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MARKKU
MYNTTI KY
Kaikki maanrakennustyöt

TO 19.4. KLO 15:00 SINUN VUOROSI
LOISTAA - HYVINVOINTITAPAHTUMA
Anna aikaa itsellesi ja tule kuulemaan
kolmen nimekkään puhujan – Sanna
Wikströmin, Jutta Gustafsbergin ja
Tom Pöystin – ajatuksia hyvinvoinnista,
motivaatiosta, uskaltamisesta ja oman
polun kulkemisesta.
Luennot ovat maksuttomia.
Linkki ilmoittautumislomakkeeseen
www.ylivieska.fi/akustiikka

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

LA 21.4 KLO 10-18 JA
SU 22.4. KLO 10-16
PURE VITAL MESSUT HYVINVOIVA IHMINEN

Kahden päivän tapahtumassa luentoja ja
näytteilleasetteluita teemoinaan ravinto,
liikunta ja mieli, tärkeitä osia hyvinvoivan
ihmisen elämässä. Luennoimassa lauantaina
klo 12:30 Päivi Hytinkoski, klo 14:00
Teemu Syrjälä ja sunnuntaina klo 11:00
Miia Huitti, klo 12:30 Pyry Suonsivu ja klo
14:00 Karita Aaltonen.
Lisätietoa www.ylivieska.fi/akustiikka.
Liput 15 €/pv, 25 €/ 2 pv.
Alle 16-v lapset, opiskelijat ja eläkeläiset
10 € pv, 15€/2 pv.
Tervetuloa tapahtumiin! www.ylivieska.fi/akustiikka
Lunasta lippusi www.lipputoimisto.fi, tai Akustiikan
lipunmyynnistä, avoinna ma-pe 12-18 ja la 12-15.
Koulukatu 2 B, p. 044 429 4545.

040 7761 871
0400 905 227

Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.

Näköislehti
luettavissa
vieskanviikko.fi

Autolle.com ja Ylivieskan Kuula järjestävät

Autokorjaamo
AUTOKORJAAMO
• Öljynvaihdot
• Määräaikaishuollot
• Jakohihnan vaihdot
• Moottori- ja voimansiirtokorjaukset
• Jarru- ja alustakorjaukset
• Rengastyöt
• Sähköviat
• Ilmastointihuollot
• Päästömittaukset
(bensiini ja diesel)

sekä muut autojen huoltopalvelut kaikkiin merkkeihin.

AUTOFIXI

• Sisä- ja ulkopesut
• Käsinpesut
• Vahaukset (myös kovavahaus ja pinnoitus)
• Maalipintojen kiilloitukset
• Moottoripesut
• Tuulilasin pinnoitteet
• Otsonoinnit
• Keraamiset- ja
nanopinnoitteet

Tarvittaessa Fixus-rahoitus
autoremontteihin.

LASTEN
HIIHTOKISAT
SU 8.4.
KLO 12

HUHMARISSA

Kaikki pikkuhiihtäjät
palkitaan.
Tarjolla makkaraa,
mehua ja kuumaa
kahvia.

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN ENNAKKOON

www.autolle.com

TAKUULLA SUOMEN EDULLISIMMAT VAIHTOAUTOT

Savarinkatu 3 Ylivieska (Entinen Autosompa)
P. 0440-486491 www.viitamaacaravan.fi

Avoinna ma-pe 10-18 la 10-15 Myynti 010 524 3301 Auto rahaksi! 010 2050 913
OULU - ESPOO - YLIVIESKA - TUULOS - KUOPIO

Päivyri

Ylivieskassa 6. huhtikuuta 2018
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Pääkirjoitus
Olen sitä mieltä että lasten
harrastemahdollisuuksia tulee
tukea kaikin puolin. Oli laji
mikä tahansa, kunhan se liikuttaa fyysisesti, mentaalisesti
ja mikä parasta jos molempia.
Harrastaminen yleensä maksaa,
kuten kaikki tässä elämässä
tavoin tai toisin. Harrastaminen ei maksa pelkästään
harrastajille, vaan välillisesti
myös kaikille veronmaksajille, sillä harrastamista varten
täytyy luoda puitteet ja usein
rahoittajana ainakin osin on
kunta tai valtio. Aika ajoin
käydään keskustelua Ylivieskan
harrastemahdollisuuksista, siitä
kuinka huonosti asiat ovat
jonkin tietyn harrastuksen
näkökulmasta. Viimeisimpänä kritiikki on ollut uutta
kuplahallia kohtaan, se kun
ei puheiden mukaan sovellu

Elina Kytökorpi

Nimipäivät

jalkapallon harrastajille. Alunperinhän hankkeen laittoi
alulle jalkapalloseura FC Ypa,
jota ei enää ole olemassa. Erinäisten kiemuroiden jälkeen
yksityinen toimija kuitenkin
laittoi hankkeen uudelleen
tulille, rakennutti hallin ja
nyt se on ollut jo pitkästi yli
kuukauden käyttökunnossa.
Avajaiset pidettiin toissa viikolla kunniavaltaisin voimin,
sillä nauhaa oli leikkaamassa
Ylivieskassa vierailulla ollut
eduskunnan puhemies Paula
Risikko.
HHH
Ymmärrän kyllä kritiikin hallin
pinnoituksen suhteen, sillä
mikäli siellä ei pysty nappulakengillä pelaamaan, onhan
se eri asia kuin mitä alkuperäisessä hankkeessa aiottiin.
Sehän oli mitä ilmeisimmin
tarkoitettu myös jalkapallon
harrastamiseen ja jos se ei nyt
toteutunut, niin varmasti on
myös pettyneitä harrastajia.
Syytä pinnoitusvalintaan en
tiedä, mutta tosiasia on kuitenkin se, että nyt on uusi sisähalli liikuntaharrastamiseen,
vaikkakaan nappulakengillä sen

käyttö ei onnistu. Haluaisin
todellakin, että kaikilla lapsilla
ja nuorilla olisi mahdollisuus
harrastaa lajia kuin lajia, mutta
aina siihen ei ole mahdollisuus.
Kaupungin ykkösprioriteetti
ja suuri menoerä ovat uudet
kouluprojektit ja yksinkertaisesti asiat täytyy laittaa
tärkeysjärjestykseen.
HHH
Onneksi kesä on tulossa ja
sitä myöten nurmikenttiä
tulee käyttöön erilaisten lajien
harjoitteluun, tosin niistäkin on
puutetta. Ihmisen yksi perisynti
onkin verrata tilannetta johonkin parempaan, ruohohan on
tunnetusti vihreämpää aidan
toisella puolella. Valitettava
totuus on se, että kaikkia ei
pysty miellyttämään tässä yhteiskunnassa. Pitäisi kuitenkin
yrittää olla kiitollinen siitä
mitä on, vaikkakaan se ei aina
ole helppoa. Mutta toisaalta,
jos ei koskaan vaadi mitään
ja pysyy vain hiljaa, ääni jää
kuulematta, eikä muutosta
tapahdu.
HHH

Itse sorrun joskus voivottelemaan omaa elämääni, mutta
onneksi sitten totuus lyö päin
kasvoja kun kuulee muiden
vastoinkäymisistä, varsinkin
jos ne liittyvät jollain tavalla
terveyteen. Niiden rinnalla
omat ongelmani ovat todellisuudessa ihan mitättömiä.
Asioilla on mittasuhteensa,
tosin ihmismielessä ne usein
pääsevät hämärtymään. Kuitenkin terveys on terveys ja siitä
ei ole tinkiminen. Jokainen
sairauden kanssa kamppaileva
tietää, että voisi antaa mitä
vain jos vain saisi olla terve.
Se on asia, jota osaa tosissaan
arvostaa vasta sitten kun se on
mennyt. Joskus sen menettäminen on hetkellistä, kuten
vaikka flunssa tai vatsatauti,
mutta pahimmillaan se voi
olla pitempiaikaista tai jopa
parantumatonta. Kukaan ei
voi koskaan tietää tuleeko se
omalle kohdalle, mutta valitettavasti joka ikinen päivä ihmisiä
sairastuu parantumattomasti.
Ei anneta ikävien asioiden
turhaa varjostaa elämäämme,
vaan nautitaan keväisen auringon säteilystä antaumuksella!

Kuukauden kuva

Perjantai 6.4 (vk 14): Ville, Vili, Jami, Viljami,
Vilho, Vilhelm
Lauantai 7.4: Allan, Ahvo
Sunnuntai 8.4: Suoma, Suometar
1. Sunnuntai pääsiäisestä
Romanien kansallispäivä
Maanantai 9.4. (vk 15): Elias, Eelis, Eeli, Eljas
Mikael Agricolan päivä
Suomen kielen päivä, liputuspäivä
Tiistai 10.4: Tero
Keskiviikko 11.4: Minea, Verna
Torstai 12.4: Julia, Julius, Janna, Juuli, Janni,
Juliaana
Perjantai 13.4: Tellervo

Aurinko

Aurinko nousee Ylivieskassa klo 6:23 ja laskee
klo 20:27. Päivän pituus on 14 h, 4 min.

Ateriapalvelun ruokalista

Perjantai: Kalakeitto, lihaleikkele, vatkattu
aprikoosipuuro
Lauantai: Jauhelihakiusaus, punajuuriviipaleet,
mustaherukkakiisseli
Sunnuntai: Karjalanpaisti, perunamuusi,
sienisalaatti, sitruunakiisseli
Maanantai: Jauhelihaperunalaatikko,
kaalipuolukkasalaatti, karpalokeitto
Tiistai: Metsästäjänpata, perunat, persikkasalaatti,
omenakiisseli
Keskiviikko: Porojuustokeitto, herkkukurkku,
vispipuuro
Torstai: Silakkapihvit, perunamuusi, kastike,
porkkanaraaste, mangokiisseli
Perjantai: Nakkikastike, perunat,
punakaaliananassalaatti, talkkunahyve

Jokirannan keittiön ruokalista

Perjantai: Broilervihanneskeitto, tuorekurkku,
pehmeä leipä
Maanantai: Lohikeitto, suolakurkku, pehmeä
leipä
Tiistai: Broilerpihvit, riisi, lämmin currykastike,
raejuusto-porkkanaraaste
Keskiviikko: Ohrapuuro, soppa, leikkele
Torstai: Maksapihvit, perunat, ruskea kastike,
kaali-kurkku-melonisalaatti, puolukkasose
Perjantai: Makkaravuoka, perunat, porkkana-suolakurkku-kiinankaalisalaatti

Kuka mitä häh?

Ylivieskan kameraseuran maaliskuun kuvaksi tuli "Rukan iltamäki", jonka kuvasi Vilho Kallio 14.3

1. Mitä esinettä Asterix-sarjakuvan Obelix yleensä
kantaa mukanaan?
2. Minä vuonna Alavieskan Viri on perustettu?
3. Minkä värinen on romanilippu?
4. Mikä on väkiluvultaan Ruotsin toiseksi suurin
kaupunki?
5. Millä vuosisadalla vaikutti Mikael
Agricola?
6. Kuka voitti parhaan naispääosan
palkinnon Jussi-gaalassa 2018?
7. Mikä on nimeltään Minecraft-tietokonepelissä vihreä olio, joka yleensä
räjähtää lähellä pelaajaa?
8. Mikä kappale alkaa sanoilla "Taittuu teräs hampaissa, joita hioin autiolla
saarella"?
Kysymyksen
9. Minkä niminen oli pääsiäisenä
7 hahmo.
ilmakehässä tuhoutunut kiinalainen
avaruusasema?
10. Kuka sijoittui toiseksi Venäjän presidentinvaaleissa 2018?
Vastaukset sivulla 11

Seuraava Vieskan Viikko ilmestyy pe 20.4.

SIEVIN
KEITTIÖ

Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 17.4.

ihanasti oma

Uusi palloiluhalli avattiin
Eduskunnan puhemies Paula Risikko vihki Ylivieskan
uuden hallin, joka sai nimekseen Sähäkkä. Kuvassa
nauhan leikkauksessa ovat
myös hallin rakennuttaja
Teppo Miettunen sekä Ylivieskan liikuntajohtaja Kati
Hämäläinen-Myllymäki.

Hyödynnä

KEVÄÄN EDUT
Katso www.sievinkeittio.ﬁ
MYYMÄLÄ KÄRKKÄINEN

Vuosi 1918
käsittelyssä Sievissä
Sievissä järjestetään lauantaina 14. huhtikuuta 2018
klo 11 alkaen kaikille kiinnostuneille avoin tilaisuus,
jossa käsitellään vuoden
1918 tapahtumia Sievissä
ja ulkomaailman tapahtumien heijastusta pienelle
paikkakunnalle.
Tilaisuudessa kuullaan
lyhyitä alustavia puheenvuoroja, jotka käsittelevät
aihetta eri näkökulmilta.
Tohtori Anne Ruuttula-Vasari käsittelee Sievin tapahtumia tutkijan
näkökulmasta. Toimittaja
Tapani Sillanpää käsittelee
sisällissodan tapahtumia
Sievin naapureissa ja lähi-

seudulla. Kansanedustajat
Hanna Sarkkinen ja Juha
Pylväs valottavat tapahtumia ja seurauksia politiikan
näkökulmasta ja historian
harrastaja, kulttuurisihteeri
Veikko Väntänen kertoo,
miten tapahtumat voimallaan vetävät mukaansa tavallisia maan hiljaisia.
Kun myllerrys oli ohi,
säilyikö Sievi entisellään?
Siihen yritetään löytää vastauksia.
Tilaisuuden järjestää
Ylivieskan seudun kansalaisopisto, Sievin kunta,
Sievi-seura ja Kiiskilän
työväentalon tiimi.

Ylivieskan ja Alavieskan taajamissa tulvan mahdollisuus
Kevät lähestyy ja veikkailut
siitä, millaiseksi kevättulva kehittyy ovat alkaneet.
Tulvan ennustaminen on
vaikeaa, mutta onneksi
vesitilannetta seurataan
meillä jatkuvasti. Tulvakeskus julkaisee ennusteita
säännöllisesti ja antaa tarvittaessa varoituksia. Jos
tietää asuvansa tulvaherkällä
alueella, on syytä tarkistaa
oma tilanne tulvakartoilta,
joita on tehty mm. suurimpien jokien varsille, rannikkoalueelle ja eräille järville.
Kartat löytyvät mm. netistä
Tulvakarttapalvelusta.
Ylivieskan Katajaoja ja
Salmelanoja sekä Alavieskan
Kähtävänoja ja Pääskykanava voivat tulvia siten, että
niiden tulva-alueet ulottuvat
myös rakennetuille alueille.
Asiaa selvitettiin Tulvatie-

to-hankkeessa teetetystä
tulvakartoituksessa. Yleensä
talot on perustettu ympäröivää maastoa korkeammalle, mutta harvinaisen
tulvan sattuessa yksittäisten
talojen kastumisvaaraa ei
voida sulkea pois tämän
kartoituksen perusteella.
Vähän pienemmilläkin virtaamilla voi syntyä uhkaavia
tilanteita ja vesi voi nousta
alikulkuihin. Yleisemmät
tulvat voivat uhata ainakin
piharakennuksia.
Sivu-uomien tulvakartat
täydentävät jo aikaisemmin
ELY-keskuksen teettämää
Kalajoen pääuoman tulvakarttaa ja nekin on julkaistu
netissä. Yhdessä ne auttavat
kaikkia alueen toimijoita
ymmärtämään tulvavaaraa
ja tukevat maankäytön ja
kuntatekniikan suunnittelua.

Tulvakartat perustuvat
laskennalliseen mallinnukseen. Tulos kuvaa avovesitilannetta. Esimerkiksi
vaikeasti ennakoitavien
jääpatojen aiheuttamat
tulvat voivat olla hyvin
arvaamattomia.

Ilmastonmuutos
vaikuttaa tulviin
Tulvakartoituksessa arvioitiin myös ilmastonmuutoksen vaikutusta tulvien
suuruuteen. Ylivieskan Katajaojan ja Salmelanojan
tulvat ovat suurimmillaan
rankkasateiden seurauksena.
Ilmastonmuutoksen myötä
rankkasateiden arvioidaan
yleistyvät ja pahenevan,
mikä kasvattaa osaltaan
tulvariskejä myös Katajaojan ja Salmelanojan var-

silla. Ilmastonmuutoksen
vaikutuksia arvioitaessa
rankkasateen intensiteetti
arvioitiin tulvakartoituksen
yhteydessä 20 % nykyistä
suuremmaksi. Sateet ovat
rankempia, minkä lisäksi
niiden ajankohta muuttuu siten, että talvitulvat
yleistyvät.

Tulviin
varautuminen
kannattaa
Valtiolla, kunnilla ja pelastuslaitoksilla on omat
roolinsa tulvavahinkojen
ehkäisyssä ja torjunnassa.
Tulviin varautuminen edellyttää myös kiinteistöjen
omistajilta omatoimista
varautumista. Jos riski rakennuksen kastumisesta
on suuri, kannattaa miettiä

Tulvakarttapalvelun avulla voidaan ennakoida vaikkapa kotipihan tulvariskit.
hyvissä ajoin etukäteen miten rakennuksen voi tulvan
uhatessa nopeasti suojata
kastumiselta. Yksinkertaiset
keinot, kuten rakennusmuovi ja hiekka, ovat yleensä
toimivia ja myös edullisia.
Jokaisen tulisi huolehtia,
että oma vakuutusturva
kattaa tulvavahingot. Kor-

vauksen ehtona on vesistötulvan poikkeuksellisuus.
Sen hahmottaminen voi olla
vaikeaa, sillä tällainen tulva
toistuu keskimäärin vain
kerran 50 vuodessa. Omatoimiseen varautumiseen
kuuluu myös rakennusten
suojaaminen tulvavedeltä
tarpeen vaatiessa.

Tulvia menneiltä vuosilta

Rahkolan koulun edusta näytti tältä 1985.

Virtalan päiväkodin pihaa 1985.

Jäiden lähtö 2010. Kuvat E. Kytökorpi.
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Lukijalta
Voit lähettää toimitukseemme mielipidekirjoituksesi osoitteeseen
toimitus@vieskanviikko.fi tai internet-sivujemme lomakkeella.

Ulosotossa jo liian moni tavallinen ihminen
Suomi on velkakriisissä.
Kyse on tavallisten ihmisten
ajautumisesta velkojen ja
ulosottojen julmaan kierteeseen. Perintätoimistot
lähettävät valtavan määrän
uhkaavia kirjeitä joka päivä.
Voudit perivät saamisia
yli neljäsadallatuhannelta suomalaiselta. Määrä
on hälyttävän suuri. Kun
useampi kuin joka kymmenes aikuinen on ulosotossa,
on asialle tehtävä jotakin.
Ulosottoon on päädytty monesta eri syystä ja
perinnässä olevat saatavat
vaihtelevat myös määrältään. On kymmenien tu-

hansien eurojen velkoja,
joista ei saada perittyä edes
viivästyskorkoja. Ne ovat
omiaan ajamaan ihmisen
elinikäiseen velkavankeuteen. Työssä käynnissä ei
enää ole mieltä, kun palkat
hupenevat korkoihin.
Huomattavan suuri osa
ulosotoista koskee kuitenkin
pienempiä saamisia: noin
40 % velallisista on ajautunut
ulosottoon enintään satasiin
nousevien saamisten takia.
Kaiken keskellä Sipilän
hallitus purkaa normeja ja
poistaa perintäyhtiöiden
luvanvaraisuuden. Perintäyhtiöiden ”hallinnollista

taakkaa” halutaan vähentää,
ja jatkossa niiltä edellytetään vain rekisteröitymistä.
Täytyy vain toivoa, että
alalle tulijoita valvotaan
riittävästi, sillä ylilyöntejä
on jo nyt liikaa.
Kertakaikkista ihmelääkettä ei velkakriisiin
löydy. Asialla on nimittäin toinenkin puoli: jos
osa velallisista voisi jättää
velkansa hoitamatta, kaatuisivat kustannukset muille.
Luottoa ei tällöin enää saisi
ilman asunnon tai muun
omaisuuden panttaamista.
Ja velkarahan korkoihin
liitettäisiin reilut riskilisät

kaikilta rahaa tarvitsevilta.
Nykyaikainen yhteiskunta toimii luoton varassa.
Ruokaostoksista suurin osa
maksetaan korteilla, ja usein
käytetään muutaman viikon korotonta maksuaikaa.
Liki kaikki asuntokaupat
edellyttävät velanottoa, ja
lainarahaa on tarjolla miltei
kaikkiin muihin isompiin
hankintoihin. Luottotietojen
on oltava kunnossa. Jos aikoo
vuokralle asumaan, tulevat luottotiedot silloinkin
vastaan vuokranantajien
selvittäessä maksuhäiriöt.
Jopa töihin pääsy saattaa tyssätä, jos velkoja on

ulosotossa.
Ongelmavyyhdin purkaminen pitäisi aloittaa
julkishallinnon maksurästien
ulosotosta. Ulosottoasioista
on nimittäin 40 % juuri näitä. Kyseessä on arvatenkin
rästissä olevia sairaalamaksuja ja muita julkisten palveluiden käytöstä perittäviä
asiakasmaksuja.
Hyvinvointivaltion ei ole
järkevää antaa palveluita
toisella kädellä ja ulosottaa
maksuja toisella. Palvelumaksujen hoitaminen pitäisi
voida siirtää sosiaalisen
luototuksen piiriin: maksuja
perittäisiin, mutta ilman

kohtuuttomia korkoja ja
kuluja. Tälle uudistukselle
tulee kiire. On nimittäin
aiheellista pelätä, että hallituksen sote-uudistuksen
kasvattamia kuluja peritään
aikanaan korkeampina asiakasmaksuina.
Yhteiskunnalla ei ole
varaa antaa ison joukon
ihmisiä syrjäytyä velkakierteen vuoksi. Ilmiön laajuus
ja sen aiheuttama kärsimys
edellyttävät, että tilannetta
ryhdytään korjaamaan välittömästi.
Tytti Tuppurainen
Kansanedustaja, sd.
Oulu

Hoitoalan työntekijöiden rokotesuojasta
Uusi tartuntatautilaki 1.3.
toi työnantajalle velvoitteen
huolehtia henkilökunnan
rokotesuojasta. On käynyt
ilmi, että lain tulkinnassa on todella suuria eroja
työnantajien välillä ympäri
Suomea ja työntekijät ovat
joutuneet tilanteen vuoksi
varsin eriarvoiseen asemaan.
Sanotaan, että rokottautuminen on vapaaehtoista,
mutta käytännössä se on
aiheuttanut sen että osaa
kausi-influenssarokotuksista
kieltäytyneitä on uhattu
varoituksilla, pakkolomilla
ja jopa irtisanomisilla. Osaa
on velvoitettu pitämään
vuosilomia influenssakauden
ajan tai on siirretty muihin
tehtäviin. Eräissä paikoissa
hoitoalan ammattilisille oli
ehdotettu työtä keittiöllä
tai autohallin siivoamista.
Osa ei ole saanut palata
lainkaan työpaikalle 1.3.
jälkeen ja määräaikaisia
työsopimuksia ei ole jatkettu.
Jos irtisanomia tulee, se ei
vaikuta vain irtisanottuun
itseensä, vaan myös hänen
koko perheeseen. Useilla
on isot asuntolainat, pienet
lapset. Useissa tapauksissa alanvaihto tarkoittaa
paikkakunnan vaihtoa tai
hoitoalalla pysyäkseen, maan
vaihtoa. Ruotsissa tämä
esitetty tartuntatautilaki
ei ole mennyt läpi. Siellä

onkin nyt huomattu tästä Suomen rokotepakosta
aiheutunut mahdollisuus.
Ruotsi ja myös Norja on
aktivoituneet rekrytoimaan
hoitajia Suomesta. Niissä maissa Suomalaisten
hoitajien ammattitaitoa
arvostetaan suuresti. Se ei ole
kiinni influenssarokotteesta.
Onkohan päättäjät arvanneet lakia laatiessaan tämän
lain aiheuttamat seuraukset?
Tällä on väistämättä suuria
vaikutuksia myös työhyvinvointiin. Tämä myös
karsii tälle matalapalkkaiselle alalle hakeutumista, jos
ehtona alalla työskentelyyn
on velvoite ottaa vuosittain
influenssarokote jonka tehosta ja turvallisuudesta ei
ole takeita. Esimerkiksi tänä
influenssakautena rokotteen
suojateho A-virukseen on
ollut heikko, n. 12 %. Nyt
vasta Suomessa on aloitettu
tekemään tutkimusta, mitä
mahdollisia vaikutuksia
vuosittaisilla influenssarokotuksilla on. THL:n
ylilääkäri Hanna Nohynekin sanoin: ”Haluamme ymmärtää paremmin,
mitä lain noudattamisesta
immunologisesti seuraa”.
Eikö tämä olisi pitänyt
olla tehtynä, jo ennen lain
velvoitetta. Monella on
omakohtaisia kokemuksia,
että influenssarokote ei

sovi kaikille. Eihän kaikki
lääkkeetkään sovi kaikille.
Joillekin influenssarokotteesta tulleiden oireiden
kirjo voi olla lievästä hyvinkin vakavaan. Jokainen
on omien kokemustensa
asiantuntija ja näille pitäisi
antaa enemmän painoarvoa.
Kaikkea ei voi tutkimuksilla
todistaa.
Me influenssarokotuksesta kieltäytyneet ja nyt
pakon alla rokotukselle vastoin omaa tahtoa alistuneet
hoitoalan ammattilaiset,
emme yleisesti ole rokotevastaisia. Pidämme kauan
käytössä olleita ja pitkään
tutkittuja täsmärokotteita
tärkeinä ja tarpeellisina.
Emme vastusta influenssarokotuksia, mutta vastustamme ehdotonta pakkoa
vuosittaiseen rokottautumiseen influenssarokotteella
ja olemme huolissamme
tiettyjen ammattiryhmien
itsemääräämisoikeuden ja
valinnanvapauden menettämisestä. Samalla menetetään myös mahdollisuus
harjoittaa omaa ammattia,
johon ollaan kouluttauduttu useiden vuosien ajan.
Ammattia, johon aiemmin
olemme kelvanneet ilman
kyseenalaistamista. Monella
on erikoistumiskoulutuksia
ja erityisosaamisia, joita ei
ole kaikilla. Tuntuu siltä, että

1.3. lähtien koulutuksella
ja työkokemuksella ei ole
merkitystä, vaan pääosassa
on nyt se, onko ottanut
influenssarokotteen. Mistä
saadaan influenssarokotteesta kieltäytyvien tilalle
yhtä koulutettuja, laajan
tietotaidon ja kokemuksen
omaavia hoitajia? Ei niitä Suomalaisia, hoitoalan
ammattilaisia kortistossa
kyllä notku. Rokote ei ole
ammattitaidon tae!
Influenssarokotukset
koskee todella laajaa SOTE-alan ammattijoukkoa.
Uuden tartuntatautilain
astuttua voimaan rokotesuoja vaaditaan lähi- ja sairaanhoitajien ja lääkäreiden
lisäksi myös. mm. toimintaterapeuteilta, fysioterapeuteilta, laboratoriotyöntekijöiltä, röntgenhoitajilta,
mielenterveystyöntekijöiltä,
päivätoiminnan ohjaajilta,
hoiva-avustajilta, sosiaalityöntekijöiltä, vammaispalvelun työntekijöiltä, kehitysvammatyöntekijöiltä,
hammashuollon työntekijöiltä ym. Rokote vaaditaan
myös palvelutalojen ja terveyskeskusten siivoojilta ja
huoltomiehiltä. Joissakin
paikoissa myös keittiöhenkilökunnalta. On kuultu että
jopa myös ruokapalvelu ja
ostopalvelutyöntekijöiltä
influenssarokote vaaditaan.

Vuosittaiset influenssarokotukset vaaditaan myös ihan
kaikilta terveydenhuoltoalan opiskelijoilta. Entäpä
tullaankohan tulevaisuudessa influenssarokotteet
vaatimaan myös. esim.
taksikuskeilta, kaupan- ja
kirjaston työntekijöiltä opettajilta, varhaiskasvatuksen
työntekijöiltä ym. missä
influenssatartunnan riski
on paljon todennäköisempi
kuin hoitajalta, joka on
koulutettu työskentelemään
aseptisesti.
Joillekin on voinut nyt
tulla se illuusio, että vain
rokotettu hoitaja on hyvä
hoitaja? Oletetaan että kun
on rokotettu, niin on myös
suojassa ja ei tartuttaisi.
Totuushan on, että rokote
ei estä ihmistä saamasta ja kantamasta viruksia
ihollaan ja limakalvoillaan.
Rokotettu ihminen voi siis
levittää viruksia, ihan siinä
missä rokottamatonkin. Ei
rokote ole ainoa vaihtoehto
lisätä potilasturvallisuutta.
Olisiko järkevämpää kiinnittää ennemminkin huomiota hyvään hygieniaan,
aseptiikkaan ja suojainten
käyttöön tautien leviämisen
ehkäisyssä? Influenssarokotteen teho ei koskaan tule
olemaan 100 %. Influenssaan
sairastutaan rokotteesta
huolimatta, kuten tänäkin

influenssakautena on nähty
laajasti. Kyseessä on ovela
ja muuntautuvainen virus.
Tänä vuonna SOTE-alan
työntekijöille on annettu
eniten influenssarokotuksia
kuin koskaan aiemmin. Silti
influenssaan sairastuneiden
määrä vaikuttaa olevan
suurempi kuin koskaan.
Ristiriitaista?
On ollut hienoa huomata,
että etenkin perussuomalaisilla kunnallispolitiikoilla ja
kansanedustajilla on ollut
rohkeutta tarttua uuden
tartuntatautilain myötä
ilmenneisiin ongelmiin
sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla. Kansanedustaja Arja
Juvonen on tehnyt kirjallisen
kysymyksen eduskunnalle
tartuntatautilaista ja SOTE-henkilöstön ”pakkorokottamisesta”. On myös
hienoa ollut huomata, että
yksittäiset hoitoalan ammattilaiset ovat uskaltautuneet
antaa kasvonsa tälle asialle
ja tuoneet siitä johtuvia
epäkohtia julkisuuteen.
Olemme sitä mieltä että
SOTE-alalle on palautettava työrauha ja kumottava
tartuntatautilain § 48.
Nimim. "Yhdessä yössäkö

ammattitaitomme
katosi?"
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Päivän sana
RAUDASKOSKEN KOULUN KUORO
YMK:n lauluryhmä MARTTISET
YLIVIESKAN SOTAVETERAANILAULAJAT

SU 15.4.2018 KLO 16.00
RAUDASKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO
Tule mukaan viihtymään kuoromusiikin pariin
Liput 10 €
Tuotto Raudaskosken koulun musiikkitoiminnan hyväksi

Kulttuurikysely kaikille
Vastaa kyselyyn osoitteessa
https://fi.surveymonkey.
com/r/kulttuurikysely, jotta
voimme selvittää, miten
ylläpitää ja luoda kulttuuripalveluista juuri sinua koskettavia. Vastaamiseen kuluu
reilu 10 minuuttia. Kyselyyn
voi vastata useampi henkilö
samasta taloudesta. Myös
muualla kuin Ylivieskan
seudulla asuvat voivat vastata. Vinkkaathan kyselystä
myös kaverille! Vastauksia
kerätään 4.5.2018 saakka.
Lopussa voit osallistua
arvontaan, jossa palkintona
lahjakortit Kulttuurikeskus
Akustiikan tapahtumiin ja
muita lastenkirjapalkintoja
Ylivieskan Info Kirjakauppaan.
Kysely on osa Ylivieskan
seutukunnan, Ylivieskan
kaupungin kulttuuripalveluiden, Kattilakosken

kulttuuriosuuskunnan ja
Kärsämäen kunnan Kulttuuristartti-hanketta. Vastauksia
hyödynnetään kulttuuripalveluiden kehittämisessä
alueella.

Kulttuuristartti
osallistaa kävijät
Kulttuuristartti koostuu
luovista kulttuurikokeiluista
Ylivieskan ja Kärsämäen
kuntien alueella. Kokeilut
tehdään testiryhmissä, joiden avulla kulttuuripalveluita kehitetään kävijälähtöisesti. Kokeiluiden ja kerätyn
tiedon pohjalta laaditaan
osallistamissuunnitelma
alueen kulttuuripalveluiden
käyttöön. Osallistamissuunnitelma on vapaasti
myös muiden kulttuurialan
toimijoiden käytössä.

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

Perjantaina, 6.4.2018
Ps. 43:2

www.ylivieskanseurakunta.fi

Herra, minun Jumalani,
kukaan ei ole sinun vertaisesi!
   Sinä olet tehnyt suuria tekoja,
   sinä ajattelet meidän parastamme.

Minä haluan kertoa teoistasi –
niitä on enemmän kuin voin luetella.
   Teurasuhria ja ruokauhria sinä et halua,
   polttouhria ja syntiuhria sinä et pyydä,
   mutta sinä teit minulle kuulevat korvat.
Siksi minä sanoin: ”Nyt olen tullut, Herra.

Kirjaan on kirjoitettu, mitä minun pitää tehdä.
   Jumalani, minä täytän mielelläni tahtosi,
   sinun lakisi on minun sydämessäni.”

Kirkkotalakoot
Kirkkotalakoiden hyväksi: Hannele Lampelan ja Mirkka Näverin
uutuuskirjaa Kettu ja Vanhus 25 €
ja Kirkkomatkalla-kirjaa 25 € myytävänä kirkkoherranvirastossa,
Terveystie 11 ja INFO-kirjakaupassa.
Virastossa myös kirkkosukkia, ym.
Kirkkotalakoot oli mukana Juhlarysky-tapahtumassa
23.-24.3. Savarin alueella. Tuotto Kirkkotalakoille oli
1340 euroa. Lämmin kiitos!
Juhani Palmun palaneen kirkon materiaalista tekemiä tauluja ja könninkello myynnissä tarjousten
perusteella Kirkkotalakoiden hyväksi. Lisätietoa ja
tarjoukset: www.ylivieskanseurakunta.fi.

PAM ao. 792 juhli ja palkitsi
50-vuotissynttäreillään
Pam Hotelli-ja Ravintola-alan 792 ammattiosaston
50 vuotisjuhlassa 23.03.2018
muistettiin hopeisella ansiomerkillä, pitkäaikaisesta
aktiivisesta toiminnasta
osaston hyväksi seuraavia
jäseniä:
Tarja Haarakangas
Hilja Hannula
Riitta Hongell
Riitta Hämäläinen
Ritva Järvikuona
Tuula Kariniemi
Leena Katajisto
Maarit Someroja
Hannele Vikman

Kuvassa vasemmalta Tuula Kariniemi, Hannele Vikman, Maarit Someroja, Tarja
Haarakangas, Leena Katajisto, Hilja Hannula, Riitta Somero ja Ritva Järvikuona
(Riitta Hongell ei paikalla). Kuva Raija Valkola.

Kastettu: Alisa Vilhelmiina Hirvelä, Aaro Jaakko Aukusti Hirvelä, Olivia
Iisa Helena Hietala, Kaarlo Aukusti Eskola
Kuollut: Veikko Seppo Schroderus 71 v. (Merijärvi)
SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 6.4. klo 19 Oloilta Rauhanyhdistyksellä.
La 7.4. klo 18 Aikuisten illallinen Rauhanyhdistyksellä.
Su 8.4. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Riikka Talvitie, Niko
Salminen, Eeva Korhonen, pyhäkoulu, kirkkokahvit, Radio Pooki; klo
17 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Miika Koskela ja Jorma Manninen,
radiointi Pookiin; klo 19 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone
Lydiassa.
Ma 9.4. klo 17 Ystävyyden kerho Pietarin Vitiksessä.
Ti 10.4. klo 9 Perhekerho Pietarissa; klo 13 Tiistaikerho Rauhanyhdistyksellä.
Ke 11.4. klo 7.30 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone Lydiassa; klo 11.45-13.45 Ekavauvakerho Toimitalo Pietarissa; klo 18 Raamattu- ja yhteyspiiri toimitalo Pietarissa, miehet Laguksessa, naiset
Lydiassa; klo 18.30 Gospelkuoron harjoitukset Suvannon kappelilla;
klo 18.30 Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä, Veli Matti Linnanmäki.
To 12.4. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 13 Varttuneen väen kerho
ja Lähetyspiiri Mariassa; klo 13.30 Hartaus Sipilässä, Pekka Typpö;
klo 15.30 Eläkeliiton kuoron harjoitukset Mariassa; klo 17 Lapsikuoron harjoitukset rippikoulusalissa; klo 18 Kirkkokuoron harjoitukset
Suvannon kappelilla; klo 18 Nuorisokuoron harjoitukset rippikoulusalissa.
Pe 13.4. klo 19 Nuorten perjantai rippikoulun käyneille Rauhanyhdistyksellä.
La 14.4. klo 19 Englanninkieliset seurat Rauhanyhdistyksellä, tulkataan suomeksi, Eero Salin.
Su 15.4. klo 10 Perhemessu ja päiväkerhotyön 50-vuotisjuhla
Suvannon kappelissa, Riikka Talvitie, Timo Määttä, Teija Siirtola, Elisa
Torvikoski, ruokailu; klo 13 Uusheräyksen seurat Betaniassa, Matti Silvola; klo 14 Hartaus Kotikartanossa, Miika Koskela, klo 14.30 Seurat
Rauhanyhdistyksellä, Jouni Hintsala ja klo 16 Kyösti Marjanen; klo 18
Siioninvirsiseurat Mariassa
Seurakunnan ateriapalvelu Mariassa avoinna ma-to klo 10.30-13,
pe klo 10.30-12. Lounaan hinta eläkeläisille 6,50 e, muilta 7,50 e.
Lisätietoja Maarit Repo 044-7118630.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma-ke klo 9-15, to klo 11-17, pe suljettu,
p. 044-7118 610, os. Terveystie 11.
Kirkkotalakoiden hyväksi: Hannele Lampelan ja Mirkka Näverin
uutuuskirjaa Kettu ja Vanhus 25 e ja Kirkkomatkalla-kirjaa 25 e myytävänä kirkkoherranvirastossa, Terveystie 11 ja INFO-kirjakaupassa.
Virastossa myös kirkkosukkia, ym.
DIAKONIA		
Diakoniatyön asiakasvastaanotto on avoinna ti-pe klo 8.30-10.
Päivystysaikana vastaa numero 044-7118670.
Kirkkokyyti Suvannolle lähtee sunnuntaisin klo 9.40 seurakuntakoti
Marian pihasta ja paluu tilaisuuden jälkeen. Kyydin omavastuu 2
euroa.
Kehitysvammaisten rovastikunnallinen kirkkopyhä su 22.4. Kalajoella, klo 10 Messu Kalajoen kirkossa, liturgi Suvi Lehtimäki, saarna
Hanna Fähnrich, lapsikuoro Annukka Palolan johdolla. Kirkon jälkeen
ruokailu, juhla ja kakkukahvit seurakuntakodilla. Ilmoittautuminen to
12.4. mennessä Jaana Tuomi p. 044 7118627 tai Satu Similä p. 044
7118628.
LAPSET
Pyhäkoulu sunnuntaisin jumalanpalveluksen saarnan aikana Suvannon kappelissa.
Päiväkerhotyön 50-vuotisjuhla su 15.4. Suvannon kappelissa, klo
10 Perhemessu, jonka jälkeen ruokailu ja juhla, mm. päiväkerholaiset
esiintyvät. Mahdolliset muistamiset voi osoittaa Ylivieskan seurakunnalle FI695534051000080, viestiksi Päiväkerho 50 vuotta. Lahjoitukset käytetään uuden kirkon lastentilan lelujen hankintaan.
VARHAISNUORET
Ke 4.4. klo 17 Askartelukerho 1-2lk Vitiksessä; klo 17 Välipalakerho
1-2lk Vitiksessä; klo 18 Pelikerho 3-4lk Vitiksessä; klo 18.30 Kokkikerho 4lk Vitiksessä.
To 5.4. klo 17 Kokkikerho 3 lk Vitiksessä; klo 17 Liikuntakerho 1-2lk
Vitiksessä; klo 18.30 Kokkikerho 5-6lk Vitiksessä.
Ke 11.4. klo 17 Askartelukerho 1-2lk Vitiksessä; klo 17 Välipalakerho
1-2lk Vitiksessä; klo 18 Pelikerho 3-4lk Vitiksessä; klo 18.30 Kokkikerho 4lk Vitiksessä.
To 12.4. klo 17 Kokkikerho 3 lk Vitiksessä; klo 17 Liikuntakerho 1-2lk
Vitiksessä; klo 18.30 Kokkikerho 5-6lk Vitiksessä.
NUORET
To 5.4. klo 14.30-16.30 Oloilta seiskaluokkalaisille Nuorisotila Vitiksessä. Kaikki 7-luokkalaiset pelailemaan, tekemään läksyjä, tapaamaan
kavereita ja syömään välipalaa; klo 18.30 K-16 lautapeli-ilta Vitiksessä.
Pe 6.4. klo 18 Oloilta Nuorisotila Vitiksessä.
To 12.4. klo 14.30-16.30 Oloilta seiskaluokkalaisille Nuorisotila Vitiksessä. Kaikki 7-luokkalaiset pelailemaan, tekemään läksyjä, tapaamaan
kavereita ja syömään välipalaa; klo 18.30 K-16 lautapeli-ilta Vitiksessä.
Pe 13.4. klo 17-18, 8-Action (ryhmä 2) ja Oloilta klo 18-23, Nuorisotila Vitis, Toimitalo Pietari B-sisäänkäynti; Nuorisotila Vitiksessä.
MUU TOIMINTA
Matka Herättäjäjuhlille Tampereelle 6.-8.7.2018 Alustava ohjelma:
Bussilla lähtö aamulla reittiä Alavieska-Ylivieska-Tampere. Majoitus
Scandic Hotell Rosendahl. Hinta 246 e/hlö (väh. 32 hlöä). Lisätiedot ja
ilmoittautuminen 31.5. mennessä: p. 0201 303 395 / Pohjolan Matkan
Kajaanin toimisto tai matkat.kajaani@pohjolanmatka.fi.

Kirkkoherranvirasto avoinna ma-ke 9-15, to 11-17, pe suljettu
Kirkkoherranvirasto, Terveystie 11, puh. 044 7118 610
Talous- ja tiedotustoimisto ma-ke 9-15, to 9-16, pe suljettu
Taloustoimisto, Terveystie 11, puh. 044 7118 601

6

Perjantai 6.4.2018

Runoilupalsta
Haluatko että runosi julkastaisiin Vieskan Viikossa? Lähetä se osoitteeseen
toimitus@vieskanviikko.fi. Julkaisemme lehdessä lukijoiden lähettämiä runoja,
ehkä juuri sinun on luettavissa seuraavassa lehdessä!
Miks kurtut pitää suoristaa?
Kiharatkin siloittaa?
Miks läskit täytyy liottaa?
Muutkin loput laihuttaa?
Miks tumma pitää vaalentaa?
Haalee vaihtaa tummempaan?
Miks pieni täytyy suurentaa?
Vanha koittaa nuorentaa?

Miks moni manaa outouttaan?
Outo vaihtuu normimpaan?
Huomaakohan monikaan,
kuin moni muuttaa muotoaan?
Luojan luomaa kaikki vaan?
Kaikki kukkii tavallaan.
Laura Sakko

Mitä eilen oli

Nähdä ne näyt kun
yö on pimeys joka
herättää sinut kuuntelemaan
räntään unohtuneitten päivänvarjojen
tulevia aurinkoja
jotka tekee ruosteen
ja lahottaa kaiken alleen.
Tänään kun herään on aurinko
talvi on mennyt.
Pyydystän Sinulle apiloita
keität niistä Äiti teetä.
Sinä juot ja minä kehrään.
Minä juon ja Sinä kehräät.
Näin me muutimme toisiamme
meistä tuli kukkia ja aamukastetta.

Ikkuna- ja
oviasennusnäytös
Kaisaniemessä
Sievin Remontti järjesti
yhteistyössä Ovikauppa
Erman kanssa ikkunaja oviasennusnäytöksen
Ylivieskan Kaisaniemen
asuinalueella.
Kohteena oli vuonna
1977 valmistunut elementtitalo ja Juha Neuvonen
kertoikin että tällaisissa
kohteissa ikkunoiden vaihto
on kannattavaa, sillä se tuo
energiansäästöä.
Yrityksen tekemänä työstä saa myös kotitalous
vähennyksen.

Ammattilaisten tekemänä vaihto sujui sutjakkaasti Sievin Remontin Juha Neuvosen (vas.) ja Valtteri Ranuan
toimesta.

Näistä ajoista jos pidettäisiin kirjaa
olisimme kenties runoilijoita
yksisuuntaisten katujen pysähtyneitä
ohikulkuviittoja.
Kaksinaisia eriparikenkiä.
Samassa ojassa selällään maaten.
Piirtäisimme voikukan laskuvarjoilla
uuden maailmankartan.
Emme hyvästelisi koskaan
vaan olisimme joskus hiljaa
mutta alati toisillemme läsnä.
Kaksi lapasta pyykkinarujen ripustetuille
nälkäisille mutta tyytyväisille
kehrääjälangoille.

Menneitten polkujen reittejä
voi tassutella vain yhteen suuntaan.

Sanat Asseri Makkonen
Kuva Aili Santaholma

Tällä viikolla palkintona 20 € lahjakortti
S-ryhmän liikkeisiin
Vastaa verkkosivujemme kautta osoitteesta
vieskanviikko.fi/mainoskisa, mikä tämän lehden mainoksista oli
mielestäsi mielenkiintoisin.
Jättämällä yhteystietosi osallistut myös arvontaan.
Aikaa osallistumiseen on pe 13.4. saakka.

Seuraa kisaa Facebookissa!

Sisäleikkipuisto
Alavieskassa
MLL:n Alavieskan yhdistys järjestää 14.4. kello
11-16 sisäleikkipuiston
yhtenäiskoulun Alavieska-salissa. Saliin on vuokrattu kolme pomppulinnaa,
lisäksi koulun välineistöstä
valmistetaan erilaisia temppuratoja ja liikuntapisteitä.
Lapset voivat koristautua
kasvomaalauksilla tai teettää
itselleen pikakampauksen.
Vanhempia miellyttänee
eniten hierontapiste tai
kosmetiikkaosasto, jossa
mahdollisesti tehdään myös
käsihoitoja.
Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetyssä
tapahtumassa kävi enem-

män väkeä kuin ennalta
osattiin arvata. Tällaisen
tapahtuman järjestäminen
vapaaehtoisvoimin on melkoinen voimainponnistus

- varsinkin, kun MLL:n
hallituksen jäsenet ovat lähes
kaikki pienten lasten äitejä.
Tänä vuonna tilanteeseen
on varauduttu.
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Rakastavat kädet
”Nuo viattomat kädet, kädet Kristuksen.
Ne Golgatalla ristille naulittiin.
Nuo haavoittuvat kädet, siunaavat lasta maan.”

Anna-Liisalle toisten
auttaminen on luonnollista
Ylivieskalainen Anna-Liisa Haapakoski on tehnyt
vapaaehtoistyötä jo usean vuosikymmenen ajan. Siihen
on aikojen saatossa kuulunut monipuolisia tehtäviä ja
edelleen Anna-Liisa on monessa mukana. Myös hänen
työuransa on ollut sosiaalialalla, hän on Ylivieskan ensimmäisiä perhepäivähoitajia. Myös alan kursseja hän
on suorittanut useita, ensimmäiset jo 80-luvulla.
Pitkään vapaaehtoistyössä
toiminut Anna-Liisa tietää
oman kokemuksen myötä
paljon vapaaehtoistyöstä.
Hän on kasvanut auttamisen
parissa, sillä hänen oma
isänsä sairastui kun hän
oli vielä lapsi. Anna-Liisa
kertoo, kuinka hän muistaa
lapsuudestaan, kun perheet,
sukulaiset ja naapurit olivat tiiviimmin yhdessä ja
silloin toisten auttaminen
oli luonnollista. Nykyään
tällainen ei ole mitenkään
itsestäänselvyys, vaan yksinäisyyttä näkee joka puolella.
Tämä onkin yksi syy, että
Anna-Liisa luonnostaan
ajautui vapaaehtoistöihin.
Vuonna 1973 Anna-Liisa
aloitti työskentelyn perhepäivähoitajana. Tuolloin ala
oli täällä vielä uusi ja hän
olikin ensimmäisiä perhepäivähoitajia Ylivieskassa.
Hänellä oli hoidossa myös
erityislapsia ja mukana oli
usein myös yksinhuoltajien
lapsia. Tällöin alkoi myös
Anna-Liisan vapaaehtoistyö,
sillä iltaisin hän usein myös
vieraili yksinhuoltajaperheissä auttamassa arjen
pyörittämistä. Hän myös
tarvittaessa hankki vaatteita
lapsille ja kertoo eräänkin
kerran vaatettaneensa lapsen, joka oli ollut pelkissä
alusvaatteissa ulkona. Perhepäivähoitajana Anna-Liisa
toimi kolmentoista vuoden
ajan ja hän myös piti seurakunnan pyhäkoulua.

työskenteli kunnes päätyi
miehensä omaishoitajaksi.
Yli kaksi vuotta Anna-Liisa
hoiti puolisoaan, kunnes
helmikuussa 2012 tuli väistämätön jäähyväisten aika.
”Omaishoitajan työ on raskasta ja yleensä siinä toimii
aivan yksin. Olisi mahtavaa
jos sitä työtä tuettaisiin ja
arvostettaisiin enemmän”,
Anna-Liisa toteaa hiljaisesti. ”Olen onnellinen että
pystyin hoitamaan miestäni
kotona loppuun saakka. Sen
jaksoin, vaikka olin itsekin
osan ajasta sairaseläkkeellä,
sillä myös oma terveyteni
petti.” Vapaaehtoistyötä
Anna-Liisa tekeekin sen
verran kuin terveys antaa
myöten. ”Se pitää omankin
mielen virkeänä, mutta oma
terveys pitää muistaa ja
osata voinnin sitä vaatiessa
sanomaan myös ei.”
Vuonna 1985 hän ryhtyi
käymään terveyskeskuksen
osastolla piristämässä siellä
olevien elämää. Tähän kuului muun muassa lehtien
lukemista, juttutuokioita
ja laulamista. Tätä hän teki
muutaman kerran viikossa
tilanteen mukaan, jonka
lisäksi Anna-Liisa järjesti
viriketoimintaa myös vanhuksille. Tällä hetkellä hän
on yksi kerhon vetäjistä
Kotikartanossa ja lisäksi hän
myös vetää omaishoitajien
vertaistuen päiväryhmää,
molemmat tapahtuvat kerran kuukaudessa.
Kotikartanossa hän hyödyntää musiikkia monin
Omaishoitajan
eri keinoin ja kertoo, että
työ on
kuuntelun lisäksi laulamikuormittavaa
nen on erittäin mieluisaa
Sen jälkeen hän siirtyi vai- senioreiden kesken. Myös
keavammaisten koulun- luonto ja ajankohtaiset teekäyntiavustajaksi ja myös mat kuten pääsiäinen tai
tämän työn saralla hän Kalevala tuova oman violi alueen ensimmäisiä. vahteen kerho-ohjelmaan.
Tämän jälkeen hän oli kau- Osallistujien määrä halutaan
pungin vanhustyössä, niin pitää sopivan pienenä ja
sanotusti kenttätyössä. Kun yleensä heitä on mukakehitysvammaisten asun- na kymmenisen henkilöä.
tola Kotitupa Ylivieskassa Apuna kerhotoiminnan
avattiin Anna-Liisa toimi suunnittelussa on ohjeissiellä muun muassa asun- tuskirjoja, eli virikkeitä ei
tolan hoitajana. Siellä hän tarvitse itse keksiä. ”Usein

(Vapaaehtoistyön kurssimateriaalista)

Kaikkia näitä hän tekee nyt
kuitenkin omaa terveyttään
kuunnellen. ”Itsestään pitää
pystyä pitämään huolta,
jotta kykenee ja jaksaa auttaa toisia.” Anna-Liisa on
mukana myös kahdessa paikallisessa kuorossa ja pitää
sitä mukavana ja ihmisiä
ilahduttavana toimintana.
”Laulaminen ja kuunteleminen ovat molemmat
hyvää terapiaa.”
Anna-Liisa kiteyttää
hyvin vapaaehtoistyön tavoitteen, joka on omalla
toiminalla lievittää yksinäisyyden, sairauden tai
vamman tuomia vaikeuktarinoita alkaa pulppuamaan Vertaistukea ja
sia ja näin ollen pyrkiä
ihan yllättäen ja aika kuluu läsnäoloa
parantamaan elämisen
kuin siivillä”, Anna-Liisa
laatua. Vapaaehtoistyö on
naurahtaa.
Aina kaiken avun ei tar- vuorovaikutusta, vierellä
vitse tapahtua kasvotusten. kulkemista, läsnäolemista,
Yhdistys- ja
Anna-Liisa on usein kon- kuuntelemistä, arvostusta ja
järjestötaktissa myös puhelimitse, kunnioittamista. Unohtatoimintaa
sillä esimerkiksi monet matta yhdessä nauramista
vertaistukiryhmät toimivat sekä oppimista toisiltamme.
Lisäksi Anna-Liisa on Sy- valtakunnallisesti. Tästä ”Kaikenlainen seuranpito
dänyhdityksen hallituk- esimerkkinä on läheisen on lääkettä.” Anna-Liisa
sessa, jossa hän osallistuu menettämisen verkosto, kehoittaakin lähtemään
erilaisten tapahtumien ja jossa Anna-Liisa auttaa vapaaehtoiseksi, mikäli on
keräyksien järjestämiseen ja antamalla vertaistukea ylimääräistä aikaa sekä voitoimii muun muassa yhdi- puhelimitse. Myös muita mia ja halua olla mukana
tyksen seurakuntavastaava. apua tarvitsevia tahoja on auttamassa yksinäisiä ja
Eläkeliiton hallituksessa ollut kauempana, jolloin huonokuntoisia. ”Omat
Anna-Liisa tekee saman- puhelinkontaktilla pystyy taitosi riittävät, sillä vapaatyyppisiä tehtäviä ja on auttamaan. ”Vapaaehtoistyö ehtoinen ei korvaa ammattilisäksi vapaaehtoisvastaava. voi olla myös talkootyyp- laisen työtä, vaan hän ohjaa
Hän saakin usein puhe- pistä, avustamista retkillä tarvittaessa asiantuntijalle.
luita esimerkiksi terveys- ja tilaisuuksissa sekä ker- Se on myös maksutonta
keskuksesta, jossa häneltä hotoimintaa”, Anna-Liisa molemmille osapuolille, tätä
työtä ei tehdä rahalla vaan
kysytään olisiko tiedossa luettelee.
vapaaehtoinen avustamaan
Eikä vapaaehtoitoiminta rakkaudella”, Anna-Liisa
erinäisissä tehtävissä. Hän lopu vielä tähän, Anna-Lii- hymyilee.
siis organisoi vapaaehtoisia sa on monessa mukana
autettavien pariin ja toteaa käytettävissä olevan ajan Ystävän rooli
että uusia ihmisiä tarvit- ja jaksamisen puitteissa.
taisiin kipeästi toimintaan Hän tekee Tuokiotuvalla Ystävätoiminnan suhteen
mukaan. ”Kerhotoimintaa- emäntävuoroja ja on mukana Anna-Liisalla on monia
kin pitäisi olla enenmmän, myös Marttatoiminnassa. hyviä ohjeita. Ensimmäisenä
mutta ei ole tekijöitä”. Hän
toivookin että kaupunki ryhtyisi järjestämään matalan
kynnyksen kursseja uusille
vapaaehtoisille.
Hän myös mainitsee
että sosiaalialan oppilaitos
ja kansalaisopisto voisivat
Tervetuloa Esperi Hoivakoti Suvannon
ryhtyä tarjoamaan osaamistaan vapaaehtoistyölle.
Avoimiin Oviin 11.4. klo 14-16.
”Opiskelijat saattaisivat
Kerromme hoivapalveluistamme sekä
hyvinkin olla innostuneinautimme yhdessä virkistävät päiväkahvit!
ta tällaisiin tehtäviin. Jos
se sisällytettäisiin osaksi
Tarjoamme lämminhenkistä hoivaa ja
opiskeluja, kaikki voisivat
turvallista asumista ikäihmisille Ylivieskassa.
hyötyä siitä ja innostaa muMeillä käy palveluseteli.
kaan uusia ihmisiä. Kaikki
apu on aina tarpeen ja avun
Kysy lisää: Merja Saari 050 302 4081
tarvitsijoita on enenevissä
Hoivakoti Suvanto, Mikontie 3, Ylivieska
määrin”.

Tervetuloa
tutustumaan!

on hyvä ottaa selvään ystävän odotuksista. On myös
hyvä miettiä kuinka usein
käyt, kuinka kauan vietät
aikaa ja mitä tehdään. Myös
yhteydenottotapa on hyvä
olla tiedossa ja tärkeää on
myös ilmoittaa etukäteen
jos tulee jokin este. ”Ystävätoiminnan voi lopettaa, sillä
se on vapaaehtoista. Oma
jaksaminen pitää muistaa ja
joskus voi olla niinkin, että
oma perheesi tarvitsee sinua
äkillisesti enemmän. Kaikki
perustuu vapaaehtoisuuteen”, Anna-Liisa neuvoo
kokemuksesta. ”Me teemme
tätä työtä sydämellä, mutta
tarvitsemme siihen myös
uusia käsiä, vaikkapa vain
silittämään toista ryppyistä kättä. Aina tulee myös
muistaa vaitiolovelvollisuus,
toisten asioista ei saa kertoa
eteenpäin.”
Anna-Liisalla on käynyt
useita kursseja vapaaehtoistoiminnan saralla. Diplomien määrä on vaikuttava
ja huomaa, että hän on
paneutunut toimintaan kouluttautumalla. Viimeisin
niistä on VARESin järjestämä vapaaehtoistoiminnan
peruskurssi tämän vuoden
helmikuussa. ”Kurssit ovat
hyvä tie vapaaehtoistyöhön.
Niissä tapaa samanhenkisiä
ihmisiä ja saa arvokasta tietoa auttamisesta. Suosittelen
kaikille ja jo päivän-parin
peruskurssi antaa hyvät eväät
auttamiselle”, Anna-Liisa
lopettaa.
Elina Kytökorpi
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Pure Vital -messut Akustiikassa
Lauantaina ja sunnuntaina 21.-22.4. Akustiikassa
pidetään kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin messut.
Mukana on luennoitsijoita,
liikunnan, ravitsemuksen
ja mielen hyvinvoinnin
näytteilleasettajia sekä popup toimintaa. PureVital
-messuilla Ylivieskan kulttuurikeskus Akustiikassa
ovat esillä hyvinvoinnin ja
terveyden uudet trendit,
tuotteet ja vaikuttajat.
Messut alkavat ravintovalmentaja Päivi Hytinkosken Terveyttä ja virtaa!
-luennolla.Luennolla kuullaan tietoa siitä, kuinka
stressi ja ruokavalio sekä
mm. suoliston bakteerit
vaikuttavat aivojen ja kehon

toimintaan – ja sitä kautta
terveyteen ja hyvinvointiin.
Lisänä käytännön vinkkejä
ja työkaluja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentamiseen.
Energinen ja positiivinen Teemu Syrjälä luennoi aiheesta "Löydä oma
elinvoimaisuus". Luento
auttaa lisäämään omaa jaksamista ja siinä käydään läpi
tärkeimmät teemat, joilla
elinvoimaisuutta voidaan
nostaa, kun ymmäretään
miten pienet asiat vaikuttavat jaksamiseen.
Stressivalmentaja Miia
Huitti luennoi aiheesta
"Parempaa arkea, vähemmän
stressiä" jossa kuvaillaan
kuinka arjen harmaus saa-

daan väistymään pienillä
muutoksilla.
- Liiallinen stressi ja
suorituspaineet ovat usein
suurimpia onnellisuutemme
esteitä. Työpaikallakaan
tulosta ei tehdä tahdonvoimalla puurtamalla vaan
onnellisten, hyvinvoivien
ihmisten avulla.
Antioksidanttiklinikan
lääkäri Pyry Suonsivu luennoi aiheesta "Terveellinen
ravitsemus sekä ravitsemushoito terveyden tukena ja
sairauksien hoidossa". Omasta
ja potilaiden kautta saadun
kokemuksen kautta Pyry
tietää, että ravitsemuksesta huolehtiminen on
tärkeässä osassa potilaiden
paranemisessa. Luennolla

kuullaan, mitä tarkoittaa oma tarina paranemisesta. voi samaistua oman elämän
ravitsemushoito ja millaisia Karitan luennolla saa sekä kipupisteiden kautta.
tuloksia ravitsemuksella itkeä että nauraa. Tarinaan
voidaan saada erilaisten
rappeumasairauksien, kuPure Vital -messujen ohjelma:
ten suolistosairauksien,
sydänverisuonisairauksiLa klo 12.30 Päivi Hytinkoski FLT Ravintovalen, allergioiden, reuman
mentaja "Terveyttä ja virtaa"
ja syöpätautien hoidossa.
La klo 14.00 Teemu Syrjälä "Löydä oma elinvoiLopuksi luennoi hyvinmaisuus"
vointikouluttaja, puhuja
Su klo 11.00 Miia Huitti KTM, Huk, sertifioitu
ja joogaopettaja Karita
stressinhoitovalmentaja ”Parempaa arkea, vähemAaltonen aiheesta "Uusi,
män stressiä”
tasapainoinen ja hyvinvoiva
Su klo 12.30 Pyry Suonsivu lääkäri, Antioksidantminä". Luennolla kerrotaan,
tiklinikka: "Terveellinen ravitsemus sekä ravitsekuinka käyttää omaa sisäistä
mushoito terveyden tukena ja sairauksien hoidossa"
voimaa, tekemään päätökSu klo 14.00 Karita Aaltonen hyvinvointikoulutsiä oman hyvinvointimme
taja, puhuja, joogaopettaja: "Uusi, tasapainoinen ja
ja unelmiemme eteen ja
hyvinvoiva minä"
ottamaan vastuuta omasta
Messujen liput ja lisätietoa Akustiikan sivuilta,
onnellisuudesta ja terveypurevital.fi sekä lipputoimisto.fi.
destä. Luennon pohjalla on

Keltaiset banaanit vievät
musiikin aikamatkalle
Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikassa
esiintyy huomenna lauantaina Janne Nietula
ja Keltaiset banaanit. Orkesterin on perustanut Janne Nietula yhdessä Jouko Kantolan
kanssa ja kaikki jäsenet toholampista basistia
Kenneth Ojutkangasta lukuunottamatta
asuvat Ylivieskassa. Vierailevina solisteina
ovat Anne-Maria Sirviö ja Arto Lukkari.
Idea bändin perustamiseen
syntyi, kun Janne Nietula
löysi vanhoja iskelmänuotteja divarista. Hän näytti niitä
Jouko Kantolalle ja ehdotti,
jos he kokeilisivat soittaa
niitä. Kaksikon soittotyyli ja
kemiat sopivat heti yhteen
ja he rupesivat miettimään
mahdollisia muita jäseniä
orkesteriin. He löysivätkin
nopeasti sopivat soittajat
ja kaikki lähtivät mukaan
erittäin mielellään. Siitä
alkoi Keltaiset banaanit
–orkesterin tarina. Hauska nimi juontaa juurensa
siitä, että se on 30-luvun
suomalainen humppaiskelmäkappale. ”Aluksi nimi
huvitti, mutta se sointuu
hyvin joten se otettiin nimeksi”, naurahtaa Nietula.

Kappaletta esitti alkuperäinen Dallapé-orkesteri
ja se kuului pitkään heidän
vakio-ohjelmistoonsa. Nietula pitääkin tärkeänä, että
myös vanhempaa musiikkia
soitetaan nuoremmalle sukupolvelle, jotta se ei unohtuisi nykymusiikin jalkoihin.
”Vanhemmista kappaleista
saa tehtyä tuoreen ja oman
kuuloisia”, Nietula tuumaa.
Keltaiset banaanit –orkesteri on aiemmin esiintynyt muun muassa Lieksan
Vaskiviikoilla, Haapavesi
Folkissa ja Viljan päivillä.
Lauantaina oleva keikka on
ensimmäinen kerta Akustiikassa ja idean siihen sai
vierailevan solistin Arto
Lukkarin vaimo Vuokko
Lukkari. ”Olemme todella

innoissamme tästä tilaisuudesta ja toivottavasti mahdollisimman moni kiinnostunut tulee kuuntelemaan
ja viihtymään konsertissa”,
Nietula toivoo. Osa konsertin tuotosta lahjoitetaan
Kalajokilaakson Hengitysyhdistykselle. Orkesteri
pitää tärkeänä yhdistyksen
toimintaa, sillä soittajina ja
laulajina he tietävät kuinka
tärkeä hengityselimistö
ihmiselle on.
Konsertin ohjelmisto koostuu pääasiassa

20-60-lukujen iskelmistä
sekä jazz- ja elokuvasävelmistä. Väliin mahtuu kuitenkin myös uudempia tyyliin
sopivia kappaleita. Nietula
on aina pitänyt vanhanajan
musiikista ja iskelmistä,
mutta hän on ammattimuusikko monentyylisen
musiikin saralla. Hän on
valmistunut Sibelius-akatemiasta musiikin maisteriksi.
Tangomarkkinoilla vuonna
2014 hän pääsi semifinaaliin
saakka. Muita meriittejä on
muun muassa Järviradion

järjestämän eurotähtikilpailun voitto vuonna 2015 ja
vuonna 2000 hän sai Lahden
valtakunnallisen puhallinkilpailun trumpettisarjan
ensimmäisen palkinnon.
Nivalasta lähtöisin, mut-

ta jo kymmenisen vuotta
Ylivieskassa asunut Nietula
toivottaa lopuksi kaikki
lämpimästi tervetulleiksi
viihtymään konserttiin.

Keltaiset banaanit:

Elina Kytökorpi

Janne Nietula, trumpetti, flyygelitorvi ja laulu
Jouko Kantola, koskettimet
Juha Yli-Kotila, kitara ja banjo
Kenneth Ojutkangas, basso ja tuuba
Hannu Puomio, rummut ja lyömäsoittimet
Solistivieraina Anne-Maria Sirviö ja Arto Lukkari
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Sinun vuorosi loistaa
- hyvinvointitapahtuma
Akustiikassa nähdään torstaina 19.4. klo 15 kolme
nimekästä puhujaa, Sanna Wikström, Jutta Gustafsberg ja Tom Pöysti.
Ajatuksia hyvinvoinnista,
motivaatiosta, uskaltamisesta ja oman polun kulkemisesta. Sinun vuorosi loistaa
-hyvinvointitapahtumaan
ovat tervetulleita kaikki
kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan kiinnostuneet
ihmiset. Tapahtuman aluksi
on mahdollisuus nauttia
Jutta Gustafsbergin suunnittelema ateria.
Anna Wikström on henkisen hyvinvoinnin monitoiminainen sekä Hidasta
elämää -sivuston perustaja,
päätoimittaja ja kirjailija.

"Ympäröivä maailma tarjoilee usein välttämättömyyksiä, pakkoja, mielikuvia ja
tavoitteita. Miten voi kaiken
ulkoisen paineen keskellä
löytää oman sydämen äänen
ja sisäisen viisauden?"
Hyvinvointivalmentaja
Jutta Gustafsberg on motivoinut jo satoja tuhansia
ihmisiä pitämään itsestään
parempaa huolta. Jutta ei
jätä ketään kylmäksi, vaan
auttaa omien kokemustensa
ja arjessa toimivien vinkkien
avulla kuulijoitaan löytämään
polun kokonaisvaltaiseen
hyvinvointiin. "Miten motivoitua nauttimaan elämästä,
hoitamaan itseään kokonaisvaltaisesti ja rohkaistua
kulkemaan kohti unelmia?"

Tom Pöysti onSuomen
hauskin puhuja, näyttelijä,
imitaattori ja koomikko.
Nykyään Elämän kulinaristi
ja Ihmettelijä. "Miks aina
minä?! Ei aina tarvitse olla
kivaa tai tykätä. Paina-

vaa asiaa, paradokseja ja
provokaatioita keventävät
värikkäät tarinat sekä imitaatiolla höystetty komiikka,
joka saa yleisön kuin yleisön
nauramaan – useimmiten
itselleen."

Tapahtuman ohjelma:
Klo 15.00-16.00 Ruokailumahdollisuus: Jutta
Gustafsbergin suunnittelema ateriakokonaisuus
Klo 16.00-16.15 Tapahtuman avaus
Klo 16.15-17.00 Sanna Wikström
Klo 17.00-17.20 Väliaika
Klo 17.20-18.05 Jutta Gustafsberg
Klo 18.05-18.25 Sanna & Jutta
Klo 18.25-18.45 Väliaika
Klo 18.45-19.45 Tom Pöysti
Luennot ovat maksuttomia. Ilmoittautumiset ja
lisätietoa http://www.mywayhanke.fi

Kuntoutus kuuluu hyvään
vuodeosastohoitoon
Vuodeosastolla pidetään
huolta potilaan fyysisestä
kunnosta. Ylivieskan terveyskeskuksen vuodeosastoilla työskentelee tällä
hetkellä peräti seitsemän
erillisen kuntoutuskoulutuksen saanutta hoitajaa,
joiden tehtävä on huolehtia potilaan liikkumisesta
ja kuntoutumisesta niin
osastolla kuin kotona osastojakson jälkeenkin.
– Kuntoutumisnäkökulma on läsnä siitä hetkestä
alkaen, kun potilas tulee
osastolle. Otamme selvää,
millainen kunto potilaalla on
ollut ennen osastolle tuloa, ja
tavoitteemme on, että kunto
palautuu mahdollisimman
hyvin. Näin potilas pärjää
arjessaan myös osastojakson
jälkeen, kertoo kuntoutushoitaja Seija Kanerva.
Kuntoutumisajattelusta

on tullut osastolla arkipäivää
ja fysioterapeutit ja hoitajat
tekevät tiiviisti yhteistyötä.
– On hienoa että kuntoutumisesta on tullut koko
osaston asia. Etenkin ikäihmisillä kunto heikkenee
vuodelevossa nopeasti, joten
liikkumista on tärkeää pitää
yllä jatkuvasti. Kuntoutushoitajia on työssä niin arkena
kuin viikonloppuinakin,
osastonhoitaja Anne Välikangas kertoo.
Vuodeosastolla on käytössä erilaisia apuvälineitä,
kuten nostimia ja rollaattoreita, joiden avulla potilaan liikkumista voidaan
tukea. Osastolla järjestetään
jumppahetki joka päivä, ja
omaehtoiseen liikkumiseen
kannustetaan tarjoamalla
mahdollisuuksia kuntoilla.
Osaston päiväsalissa on mm.
kuntopyörä, ja suunnitteilla

Ristikoiden ratkaisut
Helppo

Vaikea

Apteekkarin kynästä

KEVÄT TULEE –
ENNAKOI ALLERGIA

Talvi on ollut pitkä ja kylmä, mutta nyt on huhtikuu
alkanut ja päästään viimein valmistautumaan kevääseen. Tulevasta keväästä saattaa tulla koivuallergikoille
vaikea, sillä koivun kukinnasta ja siitepölyn määrästä
on ennustettu runsasta. Ennusteet ovat toki vain
suuntaa antavia, koska ilmassa olevan siitepölyn
määrä riippuu paljolti säästä: lämpötilasta sekä tuulen
voimakkuudesta ja suunnasta. Koivu on yleisin siitepölyallergian aiheuttaja, ja sen aika on toukokuussa,
mutta jo sitä ennen lepän siitepöly saattaa aiheuttaa
allergiaoireita. Herkimmät allergikot saavat oireita
”etuajassa” kaukokulkeutumina tulleista siitepölyistä.
Samanaikainen katupöly usein pahentaa oireita.
Suomalaisista noin 20% kärsii siitepölyallergiasta
– meitä on siis monta!
Ensi viikolla on allergiaviikko. Tätä teemaviikkoa on
yleensä vietetty keväällä juuri ennen siitepölykauden
alkamista. Siitepölyallergiaan on olemassa tehokkaat
lääkkeet, ja siksi muistuttelemme allergiaviikolla
allergikkoja tarkistamaan lääketilanteensa. Jos olet
tarvinnut allergiaoireisiisi lääkitystä viime vuonna,
todennäköisesti tarvitset sitä myös tänä vuonna.
Onko viime vuodesta jäänyt lääkkeitä jäljelle?
Ovatko pakkaukset käyttökelpoisia vielä? Onko
resepteillä lääkkeitä vielä jäljellä vai onko jätettävä
uusimispyyntö? Onko allergian hoito kunnossa vai
onko tarvetta käydä lääkärillä?
Tavallisimmat siitepölyallergian oireet ovat nuha (nenä
vuotaa ja aivastuttaa) sekä silmien kutina ja punoitus.
Jos oireet ovat voimakkaita, ne hankaloittavat elämää
tuntuvasti. Lisäksi hoitamatta jätetty siitepölyallergia
voi paheta astman kaltaiseksi oireiluksi.

Vuodeosastolta löytyy apuvälineitä kuntoutumisen tueksi.
Kiikkustuolissa keinuttelukin käy harjoittelusta, kertovat
Kallion kuntoutusosaajat. Kuva Outi Korhonen.
on, että voimisteluohjeita
voisi alkaa esittää käytävien
tv-ruuduilla.
Kuntoutusosaajat muistuttavat, että osastolla kuntoutuminen on vasta alkua,
ja harjoittelu kotona on
erittäin tärkeää. Kuntou••••••SIRRI•ORSI
••••••O•O••P•A•M
••••••IKKUNA•APU
••••••NEO••U•T•R
PUUMA•EHKÄ•KAIHI
E•R•LONTOO•E••Y•
RÖHKIÄ•OO•E•USVA
N•E•T•R••IMETTÄÄ
ASUTTAA•ERI•U•••
••S•A•NOLATA•TÄI
•••FALSKI••SAETA
MAKU••K•NOKI•K••
••I•I•AVA•OO•OSA
ULISTA•ELLEI•K•L
J•L•S••NU••DUURI
E•A•ESSEE•NA•U•N
L••••E••••U•••••
TUMA•LEVÄ•ILMAUS
A•A••L••LÄJÄ•S•Ä
ANARKIA•Y•A•UUTE

tushoitajien työ ulottuukin
potilaan kotiin. Hoitaja
voi kotikäynnillä arvioida
esimerkiksi mahdollisten
kaiteiden tai muiden apuvälineiden tarvetta, jotta
potilas pääsee liikkumaan
kodissaan turvallisesti.

Mainoskisan
voittaja
Viime viikon Mainoskisan
voitti Meri Vähäkangas joka
voitti 2 kpl lippuja Tomi
Paldaniuksen kitarakonserttiin. Arvontaan osallistujien
mielestä mielenkiintoisin
mainos oli Mattopesula
Claaran mainos. Uuden
kisan löydät sivulta 6.

Allergialääkkeeksi suositellaan ensisijaisesti paikallishoitoa eli nenäsumutteita ja silmätippoja. Lisäksi
voidaan tarvittaessa käyttää antihistamiinitabletteja.
Kaikilla lääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia muiden
käytössä olevien lääkkeiden kanssa, mutta paikallishoidolla riski on pienin. Jos yhteisvaikutukset
huolettavat, kysy meiltä apteekissa! Allergialääkkeet
saattavat kuivattaa nenän limakalvoja, joten kostuttavien sumutteiden tai tippojen käyttö tukihoitona
on erittäin suositeltavaa. Kannattaa kokeilla myös
nenäkannun käyttöä, moni on saanut siitä avun
ja se puhdistaa allergeenejä nenän limakalvolta.
Allergikon olisi hyvä välttää allergian aiheuttajia,
mutta useinkaan se ei ole mahdollista. Liki kaikkia
allergialääkkeitä saa ilman reseptiä, ja me apteekissa
opastamme oikeaan itsehoitoon. Jos allergiaoireet
ovat hyvin voimakkaita eikä itsehoito auta niihin,
hakeudu lääkäriin. Lapsen allergia kuuluu aina
lääkärin hoidettavaksi.
Jos allergiaoireet ovat voimakkaita, keskustele lääkärin kanssa, voisiko allergian siedätyshoidosta olla
apua. Tällainen hoito on usean vuoden mittainen ja
se on aloitettava hyvissä ajoin ennen siitepölykautta.
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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SavaStock tuo Suomen kärkinimet
loppukesän festareille Ylivieskaan
Ylivieskassa järjestetään
tulevana kesänä uusi musiikkifestivaali SavaStock. Festarilavalle nousevat elokuun
puolivälissä muun muassa
Mira Luoti, Jukka Poika,
Pariisin Kevät, Kasmir
sekä Dingo. Kaksipäiväinen
tapahtuma tarjoaa eturivin
artistien iltakeikkojen lisäksi
lauantaina Ylivieskan kaupungin tukeman ilmaisen
lasten festaripäivän.
SavaStock-festivaali
valtaa Ylivieskan Savarin
alueen elokuun 17. ja 18.
päivä. Ylivieskan Prisman
yhteyteen, kauppakeskuksen
pohjoispuolelle rakennetaan festivaalialue, joka
koostuu festareiden päälavasta, laadukkaita ruoka- ja
juomatuotteita tarjoavista
ravintolapalveluista sekä kattavasta tapahtuma-alueesta.
Festareiden ikäraja on 18,
ja koko tapahtuma-alue
toimii anniskelualueena.

Stockin lastenkonserttia,
johon niin lapsilla kuin
aikuisilla on vapaa pääsy.
Kulttuurijohtaja Katriina
SavaStock järjestetään tuLeppänen näkee Sava
levana kesänä ensimmäistä
SavaStockiin odotetaan Stockin Taiteiden yön ohelkertaa, mutta tapahtumasta
lastenpäivän vierailijat mu- la tärkeänä panostuksena
suunnitellaan jo jokavuotista
kaan lukien noin 5 000–6 alueen tapahtumatarjontaan.
kesän loppuhuipennusta.
000 festarikävijää. Samana
– Elävän musiikin ja
Tapahtuman koordinaattori
viikonloppuna vietetään esityksen kokemus luo lähteTimo Tiilikka kertoo olemyös Ylivieskan Taiteiden mättömiä tunne-elämyksiä,
vansa erityisen tyytyväinen
yötä, jonka yhteydessä to- mikä on yksi kulttuurikasvaSavaStockin artistikattateutetaan erilaisia työpajoja, tuksellinen tärkeä elementti,
ukseen.
tapahtumia sekä taide- ja Leppänen painottaa.
- Haimme mahdollisimkulttuuritempauksia. SavaSTaiteiden yön tapaan
man laajaa skaalaa esiintyjiä,
tock ja Taiteiden yö tarjo- SavaStockin järjestämiseen
jotta SavaStock tarjoaisi SavaStockissa nähdään mm. Mira Luoti. Kuva Nana
avat yhdessä ylivieskalaisille tarvitaan myös runsaaskiinnostavia keikkoja mo- Simelius.
kattavan ja monipuolisen ti paikallista työvoimaa
nenlaisille festarikävijöille. -kaudella esiintyvä Mira Lato-orkesteri. Illemmalla tapahtumaviikonlopun.
ja osaamista. Esimerkiksi
Saimme mukaan laadukkaan Luoti, reggaetähti Jukka lavalle kiipeävät paikallinen
– Pyrimme sovittamaan järjestyksenvalvontaan ja
kokonaisuuden paikallisia Poika sekä Suomi-punkin suuruus Tuomas Jokitalo SavaStockin keikka-aikoja alueen puhtaanapitoon
Band, legendaarisen Tommi niin, että halukkaat Taitei- osallistuu paikallisia uresiintyjiä sekä maan kärki- suurnimi Klamydia.
Ylivieskan
kaupungin
tuLäntisen duokokoonpano, den yön juhlijat pääsevät heiluseuroja.
nimiä, Tiilikka myhäilee.
Perjantain festaripäivänä kemana lauantain lastenpäi- suursuosikiksi noussut Parii- jatkamaan iltaa festareille,
SavaStockin liput ovat
esiintyvät paikallinen cover- vänä pienempää festariväkeä sin Kevät, uutta materiaalia Tiilikka kertoo.
saatavana Lipputoimistosta,
bändi Las Pebas, raskaampia viihdyttävät lastenmusiikki- hiljattain julkaissut Kasmir
Ylivieskan kaupungin Ylivieskan Prisman infosävyjä tarjoava King Com- teatteriduo Mimi & Kuku sekä keikkalavoille paluun kulttuuripalvelut ovat mu- pisteestä sekä Akustiikasta.
pany, tulevalla Vain Elämää sekä Herra Heinämäen tehnyt Dingo.
kana toteuttamassa Sava

Koko kaupungin
kesän
päätösbileet

Uusi tapahtuma
isosti käyntiin

Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa

Järjestötoiminta

To 19.4. klo 13 Tietoisku: Kelan palvelukanavat ja säh- Ylivieskan 4H-yhdistys ry
köiset palvelut. Palveluasiantintijat Maarit Samsonov ja
Ylivieskan 4H-yhdistys ry:n sääntömääräinen kokous
Tuokiotupa on Ylivieskan keskustassa sijaitseva, ikäih- Helmi Kallio.
klo
16
Tuvan
kirjoittajapiiri
kokoontuu
(aina
kk:n
24.4.2018 klo 18 yhdistyksen toimistolla osoitteessa
misten yhteinen kohtaamispaikka, jossa on matala kynnys
Rautatiekatu 13 A 2 B. Tervetuloa!
kolmas
torstai).
kaikkien tulla. Tuokiotupaa pyörittää Yhteisestä Ovesta
Su
22.4.
klo
17
Yhteisestä
Ovesta
ry:
Kevätkokous.
ry. Toimintamme on puolueetonta, sitoutumatonta ja
kaikille ikäihmisille avointa. Tupa on auki joka päivä: Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
ma-pe klo 9-16, la-su ja pyhisin klo 11-16. Alla tulevaa Ti 24.4. klo 12 Keskustelutuokio. Aihe: Itsehoito.
ohjelmaa (muutokset mahdollisia – viimeisin tieto tuvalla Maire-Liisa Salmela johdattaa aiheeseen. Keskustelu
aina kuukauden viimeisenä tiistaina. Tuokion lopuksi
ja www.facebook.com/tuokiotupa).
Joka viikko seuraavat säännölliset viikkotuokiot – uudet päätetään seuraavan kuukauden aiheesta.
klo 13 Sorviston kylätalolla tavataan: Seniorikahvila
kävijät aina lämpimästi tervetulleita:
Maanantaisin porukkalenkki, lähtö tuvalta klo 10 (sau- avoinna. Jäsenkirje ja Tuokiotuvan huhtikuun kuukausiohjelma ilmestyy.
vakävely- ja rollaattoriryhmät).

Viikko-Tori

— Ilmoita ilmaiseksi —

Tiistaisin tuolijumppa klo 10.
Keskiviikkoisin yhteislaulutuokio klo 13 ja miesten ilta
klo 18 (tervetuloa uudet mukaan miesten iltaan).
Torstaisin kuntosalivuoromme Kotikartanossa klo
8-10 (kyyti tuvalta 8.30, varaa ennakkoon) ja klo 10
Ompeluseura.
Sunnuntaisin pelituokio klo 12 - pelaamme esim. SkipBoa, Aliasta.

Lisäksi lähiviikkoina:
Ti 10.4. klo 13 Seniorineuvonta. Sairaanhoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta, Peruspalvelukuntayhtymä
Kallio.
To 12.4. klo 13-15 Sorviston Seniorikahvila avoinna.
Ohjelmatuokiossa: Itsehoitovinkkejä. Maire-Liisa Salmela
kertoo ja jututtaa. Lisäksi jutellaan kesän ohjelmatoiveista.
Ma 16.4. klo 11 Matkainfo kesän ja alkusyksyn matkoista.
klo 12 Opiskelijamme Marika Kiiskilä esittelee kuntoutusryhmän toimintaa.
Ti 17.4. klo 16 Vapaaehtoisten kk-kahvit. Myös uudet
tervetuloa tutustumaan!

Sorviston kylätalo
Ma 9.4. klo 13-15 Pelataan tuppia. Tervetuloa uudetkin
mukaan!
To 12.4. klo 13-15 Seniorikahvila avoinna. Ohjelmatuokiossa: Itsehoitovinkkejä. Maire-Liisa Salmela kertoo ja
jututtaa. Lisäksi jutellaan kesän ohjelmatoiveista.
Ma 16.4. klo 13-15 Pelataan tuppia, tervetuloa myös
uudet mukaan!
To 26.4. klo 13-15 Seniorikahvila avoinna. Ohjelmatuokiossa: tuolijumppatuokio ja levyraati.
Kyytivaraukset Seniorikahvilaan Tuokiotuvalta: puh 044
987 2895 ja 044 9872896

JYTY Ylivieska
JYTY Ylivieskan työvoimajäsenet pääsevät uimaan
3.4.3018 alkaen Ylivieskan Liikuntakeskuksessa 2,50
euron omavastuuhinnalla (max 2 kertaa/kk). Laita nimi
kassalla olevaan listaan. www.jytyylivieska.jytyliitto.net

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

Myydään

Vuokrattavana

Polkupyörä, naisten. Säilytetty varastossa. Ilmeisesti
26" renkaat vaihteita ehkä
10. Ompelukone 39 €. Puh.
044 912 3822.

Ylläksen Äkäslompolassa
6+ h. rivitalohuoneisto.
Täysin varustettu.Ladut
ja laskettelu lähellä. Vk 18
28.4.-5.5 Edullisesti. Tied.
040 529 3843.

Ostetaan
Ajettava ruohonleikkuri
ja lasten mönkijä 50"-90"
puh 040 706 1749.

Perjantai 6.4.2018

11

Vapaa-aika
10

5

Helppo

1

14

17

16
20

12

20
19

4
9

17

6

2

16
10

17

18

2

Vaikea

8

5

5

3

18

9

5
10

18

8

10

16

9

16

8

Kuka mitä häh -vastaukset
1. Hiidenkiveä (obeliskia).
2. 1946.
3. Sininen yläosa, vihreä alaosa.
Keskellä punainen vankkurinpyörä.
4. Göteborg.
5. 1500-luvulla (1510-1557).

6. Krista Kosonen elokuvasta
"Miami".
7. Creeper.
8. Dingon "Perjantai" vuodelta
1993.
9. Tiangong-1.
10. Pavel Grudinin (11,8%
äänistä).
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Yhteystiedot
Postiosoite:

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

Etusivu
Sisäsivut
Takasivu

1,50 €/pmm +alv
1,20 €/pmm +alv
1,30 €/pmm +alv

Puhelin:

040 5300 600 (klo 10-17)

Järjestöpalsta

20 €/kerta

Sähköposti:

toimitus@vieskanviikko.fi

Rivi-ilmoitukset Ilmaiset yksityishenkilöille

Materiaalin
toimitus:

Marko Virkkula
ilmoitukset@vieskanviikko.fi

Internet:

www.vieskanviikko.fi

Päätoimittaja:

Sitoutumaton kaupunkilehti
Ilmestyy perjantaisin
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Kuva Andreas Trepte, CC BY-SA 2.5, Wikimedia Commons

KryptoNiitti

© 2018 Marko irkkula

Sudoku

Tekniset tiedot
Jakelu:
Painos:
Painopaikka

Posti Group Oyj
10150 kpl
I-Print Oy, Seinäjoki

Ilmestymispäivä: Perjantai. Materiaali lehteen
viimeistään ilmestymispäivää
edeltävänä tiistaina.
Formaatti:

6-palstainen tabloid,
palstan leveys 40 mm,
palstaväli 4 mm.
Painoalan korkeus 360 mm.

Julkaisija:

Angelina Trading Oy, Ylivieska

Lehti ei vastaa tilaamatta lähetetyn aineiston säilyttämisestä eikä palauttamisesta. Lehden vastuu ilmoituksessa
mahdollisesti olleesta virheestä rajoittuu ilmoitushintaan.
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Maakunnan TukiPylväs ry:n

VUOSIKOKOUS
sunnuntaina 22.4.2018 klo 18.00
Keskustan toimistolla
Juurikoskenkatu 6, Ylivieska
Esillä sääntömääräiset asiat.

NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT HAETTAVANA
Ylivieskan kaupunki tarjoaa kesätöitä ylivieskalaisille
nuorille. Kesätyön kesto on 60 h ja bruttopalkka 370 €.
Voit hakea kaupungin kesätöitä, kun
• olet syntynyt vuosina 1999 – 2002
• kotikuntasi on Ylivieska
• et ole aiemmin ollut kesätöissä Ylivieskan kaupungilla.

Kokouksessa mukana
kansanedustaja
Juha Pylväs tuomassa
eduskunnan terveiset.

Kesätöiden hakuaika päättyy sunnuntaina 22.4.
klo 21.00. Katso hakuilmoitus ja tarjolla olevat
kesätyöpaikat kaupungin kotisivuilta www.ylivieska.fi >
Avoimet työpaikat. Kaupungin kesätyöpaikkoja haetaan
ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa
www.kuntarekry.fi, työavain 174880.

Johtokunta

Hallintopalvelut

Messut
RAVINTO-LIIKUNTA-MIELI
Luentoja • Näytteilleasettajia
Teemu Syrjälä
”Löydä oma elinvoimaisuus”

Miia Huitti

Päivi Hytinkoski

KTM, Huk, sertifioitu stressinhoitovalmentaja
”Parempaa arkea, vähemmän stressiä”

Karita Aaltonen

KAIKKI REMONTIT
JA KORJAUKSET
LATTIASTA KATTOON!

Hyvinvointikouluttaja, puhuja, joogaopettaja
”Uusi, tasapainoinen ja hyvinvoiva minä”

Pyry Suonsivu

Lääkäri, Antioksidanttiklinikka
”Terveellinen ravitsemus sekä ravitsemushoito
terveyden tukena ja sairauksien hoidossa”

Messut avoinna la 10-18, su 10-16. Liput: 15 €/päivä, 25 €/ 2 pv, lapset
alle 16v., opiskelijat ja eläkeläiset 10 € pv, 15€/2 pv, lippu sisältää sisäänpääsyn messuille ja luennoille sekä pop-up toimintaan. Myynti: Pure Vital
Bistro Kauppakatu 8, Akustiikan lippupiste Koulukatu 2B, Lipputoimisto.fi

Osaavat ammattilaisemme
hoitavat alan työt ripeästi
ok-, rivi- ja kerrostaloissa
yksityisille ja yrityksille.

MUISTA
KOTITALOUSVÄHENNYS!

Rakennustekniset palvelut
& remontit

• Tapetoinnit • Paneloinnit
• Matotukset • Laatoitukset
• Kalusteiden ja lattioiden asennukset
• Vesieristykset • Lauderakentamiset
• Kiinteistöjen saneeraukset

kuntoarviot
• Kosteuskartoitukset
• Asbestikartoitukset
t
• Vesivahinkoremonti

• Asuntokauppojen

KYSY TARJOUS!

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

FLT Ravintovalmentaja
”Terveyttä ja virtaa”

Raitatie 8, YLIVIESKA
0400 295 030, 040 768 8351

jounimikkola.com

OSTAMME JA NOUDAMME

SB-Kiinteistöpalvelu tarjoaa sakoja umpikaivojen tyhjennykset sekä
viemäreiden avaukset ja huuhtelut.

ROMUAUTOT
Romutuspalkkio 1.1.-31.8.2018 1500–2500 €

UHKAAKO TULVA?
Älä luota vain miesmuistiin vaan selvitä oman alueesi
tulvariski tulvakartalta: www.ymparisto.fi/tulvakartat
Uusia tulvakarttoja on valmistunut mm.
Ylivieskan Katajaojalle ja Salmelanojalle sekä
Alavieskan Kähtävänojalle ja Pääskykanavalle:
www.ely-keskus.fi/web/poptulvat
Sivuilta löydät helposti myös ajankohtaisimman tiedon
tulvatilanteesta!
TULVATIETO on Ylivieskan kaupungin ja
pelastuslaitosten toteuttama hanke, joka tiedottaa
tulviin varautumisesta Pohjois-Pohjanmaalla.
Tiedotamme myös Facebookissa ja Youtubessa!

Romurautaa, maatalouskoneet, arvometallit ym.
Rekisteristäpoisto ja romutustodistus MAKSUTTA

0400 534 406 Tero
Takuuvaraosat 040 484 9255

Metalliromun osto

Päivystämme

24/7

Puh.
0400 445 932

Purkaamo Auto-Osix Oy
www.auto-osix.fi

SINUN VUOROSI LOISTAA
Kokonaisvaltaista hyvinvointia to 19.4.2018
Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikassa
Anna aikaa itsellesi. Tule ammentamaan
energiaa ja hyvää oloa kehollesi ja mielellesi.
Klo 15 Ruokailu
Jutta Gustafsbergin suunnittelema ateriakokonaisuus.
Ruokailu on täynnä.

Klo 16 Sanna Wikström

Miten voi kaiken ulkoisen paineen keskellä löytää
oman sydämen äänen ja sisäisen viisauden?

Klo 17.20 Jutta Gustafsberg

Miten motivoitua nauttimaan elämästä,
hoitamaan itseään kokonaisvaltaisesti
ja rohkaistua kulkemaan kohti unelmia?

Klo 18.45 Tom Pöysti

Katso
lisää ja
ilmoittaudu
mukaan
mywayhanke.fi

Miks aina minä?! Paradokseja ja provokaatioita,
värikkäitä tarinoita ja imitaatiolla höystettyä komiikkaa.
Tapahtuman yhteistyökumppanit ja kahvila palvelevat
Akustiikan aulassa. Varaathan käteistä mukaan.
Luennot ovat maksuttomia.

Tervetuloa!

Seuraava
Vieskan
Viikko
ilmestyy
pe 20.4.

YLIVIESKAN
OIKEUSAPUTOIMISTO
Toimipaikat Ylivieskassa
ja Haapajärvellä
Asiakaspalvelu avoinna
klo 9.00-11.00 ja 13.00-15.00
Ajanvaraus 029 566 1300
Sähköinen asiointi:
www.oikeus.fi/oikeusapu

Tällä viikolla palkintona 20 € lahjakortti
S-ryhmän liikkeisiin

Varaathan
paikkasi ajoissa!
Materiaalit
viimeistään
tiistaina 17.4.

Vastaa verkkosivujemme kautta osoitteesta
vieskanviikko.fi/mainoskisa, mikä tämän lehden
mainoksista oli mielestäsi mielenkiintoisin.
Jättämällä yhteystietosi osallistut
myös arvontaan.
Aikaa osallistumiseen on pe 13.4. saakka.
Seuraa kisaa Facebookissa!

