄKSI

110402K

FIMOMASSAKORUJEN KORISTELU
JA KUVIOINTI

1104T66

Ylivieskan lukio, Hakalahdenkatu 8
UUSI
Sirkka Huttunen
kurssi
Kurssimaksu 10,00 €
Ke 18.00-21.15
28.2.2018-28.2.2018, 4 t
Enintään 16 opiskelijaa
Opit tekemään origamitekniikalla vaikkapa pääsiäiseksi kauniita
koristepalloja ja kukkia.

Kansalaisopiston taideluokka, Valtakatu 3
UUSI
Anu Junes-Kähkölä
kurssi
Kurssimaksu 20,00 €
La 10.00 - 16.00
17.2.2018-17.2.2018, 7 t
Enintään 15 opiskelijaa
Opit monipuolisia fimotekniikoita ja pinnan kuviointia.

BIG BAND KONSERTTI
pe 18.5.2018 klo 19.00 Kulttuurikeskus
Akustiikassa, Koulukatu 2 b, Ylivieska.

1104T61

Elämystalo Artteri/ Tekstiili, Ratakatu 14
UUSI
Pirjo Tölli
kurssi
Kurssimaksu 32,00 €
To 13.15-17.00
15.2.2018-22.3.2018, 20 t
Enintään 18 opiskelijaa
Kurssilla opit tekemään mattoja ompelemalla kankaista tai langoista. Voit valmistaa maton myös punomalla tai pujottelemalla.
Kankaan- ja langanjämät voit nyt jalostaa kätevästi matoiksi ilman
kangaspuita.

LOA!

U
TERVET

Orkesteria johtaa Jouko Kantola
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YLIVIESKAN
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SENIOREIDEN KUNTORYHMÄ B

830118B

Vieskan kamppailukeskus, Suopellontie 4
Ville Kukonlehto
Kurssimaksu 44,00 €
Ke 12.15-13.00
10.1.2018-28.3.2018, 11 t
Enintään 25 opiskelijaa
Kuntopiirinomaista harjoittelua senioreille. Kurssilla keskitymme
huolehtimaan lihaskunnosta yksinkertaisilla kuntopiiriharjoitteilla,
pääosin omaa kehoa hyödyntäen. Tunnit on suunniteltu ennen
kaikkea 50+ -ikäisiä ajatellen. Tunnit soveltuvat myös nuoremmillekin ihmisille.

SEURATANSSIN ALKEISKURSSI

110520 KUNTOSALIOHJELMOINTI B

830111B

SEURATANSSIN ALKEISJATKO

110521

CROSSTRAINING -KURSSI

LUOVAA LIIKUNTAA
8301130 ERITYISRYHMILLE B

830120B

SENIORILAVIS

8301131 RATSASTAJAN FYSIIKKATREENIT B

830139B

Liikunta ja Ravinto Hietanen, Puusepäntie 1
UUSI
Nina Hietanen
kurssi
Kurssimaksu 50,00 €
La 11.15-12.45
13.1.2018-3.3.2018, 10 t
Enintään 15 opiskelijaa
Opit humpan, valssin ja tangon perusaskeleet. Kurssi on tarkoitettu aloitteleville tanssijoille. Ota mukaan hyvät tanssikengät
ja vesipullo.
Liikunta ja Ravinto Hietanen, Puusepäntie 1
UUSI
Nina Hietanen
kurssi
Kurssimaksu 30,00 €
La 10.45-12.15
21.4.2018-19.5.2018, 6 t
Enintään 20 opiskelijaa
Opit valssin, tangon, foxin ja jenkan. Kurssi on tarkoitettu aloitteleville tanssijoille, joko jatkona edelliseen tai uutena mukaan
tuleville. Ota mukaan hyvät tanssikengät ja vesipullo.

SHOWTANSSI

110530

Liikunta ja Ravinto Hietanen, Puusepäntie 1
UUSI
Eveliina Kujala ja Juulia Hemmilä
kurssi
Kurssimaksu 37,00 €
Ma 20.00-20.45
15.1.2018-9.4.2018, 11 t
Enintään 20 opiskelijaa
Kurssi tarkoitettu yli 16 -vuotiaille tytöille ja pojille. Opit showtanssin tekniikkaa sekä koreografioita nykymusiikkiin. Ota mukaan
joustavat vaatteet, sisäpelikengät ja vesipullo.

FLAMENCOTANSSIKURSSI

110551B

Liikunta ja Ravinto Hietanen, Puusepäntie 1
Lucia Pavlovics
Kurssimaksu 60,00 €
La 09.30-11.00
13.1.2018-24.3.2018, 20 t
Enintään 22 opiskelijaa
Tervetuloa iloiseen ja rentoon flamencoryhmäämme! Flamencotanssi kurssilla opit käsien ja jalkojen perusliikeradat, harjoittelet eri
askeleita ja koreografioita, sekä opit liikkumaan musiikin mukaan.
Alkeistanssijat tervetulleita! Ota mukaan leveähelmainen hame
ja tukevakorkoiset (5-6 cm) korkokengät + vesipullo. Kurssilla
vieraileva live-kitaristi! Kurssilla myös kertakäyntimahdollisuus
5 euron poletilla.

Koulutuskeskus Jedu, Kuusitie 6
Meri Satama
Kurssimaksu 29,00 €
La 14.45-16.00
20.1.2018-10.2.2018, 6,6 t
Enintään 12 opiskelijaa
Kestävyyttä, voimaa vai lihasmassaa? Kurssilla opit näiden erot
teoriassa ja käytännössä. Lisäksi käsittelemme tavoitteita tukevaa
syömistä ja juomista. Jokainen saa henkilökohtaisen kunto-ohjelman. Kokoontuu 20.1., 27.1. 3.2. ja 10.2.

Liikunta ja Ravinto Hietanen, Puusepäntie 1
UUSI
Hannu Hietanen
kurssi
Kurssimaksu 36,00 €
Su 15.00-16.30
21.1.2018-11.2.2018, 8 t
Enintään 15 opiskelijaa
Oman kehon painolla tehtäviä liikkeitä, voimannoston liikkeitä,
kelkkatyöntöä, apinatikkaita, paljon muita mukavia haasteita sekä
keholle että mielelle. Tule mukaan oppimaan uutta ja treenaamaan
tehokkaasti. Kurssi sopii naisille ja miehille. Ota mukaan joustava
vaatetus ja vesipullo

Liikunta ja Ravinto Hietanen, Puusepäntie 1
UUSI
Nina Hietanen
kurssi
Kurssimaksu 45,00 €
Ke 10.15-11.00
17.1.2018-4.4.2018, 10 t
Enintään 25 opiskelijaa
Tule kohottamaan kuntoasi iloisen tanssimusiikin säestyksellä
mukavan lavatanssijumpan (LAVIS) myötä. Tunnille et tarvitse
paria. Ota mukaan hyvät sisäpelikengät, joustava vaatetus ja
vesipullo. Kokoontuu 17.1.-28.2. ja 21.3.-4.4.

KUNTONYRKKEILYTUOKIO
LOUNASTAUOLLA! B

830116B

Vieskan kamppailukeskus, Suopellontie 4
Ville Kukonlehto
Kurssimaksu 66,00 €
Ke 11.15-12.00
10.1.2018-28.3.2018, 11 t
Enintään 25 opiskelijaa
Opit kuntonyrkkeilyä perusteista alkaen; varjonyrkkeily, jalkatyöskentely, pistehanska ja säkkiharjoittelu, reaktiopallot ja nyrkkeilyn
oheisharjoittelu. Harjoittelu ei sisällä toisen ihmisen lyömistä tai
muita vaarallisia harjoitteita.

ITSEPUOLUSTUKSEN PERUSTEET
(UNISEX)

KOTITALOUS
HEI ME KOKATAAN!

810208B

Toimintakeskus Kipinä, Suopellontie 6
Eija-Liisa Pokki
Kurssimaksu 40,00 €
To 17.00-18.30
18.1.2018-15.3.2018, 16 t
Enintään 8 opiskelijaa
Hei me kokataan -kurssi on erityisryhmien kokkauskurssi. Kurssilla valmistetaan terveellistä arkiruokaa, leivotaan ja opetellaan
keittiötyön perusasioita. Tunneilla tutustutaan ruoka-aineisiin
sekä ruuan valmistukseen liittyviin asioihin. Lopuksi herkutellaan
yhdessä. Otathan mukaasi essun, päähineen ja sisäkengät.

KEVÄTJUHLA
COCTAILPÖYDÄN ÄÄRESSÄ

LEIVOTAAN JA KOKATAAN
YHDESSÄ AIKUISEN KANSSA

810211A

Rahkolan koulun kotitalousluokka,
UUSI
Hakalahdenkatu 8
kurssi
Marja-Leena Määttä
Kurssimaksu 20,00 €
To 17.00-19.15
25.1.2018-1.2.2018, 6 t
Enintään 12 opiskelijaa
Ensimmäisellä kerralla leivomme makeita ja suolaisia leivonnaisia.
Toisella kerralla valmistamme nopeasti valmistuvaa arkiruokaa.
Arkiruokateeman valitsemme yhdessä ensimmäisellä tapaamiskerralla. Molempina iltoina nautimme tuotoksistamme katetun
pöydän ääressä. Kurssi on tarkoitettu alakoululaisille ja aikuisille.
Kurssimaksu 20 € (sis. aikuinen ja 1 lapsi) + materiaalimaksu 15 €/
perhekunta.

Sporttikulma, Kettukalliontie 1
Meri Satama
Kurssimaksu 26,00 €
Su 10.30-12.00
21.1.2018-11.2.2018, 8 t
Enintään 40 opiskelijaa
Kurssin aiheina on suoruus, keskivartalon vahvuus, liikkuvuus ja
taito-ominaisuudet. Jokainen saa myös henkilökohtaisen kunto-ohjelman itsenäistä harjoittelua varten.

KEPPIHEVOSTEN RATSASTUSTUNNIT 830140B

Sporttikulma, Kettukalliontie 1
Meri Satama
Kurssimaksu 18,00 €
La 11.30-12.45
20.1.2018-10.2.2018, 6,64 t
Enintään 50 opiskelijaa
Keppihevosten ratsastustunnilla opit sekä koulu- että esteratsastuksen oikeita tekniikoita ja termejä. Piaffi, kokorataleikkaa, okseri,
laukanvaihtosarjat, täyskaarto... Kurssi päättyy kilpailuihin, joista
saat arvostelun. Ei ikärajaa. Kokoontuu 20.1., 27.1., 3.2. ja 10.2.

NISKA- / HARTIAKOULU

830143

Kansalaisopiston taideluokka, Valtakatu 3
UUSI
Meri Satama
kurssi
Kurssimaksu 14,00 €
Ke 13.30-14.15
24.1.2018-7.2.2018, 6 t
Enintään 20 opiskelijaa
Tämä kurssi on juuri Sinulle, joka kärsit niska- /hartiaseudun vaivoista. Kurssilla opit ryhtiin ja selkärangan asentoon vaikuttavia
asioita niin käytännössä kuin teoriassa. Luentopäivien välisille
viikoille jokainen osallistuja saa selkeät kotiharjoitteluohjeet.

PUUTARHATALOUS

HOITO JA LISÄYS
810210 HEDELMÄPUIDEN
Ylivieskan lukio, Hakalahdenkatu 8

Jokirannan koulun kotitalousparakki
UUSI
Marja-Leena Määttä
kurssi
Kurssimaksu 29,00 €
Pe 18.00-21.00, la 10.00-14.00
20.4.2018-21.4.2018, 9 t
Enintään 16 opiskelijaa
Kurssilla kokoamme kevään juhlaan coctailpöydän makeista ja
suolaisista leivonnaisista. Täydennämme kokonaisuutta salaateilla
ja keväisillä juomilla. Nautimme kevään juhlasta kauniisti katetun
pöydän ääressä. Materiaalimaksu 20 €.

830117

Vieskan kamppailukeskus, Suopellontie 4
UUSI
Ville Kukonlehto
kurssi
Kurssimaksu 61,00 €
La 14.15-16.45
10.2.2018-24.2.2018, 9 t
Enintään 25 opiskelijaa
Kurssilla opit tunnistamaan mahdolliset uhkatekijät ennakolta ja
opit toimimaan uhkaavissa tilanteissa. Kehonkieli ja sen merkitys
uhkaavien tilanteiden tunnistamisessa ja käsittelemisessä. Opit
itsesuojelun ja itsepuolustuksen perusteet.

Toimintakeskus Kipinä, Suopellontie 6
Eija-Liisa Pokki
Kurssimaksu 23,00 €
Ke 17.30-18.15
17.1.2018-28.3.2018, 10 t
Enintään 12 opiskelijaa
Erityisryhmille suunnattu terveyttä ja toimintakykyä edistävä
iloinen liikuntatunti. Tuntisisältö muokkautuu ryhmän toimintakyvyn mukaan. Opiskelija voi tarvittaessa ottaa tunnille mukaan
oman avustajan. Otathan matkaan myös liikkumiseen soveltuvat
vaatteet ja kengät, vesipullon ja reippaan mielen.

710301 KOTIPIHA KUNTOON

Tuomo Vähäsarja
Kurssimaksu 20,00 €
La 09.00-13.45
5.5.2018-5.5.2018, 6 t
Enintään 14 opiskelijaa
Kurssilla opit hedelmäpuiden lisäämistä varrennuksen avulla,
istutusta, kasvatusta, lannoitusta, leikkaamista ja suojaamista
jyrsijöiltä. Kurssilla tutustut laajasti uusiin omena-, päärynä-,
kirsikka-, luumu-, makeapihlaja-, aprikoosi-, persikka- ja viinirypälelajikkeisiin. Kurssilla varrennetaan kaikille opiskelijoille vähintään
yksi hedelmäpuu, joka EI SISÄLLY kurssimaksuun (Hinnat: omenapuu 5 e, muut hedelmäpuut 8 e). Kurssille on ilmoittauduttava
28.2.2018 mennessä hedelmäpuiden perusrunkojen tilauksen
vuoksi. Ilmoittautuminen 28.2.2018 16:00:00 mennessä

PIHASUUNNITTELUN PERUSTEET

710302

Ylivieskan lukio, Hakalahdenkatu 8
UUSI
Marja-Leena Perttula
kurssi
Kurssimaksu 20,00 €
Ti 18.00-20.30
13.3.2018-20.3.2018, 6 t
Enintään 24 opiskelijaa
Opit oman pihan suunnittelun perusteita; tilanjako pihalla, kulkureitit, kasvillisuuden sijoittelu ja valinta, hoitotyöt. Voit ottaa
mukaan oman pihan kartan ja valokuvia sekä muistiinpanovälineet.

710303

Ylivieskan lukio, Hakalahdenkatu 8
UUSI
Marja-Leena Perttula
kurssi
Kurssimaksu 11,00 €
Ti 18.00-20.30
27.3.2018-27.3.2018, 3 t
Enintään 24 opiskelijaa
Saat ohjeita ja vinkkejä pihan hoitoon, uudistamiseen ja kunnostukseen. Ota mukaan muistiinpanovälineet ja kuvia pihan
ongelmakohdista.

PIHAN PUUT JA PENSAAT

710304

KOTIPIHAN KUKKAISTUTUKSET

710305

Ylivieskan lukio, Hakalahdenkatu 8
UUSI
Marja-Leena Perttula
kurssi
Ti 18.00-20.30
10.4.2018-10.4.2018, 3 t
Enintään 24 opiskelijaa
Saat neuvoja ja ohjeita pihan puiden ja pensaiden valintaan ja
hoitoon. Ota muistiinpanovälineet mukaan.

Ylivieskan lukio, Hakalahdenkatu 8
UUSI
Marja-Leena Perttula
kurssi
Kurssimaksu 11,00 €
To 18.00-20.30
17.4.2018-17.4.2018, 3 t
Enintään 24 opiskelijaa
Opit pihan kukkaistutusten suunnittelua, kasvien valintaa ja
hoitotöitä.

YLIVIESKAN KURSSIT
YLIVIESKAN SIVUKYLÄT

Ylivieskan seudun kansalaisopisto
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MUU KOULUTUS
VARTIOINTI

NIEMELÄNKYLÄ

JÄRJESTYKSEN VALVOJAN
PERUSKURSSI

820202

Ylivieskan lukio, Hakalahdenkatu 8
Jyrki Rajaniemi
Kurssimaksu 185,00 €
Ma 17.00-20.15, ti 17.00-20.15, ke 17.00-20.15, to 17.00-20.15
3.4.2018-19.4.2018, 40 t
Enintään 20 opiskelijaa
Kurssi on sisäasiainministeriön ohjeen mukaan toteutettu ja 40
tunnin mittainen uusitun lain mukainen kurssi. Kurssi sisältää
teorian lisäksi käytännön harjoitteita voimankäytöstä, hätäensiavusta sekä alkusammutuksesta. Kurssilla käydään lävitse mm.
seuraavia aihealueita: perustuslain säännöksiä, järjestyksenvalvojana toimiminen, hyväksyminen, tehtävät, toimialue, oikeudet
ja velvollisuudet, voimankäytön välineet ja niiden kantaminen,
jokamiehen oikeudet, päihteet, väkivaltaisen henkilön kohtaaminen. Kurssin hyväksytysti suorittanut henkilö on oikeutettu
hakemaan hyväksyntää järjestyksenvalvojaksi oman kotipaikkansa
poliisilaitokselta. Hyväksymismenettelyn yhteydessä tarkistetaan henkilön sopivuus järjestyksenvalvojaksi. Hyväksyntä on
voimassa 5 vuotta ja oikeuttaa toimimaan järjestyksenvalvojana
kaikissa tilaisuuksissa Suomessa, mihin järjestyksenvalvojia on
mahdollista asettaa. Alkusammutusmateriaali n. 15 e. HUOM!
KAUSIKORTTI EI KÄY!

JÄRJESTYKSEN VALVOJAN
KERTAUSKURSSI

820210

Ylivieskan lukio, Hakalahdenkatu 8
Jyrki Rajaniemi
Kurssimaksu 50,00 €
Ke 17.00-20.15, to 17.00-20.15, 25.4.2018-26.4.2018, 8 t
Enintään 20 opiskelijaa
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo voimassa oleva hyväksyntä järjestyksenvalvojaksi, mutta hyväksyntä on menossa vanhaksi
tai mennyt vanhaksi maksimissaan puoli vuotta aikaisemmin.

JUMPPALUKKARI YLIVIESKA

OJAKYLÄ

NIEMELÄN KESÄTEATTERI

110218 KUNTOJUMPPA B

Niemelän koulu, Niemelänkyläntie 353
Juntunen Matti
Kurssimaksu 44,00 €
Ma 18.00-21.15
29.1.2018-19.5.2018, 87 t
Enintään 12 opiskelijaa
Perinteikäs Niemelän kylänäyttelijöiden kesäteatteri Ylivieskan
Niemelänkylällä. Kesällä 2018 ohjelmistossa Roy Clarken näytelmä
Pokka Pitää. Tule mukaan, jos kiinnostuit, erityisesti taustatyöhön
(mm. puvustus ja lavastus) kaivataan innokkaita. Ilmoittautuminen
opiston kansliaan 044 4294 899.

KAHVAKUULA B

KUNTOJUMPPA B

8301157B

Niemelän koulu, Niemelänkyläntie 353
Kaisu Huttunen-Repo
Kurssimaksu 23,00 €
Ma 18.50-19.35
8.1.2018-19.3.2018, 10 t
Enintään 15 opiskelijaa
Kuntojumppaa: lihaskuntoa ja liikkuvuutta koko keholle, ei vaikeita
askelsarjoja. Toiveita otetaan huomioon. Ota sisäliikuntavarusteet
ja jumppamatto mukaan.
NÄILLE SYKSYLLÄ ALKANEILLE KURSSEILLE MAHTUU
VIELÄ MUKAAN, ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIEDOT
P. 044 4294 899 ma-pe klo 12-16. POLETTI käy näihin jumppiin

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

16.30-17.30 Ryhtiä parantava venyttelyjumppa
naisille Sporttikulma
17.35-18.35 Miesten huoltava jumppa
Sporttikulma
19.30-20.15 Kehonhuolto
Raudaskosken koulu
19.45-20.30 Naisten ja
miesten kuntojumppa
Vähäkankaan koulu

18.05-18.50 Kehonhuolto
Liikuntakeskus
Squash-halli
19.00-19.45 Asahi
Rahkolan sali
19.15-20.00 Miesten
jumppa Sporttikulma
19.30-20.15 Aikuisten
kuntojumppa
Tuomelan kylätalo

Torstai

Muista
liikkua!

Perjantai
9.30-10.30
Reumaatikkojen
ja ikääntyvien
liikuntaryhmä
Liikuntakeskus, aula
10.35-12.15 Joogaa yli
60-vuotiaille naisille ja
miehille
Elämystalo Artteri
lämpiö

8301158B

Ojakylän koulu, liikuntasali, Perkkiöntie 50
Kaisu Huttunen-Repo
Kurssimaksu 23,00 €
Ma 17.45-18.30
8.1.2018-19.3.2018, 10 t
Enintään 20 opiskelijaa
Kuntojumppaa: lihaskuntoa ja liikkuvuutta koko keholle, ei vaikeita
askelsarjoja. Toiveita otetaan huomioon. Ota sisäliikuntavarusteet
ja jumppamatto mukaan.

PYLVÄS

8301153B PYLVÄS(KIN) TANSSII

Niemelän koulu, Niemelänkyläntie 353
Kaisu Huttunen-Repo
Kurssimaksu 23,00 €
Ma 19.40-20.25
8.1.2018-19.3.2018, 10 t
Enintään 20 opiskelijaa
Edetään ryhmän mukaan. Ensimmäinen kerta sisällä, sisäliikuntavarusteet. Muut kerrat sovimme yhdessä. Ota oma kahvakuula
mukaan.

11.00-12.00 Niveliä
säästävä jumppa
Sporttikulma
18.00-19.00 Naisten ja
miesten kuntojumppa
Vähäkankaan koulu
18.30-19.15 Aikuisten
kuntojumppa
Pylvään kylätalo
17.30-19.00 Joogan
alkeet Rahkolan koulun
sali
19.05-20.35 Joogan jatko
Rahkolan koulun sali
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8301162B

Pylvään kylätalo, Lentokentäntie 327
Mirja Haanpää
Kurssimaksu 34,00 €
To 14.00-15.00
11.1.2018-1.3.2018, 10,64 t
Enintään 24 opiskelijaa
Senioritanssi on ikääntyville suunniteltu iloinen, reipas, seurallinen,
muistia ja tasapainoa ylläpitävä liikuntamuoto, jossa musiikilla on
tärkeä osuus. Ota mukaan tavallinen sisäasu ja mukavat kengät.
Kurssi soveltuu niin naisille kuin miehillekin, paria ei tarvitse olla
mukana.

RAUDASKYLÄ
LATTARIMIX

8301128B

Raudaskosken koulu, liikuntasali, Raudaskoskentie 7
Eija-Liisa Pokki
Kurssimaksu 23,00 €
Ma 19.30-20.15
8.1.2018-19.3.2018, 10 t
Enintään 50 opiskelijaa
Lattari mix -kurssilla liikut iloisesti latinomusiikin tahtiin. Tunnilla teemme lyhyitä, helppoja askelsarjoja. Sarjoja toistetaan ja
kerrataan niin, että varmasti pääset nauttimaan lattarimusiikin
tahdeista. Lattarimix -tunnilla koko keho liikkuu ja kunto kohoaa
rytmien tahdissa. Lattarimix on tarkoitettu lähinnä aloittelijoille
ja sopii hyvin myös ylipainoisille.

YKSINLAULUKURSSI
PAVAROTTI YLIVIESKA

110108K

Raudaskylän kr opisto, Opistontie 4
Olena Mikhailova
Kurssimaksu 97,00 €
Ke 18.15-21.15
24.1.2018-4.4.2018, 40 t
Enintään 6 opiskelijaa
Klassisen ja kevyen yksinlaulamisen henkilökohtaista opetusta
30min/henkilö. Etusija uusilla oppilailla. Huom! KAUSIKORTTI EI KÄY!

ALAVIESKAN KURSSIT
YLEISLUENNOT

OMATOIMIMATKAILUA MAAILMALLA 810103 ISKELMÄLAULUKURSSI
Alavieskan yhtenäiskoulu, Koulutie 9
Niina Himanka
To 18.00-19.30
8.2.2018-8.2.2018, 2 t
Enintään 30 opiskelijaa
Luennon aiheena on omatoimimatkailu ja reppureissaaminen
maailmalla. Mitä kaikkea kannattaa ottaa huomioon, jos suunnittelen matkaa maailmalle? Mitä pitkälle matkalle kannattaa
pakata mukaan ja miksi? Miten matkustan edullisesti? Mitä jos..?
Näihin ja moniin muihin reppureissaamista ja omatoimimatkailua
koskeviin kysymyksiin saat vastauksia luennon aikana. Kuvat ja
tarinat luennoitsijan omilta matkoilta virittävät reissutunnelmiin.

TIETOTEKNIIKKA
ÄLYPUHELIMEN JA TABLETIN KÄYTTÖ 340100A

Alavieskan yhtenäiskoulu, Koulutie 9
UUSI
Tuomo Vähäsarja
kurssi
Kurssimaksu 38,00 €
To 17.00-19.15
18.1.2018-1.2.2018, 9 t
Enintään 12 opiskelijaa
Kurssi on tarkoitettu Sinulle, joka omistat Android -käyttöjärjestelmällä varustetun älypuhelimen tai tablet -tietokoneen, mutta
et osaa hyödyntää niitä. Kurssilla tutustut älypuhelimen ja tablet
-tietokoneen ominaisuuksiin mm. internetin, sähköpostin, GPS
paikannuksen ja sosiaalisen median sovellusten käyttöön sekä eri
ohjelmien asennukseen. Ota mukaan oma älypuhelin ja/tai tablet
-tietokone, muistiinpanovälineet sekä paljon reipasta mieltä.

ESITTÄVÄ TAIDE
JA KIRJALLISUUS

MUSIIKKI
110106AK

Alavieskan yhtenäiskoulu, musiikkilk, Koulutie 9
Kirsi Koivisto
Kurssimaksu 104,00 €
La 10.00-14.30, su 10.00-14.30
20.1.2018-18.2.2018, 24 t
Enintään 6 opiskelijaa
Laulunopetusta henkilökohtaisesti räätälöitynä. Oppitunnin
pituus 45 min/oppilas/opetuskerta. Huom! KAUSIKORTTI EI KÄY!
Tuntiajat sovitaan erikseen.

KARAOKEKURSSI ALAVIESKA

110109AK

Alavieskan yhtenäiskoulu, musiikkilk, Koulutie 9
Heikki Vapola
Kurssimaksu 82,00 €
Ma 18.00-21.00
22.1.2018-7.5.2018, 32 t
Enintään 12 opiskelijaa
Kurssilla opit mikrofonin käyttöä, karaokelaulamista ja esiintymistä. Kurssimaksun lisäksi laitevuokra 15 e/hlö. Kokoontuu: ma
22.1., 5.2., 19.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4. ja 7.5.2018.

KITARANSOITON ALKEET ALAVIESKA 110120AK
Alavieskan yhtenäiskoulu, Koulutie 9
Pekka Peltola
Kurssimaksu 18,00 €
Ma 19.00-19.45
22.1.2018-9.4.2018, 10 t
Enintään 12 opiskelijaa
Aloitteleville ja vähän soittaneille kitaransoiton harrastajille.

KIRJALLISUUS

LUOVA KIRJOITTAMINEN 2

130222

Alavieskan kirjasto, Pokelantie 3
Miia Hiironen
Kurssimaksu 24,00 €
To 18.00-20.30, la 10.00-13.15
22.3.2018-19.5.2018, 10 t
Enintään 20 opiskelijaa
Kiinnostaako luova kirjoittaminen? Onko sinulla tarina jonka
haluaisit saada paperille tai kirjoitatko runoja pöytälaatikkoon?
Haluaisitko oppia uusia tapoja ilmaista itseäsi sanataiteen avulla? Tule mukaan kirjoittajaryhmään! Kurssilla tehdään erilaisia
kirjoitusharjoituksia, ihastutaan sanoihin ja etsitään omaa tapaa
kirjoittaa! Kurssilla tarkastellaan myös kirjoittajien omia valmiita
tekstejä ja opetellaan vastaanottamaan ja antamaan niistä palautetta. Kokoontumiskertojen välillä kirjoitustehtäviä. Mukaan
ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat kehittyä kirjoittajina tai
tutustua sanataiteen maailmaan. Aikaisempaa kirjoitusharrastusta
ei tarvitse olla. Kurssi kokoontuu 22.3 to klo 18.00-20.30, 12.4 to
klo 18.00-20.30 ja 19.5 klo 10.00-13.15

Ilmoittautuminen kursseille
alkaa 11.12.2017 klo 12. Tule mukaan!

www.opistopalvelut.fi/ylivieska
tai ma-pe klo 12-16 puh. 044 4294 899
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KUVATAITEET
LUONTOKUVAUKSEEN PAINOTTUVA
DIGIKUVAUSKURSSI

ALAVIESKAN

KURSSIT

MUOTOILU JA
KÄDEN TAIDOT
110310A

Alavieskan yhtenäiskoulu, Koulutie 9
UUSI
Vilho Kallio
kurssi
Kurssimaksu 24,00 €
Ke 18.00-19.30
4.4.2018-25.4.2018, 8 t
Enintään 16 opiskelijaa
Opetellaan järjestelmäkameran asetuksia ja niiden vaikutuksia
kuvaustuloksiin. Käydään läpi erilaisissa kuvaustilanteissa huomioonotettavia seikkoja. Sivutaan myös digikuvan käsittelyn
perusasioita. Kurssilaisten toiveita otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.

TIFFANYKURSSI

KOTITALOUS
LEIVOTAAN JA KOKATAAN
YHDESSÄ AIKUISEN KANSSA

810211B

Alavieskan yhtenäiskoulu, Koulutie 9
UUSI
Marja-Leena Määttä
kurssi
Kurssimaksu 20,00 €
To 17.00-19.15
8.2.2018-15.2.2018, 6 t
Enintään 12 opiskelijaa
Ensimmäisellä kerralla leivomme makeita ja suolaisia leivonnaisia.
Toisella kerralla valmistamme nopeasti valmistuvaa arkiruokaa.
Arkiruokateeman valitsemme yhdessä ensimmäisellä tapaamiskerralla. Molempina iltoina nautimme tuotoksistamme katetun
pöydän ääressä. Kurssi on tarkoitettu alakoululaisille ja aikuisille.
Kurssimaksu 20 € (sis. aikuinen ja 1 lapsi) + materiaalimaksu 15 e/
perhekunta.

TANSSI JA LIIKUNTA
110413A

Alavieskan yhtenäiskoulu, Koulutie 9
Aila Järvelä
Kurssimaksu 99,00 €
Pe 17.30-21.30, la 09.00-17.00, su 09.00-17.00
26.1.2018-11.2.2018, 42 t
Enintään 15 opiskelijaa
Kurssi kokoontuu pe 26.1. klo 17.30-21.30 jatkuen la 27.1.- su 28.1.
Kok. myös pe-su 9.-11.2. Kurssi soveltuu vasta-alkajille sekä ennen
lasitöitä tehneille. Kurssilla perehdyt lasin leikkaamiseen, hiomiseen
ja tinaamiseen sekä opit valmistetaan värillisistä taidelaseista esim.
ikkunakoristeita. Pidemmälle ehtineet voivat halutessaan tehdä
myös lamppuja. Työvälinevuokra tarvittaessa 5 e.

RISU-, PAJU- JA SAMMALTÖITÄ
PUUTARHAAN

110409AK

Alavieskan yhtenäiskoulun PUUTYÖLUOKKA,
UUSI
Koulutie 9
kurssi
Anna-Liisa Ojala
Kurssimaksu 18,00 €
La 09.00-14.15
17.3.2018-17.3.2018, 6 t
Enintään 16 opiskelijaa
Keväisellä kurssilla opit valmistamaan kukkatukia ja kauniita
koristeita puutarhaasi risuista, pajusta ja sammalesta.

KAHVIPUSSIT TUOTTEIKSI

Ylivieskan seudun kansalaisopisto
Opinto-opas kevät 2018

1104T08AK

Alavieskan yhtenäiskoulu, Koulutie 9
Jaana Lapintaival
Kurssimaksu 38,00 €
Joka toinen viikko ke 18.00-21.15
24.1.2018-28.3.2018, 24 t
Enintään 16 opiskelijaa
Opi valmistamaan erilaisilla tekniikoilla laukkuja, koriste-esineitä
ja rasioita kahvipusseista.

LIIKUNTA

KUNTOSALICIRCUIT B

8301205B

KUNTOSALITREENIT

8301207B

Alavieskan Viri, Pääskyntie 1
Ville Kukonlehto
Kurssimaksu 69,00 €
Ti 09.30-10.30
9.1.2018-3.4.2018, 15,96 t
Enintään 14 opiskelijaa
Kuntosalilla kiertoharjoittelua. Opit tekniikat ja tutustut laitteisiin.
Luvassa myös uusia tuulahduksia harjoitteluun.
Alavieskan Viri, Pääskyntie 1
Meri Satama ja Terttu Rajaniemi
Kurssimaksu 57,00 €
Pe 17.00-18.00
12.1.2018-23.3.2018, 13,3 t
Enintään 14 opiskelijaa
Kuntosalicircuit. Treenaamme koko kehon käyttäen sekä salin laitteita että omaa painoa. Ohjaajina Meri Satama ja Terttu Rajaniemi.

JUMPPALUKKARI ALAVIESKA
NÄILLE SYKSYLLÄ ALKANEILLE KURSSEILLE MAHTUU
VIELÄ MUKAAN, ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIEDOT
P. 044 4294 899 ma-pe klo 12-16. POLETTI käy näihin jumppiin

Tiistai
18.00-19.30 Jooga
Alavieskasali

Keskiviikko
11.00-12.00 Ryhtiä
parantava jumppa
Alavieskan Viri

Torstai
13.00-14.30
Päiväjooga
Alavieskan Viri
18.00-18.45
Aikuisten jumppa
Alavieskasali
18.50-19.20
Kehonhuoltojumppa
Alavieskasali

SIEVIN KURSSIT
MUSIIKKI
LAPSIKUORO

Sievin Seurakuntakoti, Haikolantie 44
Marita Härö
Kurssimaksu 33,00 €
Pe 17.00-17.45
12.1.2018-4.5.2018, 15 t
Enintään 30 opiskelijaa
Hauskaa yhdessä laulamista ja vapaan, luonnollisen laulutekniikan
kehittämistä 10-12 -vuotiaille. Ohjelmisto: lastenlauluja ja kansanlauluja. Järjestetään yhteistyössä Sievin Seurakunnan kanssa.
Tervetuloa! Esiintyvä ryhmä.

110103SK KARAOKEKURSSI SIEVI

Jussinpekan koulu, Jussinmäentie 2
Heikki Vapola
Kurssimaksu 82,00 €
Ke 18.00-21.00
24.1.2018-2.5.2018, 32 t
Enintään 11 opiskelijaa
Kurssilla opit mikrofonin käyttöä, karaokelaulamista ja esiintymistä. Kurssimaksun lisäksi laitevuokra 15 e/hlö Opetuspäivät:
24.1., 7.2., 21.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4. ja 2.5.2018

YKSINLAULUKURSSI

110106SK

Nuorisotalo MIITTI, kerhotila, Jussinmäentie 3 B
Joonatan Alatalo
Kurssimaksu 23,00 €
Ke 19.30-20.15
24.1.2018-4.4.2018, 10 t
Enintään 10 opiskelijaa
Miehille ja naisille, myös vasta-alkajille suunnatulla kurssilla opit
bändisoittimien perusteita kitarasta, bassosta, rummuista, laulusta ja syntikasta. Musiikkityylinä englantilainen ja suomalainen
popmusiikki. Aiempi soittokokemus ei pakollinen. Esiintyvä ryhmä.

Lauri Haikolan koulu, musiikkiluokka, Jussinmäentie 29 B
Kirsi Koivisto
Kurssimaksu 59,00 €
La 10.00-14.30, su 10.00-14.30
3.2.2018-25.3.2018, 24 t
Enintään 8 opiskelijaa
Opetusta jokaisen omien lähtökohtien mukaan ryhmäopetuksena.
Sopii kaikille laulusta kiinnostuneille.

KLASSINEN LAULU 2 SING

110108SK

Sievin Seurakuntakoti, Haikolantie 44
Marita Härö
Kurssimaksu 34,00 €
Pe 17.45-20.00
12.1.2018-6.4.2018, 33 t
Enintään 9 opiskelijaa
Yhteinen äänenavaus, jonka jälkeen henkilökohtainen aika oman
laulutekniikan kehittämiseen ja ohjelmiston kerryttämiseen.
Ohjelmisto klassista.

YLEISLUENNOT

AIKUISTEN BÄNDIKURSSI

KITARANSOITON ALKEET/
JATKO SIEVI

110109SK KITARANSOITON JATKORYHMÄ SIEVI 110127SK

110113SK

110125SK

Nuorisotalo MIITTI, kerhotila, Jussinmäentie 3 B
Joonatan Alatalo
Kurssimaksu 25,00 €
Ke 18.00-18.45
24.1.2018-4.4.2018, 10 t
Enintään 12 opiskelijaa
Kitaransoiton opetusta vasta-alkajille ja vähän soittaneille.

TIETOTEKNIIKKA

OMATOIMIMATKAILUA MAAILMALLA 810102 ÄLYPUHELIMEN JA TABLETIN KÄYTTÖ 340100S
Sievin kirjasto, Haikolantie 19
Niina Himanka
Ke 18.00-19.30
24.1.2018-24.1.2018, 2 t
Enintään 30 opiskelijaa
Luennon aiheena on omatoimimatkailu ja reppureissaaminen
maailmalla. Mitä kaikkea kannattaa ottaa huomioon, jos suunnittelen matkaa maailmalle? Mitä pitkälle matkalle kannattaa
pakata mukaan ja miksi? Miten matkustan edullisesti? Mitä jos..?
Näihin ja moniin muihin reppureissaamista ja omatoimimatkailua
koskeviin kysymyksiin saat vastauksia luennon aikana. Kuvat ja
tarinat luennoitsijan omilta matkoilta virittävät reissutunnelmiin.
Järj. yhteistyössä Sievin kirjaston kanssa.

Sievin Lukio, Jussinmäentie 2
UUSI
Tuomo Vähäsarja
kurssi
Kurssimaksu 38,00 €
Ke 17.00-19.15
17.1.2018-31.1.2018, 9 t
Enintään 12 opiskelijaa
Kurssi on tarkoitettu Sinulle, joka omistat Android -käyttöjärjestelmällä varustetun älypuhelimen tai tablet -tietokoneen, mutta
et osaa hyödyntää niitä. Kurssilla tutustut älypuhelimen ja tablet
-tietokoneen ominaisuuksiin mm. internetin, sähköpostin, GPS
paikannuksen ja sosiaalisen median sovellusten käyttöön sekä eri
ohjelmien asennukseen. Ota mukaan oma älypuhelin ja/tai tablet
-tietokone, muistiinpanovälineet sekä paljon reipasta mieltä.

Nuorisotalo MIITTI, kerhotila, Jussinmäentie 3 B
Joonatan Alatalo
Kurssimaksu 25,00 €
Ke 18.45-19.30
24.1.2018-4.4.2018, 10 t
Enintään 8 opiskelijaa
Kitaransoittoa jo aiemmin soittaneille nuorille ja aikuisille.

KUVATAITEET
TUNNEMAALARIT

110307B

SUTISIRKUS 8-12 vuotiaille lapsille B

110309B

LUONTOKUVAUKSEEN PAINOTTUVA
DIGIKUVAUSKURSSI

110310S

Jussinpekan koulu, tekstiilityön luokka
UUSI
Sanna-Mari Prittinen
kurssi
Kurssimaksu 45,00 €
To 17.45-20.15
11.1.2018-22.3.2018, 30 t
Enintään 16 opiskelijaa
Opimme kurssilla erilaisia maalaustekniikoita aina temperasta
akryyliin ja musteesta guashiin. Perehdymme myös jokaisen omaan
tunnevärikarttaan erilaisten harjoitusten ja väriteorioiden avulla.
Opettajalta voit ostaa tarvittavan erikoismateriaalin.
Jussinpekan koulu, tekstiilityön luokka,
Sanna-Mari Prittinen
To 16.00-17.30
11.1.2018-22.3.2018, 20 t
Enintään 16 opiskelijaa
Taidepajassa tutustumme moniin kaksi- ja kolmiulotteisiin
tekniikoihin. Opettelemme sommittelua ja pohdimme värien
merkitystä tehden pieniä ja suuria teoksia maalaten ja veistäen.
Teemme teoksia mm. jäästä, hiekasta, musteesta, akryylistä ja
keramiikasta. Kokeilemme myös animaation ja timelapse -videon
tekemistä. Toteutamme näytöksellisiä yhteisteoksia. Opettajalta
voit ostaa tarvittavan erikoismateriaalin.

Jussinpekan koulu, Jussinmäentie 2
UUSI
Vilho Kallio
kurssi
Kurssimaksu 24,00 €
To 18.00-19.30
5.4.2018-26.4.2018, 8 t
Enintään 16 opiskelijaa
Opetellaan järjestelmäkameran asetuksia ja niiden vaikutuksia
kuvaustuloksiin. Käydään läpi erilaisissa kuvaustilanteissa huomioonotettavia seikkoja. Sivutaan myös digikuvan käsittelyn
perusasioita. Kurssilaisten toiveita otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.

SIEVIN
MUOTOILU JA KÄDEN TAIDOT

KURSSIT

Ylivieskan seudun kansalaisopisto
Opinto-opas kevät 2018

LASIMOSAIIKKI

KORUPAJA

110448B

Jussinpekan koulu, Jussinmäentie 2
Jussi Kokkonen
Kurssimaksu 51,00 €
Ma 18.00-21.00
12.2.2018-19.3.2018, 20 t
Enintään 12 opiskelijaa
Kurssilla opit valmistamaan koruja toivomustesi mukaan esim.
sormuksia, korvakoruja, kaulakoruja, rannerenkaita, erilaisia
lenkkiketjuja, kudottuja ja palmikoituja koruja ym. Materiaalina
käytämme hopeaa, pronssia, messinkiä, titaania, hopeasavea,
helmiä, kiviä yms. Myös vanhat hopealusikat voidaan muotoilla
uusiksi koruiksi. Opit työstämään materiaaleja sahaamalla, viilaamalla, takomalla, myös juottamista, kiillotusta ja patinointia.
Työvälinemaksu 10 e. Opettajalta voit ostaa hopeaa ja muuta
materiaalia. Kurssi sopii kaikille, eikä vaadi aikaisempaa kokemusta. Toiminnan sujuvuuden kannalta läsnäolo 1. kerralla tärkeä.

LASIN HIEKKAPUHALLUSKORISTELU 110449B

Jussinpekan koulun teknisen työn luokka,
Irma Kokkonen
Kurssimaksu 56,00 €
Pe 18.00-21.00, la 10.00-15.15
26.1.2018-3.2.2018, 22 t
Enintään 12 opiskelijaa
Tutustut hiekkapuhalluksen moniin mahdollisuuksiin lasiesineiden koristelussa. Hiekkapuhaltamalla lasiin saadaan himmeä,
mattamainen pinta. Pinta voidaan puhaltaa myös syvemmäksi
kolmiulotteiseksi. Käyttämällä erilaisia sablonia ja muita suojaustekniikoita voidaan lasi koristella erilaisilla kuvioilla. Menetelmä
soveltuu esim. pullojen, maljakoiden, tasolasin tai vaikka aikaisempien sulatustöiden koristeluun. Ei vaadi ennakkotaitoja, soveltuu
kaikille. Työvälinemaksu 10 €/lukukausi maksetaan opettajalle.
Kurssi kok. pe-la 26.-27.1. ja pe-la 2.-3.2

KERAMIIKKA VIIKONLOPPU

110455B

Sievin kunnantalo, Haikolantie 16
Outi Nygård
Kurssimaksu 48,00 €
La 09.00-15.00
20.1.2018-3.3.2018, 28 t
Enintään 10 opiskelijaa
Kurssilla voit suunnitella ja valmistaa yksilöllisiä keramiikkaesineitä käsinrakentaen savesta. Materiaalimaksu käytön mukaan.
Tervetuloa kaikki saven parissa työskentelystä kiinnostuneet!
Käymme läpi saven työstämisessä käytettävät perustekniikat,
joiden avulla on mahdollista toteuttaa esim. käyttöesineitä (mm.
tarjoiluastiat, uunivuuat, savikorut jne.) sekä koriste-esineitä (mm.
puutarhaveistokset, kukkaruukut, lyhdyt)

KUDONTAA JA KÄSITÖITÄ

KOTITALOUS

110446S KAHVIPUSSIT TUOTTEEKSI

Jussinpekan koulu, tekstiilityön luokka
Aila Järvelä
Kurssimaksu 58,00 €
Pe 17.30-21.30, la 09.00-17.00, su 09.00-17.00
16.3.2018-18.3.2018, 25 t
Enintään 15 opiskelijaa
Kurssilla opit leikkaamaan mosaiikkisaksilla värilaseista eri mallisia
paloja, jotka liimataan alustalle. Näin muodostetaan erimallisia
kuvioita, jotka kuivuttuaan massataan. Kurssilla voit tehdä esim.
peilin reunakuvioita, ruukkuja, pöydän pintoja tai pienempiä koristeita. Vanhoja jäännöslaseja voit hyödyntää. Laseja voit ostaa
myös opettajalta. Mosaiikkisakset saat myös lainaksi. Alustaksi
sopii esim. vesivaneri, liimalevy, ruukut sekä puiset tarjottimet. Ota
mukaan vanhoja lasinpaloja lajiteltuina värien mukaan, lasiveitsi,
pihdit, mosaiikkisakset (jos on), puuliima tai Erikeeper, sivellin
sekä alusta. Massaus erikseen sovittava iltana.

1104T03SK

Taitokeskus Sievi, Kantolantie 8
Elisa Saukko
Kurssimaksu 59,00 €
Ti 12.00-15.15
23.1.2018-3.4.2018, 40 t
Enintään 14 opiskelijaa
Kankaanrakentamisen ja käsityön päiväkurssilla voit kutoa
sisustus- ja vaatetuskankaita sekä valmistaa tuotteita muilla
käsityötekniikoilla. Materiaalimaksu käytön mukaan.

NEULEKURSSI

1104T05SK

OMPELU JA KONEKIRJONTA

1104T12SK

Taitokeskus Sievi, Kantolantie 8
Marita Kamsula
Kurssimaksu 32,00 €
Ma 12.00-14.15
22.1.2018-12.3.2018, 21 t
Enintään 15 opiskelijaa
Opit erilaisia lankatekniikoita, neulomista, virkkausta, koukkuamista. Kurssi soveltuu sekä vasta-alkajille että pitempäänkin
harrastaneille. Kurssiohjelma suunnitellaan yhdessä. Materiaalimaksu käytön mukaan.

Jussinpekan koulu, tekstiilityön luokka
Anna-Liisa Ojala
Kurssimaksu 48,00 €
Ke 18.00-20.30
24.1.2018-11.4.2018, 33 t
Enintään 14 opiskelijaa
Tule ompelemaan lasten ja aikuisten vaatteita ja kodin käyttö- ja
koristetekstiilejä. Opit ompelun perusteita tai vapaata konekirjontaa oman valintasi mukaan. Kurssi sopii kaikenikäisille.

11

1104T19SK LEIVOTAAN JA KOKATAAN
YHDESSÄ AIKUISEN KANSSA

Jussinpekan koulu, Jussinmäentie 2
Jaana Lapintaival
Kurssimaksu 38,00 €
Joka toinen viikko ma 18.00-21.15
22.1.2018-26.3.2018, 24 t
Enintään 16 opiskelijaa
Opi valmistamaan kahvipusseista erilaisilla tekniikoilla muun
muassa koreja, koriste-esineitä ja rasioita.

NOITA-AKKOJA
KYÖPELINVUORELTA

1104T20SK

Jussinpekan koulu, tekstiilityön luokka
UUSI
Marjo Pylväs
kurssi
Kurssimaksu 32,00 €
To 18.00 - 21.00
15.2.2018-22.3.2018, 20 t
Enintään 16 opiskelijaa
Valmistamme sukkahousuista ompelemalla hauskoja noita-akkoja
ennen pääsiäistä. Noidille ommellaan ilmeikkäät kasvot ja vartaloon
muotoillaan tueksi rautalankaa. Opit oman mallisi muuntelua ja
hahmon muotoilun rautalangan ja täytteen avulla.

SIEVIN SIVUKYLÄT
ASEMAKYLÄ
VENYTTELYJUMPPA

TANSSI JA LIIKUNTA
TEHOKAS JUMPPA AIKUISILLE

Nuorisotalo MIITTI, Jussinmäentie 3 B
Ville Kukonlehto
Kurssimaksu 23,00 €
To 11.00-11.45
11.1.2018-22.3.2018, 10 t
Enintään 25 opiskelijaa
Reipasta aamuliikuntaa, koko keho herää.

SENIORITANSSI

8301301B

830150B

Nuorisotalo MIITTI, Jussinmäentie 3 B
Hanna Mäkikauppila
Kurssimaksu 50,00 €
Pe 11.00-12.30
19.1.2018-30.3.2018, 20 t
Enintään 30 opiskelijaa
Senioritanssi on ikääntyville suunniteltu iloinen, reipas, seurallinen,
muistia ja tasapainoa ylläpitävä liikuntamuoto, jossa musiikilla on
tärkeä osuus. Ota mukaan tavallinen sisäasu ja mukavat kengät.
Kurssi soveltuu niin naisille kuin miehillekin, paria ei tarvitse
olla mukana. Tule yksin tai kaksin, mukaan mahtuu. Tervetuloa
vanhat ja uudet.

NISKA- / HARTIAKOULU

830164

Jussinpekan koulu, Jussinmäentie 2
UUSI
Meri Satama
kurssi
Kurssimaksu 14,00 €
Ti 19.30-21.00
23.1.2018-6.2.2018, 6 t
Enintään 20 opiskelijaa
Tämä kurssi on juuri Sinulle, joka kärsit niska- /hartiaseudun vaivoista. Kurssilla opit ryhtiin ja selkärangan asentoon vaikuttavia
asioita niin käytännössä kuin teoriassa. Luentopäivien välisille
viikoille jokainen osallistuja saa selkeät kotiharjoitteluohjeet.

DOGBIC® -KURSSI KOIRAKOILLE

8301DOGB

Koiraurheilukeskus Sievä, Kalliontie 443
Meri Satama
Kurssimaksu 30,00 €
Ti 19.30-20.30
23.1.2018-6.2.2018, 3,99 t
Enintään 20 opiskelijaa
DOGBIC® on uusi, suomalainen laji. Tunnit kehittävät sekä koiran
että ihmisen lihaskuntoa, koordinaatiota ja yhteistyötä. Ennen
kaikkea Dogbic on HAUskaa! Tutustu lajiin: www.dogbic.com

JUMPPALUKKARI SIEVI
NÄILLE SYKSYLLÄ ALKANEILLE KURSSEILLE MAHTUU
VIELÄ MUKAAN, ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIEDOT
P. 044 4294 899 ma-pe klo 12-16. POLETTI käy näihin jumppiin

Maanantai
Nyt on
maanantailenkin
paikka!

Tiistai
18.00-18.45
Naisten jumppa,
ei musiikkia
Kukonkoski

830160B

Korhosen aluekoulu, liikuntasali, Koulukatu 10
Arja Sikkilä
Kurssimaksu 23,00 €
Ke 18.00-18.45
10.1.2018-21.3.2018, 10 t
Enintään 30 opiskelijaa
Koko kehon lihasten huoltoon ja ryhtiin keskittyvä tunti, jolla
liikutaan matalalla sykkeellä tehden lihaskuntoharjoituksia sekä
erilaisia liikkuvuusharjoituksia ja venyttelyjä. Jumppamatto mukaan.

TULE
MUKAA
N
JA TUO
YSTÄVÄ
SIKIN!

LIIKUNTA

810211C

Jussinpekan koulu, kotitalousluokka, Jussinmäentie
UUSI
Marja-Leena Määttä
kurssi
Kurssimaksu 20,00 €
To 17.00-19.15
22.2.2018-1.3.2018, 6 t
Enintään 12 opiskelijaa
Ensimmäisellä kerralla leivomme makeita ja suolaisia leivonnaisia.
Toisella kerralla valmistamme nopeasti valmistuvaa arkiruokaa.
Arkiruokateeman valitsemme yhdessä ensimmäisellä tapaamiskerralla. Molempina iltoina nautimme tuotoksistamme katetun
pöydän ääressä. Kurssi on tarkoitettu alakoululaisille ja aikuisille.
Kurssimaksu 20 € (sis. aikuinen ja 1 lapsi) + materiaalimaksu 15 e/
perhekunta.

Keskiviikko
Kävele
keskiviikkona!

JOKIKYLÄ
LUSIKKAKORUKURSSI B

110450B

Jokikylän koulu, Kajaanintie 1012
Jussi Kokkonen
Kurssimaksu 51,00 €
La 10.00-13.00
24.2.2018-7.4.2018, 20 t
Enintään 12 opiskelijaa
Opit suunnittelemaan ja valmistamaan muodikkaat korut esim.
riipukset, korvakorut, sormukset, rannerenkaat ym. Hyödynnät
tarpeettomat hopea-, messinki- ja alpakkalusikat ja haarukat,
kakkulapiot ym. ruokailuvälineet, myös tarpeettomat ja rikkinäiset
hopeakorut ja koriste-esineet sopivat materiaaliksi. Ota kurssille
mukaan lusikoita, haarukoita ym. sekä hieman mielikuvitusta,
kaikki muu löytyy kurssipaikalta. Opettajalta voit ostaa hopeaa
ja muuta lisämateriaalia. Kurssi ei vaadi ennakkotaitoja vaan sopii
kaikille. Työvälinemaksu 10 e/lukukausi. Toiminnan sujuvuuden
kannalta läsnäolo 1. kerralla tärkeä.

KIISKILÄ
NAISTEN KAHVAKUULA

830162B

VENYTTELYJUMPPA

830163B

Kiiskilän aluekoulu, liikuntasali, Kiiskilänkyläntie 74
Arja Sikkilä
Kurssimaksu 23,00 €
Ma 18.00-18.45
8.1.2018-19.3.2018, 10 t
Enintään 30 opiskelijaa
Käydään läpi kahvakuulaharjoittelun perusliikkeitä ja tekniikkaa.
Liikkeiden tultua tutuiksi harjoittelun tehoa nostetaan. Kurssi
sisältää monipuolista harjoittelua kahvakuulalla. Tunnille tarvitset
oman kahvakuulan, jumppamaton ja vesipullon.
Kiiskilän aluekoulu, liikuntasali, Kiiskilänkyläntie 74
Arja Sikkilä
Kurssimaksu 23,00 €
Ma 18.50-19.35
8.1.2018-19.3.2018, 10 t
Enintään 30 opiskelijaa
Koko kehon lihasten huoltoon ja ryhtiin keskittyvä tunti, jolla
liikutaan matalalla sykkeellä tehden lihaskuntoharjoituksia sekä
erilaisia liikkuvuusharjoituksia ja venyttelyjä. Jumppamatto mukaan.

Ilmoittautuminen kursseille
alkaa 11.12.2017 klo 12. Tule mukaan!

www.opistopalvelut.fi/ylivieska
tai ma-pe klo 12-16 puh. 044 4294 899
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TULEVAA

OHJELMISTOA

Ylivieskan seudun kansalaisopisto
Opinto-opas kevät 2018

Ylivieskan seudun kansalaisopiston
lasten teatteriryhmä
ValoPilkku esittää:

Robin Hood
Käsikirjoitus: Kunto Ojansivu
Ohjaus: Miia Hiironen

NAURAVA

TULOSSA HUHTIKUUSSA!
Elämystalo Artterissa, Ratakatu 14

TULOSSA
MAALISKUUSSA!

Käsikirjoitus
Simo Hämäläinen

Elämystalo Artterissa,
Ratakatu 14

Ohjaus
Miia Hiironen

Yhteistyössä Ylivieskan seudun
kansalaisopiston kanssa

SINUN VUOROSI LOISTAA

YTY- näyttämötyö esittää:

HYVINVOINTITAPAHTUMA KULTTUURIKESKUS AKUSTIIKASSA
Torstaina 19.4.2018 klo 15 alkaen

AINA OON
VELJEE
TOIVONU

MAINEIKKAAT PUHUJAMME:

Sanna Wikström

Hyvinvointivaikuttaja,
Hidasta elämää -sivuston perustaja

Jutta
Gustafsberg
Hyvinvointivaikuttaja,

brändäyksen asiantuntija, motivoiva puhuja

Kuva

Tom
Pöysti
Suosittu sparraaja,

Käsikirjoitus: Markku Hyvönen
Ohjaus: Miia Hiironen

imitaattori ja koomikko

ANNA AIKAA
ITSELLEnkSe.Iﬁ!
mywayha

Unelmoi
Us k o
Us k alla

Tulossa huhtikuussa Elämystalo Artterissa,
Ratakatu 14
Toteutettu yhteistyössä Ylivieskan seudun
kansalaisopiston kanssa.

YTY- NUORET ESITTÄÄ:

NUORISOKUORO METAFORA
15v.
MUSIKAALI
SU 29.4. KLO 19.00. Sievin Vääräjokisali
Jussinmäentie 2 Sievi

VIIHDEKUORO KIRSIKAT

20v.
JUHLAKONSERTTI EUROVIISUJEN HENGESSÄ
SU 6.5. KLO 19.00. Sievin Vääräjokisali
Jussinmäentie 2 Sievi
PE 11.5. KLO 18.00. Elämystalo Artteri
Ratakatu 14 Ylivieska
TERVETULOA!
Ylivieskan seudun kansalaisopisto

TAPAUS
AFTERDAWN
- tarina tuonpuoleisesta
Käsikirjoitus Saija Viljanen
Ohjaus Miia Hiironen

TULOSSA TOUKOKUUSSA!
Esitykset Elämystalo ARTTERISSA
Ratakatu 14, Ylivieska
TUKEMASSA

Toteutettu yhteistyössä
Ylivieskan seudun
kansalaisopiston kanssa

Perjantai 8.12.2017
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YLIVIESKAN
TIVAALI
KAUPUNKIFES

SUN PAMPAS
8.–10.6.2018

Annan päivää juhlitaan
Pylvään kylätalolla
Ylivieskan kaupungin viimeinen Suomi100 -tapahtuma on nimetty kansanedustaja Anna Ängeslevän
mukaan Annan päivän juhlaksi. Juhlaa vietetään Pylvään kylätalolla huomenna
lauantaina 9.12. Juhla alkaa
kaupungin tarjoamilla kahveilla klo 12.30. Tilaisuuden
aikana valtiotieteen tohtori
Tytti Isohookana-Asunmaa
pitää juhlaesitelmän Anna
Ängeslevän aikakaudesta. Esiintymässä on myös
Annan sata vuotta sitten
perustama Raudaskylän
sekakuoro ja esillä on myös
kuvia Anna Ängeslevästä.
Kylätalolla on saman aikaan
myös Ryijynäyttely, joka
jatkuu myös sunnuntaina
Kylätalon Taidekahvilan
ajan. Näyttelyn ryijyt on
koottu Pylvään kylän naisten
tekemistä ryijyistä, joiden
mallit ajoittuvat vuosille
1805-1990, valmistusvuodet
eri vuosikymmeniltä alkaen
1930-luvulta.
Maalaisliiton ensimmäinen pohjoissuomalainen
naiskansanedustaja, Karjalassa syntynyt Ylivieskaan
muuttanut kansakoulun
opettaja Anna Ängeslevä
os.Toivonen, on ollut yksi
alueen merkittävimmistä
henkilöistä. Yhteiskunnallisesti valveutuneena
henkilönä ja erityisen hyvänä puhujana hän kuului
kotikuntansa johtaviin voimiin. Eduskuntakausi jäi
lyhyeksi, koska tsaari hajoitti
eduskunnan kesken toimikauden. Anna Ängeslevä
jatkoi aloittamaansa työtä
kentällä aina kuolemaansa saakka. Eduskunnassa
Ängeslevä ehti kuitenkin
toimia oppivelvollisuuslain voimaantulon hyväksi.
Hän puhui ja toimi myös

maaseudun äitien ja lasten
puolesta. Ängeslevän edistyksellisyyttä kuvaa hänen
kansanedustajakautenaan
tekemänsä aloite, jonka
mukaan jokaiseen Suomen
kuntaan tulisi myöntää
vähävaraisille synnyttäjille
määräraha vaatetukseen ja
muihin välttämättömiin
tarpeisiin. Ajatus toteutui
vasta 1937, kaksi vuotta
ennen Annan kuolemaa,

kun eduskunta hyväksyi
äitiysavustuslain. Annaa
voidaan hyvällä syyllä pitää
äitiyspakkauksen äitinä.
Anna Ängeslevä ei ollut
niitä poliitikkoja, jotka vain
puhuvat. Hän eli sydämellään ja töillään toisten
ihmisten hyväksi. Lapsettomina hän miehensä
Jaakon kanssa antoi kodin
neljälle orpolapselle, joiden
sisarukset myös olivat paljon

heidän kanssaan. Anna otti
vastuuta myös kylän nuorten
ja aikuisväen harrastuksista.
Kouluilla pidettiin kerhoja
ja juhlia. Hän perusti myös
kuoroja, joita myös itse
johti. Anna Ängeslevän
vuonna 1917 perustama
Raudaskylän sekakuoro
toimii edelleen ja se juhli
äskettäin satavuotista taivaltaan. Anna oli innokas
puutarhanhoitaja. Usein hän

antoi koteihin vietäväksi
kasvien oksia, taimia ja
siemeniä. Muistona tästäharrastuksesta Siimeksen
pihapiiristä löytyy vieläkin
Annan istuttamia kasveja.
Yhteiskuntatieteilijä,
valtiotieteen tohtori Tytti
Isohookana-Asunmaa on
tutkinut Annan vaiheita ja
tallentanut niitä.
Lähteet:

Vähäkängas-Pylväs kyläyhdistys ry/Pylvään kotiseutukirja-henkilöhistoriaa
Kalajokilaakson Kotiseudun
Joulu 2017/ Anna Ängeslevä
1870-1939
Kirjastovirma/Anna Ängeslevä
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Valokuvauskilpailu toi upeita otoksia
Oulaisten Valovoima ry:llä
oli mieleinen tehtävä tuomaroida Ylivieskan Kameraseura ry:n kilpailuun
lähetetyt kuvat, joita oli
yhteensä 25 kappaletta.
Tuomaroinnin lisäksi kuvia
katsottiin yhdessä Valovoiman kerhoillassa, joissa
läsnä olleet jäsenet omalta
osaltaan pääsivät nauttimaan
hyvistä kuvista.
Kilpailussa oli yksi sarja
ja saadun tehtäväannon mukaisesti tuomariraati valitsi
niistä 3 parasta kuvaa, joille
he myös antoivat kirjallisen
arvioinnin.
Tuomariraadin muodosti
kolmikko: Jarmo Tyyskä
(SksLSM), Pertti Arkila
(SksLM) ja Olavi Kurki
(SKsLM), jotka arvioivat
kuvat toisistaan tietämättä
cup - periaatteella antaen
kuville 1 - 5 pistettä. Saadut
pisteet taulukoitiin ja tämän
perusteella muodostui alla
oleva järjestys, joka on myös
samalla kilpailun lopullinen
tuloslista.
1. Emma ihmemaassa,
14 pistettä: Kuvan herkkä
ja hallittu värimaailma luo
liki impressionistisen vaikutelman. Kohteen kasvoihin
kohdistuva valo suuntaa
katseen oleelliseen ja luo
mielikuvaa myös kuvasta
ulosjäävään maisemaan.

Kameraseuran voittajakuvaksi raati valitsi Mari Heikkilän otoksen Emma Ihmemaassa.
2. Vaistolla rakennettu, 13
pistettä: Seittirakenne luo
kuvaan hienon syvyysvaikutelman joka ohjaa katseen kuvan huipentumaan.
Taustan rauhallisuus ilman
häiriötekijöitä myös tukee

tätä vaikutelmaa.
3. Sumussa, 12 pistettä:
Kuvan poikkeuksellinen tarkennus synnyttää ajatuksia
kohteen vielä orastavasta
naisellisuudesta ja siihen
liittyvistä epävarmuuksista.

Kilpailun paras kuva:
Emma ihmemaassa.
Taustat ja havainnot:
Kuvia tarkasteltaessa tuli
esille huomioitavina seikkoina kuvan sommittelu,
mielenkiintoisuus ja kuvan

sopivuus annettuun aiheeseen. Selkeästi oli nähtävissä
painotuksien laaja vaihtelu
ja lopulta tuomariraati
totesikin, että tämän kaltaisessa kilpailussa kuvan
tärkein tehtävä on välittää

tunnelmaa ja herättää katsojan mielenkiintoa. Tätä
näkemystä myös toteutettiin
annetuissa arvosteluissa.
Jukka Haarala

Ruusa Saarisen otos "Sumussa" pääsi
kuvauskilpailun pronssisijalle.

Vilho Kallion upea kuva seitistä ohjasi
katseen kilpailun toiselle sijalle.

Perjantai 8.12.2017
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Kauan kaivattu koirapuisto
on vihdoin avattu
Suurten ponnistelujen jälkeen Ylivieskan ensimmäinen koirapuisto on avattu
käyttäjilleen. Puiston rakentaminen on vielä kesken,
mutta säistä riippuen sitä
voidaan jo käyttää. Merkityksellistä käytön suhteen on
puiston maapohja, ennen
lopullista valmistumista
puiston käyttö onnistuu
pakkasten aikaan.
Renssulan koirapuisto
on tarkoitettu kaikkien
koirien omistajien käyttöön.
Ylivieskan Kennelseura
toivoo, että kaikki käyttäjät
tutustuisivat järjestyssääntöihin, jotka ovat luettavissa
puiston sisääntulo-oven
aitaverkossa. Puistossa on
omat aitauksensa isoille ja
pienille koirille, ja pääsisäänkäynnin jälkeen on
ns. eteinen, mikä helpottaa
koiran vapaaksi päästämistä
ennen varsinaiseen aitaukseen menoa.
Renssulan koirapuiston
rakentaminen käynnistyi
keväällä 2017 ja puiston
arvioitu valmistumisaika
on keväällä 2018. Puistoon tullaan tekemään vielä
pohjatöitä sekä asentamaan
valaisimia ja puistokalusteita.
Hankkeen toteutuksesta
vastaa Ylivieskan Kennelseura ry. Hankkeen rahoitus
tulee Euroopan unionin

FLUNSSA?
INFLUENSSA?

Flunssa tarkoittaa lievää ylähengitystietulehdusta,
jonka paras suomenkielinen nimitys on nuhakuume.
Flunssa on ihmiskunnan yleisin sairaus, jonka jokainen
meistä sairastaa keskimäärin 1-5 kertaa vuosittain.
Tavallisimpia oireita ei tarvitse tarkemmin esitellä:
kurkkukipu, nenäoireet (vuotava tai tukkoinen nenä),
yskä ja käheys sekä kuumeilu. Nämä oireet kestävät
muutamasta päivästä pariin viikkoon.
Useimmiten flunssa on lievä sairaus, joka paranee
itsehoidolla. Täsmähoitoa valitettavasti ole, mutta apteekissa neuvotaan sopivat kuume-, särky-,
nuha- ja yskänlääkkeet oireita lievittämään ja oloa
helpottamaan. Lääkärin on hakeuduttava, jos oireet
ovat voimakkaat (kuten korkea kuume tai hengitysvaikeudet) tai kestävät yli 3 viikkoa.
Akuutti flunssa on virustauti. Aiheuttaja ei ole
tietty virus vaan mahdollisia aiheuttajia on lukuisia
eri viruksia. Siksi flunssa on niin monimuotoinen
sairaus, eikä rokotetta ole pystytty keksimään ja
tuskin koskaan keksitään.

Ainakin aktiiviset lähialueiden koirat ovat jo ehtineet testaamaan uutta koirapuistoa.
Kuvassa silminnähden tyytyväinen Walesin Springerspaneli Wiuhti.

maaseudun kehittämisen
maatalousrahastosta Rieska
Leader ry:n kautta. Lisäksi
hankkeessa tehdään talkoita
ja kerätään puiston rakentamiseen varoja rahankeräyksellä, lahjoituksilla ja
tapahtumien järjestämisellä.
Puistossa tavattu parivaljakko Wiuhti ja Katja
Sorvisto olivat nauttimassa
uuden puiston puitteista tiistaina aamupäivällä.

Walesin Springerspanieli
Wiuhti näytti olevan hyvin
tyytyväinen koirapuistoon.
Katjalle tämä oli jo toinen
vierailu koirapuistossa tälle
päivälle, sillä hänellä on
useampia koiria ja lisäksi
hän asuu aivan puiston
tuntumassa. Hän myös
mainitsee, että koirapuisto on todella hyvä paikka
tavata muita koiria ja heidän omistajiaan.Tämä lisää

sosiaalisuutta sekä koirien
että heidän omistajiensa
kesken. Katjalla itsellään
on aidattu piha koirille,
mutta hän vielä lisää, että
tämä on erinomaisen hyvä
niille koirille, jotka asuvat
esimerkiksi kerrostalossa,
jossa niillä ei ole niin hyvin
mahdollisuutta olla ulkoilmassa, saatikka juoksennella
vapaana.
Elina Kytökorpi

Valtakunnallista omaishoitajien viikkoa
vietettiin 26.11.- 3.12.
Torstaina 30.11. Jokilaaksojen omaishoitajat ja läheiset
ry järjesti avoimien ovien
päivän yhdistyksen OmaisOiva -toimistolla Ylivieskassa. Kakkukahvien lisäksi
päivän ohjelmaan kuului
Esperi Suvannon palveluiden esittelyä omaishoitajille
ja läheisille. Lisäksi Katrin
Luontaishoitolalta oltiin
kertomassa vyöhyketerapiasta sekä erilaisista hoidoista ja
muutamat halukkaat saivat
myös näytöshoitoja.
Jokilaaksojen omaishoitajat ja läheiset ry on valtakunnallisen Omaishoitajat
ja läheiset –liitto ry:n pai-

Apteekkarin kynästä

kallisyhdistys. Yhdistyksen
toimita-alue on Alavieska,
Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Sievi ja Ylivieska.
Jäsenmäärä on noin 250.
OmaisOivan toiminta on
tarkoitettu kaikille alueen
omaishoitoperheille, riippumatta siitä saako kunnallista
omaishoidon tukea vai ei.
Omaishoidossa puhutaan
yleensä niin kutsutuista
sopimusomaishoitajista,
joilla on sopimus asuinkunnan kanssa omaishoidosta. Tällä alueella heitä on
noin 370, mutta arvioiden
mukaan sopimuksen eli
tuen ulkopuolella on jopa

3500 omaishoitajaa, kertoo
OmaisOivan ohjaaja Arja
Taka-Eilola. Omaishoidon
lakia sovelletaan eri tavoin
kunnasta riippuen, joten
käytännöt ja kriteerit vaihtelevat. Tästä johtuen yhdistyksen puolesta annetaankin
neuvontaa eri tyyppisiin
tilanteisiin. Lisäksi OmaisOiva järjestää muun muassa
valmennuksia, koulutuksia sekä vertaistukiryhmiä.
OmaisOivan toimistolla
on päivystys maanantaisin,
jolloin toimintaan voi käydä
tutustumassa.
Sopimusomaishoitajille
myönnetään omaishoitajan

vapaapäiviä kolme päivää
kuukaudessa. Esperi Suvannon Merja Saari oli
kertomassa heidän mahdollisuuksistaan näiden
vapaapäivien viettoon sekä
muista heidän tarjoamistaan
palveluista. Omaishoitaja
Terttu Sämpi oli tullut
vierailemaan avoimien ovien
päivään. Hän kertoi, kuinka
hyvin OmaisOivasta saa
aina apua kinkkisiinkin
tilanteisiin. Hän kehuu myös
ilmapiiriä ja on todella tyytyväinen että tällaista apua
on omaishoitajille tarjolla.
Elina Kytökorpi

Influenssa ei ole sama asia kuin flunssa. Influenssan
oireet ovat samankaltaisia kuin flunssan, mutta ne
alkavat usein äkillisemmin ja ovat rajumpia. Tyypillisimpiä oireita ovat korkea kuume, lihaskivut ja
päänsärky sekä selvä väsymys ja huonovointisuus.
Monet pitkäaikaissairaat kuuluvat riskiryhmiin,
joille influenssa voi olla kohtalokas tauti. Influenssan
aiheuttaa tietty virus, ja tämä influenssavirus leviää
talvisin maailmanlaajuisina epidemioina. Siksi puhutaan kausi-influenssasta.
Apteekista löytyy useita ravintolisiä, joiden aineosilla
on todettu olevan jonkin verran flunssaa ehkäisevää
tai siitä toipumista nopeuttavaa vaikutusta. Eniten
tutkimusnäyttöä on sinkin vaikutuksesta. Ravintolisiä
on käytettävä suositelluilla annoksilla, koska myös
niiden yliannostelulla on haittavaikutuksia.
Flunssaa ja influenssaa voi ehkäistä ennalta yleisillä
tartunnantorjuntakäytännöillä: pese käsiä usein,
käytä myös käsidesiä, yski ja aivasta nenäliinaan,
älä toisia päin äläkä kämmeneen. Näitä käytäntöjä
olisi hyvä noudattaa ainakin silloin, kun tiedetään
influenssaepidemian olevan paikkakunnalla.
Kausi-influenssaa vastaan on kehitetty rokote, joka
räätälöidään vuosittain parhaiten suojaamaan odotetuilta viruskannoilta. Riskiryhmiin kuuluvat saavat
terveyskeskuksesta rokotuksen maksutta, mutta
myös muilla on mahdollisuus saada rokotus maksua
vastaan. Riskiryhmien rokotukset on toteutettu
marraskuussa, ja niitä varten oli Suomessa varattu
yli 1,5 miljoona rokoteannosta. Vielä ei kuitenkaan
ole liian myöhäistä rokottautua, joten ota yhteys
terveyskeskukseen, jos haluat rokotuksen. Jos et
kuulu riskiryhmään, saat reseptin jolla ostat rokotteen apteekista. Myös yksityisiltä lääkäriasemilta saa
rokotuksia. Tulevaisuudessa saattavat myös apteekit
olla rokotuspaikkoja.
Viime vuodenvaihteessa koettiin näillä seuduin
influenssaepidemia. Toivotaan, että tänä talvena
vastaavalta säästytään.
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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Kulttuuri
David Lagercrantz:
Tyttö joka etsi varjoaan
Aiemmissa kirjoissa Lisbet
Salander on yrittänyt selvittää, mitä hänen traumaattisessa lapsuudessaan on
tapahtunut. Hänen saatuaan
uusia johtolankoja Holger
Palmgrenilta, hän alkaa
tutkia toimittaja Mikael
Blomkvistin kanssa omaa
menneisyyttä. Myös muiden
kaksostutkimuksiin osallistuneiden lasten menneisyys
alkaa selvitä. Holgerin alkaessa myös itse selvittää
tutkimukseen osallistuneita

vastuuhenkilöitä, hän tulee
sohaisseensa väärään pesään
ja hänet murhataan. Myös
tutkimuspaperit katoavat
Holgerin luota.
Tämä saakin Lisbetin
raivon valtaan ja hän haluaa
löytää totuuden ja kostaa
asianosaisille Holgerin
kuoleman.
Samalla Lisbet kiinnostuu samassa vankilassa turvaosastolla asuvasta Fariasta,
joka on syytettynä veljensä
murhasta. Lisbet alkaa tut-

kimaan tämän naisen ja
hänen kuolleen rakkaansa
Jamalin kohtaloa.
Jottei kirja vaikuttaisi
tylsältä, niin tässä tulee
mukaan kaksospojat Leo ja
Dan, jotka löytävät toisensa
vuosien päästä. Miehet ovat
olleet samassa kaksoistutkimuksessa kuin Lisbet
ja hänen kaksoissiskonsa
Camilla.
Kirja on täynnä salajuonia, vankila elämää, rikkaiden ihmisten yrityskauppoja,

salattuja menneisyyksiä ja
näiden selvityksiä, jotka
sekoittuvat salattujen ihmiskokeiden vaiheisiin.
Kirja luovii menneisyyden ja nykyisyyden välillä
eri ihmisten kohtaloissa,
tarinan pysyen kuitenkin
kasassa.
Kirja oli myös sopivasti
jaettu osiin ja oli näin helppo
lukea
Eira Someroja

Likakaivojen tyhjennykset
Vaihtolavakuljetukset / vuokraus
Pakettiautokuljetukset
Kuljetuksia urkupilleistä ulosteisiin

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

KUSKAS KY

KYSY TARJOUS!

Tuomo Ojala
Kalliontie 129, Koivisto
Puh. 040 527 4157

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

Kuskas senkin kuskas!

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. Tuokiotupa
on avoinna myös jouluna – tervetuloa (aattona pidennetty
aukioloaika klo 11-18)!
Ohjelmatuokiot joulutauolla 18.12. – 14.1.
Tervetuloa Tuokiotuvalle!
Su 10.12. klo 12 Sunnuntain ratoksi pelaamme Skippoa,
Rummikubia ja muita pelejä.
Ma 11.12. klo 10 Porukkalenkki – sauvakävely- ja
rollaattoriryhmät.
Klo 11 Jalan, pyöräillen ja joukkoliikenteellä kulkeminen
Ylivieskassa - avoin keskustelutilaisuus. Tule kuulemaan
ja kertomaan mielipiteesi.
Klo 16 Sonja lukee meille Hannu Väisäsen kirjaa Esiisät, luvut 2-4. Tervetuloa!
Ti 12.12. klo 10 Ainin tuolijumppa.
Klo 13-15 Seniorineuvonta: sairaanhoitajan vastaanotto
ilman ajanvarausta (Kallio)
Klo 13.30 Löytyn Kyläkerholaiset vierailevat tuvalla,
tervetuloa toivottamaan vieraat tervetulleeksi, tapaamaan
tuttuja sekä laulamaan yhdessä joululauluja. Tarjolla
joulupuuroa ja kahvit (vapaaehtoinen maksu).

Viikko-Tori

Ke 13.12. klo 13 Laulamme yhdessä joululauluja säestyksen kera.
Klo 18 Miesten ilta, keskustelutuokio – uudet osallistujat
ovat aina tervetulleita!
To 14.12. Kuntosalivuoro Kotikartanossa klo 8-10.
Kuljetus tuvalta klo 8.30 (kyytivaraukset ennakkoon,
lista tuvalla)

Ylivieskan Voimistelu
ja Liikunta
70-vuotias Ylivieskan Voimistelu ja Liikunta ry kiittää kaikkia seuraa
muistaneita ja juhlaan osallistuneita.

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 nuorisotoimi.
Huom! Joulun ajan avantouinti pidetään Tapanina 26.12.

Käsintehtyjä uniikkikappaleita itsellesi tai lahjaksi
Tervetuloa tutustumaan verkkokauppaan!

HIERONTAPALVELU
JUHA K. PUDAS
KOULUTETTU HIEROJA/
URHEILUHIEROJA
• Kauppakatu 8,
Ylivieska
• Siltatie 6,
Alavieska

www.angelina.fi

Ajanvaraukset 0440 684 418
Myös kotikäynnit! Tervetuloa!

— 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.

Ostetaan

Vuokrattavana

H-auton kuomullinen pe- Lämmintä hallitilaa 26,5m
räkärry tehdastekoinen puh. x 13,5m korkeus 5,0 m
040 812 1371.
357 m2 ja sos.tilat 21 m2
sekä toimistotila 21 m2.
Tyttöjen/Poikien
Päädyssä ja sivulla 5 x 5 m
16"-20"pyörä puh.
ovet. Hyväksytty tuotanto040 706 1749.
tilaksi Puh. 050 446 7870.
Ostetaan kuivaa koivuhalkoa traktorikuorma
perille toimitettuna Ylivieska Niemenranta. Puh.
040 354 7032.

Ylivieskan keskustassa hissillisestä kerrostalosta siisti
saunallinen yksiö 34,5 m2
+ lasitettu parveke. Vapaa
1.1.2018. Luottotiedot tarkistetaan. Tied. soittamalla
p. 040 842 0762.
Tilava kerrostalokaksio
Koskipuhdosta. S+lasitettu parveke. Heti vapaa. p.
044 237 5125.
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Vapaa-aika
Sudoku
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1. Laulaja Elli Haloo
yhtyeestä Haloo Helsinki.
2. 1,414213562373095.
Desimaalien määrästä
lisäpisteitä.
3. Aleksi Mäkelä.
4. Hattivatteja.

8

5. Sinéad O'Connorin.
6. Chell.
7. 7.9.2001.
8. Lohjan.
9. Päivi Vääräkoski.
10. Alger.
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Ristikoiden vastaukset takasivulla

8=

19=

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

Posti
10100 kpl
I-Print Oy, Seinäjoki
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Ilmoitushinnat

Jakelu:
Painos:
Painopaikka

4

17

3
12

8
14

19

14

18

17
18

21

16

8

17

8

14

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

Päätoimittaja:

Sitoutumaton kaupunkilehti
Ilmestyy perjantaisin
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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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KUNNON VEHKEET JOKILAAKSOJEN
MAATALOUSVÄLITYKSESTÄ

OSTAMME JA NOUDAMME

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

FC2245 raivaussaha

Päivärinnan
Lapsikuoron

Sh 819€. Sis. alv. 122€

Sh 1019€. Sis. alv. 147€

Joulun iloa -joulukonsertti
su 10.12 klo 14
Akustiikassa

CC2245 moottorisaha

CC2240 moottorisaha

Sh 489€. Sis. alv. 77,20€

Sh 449€. Sis. alv. 74,50€

CC2245 raivaussaha

0400 534 406 Tero
Takuuvaraosat 040 484 9255

Metalliromun osto

Purkaamo AUTO-OSIX OY

630€ 760€

www.auto-osix.fi

TURVAVARUSTEPAKETTI JOULUHINTAAN

sisältää:

Husqvarna Classic
turva-avohaalari

399€ 385€

Jonsered-sahoilla kahden vuoden takuu!

Husqvarna Classic
työpusero

JOKILAAKSOJEN
MAATALOUSVÄLITYS OY

130€ 80€
Husqvarna Classic
kypärä

Vierailijana Mummojen Syyskööri

Tervetuloa!
liput 8€/4€

Ratakatu 5 • Ylivieska • Puh. 050 525 8100

Husqvarna Light
turvasaapas

49€

98€

Pakettitarjous
Husqvarna
radiokuulosuojainkypärä nyt
jouluhintaan
(sh 189€)

145€

289€

JS-Kone Oy

Tehdastie 2, 84100 Ylivieska
(08) 420 353, 0400 890 052
myynti@jskone.fi
www.jskone.fi

Karjanhoito- ja
konetyöt
maatiloille
040 858 4863
www.lomituspalvelut.com

LAHJAKORTTITARJOUKSET:
Voimassa 23.12 asti.

HEMMOTTELUPAKETTI
Sisältää kasvohoidon, jalkahoidon, kulmien ja
ripsien värjäyksen tai turvenaamion jaloille.

150€

LUXUS
JALKAHOITO

YLELLINEN
KASVOHOITO

Sisältää magnesium-jalkakylvyn,
kuorinnan, kovettumien
poiston,kynsien lyhennyksen ja
pitkän hieronnan

Sisältää Uniskin tai Subreme
-kiinteyttävän kasvohoidon
hieronnalla ja matkapakkauksella
tai miniatyyrivoiteella

VÄRIPAKETTI
HIUKSILLE

RENTOUTTAVA
TURVEHOITO

75€

100€

Sisältää hiusten värjäyksen,
Sisältää turvehoidon
leikkauksen, hemmottelevan SP tai lämpöpakkauksilla, jalkahauteet
wellaplex-hoidon ja
turpeella ja rentouttavan hieronnan
matkakokoiset tuotteet
selälle, jaloille, käsille ja päälle

120€

Seuraava Vieskan Viikko
ilmestyy ensi
perjantaina 15.12.
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään
tiistaina 12.12.

Ensi-ilta
keskiviikkona
13.12.

75€

KIHARAPAKETTI HIUKSILLE

Sisältää permanentin, hiusten leikkauksen, hemmottelevan SP- tai
Wellaplex-hoidon sekä matkakokoiset tuotteet

120€

Ostaessasi jonkin näistä paketeista, saat saman hoidon itsellesi
30% alennuksella tai hiustenleikkuun puoleen hintaan!

Annen Hiuskulma
Kauneuskeskus Aurora

Annen Hiushuone
Kauneuskeskus Aurora

Kantolantie 8, Sievi.
Puh. (08) 482 166

(Kärkkäisellä Sepon Kultaa vastapäätä)

Ollilanojankatu 2

Puh. 044 230 0123

Kinokulma Oy

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

Kulkukauppiaan kontista
pukinkonttiin jouluksi
Kotim. nappanahkakintaita ja –sormikkaita.
Työ-, hiihto-, kelkkailu- ja mopokintaita.
Kotonani, Männistöntie 3, Ylivieska

Tervetuloa!
Vanha kulkuri markkinoilta-soita: 0400 580 851

Tehtävien ratkaisut

Helppo

••••••SALKKU•ASE
••••••Ä•I•O••S•D
••••••LOITSU•UNI
••••••Ö•G•K•OT•T
KOKOON•VASA•RUIS
U•E•T•••••A•IS•E
PIHISTÄ•LANA••••
L•I•A•••A••NAFTA
ESTE•PASSI•N•Ö•H
T•E••Y••INHO•Ö•N
T••KANI••T•SINNE
ILME•TAPPO•T•A•U
•I•R•Ä••O•LAITOS
KESTITÄ•IDEA•A••
OJ•A•Ä•TS•M••••O
LUU•A•JOTKUT•K•S
L•LASKIMO••AVARA
ELKEET•E•HAI•K•K
G•O•T•ARVO•TAKIA
AJATELLA•E•E•U•S

Kurjan vaikea

