Kaupunkilehti

Perjantai
20.4.2018
Nº 8, 7. vsk

APTEEKKI KESKELLÄ
KAUPUNKIA
AVOINNA JOKA PÄIVÄ
MA–PE 9–19
LA 9–15
SU 12-15

www.vieskanviikko.fi

POLUT JA LAAVUT
TUTUIKSI

SOITTO MEILLE,
MURSKEET TEILLE

Tule kanssamme tutustumaan Ylivieskan ja lähialueen
retkeilyreitteihin ja laavuihin. Retkelle lähtö
kohteesta klo 17. (Paitsi yövaellus pe klo 19)
Mukaan voit ottaa retkieväät. Ei ilmoittautumista!

CE -hyväksytyt kalliomurskeet
omakotitalojen pohjatyöt
hiekat, ruokamullat

POHJARAKENTAMISEN
AMMATTILAINEN

PÄIVÄ

KOHDE

LÄHTÖPAIKKA

MA 23.4

KULLAA KOTA

Ängesleväntie 114 (1 km)
Lentokentäntie 327 (3,2 km)

MA 7.5

LUMIKURU

Lumikuruntie 151 (n. 3 km)

MA 14.5

PAPPISSAARI
SIEVI

Lähtö Jussinmäentie 2
(n. 6 km) tai metsäautotietä
pitkin (n. 1,2 km)

MA 21.5. TÖRMÄJÄRVEN
KIERROS

MAANSIIRTO
KARI HUTTUNEN OY
ALAVIESKA
P. 0400 – 215 466

maansiirtokarihuttunen.fi

YLIVIESKAN
APTEEKKI

Löytyntie 457 (n. 3,3 km)

PE 25.5

YÖVAELLUS,
KALAJOKI

Hiihtomajantie 94 (n. 5 km)

MA 28.5.

SYRJÄN KOTA

Vasaman metsäautotie 597
(vapaamuotoinen lenkki,
ei polkuja)

MA 4.6.

HAMARI
(Hamarin
uimaranta)

Liikuntaesteetön.
Mahdollisuus melontaan.

Sivulla 9

Närhitie 2 • 044 4294 472
www.ylivieska.fi/liikuntapalvelut

MARKKU
MYNTTI KY
Kaikki maanrakennustyöt

AMMATTITAIDOLLA

040 7761 871
0400 905 227
YLIVIESKAN
Kaupunginkirjasto

Suositellaan kerrottavan
tarinoita 1970-80 -luvuilta.
Ilmoittautumiset p.
044 4294 271 tai janne.
koski@ylivieska.fi p.
044 4294 272

ELOKUVAFESTIVAALI

REINO Henrik
VISURIN
neulahuovutustöiden
näyttely 16.-26.4.

KULTTUURIKESKUS
AKUSTIIKKA

Nouto kotipihasta
044 920 4248

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

Tarinaniskennän
SM-kilpailun
Aluekarsinta 2018
ke 25.4.klo 18.30

4. - 6.5.2018

Ostetaan kaikki Toyotat,
myös pakut ja lava-autot.

OSTAMME JA NOUDAMME

ROMUAUTOT
Romutuspalkkio 1.1.-31.8.2018 1500–2500 €
Romurautaa, maatalouskoneet, arvometallit ym.
Rekisteristäpoisto ja romutustodistus MAKSUTTA

0400 534 406 Tero
Takuuvaraosat 040 484 9255

Metalliromun osto

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

KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄN JUHLA

PE 27.4.2018 KLO 13 KULTTUURIKESKUS AKUSTIIKASSA

Pe 4.5. 18:00 Avengers: Infinity War Liput 10€

Kesto 2 h 36 min

K 12 / 9

La 5.5. 13:00 Naapurini Totoro
La 5.5. 15:00 Sademetsän tarina
La 5.5. 17:00 Renoir
La 5.5. 19:00 Avengers: Infinity War

Ilmaisnäytös
Liput 5 €
Liput 5 €
Liput 10€

Kesto 1 h 29 min
Kesto 1 h 18 min
Kesto 1 h 51 min
Kesto 2 h 36 min

-S-SK7/5
K 12 / 9

Juhlapuhujana kirkkoherra Timo Määttä, tervehdyssanat Markus Paavilainen.

Su 6.5. 13:00 Naapurini Totoro
Su 6.5. 15:00 Violette

Ilmaisnäytös
Liput 5 €

Kesto 1 h 29 min
Kesto 2 h 19 min

-SK 12 / 9

Juhlaohjelmassa esiintymässä Ylivieskan sotaveteraanilaulajat Risto Savelan
johdolla sekä Ylivieskan seudun musiikkiopiston nuoria muusikoita.

AKUSTIIKKA

KINO

Kino-Passi ei käytettävissä 0 € ja 5 € elokuvissa. Lunasta lippusi Lipputoimistosta www.lipputoimisto.fi tai Akustiikan
lipunmyynnistä, avoinna ma-pe 12-18 ja la 12-15 sekä tuntia ennen tapahtumia. Koulukatu 2 B, p. 044 429 4545.
AKUSTIIKKA

KINO

Kahvitarjoilu klo 12:30 alkaen.

Partiolaisten muistokimpun lasku klo 12 sankarihaudoilla.
Lämpimästi tervetuloa. Järjestäjä Ylivieskan kaupunki.
Jos tarvitsette kyyditysapua juhlaan, niin olkaa ystävällisiä ja
ilmoittautukaa viimeistään keskiviikkona 25.4. numeroon 044 558 2603.

Päivyri

Ylivieskassa 20. huhtikuuta 2018
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Pääkirjoitus
On se vaan niin ihanaa että
juuri näinä päivinä saa vihdoin laittaa talvivaatteet pois
käytöstä ja viedä varastoon
odottelemaan seuraavaa talvea. Aurinko on paistanut
täydeltä terältä ja tuntuu että
lumet hävisivät katukuvasta
todella nopeasti. Toki näin
keväällä lumen alta paljastuu
yhtä sun toista ja aina viriää
keskustelus koirien jätöksistä
ja muista roskista. Onneksi
siivouskalusto tekee parhaansa ja kohta hiekoitussorakin
on vain muisto.
HHH
Kuitenkin se paljastuva roskan määrä ihmetyttää, katujen

Elina Kytökorpi

Nimipäivät

varsilla ja ojanpientareilla on
todella paljon ruokakääreitä,
tölkeistä puhumattakaan.
Kummastuttaa se välinpitämättömyys luontoa kohtaan
ja kuinka vaikeaa roskien
vieminen roskakoriin näyttää
olevan. Onneksi kuitenkin
on ihmisiä, jotka jaksavat
vuodesta toiseen esimerkiksi
kävelylenkillä kerätä roskia
ja viedä ne roskikseen. Myös
monet yhdistykset ja koululuokat järjestävät tempauksia
roskien keräämiseksi, toivottavasti mahdollisimman
moni osallistuu näihin hyvää
tekeviin tapahtumiin.
HHH
Kevät tuo tullessaan myös
monenlaisia tapahtumia
kaupunkilaisten iloksi. Ensi
perjantaina Ylivieskassa vietetään jälleen Liikunnan Yö
–tapahtumaa, jonka lajitarjonta monipuolistuu vuosi
vuodelta. Huhtikuun loppu
on mielestäni oiva aika inspiroida ihmisiä liikunnan pariin,

onhan meille tulossa lämpimämmät ilmat ja valoisat
ajat. Kadut puhdistuvat ja se
motivoi ihmisiä liikkumaan.
Olipa kyseessä rollaattori,
polkupyörä, moottoripyörä
tai rullatuoli, nyt liikkuminen
on huomattavasti helpompaa.
Se tuo vapauden tunteen,
eikä tarvitse pukea montaa
kerrosta vaatteita, jotta tarkenee käymään vaikkapa vain
kaupassa. Ja tuskin kukaan
jää kaipaamaan autonlasien
rapaamista tai lumen kolaamista. Toki katupöly, siitepöly,
koirankakka ja kärpäset ovat
miinuspuolisia kevään ja kesän merkkejä, mutta eiköhän
niihinkin voisi jollain tavalla
sopeutua.

uudet systeemit eivät niin
vain suju jouhevasti. Asiointi
sitä kautta oli kuitenkin
yllättävän helppoa ja jäinkin
odottelemaan yhteydenottoa,
jonka luvataan tapahtuvan
viimeistään seuraavana arkipäivänä. Ei kestänyt kuin
reilun tunnin ja puhelimeeni
saapui teksitiviesti ilmoittaen
että minulle on varattu aika
päivänä xx.xx kello xx.xx.
Yllättävän kätevää ja jouhevaa, eikä tarvinnut jonottaa
puhelimessa! Toivottavasti
tämä systeemi helpottaa
päivittäistä ajanvarausrumbaa myös henkilökunnan
kannalta. Aurinkoista vapun
odotusta!
HHH

HHH
Pääsin tällä viikolla testaamaan terveyskeskuksen uutta
sähköistä yhteydenottopyyntöä, joka on otettu käyttöön
maaliskuun loppupuolella.
Hieman epäilevällä asenteella
sen täytin, koska yleensä

Eräs täyttää 40 vuotta,
eikä tee sitä ihan suotta.
Ystävät sinua ajattelee
ja lämmöllä sinua
nyt onnittelee.
Onneksi olet läsnä meille,
ja hymyäsi säteilet mantereille.
Onneksi olkoon J!

Uutta vappumeininkiä Ylivieskassa
Wiihteellä Wappuun - Ihania ikivihreitä
Maanantaina vapun aaton
iltana käynnistyy ylivieskalainen vappu viihteen
merkeissä, sillä YMK-Band
ystävineen tarjoaa ainutlaatuisen illan Ylivieskan
kulttuuritalo Akustiikan
ravintola Triolissa ikivihreiden sävelmien muodossa. Illan aikana Ylivieskan
mieskuoro ja lauluyhtye
Marttiset esittävät keväisiä
ja keveitä säveliä A Capella.
Illan vieraana räväyttää rautalankasoundeja paikallinen
Surrilangat-yhtye.
Kahdella saksofonilla
ja trumpetilla vahvistettu
YMK-Band esittää niin
kotimaisia kuin ulkolaisia
tuttuja ikivihreitä vuosien
varrelta. YMK-bandin solisteina laulavat monissa

laulukisoissa erinomaisesti
menestynyt Arja Löytynoja, jazz- ja swing-musiikin herkkä tulkki Leila
Poutiainen, nuori loistava tähti Noora Östberg,
komeaääninen tenori ja
tangon taitaja Ilkka Alasuutari, samettiääninen
suosikkilaulaja Pekka Roiko,
monipuolinen tulkitsija
Simo-Pekka Kivioja, sekä
hyvillä laulunlahjoilla varustettu trumpettivirtuoosi
Janne Nietula.
Illan isä ja maestro on
YMK Bandin ikinuori
rumpali Esko Lavander.
Hän haluaa kutsua kaikki
ikivihreän musiikin ystävät
ilottelemaan vapusta ja kesän
tulosta. Illan ohjelmistoa on
suunniteltu ja harjoiteltu

Perjantai 20.4 (vk 16): Nella, Lauha
Lauantai 21.4: Anssi, Anselmi
Sunnuntai 22.4: Alina
3. Sunnuntai pääsiäisestä
Maanantai 23.4. (vk 17): Jyrki, Jyri, Jori Jiri, Yrjö,
Yrjänä
Tiistai 24.4: Pertti, Albert, Altti
Keskiviikko 25.4: Marko, Markus, Markku
Torstai 26.4: Teresa, Tessa, Terttu
Perjantai 27.4: Merja
Kansallinen veteraanipäivä, liputuspäivä

Aurinko

Aurinko nousee Ylivieskassa klo 5:34 ja laskee
klo 21:10. Päivän pituus on 15 h, 37 min.

Ateriapalvelun ruokalista

Perjantai: Jauhelihavihanneskastike, perunat,
lounassalaatti, puolukkakeitto
Lauantai: Kinkkukiusaus, punajuuriomenasalaatti,
hedelmäsalaatti
Sunnuntai: Palapaisti, perunamuusi,
perunasalaatti, puolukkakinuskirahka
Maanantai: Jauhelihakeitto, juusto, omenapuuro
Tiistai: Kinkku-juustokastike, perunat, porkkanapuolukkaraaste, punaherukkakiisseli
Keskiviikko: Lihaperunalaatikko, keitetyt
kasvikset, tomaattisalaatti, appelsiinikiisseli
Torstai: Uunimakkara, perunamuusi, kastike,
sinappikurkkusalaatti, mustikkakeitto
Perjantai: Palapaisti, perunat, graavilohi,
pääsiäisrahka

Jokirannan keittiön ruokalista

Perjantai: Broilerpastavuoka, porkkana-kurkku-hunajamelonisalaatti
Maanantai: Bolognesekastike, pasta, kaali-ananas-punafriseesalaatti
Tiistai: Riisipuuro, soppa, leikkele
Keskiviikko: Kinkkukiusaus, kaali-herne-persikkasalaatti
Torstai: Hernekeitto, juusto, rieska
Perjantai: Kalkkunakastike, riisi, mustaherukkahillo, kaali-porkkana-hunajamelonisalaatti

Kuka mitä häh?

koko talvi. ”Nyt soundit ovat
kohdallaan”, lupaa Esko.
Kun tähän lisätään vielä
Akustiikan väen valmistama
”Vappu-buffet” kuohuviineineen, kokonaisuus on

täydellinen!
Tilaisuuteen on hyvä
tehdä varaukset Akustiikan lipunmyynnistä, koska
ravintolassa on vain 110
pöytäpaikkaa.

1. Mitä juhlitaan Yhdysvalloissa 1. toukokuuta?
2. Kuka edustaa Suomea vuoden 2018 Euroviisuissa?
3. Missä kiinalaiset aikovat kasvattaa kukkia ja
silkkimatoja myöhemmin tänä vuonna?
4. Minkä niminen sarjakuvahahmo pitää mukanaan lelutiikeriä?
5. Montako mustaa viisikulmiota on perinteisessä
jalkapallossa?
6. Kuka kirjoitti romaaneissaan Hercule Poirotista?
7. Ketkä neljä henkilöä muodostavat Alivaltiosihteeri-huumoriryhmän?
8. Mihin maakuntaan kuuluu Pihtiputaan kunta?
9. Kuka on Microsoft-yhtiön toimitusjohtaja?
10. Montako koulua on Alavieskassa?
Vastaukset sivulla 11

Seuraava Vieskan Viikko ilmestyy pe 4.5.

SIEVIN
KEITTIÖ

Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään maanantaina 30.4.

ihanasti oma

Tarinaniskennän SM-kilpailun
aluekarsinta Ylivieskan
kaupunginkirjastossa
Ylivieskan kaupunginkirjastossa järjestetään neljättä kertaa tarinaniskennän
sm-kilpailujen aluekarsinta
25.4.2018 klo 18.30. Suomen Elämäntarinayhdistyksen järjestämä kilpailu on
kaikille avoin. Kilpailussa
kerrotaan omakohtainen tai
suvussa tapahtunut tarina,
jota ei ole aikaisemmin julkaistu tai esitetty julkisesti.

Tarina saa olla enintään 7
minuuttia pitkä eikä tarinan
sisältö saa loukata ketään
henkilöä tai mitään ryhmää.
Tänä vuonna kilpailussa
suositellaan kerrottavan
tarinoita 1970- ja 89-luvuilta. Kertoja voi halutessaan pukeutua kyseisen
aikakauden asuun. Muuta
rekvisiittaa ei sallita. Aluekarsinnan voittaja saa 100

euron kannatuspalkinnon ja
pääsee 14.7 järjestettävään
finaaliin Kärsämäelle.
Ylivieskan aluekarsinnasta lisätietoa saa kaupunginkirjastosta Janne
Koskelta (puh.044 429
4272 tai janne.koski@ylivieska.fi). Ilmoittautumiset
Ylivieskan karsintaan voi
tehdä joko sähköpostilla
janne.koski@ylivieska.fi tai

oman kotitalonsa Ylivieskan
Löytynperällä sekä nuoren
oululaispojan ensimmäiset
talvisodan aikaiset muistot
uudesta kotipaikasta. Reino
tuli Oulusta sotaa pakoon
Ylivieskaan. Isä lähti sotaan,
ja äiti oli kuollut 1938.
Näyttelyssä on 13 neulahuovutustyötä. Mukana on
niin maisemia kuin kukka-aiheitakin. Reino Visuri itse töidensä aiheet. Ennen
suunnittelee ja sommittelee neulahuovutustekniikan

KEVÄÄN EDUT
Katso www.sievinkeittio.ﬁ
MYYMÄLÄ KÄRKKÄINEN

Ilmavoimilla näkyvä ja
kuuluva harjoitus

Ilmavoimien tulevalla viikolla pidettävä Ilmataktiikka
18 -harjoitus saattaa kuulua
ja näkyä alueella, sillä yhtenä tukikohtana pidetään
044 428 4271 (Ylivieskan Oulunsaloa.
kaupunginkirjaston lai- Harjoitukseen osallistuu 26
naus) tai ilmoittautumalla Hornet-monitoimihävittäjää, kuusi Hawk-suihkuharkirjastossa.
Muita aluekarsintapaik- joituskonetta, NH90-kulsekä
kakuntia ovat Tornio, Ka- jetushelikopteri
kuljetusja
yhteyskoneita.
jaani, Eskilstuna, Helsinki,
Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Lentotoiminta alkaa maanantaina 23. huhtikuuta
Tampere ja Turku.
noin kello 17.30 ja päättyy
perjantaina 27. huhtikuuta

Neulahuovutustöitä
esillä kirjastossa
Ylivieskan kaupunginkirjastossa on 16.-26.4. esillä
89-vuotiaan ylivieskalaisen Reino Henrik Visurin neulahuovutustöitä.
Kaivinkoneenkuljettajana
elämäntyönsä tehnyt Visuri
innostui neulahuovutuksesta
Sipilän päiväkeskuksessa,
missä hän sai opin tekniikkaan. Alkuun päästyään
Visuri on ikuistanut huovuttamalla muun muassa

Hyödynnä

noin kello 14.30.
Harjoituksen lentotoiminta
suuntautuu Rovaniemen ja
Kuopion väliselle alueelle.
Harjoituksessa tukeudutaan
Rovaniemen, Rissalan ja
Oulunsalon tukikohtiin.
Lentotoiminnan yhteydessä
käytetään omasuojaheitteitä
eli soihtuja, jotka näkyvät
taivaalla kirkkaina valoilmiöinä. Harjoituksessa tehdään myös yliäänilentoja,
jotka voivat olla kuultavissa
maassa pamauksina.

TaideFest Ylivieska
elokuussa

Elokuun hämärtyvät illat
kokoavat yhteen taiteen
tekijöitä ja kulttuurinnälkäisiä kävijöitä lauantaina
18.8.2018.
Ylivieskan kulttuuripalvelut lanseeravat yhdessä
Kulttuuristartti-hankkeen
kanssa uuden nimen aikaisemmalle Taiteiden Yölle,
joka kulkee vastaisuudessa
nimellä TaideFest Ylivieska. TaideFest Ylivieska on
koko päivän ja illan kestävä
löytämistä hänellä ei ollut tapahtuma, johon voi osalkokemusta taiteilemisesta. listua kuka tahansa ilmoit-

tamalla oman ohjelmansa
kaupungin nettisivuston
kautta osoitteessa http://
www.ylivieska.fi/taidefest

TaideFest logon on suunnitellut Tomi Salakka
Kulttuuristartti-hankkeen
kautta.

Act Now! Energiatehokkuushanke starttasi
Hankkeeseen osallistuu
kuntia/kuntaomisteisia kehitys- ja julkisia tutkimusja kehitysorganisaatioita
Itämeren Interreg -alueelta
Puolasta, Saksasta, Ruotsista, Tanskasta, Suomesta
(Centria ammattikorkeakoulu Ylivieskan yksikkö
ja Ylivieskan seutukuntayhdistys), Latviasta ja
liitännäisparterina Venäjältä.
Act Now –projekti
näyttää, kuinka paikalliset
kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmat (SEAP)
voidaan muuttaa todellisiksi energiansäästöiksi
rakennuksissa. Projektissa
esitellään ICT-pohjaisia
energiankulutuksen seu-

ranta- ja hallintatyökaluja.
Tarkempi ymmärrys rakennusten energian kulutuksesta auttaa tunnistamaan
helpoimmat parannuskohteet ja suunnittelemaan
tarvittavat investoinnit.
Henkilöstöä koulutetaan
energianhallinnassa, investointisuunnittelussa ja kommunikoinnissa sijoittajien
ja rakennusten käyttäjien
kanssa. Act Now –hanke on
hyväksytty Baltic Sea 20142020 –ohjelmaan. Projekti
vastaa erityisesti rahoitusohjelman tavoitteeseen
”lisätä energiatehokkuutta
parantamalla julkisen ja
yksityisten toimijoiden teknisiä valmiuksia energiate-

Jussinpekan koulu Sievissä on yksi hankkeen kohteista.
hokkuuden suunnittelussa”.
Projekti pyrkii kasvattamaan
osaamista niin alueellisen
energiapolitiikan, aluesuunnittelun ja –kehityksen
kuin kiinteistönhoidonkin

alalla kunnissa, joilla on
jo energiatehokkuus- ja
ilmastostrategioiden suunnittelusta kokemusta.
Osaamista kasvatetaan
kunkin osallistuvan kunnan

tarpeiden mukaan. Näissä
osaamisen kasvattamissuunnitelmissa keskeisenä
osana ovat paikalliset energiansäästöryhmät, jotka
koostuvat sekä kuntien että
elinkeinoelämän ja 3. sektorin avaintoimijoista. Tämä
ryhmän tarkoituksena on
ohjata energiatehokkuuden
seurantaa ja henkilöstön
kouluttamista alueellisella
tasolla. Erityisinä painopisteinä tulevat olemaan energiatehokkuuden osaaminen,
investointisuunnittelu ja
yhteistyö yksityisen sektorin
toimijoiden kanssa. Koulutusten suunnittelusta vastaa
tutkimuspartnereista koostuvat kansainvälinen tiimi.

Koulutusten eräs keskeinen
tavoite on synnyttää aitoja
toimenpiteitä paikallisten
energiatehokkuusstrategioiden jalkauttamiseksi
kiinteistöihin. Toiminnan
tuloksena pilottikiinteistöihin tehdään toteutusaikataulu jälkiasennuksille ja
energiaremonteille.
Suomesta projektin part
nereita ovat Ylivieskan seutukuntayhdistys ja Centria
ammattikorkeakoulu. Yhtenä energiatehokkuuskohteena on Ylivieskan seutukunnan alueella Sievissä
Jussinpekan koulu.
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Centria opintomatkalla
Ekskursio Tsekkiin, Saksaan ja Puolaan
Kevään koittaessa koitti
myös perinteikäs Centrian
opintomatka. Bussilastillinen Centrian opiskelijoita
ja eri alojen asiantuntijoita
matkustavat viikon ajan tutustumassa Keski-Euroopan
tuotantomenetelmiin ja tehtaisiin. Tänä vuonna matka
alkoi lentämällä Prahaan 7.4.
lauantaina. 8.4. sunnuntai
oli reissun ainoa vapaapäivä,
jolloin matkalaiset saivat
tutustua itsenäisesti Tsekin
pääkaupunkiin Prahaan.
Prahassa saimme myös
tilausbussimme ja kuskin.
Ja ei muuta kuin suunta
kohti Saksaa seuraavana
aamuna!
Maanantaina varsinainen
ohjelma alkoi Bombardier
Trasportationilla junien
valmistukseen tutustuttaessa.
Toinen ohjelmanumero
maanantaille oli kulttuuria
- Schlesisches Museum zu
Görlitz tutustutti meitä
Sleesian historiaan. Museolla oli myös junanäyttely.

Pitkät bussimatkat koettelevat motivaatiota, mutta tarjoavat ikkunan Eurooppaan.
Kuva Heikki Salmela.
Reissuilla harvemmin selvitään kolhuitta, tällä kertaa
osumaa otti tilausbussimme,
kun ajoimme kapeikkoon
ja siitähän ei bussi päässyt
kolaroimatta henkilöautoa.
Opintomatkoilla opitaan
muutakin kuin historiaa,
kulttuuria ja tekniikkaa
– tällä kerralla vahvaksi
teemaksi nousi stressinsietokyky ja uusiin tilanteisiin
sopeutuminen.

Yövyimme Puolassa
varsin mukavassa CITI
Hotel’s Wroclawissa ja tiistaina aamulla suuntasimme
Whirlpoolille katselemaan
jääkaappien ja uunien tuotantoa. Iltapäivällä opiskelijat haastettiin Centrian
kulttuurivalokuvaus-kilpailuun, jossa parhaan kuvan
Puolan Wroclawin kulttuurista ottanut sai palkinnoksi
Centrian kansion.

Keskiviikkona pakattiin jälleen tavarat bussiin
ja jatkettiin matkaa Simoldes Plasticosille, jossa
valmistetaan mm. autojen
muoviosia. Reitti takaisin
Prahaan aiheutti haasteita
ja jouduimme jättämään
väliin päivällä suunnitellun
ohjelman, mutta tutustuimme yhdessä bussikuskin
kanssa navigoinnin haasteisiin vierailla mailla.

Torstaina pääsimme tutustumaan Skodaan monipuolisesti sekä tuotannon
että historian ja designin
osalta. Mlada Boleslavin
kaupungissa on mahdollista
saada laadukkaita kierroksia
sekä Skodan autotehtaalle
että Skoda-museoon. Illalla
pääsimme tutustumaan
hieman erilaisiin tuotantomenetelmiin, kun vuorossa
oli vapaampana ohjelmana
viinitila Zámecké Vinařství
Munzar. Ennen viininmaistelua kiersimme tilukset
ja kävimme läpi viinien
tuotantomenetelmiä upeissa
puitteissa.
Perjantain koittaessa tulimme Bobcatin tehtaalle
erittäin hyvälle kierrokselle
ja luennolle, joka saikin
opiskelijoilta huippupalautetta. Testaus-, koulutus- ja
valmistus tuli tutuksi selkeällä ja asiantuntijamaisella
otteella Bobcatin omassa
koulutuskeskuksessa ja teh-

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

Skodalla käytiin läpi valmistuksen lisäksi yrityksen historiaa, kuva Milla-Maria Koskela.

daskierroksella. Iltapäivällä
siirryimme viimeiselle vierailukohteelle hitsauksen
pariin Kemperille. Kemper
oli ainoa kohde, joka salli
valokuvauksen tiloissaan.
Lähdimme paluulennolle
lauantaiaamuna. Excursiot
ovat tiukka paketti asiaa ja
kokemista ja opintomatkoina niiden tulokset nousevat pintaan ajan kuluessa.
Centrian opintomatkat
eivät ole itsestäänselvyys
– niiden järjestyminen vaatii paljon niin Centrialta,
henkilökunnalta, opiskelijoilta, asiantuntijavierailta,
Keski-Euroopan yrityksiltä,
majoituksilta kuten bussifirmaltakin. Tämän vuoden
ekskursiosta saamme kiittää
Centrian Marko Laitilaa
ja Ilkka Rasehornia, jotka
tekivät sekä ennen matkaa
että matkan aikana enemmän kuin opettajien pestiin
on mitoitettu. Opiskelijat
sijoittivat tulevaisuuteensa
omasta pussistaan 400-600
euroa jo kiinteisiin kustannuksiin, josta koulu hyvittää
loppulaskussa 100 euroa
tukea matkalle. Matkalla
olevat asiantuntijavieraat
maksavat osallistumisensa itse ja tuovat mukaan
tärkeää tietoa suomalaisen
työelämän näkökulmasta.
Näistä aineksista syntyy
yhdessä ainutlaatuinen oppimiskokemus, jonka arvo
näkyy niin osallistujille kuin
suomalaiselle yrityselämälle
vielä vuosikymmenten kuluttuakin.
Milla-Maria Koskela

Tarvittaessa Fixus-rahoitus
autoremontteihin.

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

Turvallisuus on olennainen seikka 38-osallistujan matkatessa ja useassa kohteessa
jakaannuimme pienempiin ryhmiin ja saimme asianmukaiset suojavarusteet, kuva
Heikki Salmela.
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Päivän sana
AVOINNA
Ma-Pe 09.00 - 17.00
La
10.00 - 14.00

Perjantaina, 20.4.2018
Ps. 23:1

Juurikoskenkatu 8
84100 Ylivieska
040 847 8872
risto.mattola@netti.fi

facebook.com/suutarinliike R Mattola
www.suutarinliikemattola.fi

Herra on minun paimeneni,
ei minulta mitään puutu.

Jo vuodesta 1936.

Kirkkotalakoot

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

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.
Juhani Palmun palaneen kirkon materiaalista tekemiä tauluja ja könninkello myynnissä tarjousten
perusteella Kirkkotalakoiden hyväksi. Lisätietoa ja
tarjoukset: www.ylivieskanseurakunta.fi.

Kirkkoherraa voi äänestää
myös kauppareissulla
Kaupunginjohtajan valinnan
tekee kaupunginvaltuusto,
mutta kirkkoherraa pääsee
valitsemaan kaikki vaalipäivään mennessä 18 vuotta
täyttäneet seurakunnan
jäsenet.
Ylivieskan kirkkoherranvaalin valmistelut ovat käynnissä. Varsinainen vaalipäivä
on sunnuntai 20.5., jolloin
äänestys alkaa Suvannon
kappelissa välittömästi klo
10 jumalanpalveluksen jälkeen ja jatkuu klo 20 saakka.
Ennakkoäänestys on 14.18.5. päivittäin klo 9-18
toimitalo Pietarin kirkko-

herranvirastossa. Sen lisäksi
kiertäviä muutaman tunnin
äänestysaikoja on ainakin
kaupoissa ja palvelukeskuksissa. Lopullinen lista
ennakkoäänestyspaikoista ja
–ajoista on vielä valmisteilla.

kirkkoherraa perinteisesti
hyvin aktiivisesti. Edellisissä
kirkkoherranvaaleissa vuonna 1996 äänestysprosentti
oli 32,3. Sitä aikaisemmissa
vuonna 1990 42,9 ja vuonna
1983 35.

Yli 10000
äänioikeutettua

Ehdokkaat
pitävät jumalanpalveluksen
Suvannolla ja
Merijärvellä

Äänioikeutettuja vaalissa
on kaikkiaan noin 10300.
Ääniluettelo on tarkistettu
vaalilautakunnan toimesta Ennen vaaleja ehdokkaat
23. maaliskuuta. Ylivies- pitävät ns. vaalinäytejumakalaiset ovat äänestäneet lanpalvelukset peräkkäisi-

Sisu-palkinto
Juha Viitaselle

Viime lauantaina Ylivieskan Yrittäjät palkitsi taksiyrittäjä Juha Viitasen perinteisellä Sisu-palkinnolla. Kuvassa vasemmalta Juha Viitanen, Ylivieskan Yrittäjien
puheenjohtaja Mikko Kaarto ja palkintoa luovuttamassa
kansanedustaja Juha Pylväs.

nä sunnuntaina Suvannon
kappelissa klo 10 ja Merijärven kirkossa klo 13,
Eija Nivala 22.4., Merja
Jyrkkä 29.4. ja Mirva Ahola
6.5. Vaalinäytesunnuntaita
edeltävänä perjantaina he
esittäytyvät näillä perjantain seurakuntasivuilla ja
kirjoittavat samalla viikolla
tunnelmiaan myös Tapulin
juurelta-palstalla. Kaikille
seurakuntalaisille avoin
vaalipaneeli järjestetään 8.5.
klo 18 Suvannon kappelissa.
Tervetuloa tutustumaan
ehdokkaisiin ja käyttämään
äänioikeutta!

Seurakunnan
kesätyöntekijät valittu
Ylivieskan seurakunnan
ensi kesän kesätyöntekijät
hautausmaa- ja kiinteistöpuolelle on valittu. Kesätöitä
saavat Junttila Noora, Veteläinen Aino, Hautamäki
Oskari, Kaunisvesi Jasmine,
Heinonen Jere, Sipilä Jenna,
Hietala Topias, Heikkilä
Milja, Niemi Ville, Savela
Tiina, Jämsä Eetu, Polvi
Jeremias, Vierimaa Emmi,
Sorvoja Aki, Huhta Noora,
Honkakoski Elias, Soini Inka, Jokitalo Matias,

Pylväs Ronja, Kotila Tomi,
Herranen Elina, Vähäkangas Pyry, Rautionaho
Ella-Maria, Löytynoja Jari,
Suominen Pirita, Klasila
Heidi (Merijärvi) ja Klasila
Saku (Merijärvi).
Hakijoita oli yhteensä
112. Valittuja on kaikkiaan
28, joista uusia seurakunnan
kesätöissä 19. Viimeiselle 4
viikon jaksolle 30.7.-26.8.
olisi vielä paikka yhdelle
tytölle ja pojalle.

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Eedla Auroora Aitto-oja, Lenni Oliver Haikara, Leo Samuel
Lastumäki, Iina Maria Taka-Eilola
Kuollut: Elvi Anneli Kolehmainen 81 v., Markku Heikki Juhani Huuhtanen 73 v., Urpo Tapio Saari 67 v.
		
SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 20.4. klo 19 Oloilta Rauhanyhdistyksellä.
La 21.4. klo 19 Rauhanyhdistyksen kotiseurat Laitalalla, Perkkiöntie 159, Seppo Jokelainen ja Hietalalla, Lentokentäntie 33, Markku
Launonen.
Su 22.4. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, saarna ja liturgia Eija Nivala, Teija Siirtola, kirkkokahvit; klo 13 Uusheräyksen matkalauluseurat Betaniassa, Jouko Lauriala; klo 14 Seurat Siltalan seurahuoneella,
Timo Kontio; klo 14.30 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Tuomo Jokitalo ja
klo 16 Pentti Mero; klo 17 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone
Lydiassa (Huom. aika); klo 18 Gospelmessu Suvannon kappelilla,
Riikka Talvitie, Teija Siirtola, Gospelkuoro Riemu.
Ma 23.4. klo 17 Ystävyyden kerho Vitiksessä.
Ti 24.4. klo 9 Perhekerho Pietarissa; klo 13 Kantokylän kyläkerho
vanhalla kyläkoululla; klo 13 Isokosken kyläkerho Villamiinassa; klo 13
Tiistaikerho Rauhanyhdistyksellä, Oululaisten vierailu; klo 18.30 Sanan ja Siionin kanteleen ilta Saarella, Rauhalantie 464, mukana Tapani
Keskitalo, Samuel Korhonen ja Veikko Krekilä, lähtö yhteiskyydein klo
18 Marian ja Toivolantie 7 pihoilta.
Ke 25.4. klo 7.30 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone Lydiassa; klo 11.45-13.45 Ekavauvakerho Toimitalo Pietarissa; klo 13.30
Hartaus Sipilässä, Eeva-Kaisa Laakko ja Eeva Korhonen; klo 18 Raamattu- ja yhteyspiiri toimitalo Pietarissa, miehet Laguksessa, naiset
Lydiassa; klo 18.30 Gospelkuoron harjoitukset Suvannon kappelilla;
klo 18.30 Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä, Miika Koskela.
To 26.4. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 13 Varttuneen väen kerho
ja Lähetyspiiri Mariassa; klo 14 Hartaus Kotikartano IV, Timo Määttä;
klo 15.30 Eläkeliiton kuoron harjoitukset Mariassa; klo 17 Lapsikuoron harjoitukset rippikoulusalissa; klo 18 Kirkkokuoron harjoitukset
Suvannon kappelilla; klo 18 Nuorisokuoron harjoitukset rippikoulusalissa; klo 19 Virsi-ilta elämän leivästä Yhteisvastuukeräyksen hyväksi
Suvannon kappelilla, Niko Salminen, Teija Siirtola, kirkkokuoro,
iltapala; klo 19 Raamatun luku- ja keskustelupiiri Rauhanyhdistyksellä.
Pe 27.4. klo 19 Alueellinen nuorten perjantai rippikoulun käyneille
Rauhanyhdistyksellä.
La 28.4. klo 19 Seurat Siltalan seurahuoneella, Pekka Kyösti ja klo 21
Nuorten- ja nuortenaikuistenilta Siltalan seurahuoneella.
Su 29.4. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, saarna ja liturgia
Merja Jyrkkä, Eeva Korhonen, kirkkokahvit; klo 14 Seurat Siltalan
seurahuoneella, Pekka Kyösti; klo 14.30 Seurat Rauhanyhdistyksellä,
Tuokko Saukkonen ja klo 16 Martti Nuorala; klo 18 Siioninvirsiseurat
Mariassa.
Kirkkoherranvaalin vaalinäytemessu klo 10 Suvannon kappelissa ja
sanajumalanpalvelus klo 13 Merijärven kirkossa: 22.4. Eija Nivala,
29.4. Merja Jyrkkä, 6.5. Mirva Ahola. Vaalipaneeli 8.5. klo 18 Suvannon kappelissa. Ennakkoäänestys 14.-18.5. Vaalipäivä 20.5. n. klo
11-20 Suvannon kappelissa.
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.
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. Kirkon jälkeen ruokailu, juhla ja kakkukahvit
seurakuntakodilla. Linja-auto ja invataksikuljetus Kotituvan ja Koskituvan pihasta klo 8.40, Kotikartano 4 pihasta klo 8.50 ja seurakuntakoti
Marian pihasta klo 9.
LAPSET
Perhekerho tiistaina ja torstaina klo 9-11 sekä ekavauvakerho keskiviikkona klo 11.45-13.45 Toimitalo Pietarissa.
Pyhäkoulu sunnuntaisin jumalanpalveluksen saarnan aikana Suvannon kappelissa.
Lämmin kiitos päiväkerhotyön juhlassa sekä järjestelyissä mukana
olleille ja työtämme tukeneille! Pahoittelemme tiedotteissamme
ollutta virhettä tilinumerossa. Mahdolliset muistamiset voi vielä laittaa
FI6955340510000080. Viestiksi päiväkerho 50v.
VARHAISNUORET
Ke 25.4. 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 26.4. klo 17 Kokkikerho 3 lk Vitiksessä; klo 17 Liikuntakerho 1-2lk
Vitiksessä; klo 18.30 Kokkikerho 5-6lk Vitiksessä.
NUORET
Pe 20.4. klo 18-23 Oloilta Nuorisotila Vitiksessä.
To 26.4. 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 27.4. klo 18 Nuorekas iltakirkko Heikkilän kappelissa, jonka jälkeen
Oloilta 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
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Lukijalta

Elämänvoimaa
luonnosta!

Messut

www.purevital.fi
FB Pure Vital

RAVINTO-LIIKUNTA-MIELI
Luentoja • Näytteilleasettajia
Leena Sikkilä

Miia Huitti

Projektipäällikkö,
metsätalousinsinööri,
Tietometsä-hanke
”Hyvinvointia metsästä
– voimavara elämääsi”
Lauantaina klo 11.00

KTM, Huk, sertifioitu
stressinhoitovalmentaja
”Parempaa arkea,
vähemmän stressiä”
Sunnuntaina klo 11.00

Pyry Suonsivu

Päivi Hytinkoski

Lääkäri, Antioksidanttiklinikka
”Terveellinen ravitsemus
sekä ravitsemushoito
terveyden tukena ja
sairauksien hoidossa”
Sunnuntaina klo 12.30

FLT Ravintovalmentaja
”Terveyttä ja virtaa”
Lauantaina klo 12.30

Karita Aaltonen

Teemu Syrjälä

Hyvinvointikouluttaja,
puhuja, joogaopettaja
”Uusi, tasapainoinen ja
hyvinvoiva minä”
Sunnuntaina klo 14.00

”Löydä oma elinvoimaisuus”
Lauantaina klo 14.00

Näytteilleasettajina mm. AM Bonus Oy/NeoLife, Arja Parhiala, Cityterveys Oy, Homeopaatti Anu Alasaari,
Hyvinvointikeskus FlowFit Oy, Katrin Luontaishoitola, Koulutuskeskus Jedu, Liikunta ja ravinto Hietanen
Ay, Livvie, Luontaishoitola Kaisu Niiranen ja Taken Taika, Matti Hartikka, Nu Skin/Maarit Järvinen,
Oriflame/Eija Hevosmaa, Oulun Akukoulu, Rokua-konserni, Suomen bioteekki Oy, Tmi Herbalady, Tmi
Tanja Törmälä, Urheiluhieroja Henna Ring, Young Living, Life Ylivieska, Pure Vital Bistro, Linnan tila.

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. Myynti: Pure Vital
Bistro Kauppakatu 8, Akustiikan lippupiste Koulukatu 2B, Lipputoimisto.fi

Ihania ikivihreitä kulttuuritalo Akustiikan
tilausravintola TRIOLISSA

MA 30.4.2018 klo 19 - 23
Menossa mukana:

YMK-BAND solisteineen
Rautalankabändi SURRILANGAT
YLIVIESKAN MIESKUORO
LAULURYHMÄ MARTTISET
Tapahtumalippu 15 € tai
Tapahtumalippu + Vappubuffet 30 €
Pöytävaraukset Akustiikan lipunmyynnistä

Toukokuun valintahaastattelut
ja -koepäivät lähestyvät!
Hae tutkintoihin!
Koulutuskeskus JEDUssa Ylivieskassa
voit opiskella:
- lähihoitajaksi
- turvallisuusvalvojaksi
- laitoshuoltajaksi
- vartijaksi
- mediapalvelujen toteuttajaksi
- toimitilahuoltajaksi

HAAPAJÄRVI
HAAPAVESI
KALAJOKI
NIVALA
OULAINEN
PIIPPOLA

Lisätietoja tutkinnoista

Oletko hiihtänyt?
Hiihto on liukumista suksilla pitkin koneella tampattua
latua. Hiihdon tarkoituksena on saavuttaa aktiiviminuutteja rannekkeeseen,
selkään kaatuva hiki sekä
reippaudesta kielivä puna
poskille. Hiihto suoritetaan
väsymyksestä huolimatta
pian työpäivän jälkeen, koska aurinko paistaa vielä ja
siitä kuuluu nauttia. Sitten
tentataan tuttavalta onko
tämä hiihtänyt. Ja tunnetaan
itse syyllisyyttä siitä, ettei ole
tarpeeksi harjoittanut tätä
jaloa kansallislajia. Etenkin
kun on ollut niin loistava
hiihtotalvi.
Talven hiljaisesta tallaamisesta tuli minulle ja
monelle muulle pakollinen
suoritus. Jossain vaiheessa
lajin arkista historiaa iso

osa meistä alkoi hiihtää
veren maku suussa tai ei
suostunut pakollisten kouluhiihtojen jälkeen suksille
enää lainkaan. Hukkasimme
hiihdosta sen syvimmän
tarkoituksen, eli hengissä
perille pääsemisen sekä
liikkumisen ilon. Nautinnon
sijaan liikunta on keino
saada parempaa liikkuvuutta, vyötärön vuosirenkaita
vähemmäksi sekä lisää elinvuosia ja hiihtokilometrejä.
Viisisataa kaloria kuluttanut
rykäisy tuntuu hetken hyvältä, mutta onko se sitä,
mitä tarvitsen juuri nyt?
Virkistyivätkö mieli ja sielu
suorituksesta? Vai tulinko
huomaamattani ruokkineeksi valmiiksi stressaantunutta,
myös työssä, parisuhteessa
ja kasvatustehtävissä itseään

Qr-koodi vie sinut
koulutuskalenteriin

Lupa- ja korttikoulutukset
- Tulityökurssi 4.5.
- Hygieniapassi 22.5.
- Järjestyksenvalvojan
peruskoulutus 5.6.

Misogynia. Ableismi. Naisoletettu. Miesoletettu. Muun
sukupuolinen. Feminismi.
Toksinen maskuliinisuus.
Blackface. Miesviha. Cismies. Sukupuolineutraalius.
Sukupuolien moninaisuus.
Sosiaalisessa mediassa
ei voi olla törmäämättä
kyseisiin käsitteisiin. Yleensä
varsin aggressiivisessa mielessä. Feminismi on käsitys
sukupuolten poliittisesta,
taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta tasa-arvosta.
Se on myös järjestäytynyttä
toimintaa naisten oikeuksien
ja etujen puolesta. Suomeen
feminismi rantautui verraten
myöhään, 1970-luvulla.
Nykyfeminismi näyttäytyy suuressa määrin anonyymeinä esiintyvien tilien
ärhäköissä twiiteissä. Nuoret
aikuiset, naiset ja miehet,

suoltavat feminismin ja
tasa-arvon nimissä todellista
miesvihaa. He eivät halua
sukupuoltaan oletettavan
syntymässä saadun perusteella. Heidän kanssaan
toimiessa on muistettava,
ettei saa olettaa mutta ei saa
myöskään kysyä. Keskustelu
heidän kanssaan on kuin
nuorallatanssia, jokainen
sana täytyy miettiä tarkoin,
kiertää kielletyt sanat jollakin neutraalilla korvaavalla.
Kenen etua tämä ajaa?
Sanna Ukkola tarttui
syksyllä 2017 kolumnissaan
Aamulehden tekemään
linjaukseen korvata tiettyjä sukupuolitettuja sanoja neutraaleilla termeillä.
Tämä synnytti sosiaalisessa
mediassa hurjan myrskyn.
Ihmiset raivostuivat, kävivät
sanasotaan, blokkailivat, sul-

Tmi. Kotipalvelu Kajaste
- Siivoukset, ikkunanpesut
- Henkilökohtainen avustus
- Lastenhoito
- Asiointipalvelu

Seuraa meitä somessa!
Facebook “f ” Logo

@jeduofficial
CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Lisätietoja: p. 040 3120 400

Tutustu koko koulutustarjontaamme netissä
www.jedu.fi

vain kotioven ja alan lykkiä.
Metsään tarvitsen vähän
järeämpää alle. Metsäsuksien
viisitoista senttiä leveyttä
sekä kaksi ja puoli metriä
pituutta avaavat kaikenlaiset hanget, joka säällä,
ilman voitelua. Ja koska
umpisessa hiihtäessä en voi
olla huomaamatta edessäni
kohoavaa mäntyä ja valkeana kumpuavaa mätästä, ne
alkavat väistämättä puhutella. Stressitasot laskevat
jo kymmenen minuutin
kuluttua ensimmäisestä
liu’usta. Vauhti ei päätä
huimaa, mutta hiki valuu
selässä ja otsalla, ihan huomaamatta.
Jonna Takkunen
Pohjois-Pohjanmaan
kesäyliopiston luovan
kirjoittamisen opiskelija

Kieli keskellä suuta

YLIVIESKA

Ylivieska
Päivi Heinonen
paivi.heinonen@jedu.fi / puh. 040 3120 407

piiskaavaa eläintä itsessäni?
Vuosia liidin voideltujen
luistelusuksien siivittämässä
vauhdin hurmassa, mutta valitettavasti sukset kiidättivät
minut samalla kauas luonnon rauhasta. Silloin metsä
ei yksinkertaisesti ehtinyt
kertoa minulle tarinoitansa
ja vauhti vain lisäsi kehon
stressitilaa. Pienikin vauhdin
hidastaminen, pysähdys
ja keskittyminen suorituksen sijasta olemiseen,
hengittämiseen ja luontoon
antoivat juuri sitä lääkettä,
jota sieluni huusi.
Hiihtämisen levon ja ilon
löysin kuitenkin menneiden
vuosikymmenien jäyhistä
järvisistä. Kaksimetriset
kääntyvine metallisiteineen
kantavat hyvin järven jäällä
ja kadun varrella. Avaan

Myös lähikunnat
Huom! Kotitalousvähennys
Luotettavaa ja asiakaslähtöistä palvelua.
Ota rohkeasti yhteyttä!
Puh. 044 545 0117 (myös tekstiviestillä)
www.kotipalveluylivieska.com • h.kangas25@gmail.com

keutuivat entistä tiukemmin
omiin kupliinsa ruotimaan
toisen osapuolen ymmärtämättömyyttä ja julkeutta
olla eri mieltä kuin he itse.
Toisinaan keskustelua
seuratessa tulee mieleen,
että on menossa jonkinlainen nokittelukisa: Kuka
käyttää hienompia käsitteitä
ja monimutkaisempia lauserakenteita iskiessään toisen
persoonaan, ei niinkään
aiheeseen josta näennäisesti
ollaan keskustelemassa.
Etuoikeutetun valkoisen
heteromiehen mielipide
ei ole missään tilanteessa
näissä keskusteluissa validi.
Yhden tai kahden henkilön tekemisten perusteella
leimataan koko mieskunta
syylliseksi ja tämän jälkeen
roviot roihuavat kaikkialla.
Britanniassa nousi taan-

noin haloo, kun terveysviranomainen kampanjoi
näkyvästi ylipainon vaarallisuudesta (Obesity is
a cause of cancer/Cancer
Research UK). Ylipainoinen Britannia meni aivan
sekaisin, vaahdoten fat shamingista ja vaati kampanjaa
lopetettavaksi välittömästi.
Oma tuntemus ja mielipide
ajaa yli jopa tieteellisesti
tutkitusta faktasta.
Ehkä olen vanha ja vähän tyhmäkin, mutta siitä
huolimatta päässäni soi
toistuvasti Lapinlahden
Lintujen liverrys: ”Miksei
asioista puhuta niiden oikeilla nimillä?”.
Sanna Kallio
Pohjois-Pohjanmaan
kesäyliopiston luovan
kirjoittamisen opiskelija

Rakennustekniset palvelut
& remontit
kuntoarviot
• Kosteuskartoitukset
• Asbestikartoitukset
t
• Vesivahinkoremonti

• Asuntokauppojen

Raitatie 8, YLIVIESKA
0400 295 030, 040 768 8351

jounimikkola.com
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Hyvinvointia ja energiaa
Helmikuun lopussa Ylivieskan Kauppakadulla avasi
ovensa uusi yritys Pure Vital Bistro. Yrityksen konseptiin
kuuluu lounaskahvilan lisäksi erilasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvien hyvinvointitapahtumien
ja -palveluiden tuottaminen. Entisen eläintarvikekaupan tiloissa riittää tilaa niin avaralle ravintolalle kuin
myös takaosan erillisille hoitotiloille. Osittain takaosan
remontti on vielä kesken, mutta kevään aikana paikasta
löytyy monipuolinen palvelutarjonta kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin saralla.
Viikonloppuna Ylivieskan
Kulttuurikeskus Akustiikassa järjestettävä kaksipäiväinen hyvinvointiin
keskittyvä tapahtuma on
ylivieskalaisen yrityksen
Pure Vital Oy:n ensimmäinen suurempi tapahtuma,
joka kokoaa saman katon
alle useita luennoitsijoita
ja näytteilleasettajia. Kahden päivän aikana kuullaan
suomalaisia luennoitsijoita
ja näytteilleasettajia on mukana kolmisenkymmentä.
Messuilla on tarkoitus tuoda
esille erilaisia näkökulmia
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Luennoitsijoilla on
omakohtaisia kokemuksia,
jotka ovat ohjanneet heitä
työskentelemään hyvinvoinnin parissa ja kertomaan
ja jakamaan tietoa, jotta
meidän kaikkien ei tarvitsisi kompastua samoihin
asioihin. Luennoilla saa
kysellä ja kommentoida, ja
luennon jälkeen voi käydä
kyselemässä henkilökohtaisempiakin asioita ja vinkkejä
omaan tilanteeseen. ”Netistä
on saatavilla paljon tietoa,
mutta messuilla haluamme
tuoda ihmiset yhteen, voidaan ollaan aidosti läsnä ja
päästään keskustelemaan
kasvotusten”, tiivistää Pure
Vital Oy:n perustaja ja
toimitusjohtaja Merja Vanha-aho. ”Vuorovaikutus ja
kokemuksien jakaminen
vaikuttavat motivoitumiseen
ja inspiraatio alkaa tehdä
jotain oman hyvinvoinnin
tukemiseksi saattaa tarvita
juuri sen pienen tönäisyn
oikeaan suuntaan oikealta
henkilöltä – näitä inspiraation siemeniä toivomme
pystyvämme tarjoamaan
messuviikonlopun aikana”,
Vanha-aho kertoo.

Tapahtuma keskittyy ravintoon, liikuntaan ja mielen
hyvinvointiin. Mukana on
muun muassa luontaishoitajia, luonnonmukaisilla
tuotteilla hoitoja tekevä
kosmetologi ja parturi-kampaaja, hieroja, akupunktiohoitajia, lisäravinteiden
edustajia, eteerisiä öljyjä
sekä liikunnan ja ravinnon
näytteilleasettajia. Messuilla
voi käydä kokeilemassa myös
Nia-tanssia ja mindfullness näytetuokioita. Kaiken
kaikkiaan monipuolinen
kattaus hyvinvoinnin eri
osa-alueilta.

Pure Vital Bistro
– uudenlainen
lounaskahvila
Kauppakadulle avatun lounaskahvilan tarjonta keskittyy puhtaista kotimaisista
raaka-aineista valmistettuihin ruokiin ja juomiin.
Lähes kaikki valmistetaan
paikan päällä, joten säilöntä- ja lisäaineita ei tarvitse
käyttää. Valikoimissa on
monipuolinen tarjonta myös
vegaaneille. ”Laajennamme
valikoimaamme pikkuhiljaa,
tällä viikolla valikoimaamme ovat tulleet Sortolan
maalaisjäätelöt, joista löytyy
myös raikkaita sorbetteja. Suolaisen valikoiman
puolella olemme lisänneet
valikoimaan pitaleivät, joita
saa kana- tai lihatäytteellä
sekä kasvistäytteellä. Tarkoituksenamme onkin laajentaa valikoimaa kysynnän
mukaan, joten toivomme
että asiakkaat antavat palautetta ja ehdotuksia”,
Vanha-aho lisää. Bistron
maku- ja värimaailma on
herkullisen kirjava ja Bistron
henkilökunta toivookin

Bistron yrittäjät Merja Vanha-aho ja Mari Myllylä nauttivat päivittäisen annoksen kotimaisia marjoja ja kasviksia
smoothien muodossa.
että ihmiset uskaltaisivat toimijoita tarjoamaan hyvin- veluistamme voi hakea sitä ohella tavoitteena on jatrohkeasti kokeilla uusia ja voinnin palveluita. ”Tarkoi- puuttuvaa tukea tai palasta kossakin järjestää erilaisia
oudompiakin tarjottavia. tuksena on löytää erilaisia ja päästä alkuun”, Vanha-aho hyvinvointia tukevia ta”Mikäli esimerkiksi jokin toimijoita, jotta saisimme kiteyttää.
pahtumia ja luentoja. Mieeksoottisemmalta kuulostava tarjottua kokonaisvaltaisesti
tinnässä on muun muassa
keitto mietityttää, annam- hyvinvoinnin palveluja. Kun Monipuolisuus
raakakakku –kurssi sekä
me mielellämme asiak- saman katon alla on toisiaan ja dynaamius
villiyrittien käyttöön opaskaalle maistiaisen ennen tukevia toimintoja, voi- valttina
tava ilta – mennään siis ihan
ostopäätöstä. Eli ei tarvitse daan helposti ohjata asiakas
käytännön tasolle, kuinka
ostaa summan mutikassa, tarpeen mukaan oikealle Pure Vital Oy:n omista- voi itse valmistaa terveelmaistamallahan se selviää taholle. Yksilön kokonais- jien ja perustajien Merja lisiä herkkuja. Kysynnän
pitääkö siitä itse”.
valtainen hyvinvointi lähtee Vanha-ahon ja Mari Myl- ja innostuksen mukaan
siitä oivalluksesta, että olen lylän yrityksessä on yksi tarkoituksena on järjestää
itse vastuussa - jokainen vakituinen ja yksi osa-ai- erilaisia hyvinvointiin liittyHyvinvointipalveluja saman tekemäni päätös ravinnon, kainen työntekijä. ”Bistro viä tilaisuuksia, toivottavasti
liikunnan ja vaikkapa stres- on toimintamme sydän, ihmiset tulisivat rohkeasti
katon alla
sinhallinnan osalta näkyy ravinnosta hyvinvointi ra- mukaan”, Vanha-aho loYrityksen neljään hoito- kropassa ja jaksamisessa kentuu. Tiloissamme olevan pettaa hymyillen.
huoneeseen ollaan tällä jossain vaiheessa. Jos itse palvelutarjonnan tuottavat
Elina Kytökorpi
hetkellä etsimässä itsenäisiä ei tiedä, osaa, jaksa tai ole itsenäiset yritykset. Näiden
motivoitunut, meidän pal-
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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!

 Sälekaihtimet
Sälekaihtimet
 Hyönteissuojat
Hyönteissuojat
 Parvekekaihtimet
Parvekekaihtimet

 Pystylamellikaihtimet
Pystylamellikaihtimet
 Verhokiskot
Verhokiskot
 Duetteja Plisee-vekkiverhot
Duetteja Plisee-verhot

0440848
323 0848
044 323

valli.jussi@kotinet.com • www.kaihdintuote.fi
valli.jussi@kotinet.com • www.kaihdintuote.fi

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

Päivystämme

24/7

Puh.
0400 445 932

KAIKKI REMONTIT
JA KORJAUKSET
LATTIASTA KATTOON!
Osaavat ammattilaisemme
hoitavat alan työt ripeästi
ok-, rivi- ja kerrostaloissa
yksityisille ja yrityksille.

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

KYSY TARJOUS!

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

Kyläyhdistys- ja
pesäpallojunioritoimintaa
Ylivieskan eräs aktiivisimmista kyläyhdityksistä on Vähäkangas-Pylväs kyläyhdistys. Se on perustettu jo vuonna
1982, mutta virallisesti se rekisteröitiin vuonna 2006.
Yhdistyksen tavoitteena on alusta saakka ollut järjestää
erilaisia tapahtumia ja kutsua kyläläisiä koolle yhteisiin
tapahtumiin. Yli viisi vuotta kyläyhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Petri Vähäkangas, jonka lisäksi hän
toimii vapaaehtoisena pesäpalloilun junioritoiminnassa.
Vähäkankaalla lähes koko
ikänsä asunut Petri Vähäkangas ajautui kyläyhdistyksen toimintaan puoleksi
vahingossa ja puoliksi sukulaissuhteiden kautta. Hänen
setänsä Tapio Vähäkangas
on aiemmin toiminut yhdistyksen puheenjohtajana
ja hänen kannustamanaan
Petri lähti yhdistystoimintaan mukaan. Tätä aiemmin
hänellä ei ole ollut kokemusta vapaaehtoistyöstä, mutta
hyvien neuvojen ja muiden
jo yhdistyksessä mukana
olleiden avustuksella hän
pääsi hyvin sinuiksi yhdistystoimintaan ja myös sen
puheenjohtajaksi. Aktiivisia
toimijoita yhdistyksessä on
noin kymmenisen henkilöä.
”Tämä ei ole mitään totista
ja ryppyotsaista hommaa,
kaikilla pitää olla mukavaa
näissä puuhissa, sillä perustuuhan tämä vapaehtoisuuteen”, Vähäkangas kiteyttää
kyläyhdistystoimintaa. Petri
haluaa antaa kiitoksensa kyläyhdistyksen muille
aktiiveille sekä kylätalon
puuhanaisille ja –miehille.

Ylivieska –kampanjan unelman toteutuksessa, jolloin
Kotikartanon väkeä kävi
kiertoajelulla alueella sekä
kahvilla Kylätalolla. Muita
viime vuonna järjestettyjä
tapahtumia olivat Kappelin
hautausmaan siivoustalkoot,
Kyläpuiston siivoustalkoot,
Vähäkangas Hölkkä, Annan
päivän juhla, taidekahvila ja
Ryijy-näyttely, pikkujoulu
vanhempainyhdistyksen
kanssa, joulumyyjäiset, jouluhartaus sekä joulurauhan
julistus.

pelaavat KuulaPesiksen eri kunta on tärkeää lapsille
joukkueissa. Petri toimii nykypäivänä, varsinkin kun
G-ikäisten, eli 2010 tai tietotekniikka meinaa passitä aiemmin syntyneiden sivoida lapsia. Liikkuminen
kakkosvalmentajana. ”Har- on tärkeää ja esimerkiksi
joitukset ovat vielä heidän joukkuepelit aktivoivat soikäisilleen leikinomaista siaaliseen kanssakäymiseen.
pelailua. Toki harjoituksissa Sen on erittäin tärkeää lapWanahat
lyödään palloa ja harjoitel- sen henkiselle kasvamiselle
Wehkeet
laan räpylän käyttöä, mutta ja vahvistaa lapsia kaikin
kylätiellä –
kaikki tehdään rennosti ja puolin. Jokaiselle lapseltapahtuma
liikunnan riemun ehdoilla”, le tulisi suoda vähintään
Petri kertoo. ”Talvikaudella yksi liikuntaharrastus ja me
Suurin yhdistyksen järjes- harjoituksia on kerran vii- vanhemmat voimme olla
tämä tapahtuma on viime kossa, mutta kesän aikana siinä mukana. Aktiivisia
vuonna jo neljännen kerran pystytään harjoittelemaan vanhempia tarvittaisiinkin
järjestetty Wanahat Weh- enemmän ja myös pelejä lisää mukaan mahdollistakeet kylätiellä –tapahtuma. on luvassa”.
maan tämä”, Petri toivoo
Se järjestetään elokuun
Lisäksi Petri toimii lopuksi.
ensimmäisenä lauantaina C-poikien eli 2002-2003
ja sen suosio on kasvanut syntyneiden joukkueen
Elina Kytökorpi
vuosi vuodelta. ”Joka vuosi huoltajana peleissä. ”Liisen järjestäminen vaatii
ponnisteluja yhdistykseltä
Vapaaehtoistyön juttusarja on tehty yhteistyössä
ja aina etukäteen jännittää
Yhteistyössä on saammeko kalustoa näytille. ALVA eli alueellisen vapaaehtoistoiminnan palvelurakenteen kehittämishankeen kanssa. Se on
voimaa
Tapahtuma alkaa kuitenkin
STEAn rahoittama 3-vuotinen hanke, jota hallinnoi
vakiinnuttamaan paikkansa,
Raudaskylän Kristillinen Opisto.
Yhdistyksellä on kokoon- joten edellisvuosien kävijät
tumisia vuoden aikana aina haluavat tulla paikalle myös
Hanke kehittää vapaaehtoistoimintaa yhteistyössä
tarpeen mukaan ja yhdistys seuraavana vuonna. Palkitkuntien ja järjestöjen kanssa Oulun Eteläisen ja
tekee yhteistyötä myös usei- sevinta on se kun tapahtuma
Raahen alueilla. Hanke auttaa yhdistämään asiakkaat
den muiden tahojen kanssa on onnistunut ja joka kerta
ja vapaaehtoistoimijat sekä parantaa toimijoiden
tapahtumien järjestämisessä. oppii uutta seuraavaa kertaa
yhteistyötä ja tiedottamista.
Eräs esimerkki on keväinen varten”, Petri kertoo.
Tunturipyöräily –tapahtuma,
Toimintamuotoja ovat muun muassa vapaaehjoka toteutetaan yhteistyös- Pesäpalloilun
toisille tarjottavat koulutukset, tapahtumat ja
sä Vähäkankaan koulun junioritoimintaa
työnohjaukset.
vanhempainyhdistyksen
kanssa. Myös Ylivieskan Kyläyhdistytoiminnan lisäkseurakunnan kanssa teh- si Petri toimii vapaaehtoidään yhteistyötä, viimei- sena myös lasten liikunnan
simpänä oli alkuvuonna puolella. Pesäpallon pariin
järjestetty hartaus kappe- perhe ajautui tuttavaperlilla. Lisäksi kyläyhdistys heen innostamana ja tällä
oli mukana viime vuonna hetkellä heidän viisi lastaan
järjestetyn 100 Unelmaa
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Opiskelijayritykset
finaaliin Helsinkiin
Centria-ammattikorkeakoulusta Ylivieskasta osallistuu kaksi opiskelijoiden
perustamaa NY-yritystä Nuori Yrittäjyys ry:n
järjestämään kilpailuun
Helsingissä tällä viikolla.
Ylivieskasta Helsinkiin lähtevät Paper Colossus NY,
jonka ovat perustaneet Timo
Korkeakangas ja Taneli
Tyhtilä sekä BAOBUBBLE
NY, jossa yrittäjinä toimivat
Ivan Zaltov, Igor Ivanov,
Roman Demiachuk sekä
Ilia Gorlov.
NY Start Up –yritykset jo
opiskeluvaiheessa tarjoavat
valmiin toimintaympäristön
luovuudelle ja innovaatioille
sekä mahdollistavat liikeidean kokeilemisen käytännössä
vähäisellä riskillä, sillä yritykseen saa kukin opiskelija
sijoittaa vain maksimissaan
100 euroa.

Uusi lautapeli
opiskelijayrityksen ideana
Paper Colossus Ny on
vaativia lautapelejä harrastajapelaajille tarjoava
yritys, joka on tällä hetkellä
tuotekehittely- ja rahoitusvaiheessa. Korkeakangas ja
Tyhtilä ovat peliharrastajia ja
näkevät lautapeleillä suuria
mahdollisuuksia, sillä 50-luvun Afrikan Tähti -pelin
ajoista lähtien Suomessa

Ilia Gorlov, (oik.) Igor Ivanov, Roman Demiachuk; Taneli Tyhtilä, Timo Korkeakangas ja Simo Mäenpää pohtivat NY-finaaliin lähtevien yritysten liikeideoita. Simo
Mäenpään ideana on kehitellä uusi tuotantoteknologia sirkkatuotantoon.
ja maailmalla on pelattu
lautapelejä aktiivisesti. Ja
varsinkin viime vuosina
lautapelit ovat entisestään
kasvattaneet suosiotaan.
Pelin kehittely niin pelilaudan kuin pelikorttienkin
osalta on vienyt Timolta ja
Tanelilta useita kuukausia
ja kehittely jatkuu vieläkin.
”Toimivan lautapelin tekeminen ei tapahdu nopeasti.
Seuraavana tavoitteena on
kerätä Kickstart-rahoitusta
pelien painattamiseen ja
pelien myymiseen noin
vuoden toimitusajalla ”,
Timo Korkeakangas kertoo.

Virkistys- ja
terveysjuoma
nuorille
Innovatiivisuutta ei toiseltakaan opiskelijayritykseltä
puutu, sillä Baobubble Ny
on puolestaan keskittynyt
uuden terveysvaikutteisen
virkistysjuoman kehittelyyn
nuorille ja sen markkinointiin pääkaupunkiseudun
opiskelijoille applikaation
ja liikkuvan myyntiauton
avulla. Roman Demiachuk
kertoo, että vastaavantyyppisiä suussa poksahtelevia
juomia on maailmalla jonkin
verran jo tarjolla, mutta
tässä nuorten industrial

management –opiskelijoiden kehittelemässä versiossa pohjana ovat kahvi
tai tee, joita suomalaiset
nuoret juovat paljon. ”Feel
free” –iskulauseella tämä
opiskelijanelikko lähtee
valloittamaan Etelä-Suomea. Seuraavaksi näillä
opiskelijoilla on tavoitteena
lähteä kehittelemään niin
applikaatiota kuin yrityksen
investointeja eteenpäin.
Liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo
valitsee parhaat NY-yritykset Latviassa kesällä pidettävään EM-kilpailuihin.
Kuva ja teksti
Eija Huotari

Ristikoiden ratkaisut
Helppo

Mielenterveysseura on yli 100 vuotta toiminut kansanterveysjärjestö, joka mielenterveyttä edistämällä
antaa arvokasta tukea julkisen terveydenhuollon
mielenterveyspalveluille. Joka toinen meistä kokee
elämänsä aikana jonkinlaisia mielenterveysongelmia,
ja masennukseen sairastuu joka viides. Vaikka kyse
on yleisistä ongelmista, niistä on silti vaikea keskustella. Näistä ongelmista on vaiettu ja vaietaan yhä,
koska niihin liittyy ikään kuin häpeän leima. On
hyväksyttyä keskustella reistailevasta sydämestä tai
keuhkoista, mutta ei reistailevasta mielenterveydestä.
Miksi? Voisiko olla, että kuuluisa suomalainen sisu
vaatii mielen lujuutta eikä siksi ole helppoa tunnustaa
että mieli voi myös horjua? Mielenterveysongelmista
on vanhastaan käytetty halventavia ja vähätteleviä
nimityksiä, joten pelko ”hulluksi” leimautumisesta
on voimakas.
Mielenterveyden häiriöt ovat lääketieteellisesti
diagnosoituja sairauksia, joihin on olemassa lääkkeitä ja myös muuta hoitoa (psykososiaalinen hoito,
kuten psykoterapia). Useimmiten parhaiten tehoava
hoito on lääkehoidon ja muun hoidon yhdistelmä,
mutta hoidot ovat aina yksilöllisiä. Kuten kaikissa
sairauksissa, varhainen tunnistaminen ja hoitoon
pääsy ovat tärkeitä. Mielenterveyden sairauksista
voi toipua, mutta ne voivat olla myös pitkäaikaissairauksia joiden kanssa on sopeuduttava elämään.
Tavallisimmat mielenterveyttä heikentävät sairaudet
ovat masennus ja erilaiset ahdistuneisuushäiriöt.
Myös päihderiippuvuus on mielenterveyssairaus.
Mielenterveysongelmien yleisyys vaatii niin lasten
kuin nuorten, työikäisten kuin ikääntyneidenkin
mielenterveyden tukemista. Mielenterveys riippuu
monista tekijöistä, joihin kaikkiin emme voi itse
vaikuttaa. Hyvän mielenterveyden tunnusmerkeistä
voidaan mainita kyky ihmissuhteisiin ja vuorovaikutukseen sekä sosiaaliseen osallistumiseen, elämän
kokeminen merkitykselliseksi, todellisuudentaju, halu
etsiä ratkaisuja vastoinkäymisiin ja kyky jossakin
määrin kestää ahdistusta. Vaikka mielenterveys
usein erotetaan niin sanotusta fyysisestä terveydestä,
ne ovat toinen toiseensa vaikuttavia ja ne kulkevat
käsi kädessä.

Mainoskisan
voittaja

Suomalainen pop-tähti Alma on mukana Mielinauha-kampanjassa ja siksi hänen kasvonsa näkyy
kampanjatiedotuksessa. Alma on antanut kampanjalle
sanomaksi voimalauseensa: Olet tärkeä! Kampanjasta
pyritään tekemään vuosittain toistuva. Toivottavasti
tämä onnistuu ja Mielinauhan ostamisesta tulee
mahdollisimman monelle jokakeväinen perinne. Jos
et ole vielä ostanut Mielinauhaa, niitä on apteekin
kassalla myynnissä toukokuun loppuun asti. Tervetuloa!

Yhteistyössä

Seuraa kisaa Facebookissa!

Oletko jo ostanut apteekista Mielinauhan? Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekit – siis yksityiset
yrittäjävetoiset apteekit – ovat mukana Suomen
Mielenterveysseuran kampanjassa, jossa kerätään
varoja mielenterveystyöhön myymällä vihreää tietoisuusnauhaa eli Mielinauhaa. Varainkeruun lisäksi
kampanjan tavoitteena on myös saada mielenterveysasioille enemmän positiivista huomiota.

Mielinauha-kampanjalla tuetaan myös Mielenterveysseuran kriisiapu-tarjontaa. Yhteiskunnassamme
on suuri tarve matalan kynnyksen maksuttomalle ja
luottamukselliselle kriisiavulle vaikeassa elämäntilanteessa olevia varten. Kriisiapua tarjotaan puhelimessa,
kasvokkain ja verkossa. Mielenterveysseura on tänä
vuonna aloittanut Itsemurhien ehkäisykeskuksen.
joka tekemän työn tärkeyttä eivät mitkään sanat
riitä kertomaan.

tai kasvistäytteellä Pure Vital Bistrossa

Vastaa verkkosivujemme kautta osoitteesta
vieskanviikko.fi/mainoskisa, mikä tämän lehden
mainoksista oli mielestäsi mielenkiintoisin.
Jättämällä yhteystietosi osallistut myös arvontaan.
Aikaa osallistumiseen on pe 27.4. saakka.

MIELINAUHALLA
MIELENTERVEYTTÄ
TUKEMAAN

Vaikea

vä
tä n!
Ys kaa Tällä viikolla arvonnan voittaja saa
mu kaksi täytettyä pitaleipää kana-, liha-

••••••TURSAS•HOE
••••••A•A•G••I••
••••••IRTAIN•TEE
••••••K•K•T••S••
KUTEA•UJO•OLOASU
E•Y•••R•ALIN•T•U
HÄKÄ•AIE••D•OTUS
R•I••I•ASUA•IU•I
UUSI•NM•I••EN•KA
UUT•EAA•SOLVATA•
•PÖ•T•ANSA•ÄS•R•
MU•VU•••I••••LUU
INNOSTUA•MUIKKU•
NU•II•O•OHUT••S•
UTU•JÄMERÄ•ULA••
N•IVA•A•A•L•I•L•
••S••••ESTE•ELIN
KUTSU••NT•SUMPPU
O•I••HIOA•K•I•A•
ENNÄTYS•ANIS•OSA

Apteekkarin kynästä

Viime lehden Mainoskisa
oli tiukka, mutta mielenkiintoisimmaksi mainokseksi
äänestettiin Autolle.com
mainos ”Lasten hiihtokisat”.
Vastaajien kesken arvotun
S-Ryhmän 20 € lahjakortin
voitti K. Koskinen, onnittelut voittajalle!

Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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Kulttuuri

Kevät sata vuotta sitten Hennalassa:
nälkää, raiskauksia ja teloituksia

Marjo Liukkonen: Hennalan
naismurhat 1918. Vastapaino,
2018. 351 s.
Arvovaltaisen Ylen sivuilla julkaistu sensaatiohakuisesti otsikoitu artikkeli, jossa
kerrottiin irti leikatuista
päistä yms., sai tarttumaan
hiukan epäillen Marjo
Liukkosen tutkimukseen
Hennalan naismurhat 1918.
Tässä tapauksessa moitteet saa onneksi kohdistaa
artikkelin kirjoittajaan, ei
tutkimuksen tekijään, vaikka
teoksessa tuodaankin esiin
vankileirin raadollisuus.
Liukkonen kuvaa vankileirin arkea, työntekijöitä,
sotilaita ja vankeja laajaan
lähdeaineistoon tukeutuen:
lehti- ja kirjalähteiden lisäksi mukana on runsaasti
arkistomateriaalia. Vankien kirjoittamat kirjeet ja

muistelukset muodostavat
tutkimuksen rungon, näiden
lisäksi leirin oloja valottavat
vartijoiden, sotilaiden ja
päällystön jälkeensä jättämät
dokumentit. Liukkonen toteaa, että ilman muistitietoa
hänen tutkimuksensa ”olisi
ollut pääasiassa vallassa olleiden miesten kirjoittamien
dokumenttien käsittelyä”.
Teoksen alkuosa on väitöstutkimukselle tyypillistä
teorioiden ja käsitteiden
esittelyä. Aiempiin tutkimuksiin suhtaudutaan
toisinaan turhan kärkevästi,
ja vaikka Hannah Arendtin
keskitysleiriteorian käyttö
on perusteltua, muutamissa
kohdin viittaukset natsi-Saksaan ontuvat.
Housuihin pukeutunut
ja aseeseen tarttunut nainen oli uhka porvariston

määrittelemälle yhteiskunnalliselle naiseudelle, jossa
seksuaalisuus oli valjastettu
ainoastaan lasten tuottamiseen. Kuulustelupöytäkirjoista käy ilmi, että
naisvankien sukupuolielämä
käsiteltiin oikeudenkäynneissä tarkkaan – vastaa-

vaa ei tapahtunut miesten
kohdalla. Raiskaus oli yksi
keino palauttaa vaarallinen
punainen nainen tälle kuuluvaan alistettuun asemaan.
Pelko ja häpeä saivat naiset
vaikenemaan raiskauksista,
ja muisteluksissa kertojana
onkin usein mies.
Toukokuun alussa Hennalan leirillä oli 2282 naista
eli noin puolet koko maan
naisvangeista. Arviot teloitettujen määrästä vaihtelevat, mutta Liukkosen
tutkimuksen mukaan toukokuussa 1918 surmattiin
ainakin 216 naista; heidän
henkilötietonsa löytyvät
teoksen lopusta. Pääasiassa
he olivat tehdastyöläisiä,
naimattomia nuoria naisia,
joista nuorimmat olivat vain
14-vuotiaita. Teloitukset
kohdistuivat niihin, jotka

Järjestötoiminta
Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa
Tuokiotupa on Ylivieskan keskustassa sijaitseva, ikäihmisten
yhteinen kohtaamispaikka, jossa on matala kynnys kaikkien
tulla. Tuokiotupaa pyörittää Yhteisestä Ovesta ry. Toimintamme
on puolueetonta, sitoutumatonta ja kaikille ikäihmisille avointa.
Tupa on auki joka päivä: ma-pe klo 9-16, la-su ja pyhisin klo
11-16. Alla tulevaa ohjelmaa (muutokset mahdollisia – viimeisin
tieto tuvalla ja www.facebook.com/tuokiotupa):
Joka viikko seuraavat säännölliset viikkotuokiot – uudet kävijät
aina lämpimästi tervetulleita:
Maanantaisin porukkalenkki, lähtö tuvalta klo 10 (sauvakävelyja rollaattoriryhmät)
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. Skip-Boa,
Aliasta
Lisäksi lähiviikkoina:
Su 22.4. klo 17 Yhteisestä Ovesta ry: Kevätkokous. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Ti 24.4. klo 12 Keskustelutuokio. Aihe: Itsehoito. Maire-Liisa
Salmela johdattaa aiheeseen. Keskustelu aina kuukauden viimeisenä
tiistaina. Tuokion lopuksi päätetään seuraavan kuukauden aiheesta.
Jäsenkirje ja Tuokiotuvan toukokuun kuukausiohjelma ilmestyy.
To 26.4. klo 13 Sorviston kylätalolla tavataan: Seniorikahvila
avoinna klo 13-15.
To 26.4. klo 18 Tuokiotuvalla Maija Häivälän ”Anni” -kirjan
julkistamistilaisuus. Tervetuloa!
La 28.4. HUOM! poikkeuksellinen aukioloaika klo 9-14.Yksityistilaisuus klo 14 alkaen.
Ma 30.4. klo 10.15 lähdemme tuvalta yhdessä laulamaan Kotikartanoon (Kulttuurikummi). Iltapäivällä Wappukivaa – ja
tietenkin munkkeja!
To 3.5. klo 10 Kirja-Vinkkausta – tule kuulemaan parhaat
lukuvinkit! Kirjastosta Kristiina esittelee ja kertoo kirjoista.
Ke 9.5. Ihan Pihalla – KevätVoimaa Luonnosta! Unelmien
Liikuntapäivän tapahtumia tuvalla ja ympäristössä.
Tarkempi ohjelma ja aikataulu myöhemmin. www.unelmatliikkeelle.com
Ke 16.5. Yllätysretki klo 8.30-n17. Ilmoittaudu viimeistään 9.5.
Tervetuloa!

Ylivieskan Sosialidemokraatit r.y
Vappuaamuna klo 10:00 kunniakäynti aatteensa puolesta
kaatuneitten muistomerkillä kirkkomaalla. Olemme mukana
vapputorilla kello 11 alkaen.

Ylivieskan Martat ry
TI 8.5 Tutustuminen Oulun Marttalaan. Lähdemme aamujunalla klo 6.26 ja takaisin klo 14.20 lähtevällä junalla.
Marttalassa juomme aamukahvit suolapiirakan kera, ja sen
jälkeen tutustumista Marttalan toimintaan. Yhteinen lounas,
jonka jälkeen ostosaikaa. Sitovat ilmoittautumiset MA 23.4
mennessä puh. 050 340 9765.
HUOM. Maanantaina 7.5 EI OLE Martta-iltaa.
Tervetuloa yhteiselle kevätretkelle mukavassa seurassa!

JYTY Ylivieska
Jytyliiton ammattialojen jäsenilta tiistaina 24.4.2018 klo
18 alkaen Hotelli-Ravintola Lounatuulessa (Tulolantie 23,
Ylivieska) Mukana Jytyliiton alueasiamies Teuvo Siikaluoma.
Tule kuuntelemaan ajankohtaiskatsausta ja keskustelemaan
”sote-maku” –aiheesta! Tilaisuuden alussa kahvitarjoilu. Ilmoittautumiset tarja.ilomaki(at)edu.ylivieska.fi

olivat taistelleet ase kädessä.
Teoksessa on esitelty ne
naiskaartit, joiden jäseniä
ammuttiin Hennalassa.
Tässä kohdin, kuten paikoin
muuallakin, on luettelomaisuutta, mutta toisaalta listat
teloitetuista ovat hyytävää
luettavaa, esimerkiksi Turun
naiskomppanian noin 250
sotilaasta leirille joutui seitsemänkymmentäviisi, joista
kuusikymmentäkahdeksan
teloitettiin.
Yllättävä tieto oli, että
teloittajien joukossa oli niin
sanottuja oravakomppanialaisia eli alaikäisiä poikia,
joita tehtävään saattoi houkuttaa siitä maksettu palkka.
Liukkosen tutkimus antaa
uutta tietoa myös lasten
kohtaloista. Aiemman tiedon mukaan pakolaisäidit
lapsineen päästettiin pois

ennen kuin vangit siirrettiin Fellmanin pellolta
leirille, mutta siirron jälkeen
tehtyjen pidätyskorttien
mukaan alle 15-vuotiaita
lapsia olisi ollut toukokuussa
lähes kolmesataa. Liukkosen
tutkimuksen mukaan lapsia
sekä syntyi että kuoli leirillä.
Marjo Liukkosen Hennalan naismurhat 1918 tarkentaa aiempaa tutkimusta,
antaa uutta tietoa ja osoittaa,
että vaikka sisällissodasta ja
sen jälkiselvittelyistä on kirjoitettu runsaasti, tutkimusta
yhä tarvitaan. Kustantajalle
antaisin moitteita liian pienestä fontista, joka turhaan
karsii osan lukijoista.
Marita Hietasaari

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

Myydään

Ostetaan

Nätti Opel Agila pieni
tilaihme 2 renk. just katsastettu, kaikinpäin ok
kunnossa, huoltokirja, aj
220 t. Tästä kakkosauto
joka sopii pieneen tilaan
ja vaihdossa otan pienen/
kevyen veneen. Soittele,
kerron lisää. Parhaiten tavoittaa puh 0400 822 157.

Ostetaan traktorin lumiketjut (2 kpl). Renkaan
koko 14.9-28". Hinta max
50 eur. Puh. 044 784 4210.

Vuokrattavana
Vuokrattavana parvekkeellinen kerrostaloyksiö
28,5 m2 Ylivieskan keskustassa. Vapautuu 1.5.2018,
vuokra 400 €/kk. Puh.
050 313 3867.

Polkupyörä, naisten, 26"
ainakin 10 vaihdetta. Uuden
veroinen. Myös vaihtomahdollisuus. Husqvarna Vuokrattavana kolmio 70 m2
ompelukone 39 e. Puh. vuonna 2005 valmistuneesta
talosta Juurikoskenkadulla.
044 912 3822.
Ylivieskan Latu
Mahdollista vuokrata myös
Myydään tontti Keskisen lämmin autotalli 24 m2 saYlivieskan Ladun kevätkokous pidetään Ylivieskan Uimahallin
ja Pohjannevan alueelta. masta talosta. Kaukolämpö.
takkahuoneessa, Närhitie 2 keskiviikkona 25.4.2018 alkaen
Vuokra 700 €/kk, autotalli
klo 18.00.Esillä sääntömääräiset asiat, sääntömuutokset ja tunnus 977-406-2-79. Vesi,
80 €/kk.Luottotiedot tarsähkö
ja
valokuitu
löytyy
varatoiminnantarkastajan valinta.
Avantouintia Kekalla (Isokankaan metsätie 232) Sunnuntaisin tontin reunalta. 5400m². kistetaan. 044 992 3632.
klo 12-17. Hinta yli 16-vuotiailta 3,- euroa. Sisältää mehun. Puh. 040 825 1384.
Tervetuloa nauttimaan talviuinnista. Ylivieskan Latu, Niemelänkylän Kyläyhdistys ja Ylivieskan nuorisotoimi.
Liikunnan yössä pe 27.4. Muumipolku klo 17-18 liikuntapuiston alueella. Iltapatikointi klo 20 Kivinevan laavulle,
lähtö Salmiperältä

Selvänäkijä-meedio Päivi Alanen
vast.otto Ylivieskassa 24-25.4.
Puhelinaikoja muille
päiville 045-1296806.
www.paivialanen.fi

Perjantai 20.4.2018
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Kuka mitä häh -vastaukset
1. Loyalty Day eli uskollisuuspäivä.
2. Saara Aalto kappaleella
"Monsters".
3. Kuun "pimeällä puolella".
4. Lassi sarjakuvasta "Lassi
ja Leevi".
5. 12. Kuusikulmioita on 20.

6. Agatha Christie.
7. Simo Frangén, Pasi Heikura,
Jyrki Liikka ja Matti Toivonen.
8. Keski-Suomen maakuntaan.
9. Satya Nadella.
10. Yksi, Alavieskan yhtenäiskoulu.
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Ristikoiden vastaukset sivulla 9.

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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© 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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TARVITSETKO HALLITILAA?
Rakennamme uutta hallitilaa
Ylivieskaan Korjaamontie 20-22
• 50 m2 vuokra 370 €/kk +alv
• 100 m2 vuokra 640 €/kk +alv
• 123 m2 vuokra 790 €/kk +alv
• Sisäkorkeus 5,5 m
• Lämmitys sisältyy vuokraan

Asemakatu 11, Ylivieska
Puh. (08) 425 303

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

Vieskan Uimarit

• Lapsille ohjattu uintitemppurata klo
19.30-21.30 uimahallilla
• Klo 20 vesijumppaa uimahallilla,
ilm. ennakkoon 040 5213 540/Nina
• Uintiopetusta lapsille ja aikuisille

Lisätiedot netistä.
Risto Ängeslevä
050 345 2907

044 020 1794 / Mikko Kaarto

:
a
s
s
o
l
Tu

Ylivieskan Voimistelu ja Liikunta

• Voimisteluryhmä Perennan esitys ”Kauniit
pesijättäret” alk. klo 11: Pyöräpiste, King
Meal, Eijan Kangas ja Leikkuu, Kultavieska, Kotipizza, Ylivieskan kenkäkauppa ja
POP Ylivieska
• Temppurata 3-7 -vuotiaille lapsille, Liikuntakeskuksen sali klo 18-19

Actic Kuntokeskus & uinti

• Treenaa kuntosalilla ilmaiseksi
klo 6.30-21.30

Ylivieskan kaupunki/
Liikuntapalvelut

• Liikuntaneuvonta Kahvila Messissä
klo 18-21
• Vesijumppamaraton uimahallilla:
- Välineetön jumppa klo 14.30-14.50
- Hipper-Smile -jumppa klo 14.50-15.10
- Frisbee-jumppa klo 15.10-15.30
- Lötköpötkö-jumppa klo 15.30-15.50
• Venyttelyjumppa liikuntasalilla 21-22.

LIIKUNNAN
PE 27.4.

Liikuntatapahtumia
ympäri Ylivieskaa Puntti/Balanssi Sport
Ylivieskan Invalidit

• Boccia Katajan koululla klo 16-18

Ilmoittautuminen puh. 040 521 3540
• Ilmaiset treenit klo 17-22
• Ilmaiset crossfit-tunnit klo 20 ja 21

Kalajokilaakson Reumayhdistys

Vieskan Kamppailukeskus

• Saunajooga takkahuoneen saunassa klo
19.30 ja 20.30. Ilmoittaudu 044 4294 472!
• Tietoa saunajoogasta ja Reumayhdistyksestä takkahuoneessa klo 19-21.30.
Mehutarjoilu.

Nuorisopalvelut

• Sumopainia Sputnikissa klo 18-20
• Seppo-peliä kaupungilla klo 18-20
• Pesäpallo: Tutkaan lyöntiä Pesiskulma
Miettunen.comissa klo 17-19, Kettukallion- Ylivieskan urheilusukeltajat
• Mahdollisuus kokeilla laitesukellusta, vatie 1 (käynti Intersportin takaa)
paasukellusta ja uppopalloa uimahallilla
• Ammuntaa lukion radalla klo 18-20
klo 21.30-24
• Lentopalloa yhteystyössä Vieska Wolleyn
kanssa klo 19.15-21, liikuntasali
Fysiomotion

Ylivieskan Kuula

Vieska Wolley

• Lentopalloa yhteystyössä Ylivieskan Kuulan kanssa klo 19.15-21, liikuntasali

Niemelän kyläyhdistys

• Avantouinti Kekalla, saunat lämpimänä
klo 18-21. Kahvi- ja mehutarjoilu, omat
makkarat mukaan.

• Vapaa pääsy perjantai-illan jumppiin:
(Tunnit täytetään saapumisjärjestyksessä)
- Bodypump klo 16.45-17.45
- Sprint klo 17.15-17.45
- Zumba klo 17.55-18.40

• Kuntonyrkkeily, Suopellontie 4 rk 7
klo 19-20
• Kehonhuolto klo 20.10-20.45

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

• Suunterveys: tuotenäytteitä Kahvila Messissä alk. klo 18
• Kodinhoito, hoiva- ja palveluasuminen:
Avoimet ovet Kotikartanon kuntosalilla,
laitteiden käytön opastusta ja UKK-instituutin materiaalia ikäihmisille sekä puristusvoiman mittausta klo 13.30-15.30.

Hanna-Kaisa Salo

• Nia-tanssi Liikuntasali 2/3 klo 19.15-20.15

Taukokangas Oy

• Pilates, Squashkoppi, klo 17-19
• Energiatestaus (pieni maksu) Taukokankaan tiloissa Liikuntakeskuksessa. Ilmoittautuminen puh. 044 4794 792.

• Avoimet ovet Kiviojan salilla klo 17.30-21

FC Ylivieska

• Pienpelejä, fysiikka-, tarkkuus- ja taitojuttuja sekä tutka klo 18 alkaen Päivärinnan
koulun kentällä tai sateen sattuessa tennishallilla

Jokilaakson Paintball

• Harrasteväline-esittely, videoita kilpailuista, ammuntakuja ja mahdollisuus kokeilla
kilpapelaamista klo 16.30-23 Sähäkkä-hallissa

Jyty Ylivieska ry.

• Jytyn esittelyä, tarjoilua, esitteitä Kahvila
Messissä klo 18-21

Kantokylä/Vähäkangas

• Elefanttipalloa, tandemhiihtoa, kahvia,
pullaa ja makkaraa myytävänä klo 18-20
Kantokylän kylätalolla

Teppo Miettunen

• Sähäkkä-hallin esittely klo 16-23, Kuusitie
6. Hallissa Jokilaakson Paintball -esittelyä
ja toimintaa.

Popula

• Tarkkuusammuntaa, tutka, pelailua klo
17.30-20 Tennishallissa/sählykaukalossa.
Omat mailat mukaan.

Fitline & Liikunta

• Fitline-ravintolisätuotteiden esittely sekä
ilmainen tuotearvonta takkahuoneella klo
14-21. Luennot klo 15, 17 ja 19.

Ylivieskan Keilailuliitto

• Keilailun ohjausta ja leikkimielinen kilpailu keilahallilla klo 18-22

Ylivieskan SPR

• Defibrillaattorin ja SPR:n toiminnan esittelyä Kahvila Messissä klo 18-20

...sekä paljon muuta

ARVONTAA!

Ylivieskan Latu

• Muumipolku Liikuntakeskuksen piha-alueella klo 17-18
• Iltapatikointi Kivinevan laavulla klo 20 alk.
Mukana myös Ylivieskan seudun sydänyhdistys.

Ylivieskan Pöytätennisseura

Närhitie 2 • 044 4294 472
www.ylivieska.fi/liikuntapalvelut

Liikunnan yön ohjelma on
luettavissa myös Liikuntapalveluiden nettisivuilta
ylivieska.fi/liikuntapalvelut

