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20-vuotisjuhlakonsertti

Kamarikuoro

Männistöntie 3, A5, Ylivieska
3h+oh+k+ph+s 96,0 m² rak. 1976 ei
e-tod. Hienolla ja rauhallisella paikalla palvelujen läheisyydessä kodikas
rivitalon päätyasunto. Remontoitu
pintoja 2010. Valoisat, hyvänkokoiset
huoneet, hyvät säilytystilat. Iso tontti,
joka rajoittuu puistoalueeseen ja sieltä
Kalajokeen. Ota yhteyttä, tule katsomaan ja ihastu! Hp. 98.000 €
Peltopalstat, Ylivieska
Viljeltyjä, eu-tukikelpoisia peltomaita
n. 1,7 ha Hp. 17.500 €/tarjous
n. 2,6 ha Hp. 26.000 €/tarjous
n. 3,93 ha Hp. 38.000 €/tarjouS

Chorus Vallis 25 v
Juhlakonsertti I

Viihdekuoro
Kirsikat
johtaa Kirsi Koivisto
mukana Ilona Haverinen & Band

pe 11.5.2018 klo 18
Elämystalo Artteri
Lisää kohteita
toimistollamme sekä
www.asuntolandia.fi

Anri Kolehmainen
toimistonjohtaja, LKV,
kaupanvahvistaja
puh. 050-3027263

6.5.2018 klo 13.00
Raudaskylän
Kristillisellä
Opistolla

Sanna Palosaari
myyntineuvottelija
puh. 040-7604618

Vanhatie 59 C, 86600 Haapavesi (Liiketalo Viikari) • www.asuntolandia.fi

Ylivieskan
seudun kansalaisopisto

MARKKU MYNTTI KY
Kaikki maanrakennustyöt
AMMATTITAIDOLLA
• Rakennusten pohjatyöt • Hiekat • Sorat
• Murskeet • Ruokamulta • Kallion ja kivien louhinta

040 7761 871, 0400 905 227

Ohjelma 10 €

facebook.com/
PihaJaPuutarha

www.pihajapuutarha.fi

KANTOJYRSINTÄÄ
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Kalajoen
kansalaisopisto

PALVELEMME: ARK klo 9-20 LA klo 9-18 SU klo 10-16

TALOPAKETIT
ALAVIESKASTA JO

TERVETULOA!

SOITTO MEILLE, MURSKEET TEILLE.

Äitienpäivän
kukat
kauneimmillaan

SINULLE SUUNNITELTU

Ohjelma 7€ (sis.kahvitarj.)

CE-hyväksytyt kalliomurskeet,
omakotitalojen ja muiden rakennusten
pohjatyöt, hiekat ja ruokamullat

MAANSIIRTO
Kari Huttunen

Alavieska, puh. 0400 215 466
www.maansiirtokarihuttunen.fi

Kannot pois pihalta
ja puutarhasta!
alvelu on
Kantojyrsintäp
ohjanmaan
i-P
sk
Ke
saatavilla
anmaan
hj
ja Pohjois-Po
talousalueilla.

VIESKAN
KANTOJYRSINTÄ
Niko 044 047 3402
Jari 044 047 3401
www.vieskankantojyrsinta.com

Ostetaan kaikki Toyotat,
myös pakut ja lava-autot.
Nouto kotipihasta
044 920 4248

Kesähinnat voimassa

ALUEEN TALOPAKETTIMYYNTI TEHTAALTA:
Tapani Yrjölä
044-7309238
tapani.yrjola@vieskanelementti.fi

15.5.–15.8.2018
Koko halli 30€/tunti
- vaikka mihin
aamusta iltaan.
Eikä sada...
Varaa
puh. 0400 914 183 tai

WWW.VIESKATALO.FI

pallohalli.yka@gmail.com

Päivyri

Ylivieskassa 4. toukokuuta 2018
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Pääkirjoitus
Puoli kuuta peipposesta,
västäräkistä vähäsen. Taas on
ollut tapahtumaa kerrakseen
ja kevät jatkuu vilkkaana
edelleen. Vappu saatiin
viettää lähes poutaisissa
merkeissä, tosin tuttuun
tyyliin päivä ei ollut lämmöllä pilattu. Seuraavaksi
on tulossa helatorstai ja
tietenkin tärkeä juhla eli
äitienpäivä. Mutta mikä voisi
olla se paras lahja äidille?
Mikä on se tärkein asia, mikä
saa äidin sydämen pakahtumaan onnesta. Kysymys
on vaikea ja siihen on yhtä
monta vastausta kuin on
äitejä. Jokainen meistä on

Elina Kytökorpi

yksilö ja iloitsee erilaisista
asioista, usein pienet asiat
ovat niitä jotka antavat
suuren tunteen. Voisin kuvitella että tunteet ovat ne
tärkeimmät asiat ja niiden
kautta muistaminen on
merkitsevää. Ei se materia,
vaan se tunne. Pieni ele voi
olla maailmaa suurempi asia
jollekin. Tämä olisi hyvä
muistaa myös kaikissa asioissa ja kaikkien kesken, sillä
kaikella on merkityksensä.

Nimipäivät
toistuu myös muissa ihan
yksinkertaisissa asioissa,
kuten vaikkapa vain vappusiman ja munkkien tekeminen tai perunamuusin
valmistaminen. Elämän ja
perinteiden kiertokulku on
tärkeää ja niiden tulisi säilyä
sukupolvesta toiseen.
HHH

Muutoksen tuulet ja kehittyvä teknologia vievät asioita
HHH
eteenpäin ja sitä kautta elämään tulee uusia mahdollisuuksia. Tämä konkretisoitui
Opit ja perinteet tulevat omassa elämässäni siten,
suurelta osin äideiltä. Äidit että päätin hankkia dronen
ovat opettaneet lapsilleen eli ilmakuvaushelikopterin.
monia asioita, jotka he ovat Mietein tätä ostopäätöstä
aikoinaan oppineet omilta pitkään ja hartaasti, mutta
vanhemmiltaan. Perintei- kuin sattuman kaupalla tein
den jatkuminen on tärkeää lopullisen ostopäätöksen
ja juurikin äitienpäivänä juuri siten, että kopteri
on hyvä aika vaalia niiitä. ehti saapua vappuaattona.
Kuinka hienoa olisikaan Olin nimittäin ajatellut,
antaa isoäidille esimerkiksi että haluan tämän uuden
itse virkattu patalappu ja välineen käyttööni juurikin
kertoa kuinka äiti, eli hä- vapuksi, sillä onhan torilla
nen lapsensa on opettanut yleensä menoa ja meininkiä
sen tekemisen. Sama asia puhumattakaan perinteisestä

motoristien vappuajosta
Ylivieskasta Kalajoelle.
HHH
Vapputunnelmassa on aina
sitä jotain, ja siksi halusinkin
mahdollistaa vappupäivän
tapahtumat myös heille,
jotka eivät päässeet paikalle
syystä tai toisesta. Kuitenkin, koska kuvauskopteri
saapui vasta vapun aattona,
aikaa harjoittelulle ei sadekelin vuoksi jäänyt juuri
lainkaan. Joka tapauksessa
monien vaihdeiden jälkeen
kopteri saatiin lentokuntoon
ja ensimmäinen kuvausvideo julkaistua. Jatkossa
tarkoituksena on kuvata
Ylivieskaa ja lähialueita
aktiivisesti ja kesän tullen
vierailla kopterin kanssa
mahdollisuuksien mukaan
myös muilla paikkakunnilla.
Toivottavasti te lehden lukijat löydätte verkkosivumme ja näin ollen pääsette
mukaan ilmakuvauksen
valloittavaan maailmaan!

Kuukauden kuva

Perjantai 4.5. (vk 18): Roosa, Rosa, Ruusu
Lauantai 5.5: Melina, Melissa, Maini
Sunnuntai 6.5: Ylermi
5. Sunnuntai pääsiäisestä
Maanantai 7.5. (vk 19): Helmi, Kastehelmi
Tiistai 8.5: Heino
Keskiviikko 9.5: Timo, Timi
Eurooppa-päivä, liputuspäivä
Torstai 10.5: Aino, Aini, Aina, Ainikki
Helatorstai
Perjantai 11.5: Osmo

Aurinko

Aurinko nousee Ylivieskassa klo 4:45 ja laskee
klo 21:55. Päivän pituus on 17 h, 9 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: Lohimurekepihvi, perunasose,
punajuurisalaatti, mangokiisseli
Perjantai: Nakkikastike, perunat,
punakaaliananassalaatti, talkkunahyve

Jokirannan keittiön ruokalista

Perjantai: Broilervihanneskeitto, tuorekurkku,
pehmeä leipä
Maanantai: Sotkamolainen kalakeitto, suolakurkku, pehmeä leipä
Tiistai: Broilernugget, riisi, lämmin currykastike,
raejuusto-porkkanaraaste
Keskiviikko: Ohrapuuro, soppa, leikkele
Torstai: (Helatorstai)
Perjantai: Maksalaatikko, perunat, kaali-kurkku-melonisalaatti, puolukkasose

Kuka mitä häh?

Ylivieskan kameraseuran huhtikuun kuvaillan annista valittiin kuukauden kuvaksi tämä Anssi Hietaharjun otos
"Me tulemme taas".

1. Kuka on Suomen pääministeri?
2. Montako valtiota sijaitsee Arabian niemimaalla?
3. Mistä metalleista sekoitetaan messinki?
4. Kuinka pitkään tulityökortti on kerrallaan voimassa?
5. Mikä on Aku Ankan auton rekisterinumero?
6. Minkä yhtyeen debyyttisingle oli "Last Train to
Clarksville" (1966)?
7. Montako erilaista seteliä kuului Suomen
viimeiseen markkasetelisarjaan ennen euroon
siirtymistä?
8. Mikä on Ruotsin pohjoisin kunta?
9. Minä vuonna Antti Tuisku on syntynyt?
10. Mistä sanoista lyhenne USB tietokoneissa
tulee?
Vastaukset sivulla 11

Seuraava Vieskan Viikko ilmestyy pe 18.5.

SIEVIN
KEITTIÖ

Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 15.5.

ihanasti oma

Kuva Hanna Kankaanpää
Naiskuoroliiton kuorokatselmuksesta Seinäjoelta.
Keskipohjanmaa-säätiö
myönsi kuorolle avustuksen

konsertin toteutukseen. Kirsikat on toiminut Ylivieskan
seudun kansalaisopiston
kurssina koko ajan. Yh-

teistyössä mukana on myös
Sievin vapaa-aikapalvelut
konsertin toteutuksen osalta.

Ylivieskassa leikitään
isolla joukolla
Ylivieskan Jokirannan koulun kentän täyttää leikki 9.5.
klo 9-11. Silloin järjestetään
Ylivieskan Leikkipäivä, johon ovat tervetulleita ihan
kaikki, vauvasta vaariin.
Leikkipäivän taustalla on
Leikkipäivä-ohjelma, joka
jakaa tietoa ja tutkimusta
leikkimisen hyödyllisyydestä
ja merkityksestä. Tavoitteena
on kannustaa eri-ikäisiä

ihmisiä leikkimään yhdessä
sekä kerätä leikkiperinnettä.
Leikkipäivä kutsuu aikuisia
ja lapsia viettämään kiireetöntä aikaa yhdessä leikkien.
Leikkipäivä -tapahtumia on ympäri Suomen,
verkostossa mukana olevat leikkipäivät voit tarkistaa www.leikkipaiva.
fi. Ylivieskan leikkipäivää
ovat järjestämässä MLL:n

Pohjois-Pohjanmaan piiri,
MLL:n Ylivieskan paikallisyhdistys, 4H Ylivieska,
Ylivieskan seurakunta, Kalajokilaakson kaverikoirat,
Kuulan pesäpalloilijat, Yhdenvertainen Ylivieska ja
Jedun lähihoitaja-opiskelijat.
Tarjolla on monta erilaista leikkipistettä, joten
tekeminen ei varmasti lopu
kesken. Ylivieskan leikki-

Katso www.sievinkeittio.ﬁ
MYYMÄLÄ KÄRKKÄINEN

Mitä tuleva Sote- ja maakuntauudistus on ja miten
se vaikuttaa kuntien toimintaan sekä kuntalaisten elämään. Näitä asioita
käsitellään parin viikon
päästä keskiviikkona Seurakuntakoti Mariassa. KD:n
Ylivieskan paikallisosasto
järjestää kaikille kuntalaisille

Matka jatkui parin kunniakierroksen jälkeen Alavieskan kautta Kalajoelle. Löydät videon kulkueesta Vieskan
Viikon Facebook-sivulta sekä Youtube-kanavalta.

avoimen tilaisuuden.
Aiheesta kertomaan
saapuu pitkän linjan poliitikko kunnallisneuvos
Marja-Leena Kemppainen
Oulusta. Mukana on myös
paikallisia kuntavaltuutettuja. Musiikillisia välipaloja
tarjoilee Laura Ojamaa sekä
Jaana Yrttiaho.

Jäteasemalla siirryttiin
kesäaukioloaikoihin
Toukokuun alusta hyötyjäteasemat siirtyvät kesäaukioloaikoihin ja palvelevat
syyskuun loppuun asti klo
14-18. Paikkakuntakohtaiset
aukioloajat löytyvät kotiin

jaetusta seinäkalenterista
sekä Vestian nettisivuilta.
Ylivieskan jätekeskuksen
lajittelupiha on avoinna
toukokuun lauantait klo
8 -13.

Syväluoma iski
parhaan tarinan

Suomen Elämäntarinayhdistyksen järjestämä tarinaniskennän SM-kisojen
aluekarsinta pidettiin 25.4.
Ylivieskan kaupunginkirjastossa. Illan aikana kuultiin
päivässä osallistujat pääsevät viisi tarinaa. Tuomaristo,
kokeilemaan muun muassa johon kuuluivat Kari Krakeppihevosrataa, potku- pu, Sanna Finnilä ja Liisa
mopoilua, laululeikkejä ja Ängeslevä, valitsi voittajaksi
leikkejä eri kulttuureista. Veikko Syväluoman tarinan.
Paikalla myös kaverikoirat. Syväluoma pääsee esittäLeikkipäivän pisteitä saa mään tarinansa SM-kisojen
kiertää omaan tahtiin. Lap- finaaliin Kärsämäelle 14.7.
set leikkivät tapahtumassa Finaalissa hänelle myös luooman vanhemman, isovan- vutetaan 100 euron kannushemman, hoitajan tai muun tuspalkinto. Aluekilpailun
kolme parasta (Veikko Syaikuisen valvomana.
väluoma, Aaro Hautamäki
ja Irma Hannula) saivat

Motoristit vappukulkueessa

Linja-autoaseman pysäköintialueelle saapui vappupäivänä tuulisesta säästä huolimatta kymmenittäin motoristeja valmiina perinteiseen vappukulkueeseen.

KEVÄÄN EDUT

Sote- ja maakuntauudistus
– vaikutukset kuntalaisille

Viihdekuoro Kirsikat
järjestää juhlakonsertin
Viihdekuoro Kirsikat on
työskennellyt kuoronjohtaja
Kirsi Koiviston kanssa 20
vuotta, on siis juhlakonsertin
aika! Konserttiin on koottu
kuorolaisten toiveiden mukaisesti euroviisuja vuosien
varrelta. Osan sovituksista
kuorolle on tehnyt Ilona
Haverinen, joka tuo konserttiin mukanaan myös
bändin. Juhlakonsertti esitetään sekä Sievissä että
Ylivieskassa. Sekaan sopii
niin elämään jääneitä hittejä
kuin ei niin menestyneitä
lauluja. Kuoro on hakenut
ilmaisuun inspiraatiota myös

Hyödynnä

Veikko Syväluoma voitti
tarinaniskennän karsinnan Ylivieskassa. Kuva
Janne Koski.
Elämätarinayhdistyksen
Elämäntarina-lehden vuosikerran.

Opiston kevättorilta iloa
kaikenikäisille
Raudaskylän opistolla vietetään jokakeväistä Kevättori-tapahtumaa lauantaina
5. toukokuuta. Kevättorilla
voi tehdä ostoksia kestävän
kehityksen hengessä. Oulun
Maa- ja kotitalousnaiset
esittelevät ruokahukkapöytää ja kertovat ruokahävikin
vähentämisestä, koiraihmisille tuo iloa Match Show
eli mätsäri, lapsille on ohjelmassa poniajelua ja orvokin
istutusta. Kevään ja kesän
juhlapukeutumiseen voi
hakea vinkkejä juhla-asujen
muotinäytöksessä. Lisäksi

opiston vapaaehtoistoiminnan ja työllistämishankkeet
esittelevät toimintaansa.
Ulkogrillissä on myynnissä
makkaraa ja minihampurilaisia, tarjolla on myös
maistiaisia maailmalta ja
makean nälkään hattaraa.
Sunnuntaina 6. toukokuuta Chorus Vallis juhlii
25-vuotista taivaltaan Keväisiä sävyjä -juhlakonsertin
merkeissä opistolla kello
13. Ennen konserttia on
mahdollista nauttia lounas
kello 11.30 alkaen. Konsertin jälkeen on kahvit.
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Vältä trampoliinionnettomuudet
– muista turvaverkko ja ohjeista lapset
hyppimään vain yksi kerrallaan
Yksi kevään merkeistä on trampoliinien ilmestyminen
pihoihin. Trampoliinilla hyppiminen on hyvää liikuntaa,
mutta siihen liittyy myös vaaratekijöitä. Trampoliinihyppijöille tapahtuu valitettavan paljon onnettomuuksia,
kuten käsien ja jalkojen murtumia ja aivotärähdyksiä.
Onnettomuuksia voi ehkäistä, kun huolehtii turvallisuusasioista, kuten lasten opastamisesta hyppimään vain yksi
kerrallaan. Tärkeää on myös koota trampoliini oikein,
sijoittaa se oikeaan paikkaan ja varustaa turvaverkolla.
Vaaratilanteita syntyy esimerkiksi silloin, kun trampoliinilla hyppii monta
ihmistä yhtä aikaa. Jos eri
painoiset ihmiset käyttävät
trampoliinia yhtä aikaa,
vaarana on, että pienemmät
hyppivät voivat lentää trampoliinilta hallitsemattomasti
tai suuremmat hyppijät
voivat pudota pienempien
päälle, mikä helposti johtaa
pienellä raajojen murtumiin.
Vammoja on tullut myös
kokeneemmille trampoliiniharrastajille, sillä kokemuksen karttuessa rohkeus ja
riskinotto kasvavat. Volttien
ja kuperkeikkojen tekijät
saattavat pudota trampoliinille pää tai niska edellä,
mikä voi johtaa vakaviin
seurauksiin.
Valtaosa trampoliinivammoista voitaisiin välttää
noudattamalla turvallisuusohjeita.

Trampoliinia
ostaessasi
muista
-Vertaile eri tuotteita niiden ominaisuuksien suhteen (esimerkiksi vakaus
sekä jousien, koukkujen
ja kehikon päällä käytetyt
kehyspehmusteet).
-Varmista, että trampoliinin mukana on suomen- ja
ruotsinkieliset kokoamis- ja
käyttöohjeet.
-Varmista, että trampoliinin mukana tulee turvaverkko.

Tee näin,
kun asennat
trampoliinia
-Aseta trampoliini mahdollisimman tasaiselle alustalle

Trampoliinissa ei tulisi hyppiä kuin yksi kerrallaan.
(esimerkiksi hiekalle tai
nurmikolle) siten, että se
on alustalla vakaasti.
-Huolehdi, että trampoliinin ympärillä on riittävästi vapaata tilaa ja että
trampoliinin alla, sivuilla
ja yläpuolella ei ole teräviä
tai kovia esteitä tai muita
vaaratekijöitä (esimerkiksi
seiniä, puun oksia, muita
harrastusvälineitä tai sähköjohtoja).
-Kokoa trampoliini huo-

lellisesti mukana olevien
ohjeiden mukaisesti. Ole
erityisen tarkkana, kun kiinnität trampoliinin jalkoja!
-Asenna turvaverkko
ohjeiden mukaisesti.

Ennen
trampoliinin
käyttöä tarkista
-Millainen on trampoliinin
kunto, ovatko kaikki osat
LVI-urakointi

• Suunnitelmat
• Asennukset urakkatai laskutyönä
• Tarvikemyynti
• Maalämpöpumput
• Ilmalämpöpumput
• Vesi-ilmalämpöpumput
• Poistoilmapumput

ehjänä? Vaihda rikkoutuneet osat uusiin.
-Ovatko jalat kunnolla
kiinni ja verkko ehjä?

Trampoliinihyppimisen
turvavinkkejä
-Aikuinen, valvo lapsen ja
nuoren hyppimistä.
-Trampoliinilla saa
hyppiä vain yksi henkilö

Remontointi

• Kattoremontit
• Ikkuna- ja
julkisivuremontit
• Pesuhuone- ja
saunaremontit
• Pintaremontit

Rakennusurakointi

• Urakka- ja laskutyönä
• Uudiskohteet kappaletavarasta avaimet
käteen-periaattella
• Valmiusaste asiakkaan
toiveen mukaan
• Talopakettien
pystytykset

Vuosien
kokemuksella ja
ammattitaidolla!

LVI ja Rakennus J. Kunelius Ky
Kokkolantie 11, Ylivieska • Puh. 044 506 4716
juha@kunelius.fi • www.kunelius.fi

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

Päivystämme

24/7

Puh.
0400 445 932

Mainoskisan voittaja
Viime lehden Mainoskisan
voitti Maila Korkeakangas.
Voittajalle on ilmoitettu
henkilökohtaisesti. Kiin-

nostavin mainos oli Liikuntakeskuksen Liikunnan yö.
Uuden Mainoskisan löydät
lehden takasivulta.

kerrallaan.
-Opettele ensin perushypyt ja siirry vasta taitojen
karttuessa vaikeampiin.
-Hyppijän taskussa tai
vaatteissa ei saisi olla teräviä tai kovia esineitä, jotka
voivat aiheuttaa loukkaantumisen vaaran.
-Trampoliinilla ei tule
hyppiä liian kauan tai liian
montaa kertaa peräkkäin.
Väsyneenä sattuu herkemmin onnettomuuksia.
-Vältä sateella hyppimistä, sillä silloin trampoliinin
matto saattaa olla liukas.
-Ethän hypi alkoholin
vaikutuksen alaisena.
Silloin kun trampoliini
ei ole käytössä, se kannattaa varastoida sopivaan
paikkaan valvomattoman
käytön ja onnettomuuksien
estämiseksi.
Tutustu myös voimisteluseura BounCe Espoo ry:n
tekemiin vinkkivideoihin,
miten erilaisia trampoliinitemppuja tehdään. Videoilla
on käytännöllisiä ideoita
liikkeiden opetteluun ja
kokeiluun. Muista näyttää
videot perheen pienemmille
sekä rajojaan kokeileville
nuorille.

Ristikoiden
ratkaisut
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Helppo

Vaikea
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Päivän sana

Jo vuodesta 1936.

Perjantaina, 4.5.2018
Ps. 98:2

Herra näytti, että hän on meidän
pelastajamme, hän osoitti vanhurskautensa
kansojen nähden.

Uutta Nivalassa!
Laihdutus ja painonhallinta

Varaa
aika
netistä

www.cambridgeohjelma.fi

Tervetuloa tutustumaan,
varaamaan aikoja ja
noutamaan esitteitä
Tuomas
ennen

Tuomas
jälkeen

ÄIDILLE LAHJAKORTTI
HOITOLAAN!

Samoissa tiloissa aloittaa myös erityisesti
SENIORI-IKÄISTEN palveluihin suuntautunut
kauneus- ja hyvinvointihoitola.

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.

Kalliontie, Nivala (Kirkkoa vastapäätä), puh. 041 363 4900

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

Konsertti Inkerin
kirkon hyväksi
Ylivieskassa ja
Kalajoella

Tervetuloa
kiittämään
Yhteisvastuukeräyksestä

Svetlana Musinan ja Jelena
Antipinan konserttikiertue
Suomessa ja Virossa 04.12.05. saapuu keskiviikkona 9.5. klo 18 Suvannon
kappelille, Ylivieskaan ja
helatorstaina 10.5. klo 18
Kalajoen kirkkoon.
Konsertissa esiintyvät
sopraano Svetlana Musina

Pietarista ja urkuri, pianisti
Jelena Antipina Hatsinasta. Juontaja ja puhuja on
Pietarin ja Länsi-Inkerin
rovastikuntien pastori Pasi
Hujanen.
Konsertteihin on vapaa
pääsy. Kolehti kerätään
Inkerin kirkossa tehtävälle
diakoniatyölle.

Tämän vuoden Yhteisvastuu-keräys on pian
päättymässä Ylivieskan
seurakunnan osalta. Aikaa, omia varoja ja vapaaehtoista työpanosta antamalla olemme taistelleet
nälkää vastaan Suomessa
ja kauempana maailmassa.
Olemme murtaneet leipäämme lähimmäisillemme
korkeimman esikuvamme
mukaisesti. Kutsun kaikkia
keräykseen osallistuneita
mukaan Yhteisvastuukeräyksen kiitosiltaan. Sinä,
joka toimit lipaskerääjänä,
vapaaehtoisena vastuunkantajana tapahtumissa, kudoit
Yhteisvastuu-lapasia tai
lahjoitit keräykseen, tervetuloa mukaan. Toki vieläkin
ehdit mukaan lahjoittamaan
(vaikkapa keräysnapilla kotisivujen kautta).

Kiitosilta päättää vuoden
Yhteisvastuu-virsi-iltojen
sarjan. Nyt on aika veisata
kiitosvirsiä riemullisin mielin. Iloa ja puhtia yhteiseen
veisuuseen tuo Gospel-kuoro Riemu. Veisuun lomassa
tutkimme keräystuloksia ja
lopuksi käymme iltapalalle.
Mikä olisikaan kauniimpi päätös tämän vuoden
Yhteisvastuu-keräykselle
seurakuntamme osalta kuin
”Saapua yhteiseen pöytään”? Kyseisessä virressä
veisaamme:
”Lähteä elämään, työhön,
ja jakaa toisien kanssa rukiinen leipä, eilisen huoli,
huomisen toivo – kasvaa
niin Jumalan valtakunta,
Kristus meissä.”
Yhteisvastuu-keräyksen
kiitosiltaa vietetään Suvannon kappelilla 16.5. klo 19.

Nuorisokuoron kevätkonsertti
Ylivieskan seurakunnan
nuorisokuoro pitää kevätkonsertin Suvannon

kappelissa sunnuntaina Ohjelmassa kuullaan urku-, suudessa kerätään kolehti
6.5. klo 18. Kuoroa johtaa viulu- ja pianomusiikkia Kirkkotalakoisiin.
kanttori Eeva Korhonen. sekä kuorolaulua. Tilai-

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Saku Eerik Antero Raudaskoski, Amelia Hilda Kaarina Heiskanen, Viljami Antti Topias Kaarela, Romeo Onni Aleksi
Heikkilä, Asseri Jaakko Ahonen (Merijärvi)
Kuollut: Kaisu Tuulikki Immonen 75 v., Vieno Katariina Ylitalo
94 v. (Merijärvi)
		
SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 4.5. klo 19 Oloilta yläkouluikäisille Rauhanyhdistyksellä.
La 5.5. klo 10-13 Kevättori Raudaskylän Kr. Opistolla; klo
13 Leirikirkon siunaaminen Törmälässä, Timo Määttä, Teija
Siirtola, Tuomo Kälviä, Nuorten Tiimi, suuri joukko Ylivieskan
seurakunnan isosia sekä nuorisotyönohjaajat, lätynpaistoa,
ulkopelejä, Törmälä-muistojen jakamista; Rauhanyhdistyksen
naistenilta, vierailu Reisjärvelle.
Su 6.5. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, saarna ja liturgia
Mirva Ahola, Teija Siirtola, pyhäkoulu, kirkkokahvit; klo 13
Seurat Betaniassa, Niko Salminen; klo 13 Chorus Vallis
Keväisiä sävyjä 25-vuotisjuhlakonsertissa Raudaskylän Kr.
Opistolla, ohjelma 10 euroa; klo 14 Seurat Siltalan seurahuoneella, Rauno Sipilä; klo 14.30 Seurat Rauhanyhdistyksellä,
Arto Karsikas ja klo 16 Eero Salin, klo 19 Rauhanyhdistyksen
seurat seurakuntakoti Mariassa, Arto Karsikas; klo 18 Ylivieskan seurakunnan nuorisokuoron kevätkonsertti Suvannon
kappelissa, joht. Eeva Korhonen, tuotto kirkkotalakoisiin; klo
19 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone Lydiassa.
Ma 7.5. klo 17 Ystävyyden kerho Vitiksessä
Ti 8.5. klo 9 Perhekerho Pietarissa; klo 18 Kirkkoherraehdokkaiden vaalipaneeli Suvannon kappelissa, vastaamassa
ehdokkaat Eija Nivala, Merja Jyrkkä ja Mirva Ahola.
Ke 9.5. klo 11.45-13.45 Ekavauvakerho Toimitalo Pietarissa;
klo 13 Varttuneen väen kerho ja Lähetyspiiri Mariassa; klo
18 Konsertti Suvannon kappelissa, Svetlana Musina, laulu ja
Jelena Antipina, urut ja piano, puhe Pasi Hujanen, kolehti Inkerin kirkon hyväksi; klo 18 Raamattu- ja yhteyspiiri toimitalo
Pietarissa, miehet Laguksessa, naiset Lydiassa.
To 10.5. klo 10 Helatorstain messu Suvannon kappelissa,
Niko Salminen, Janne Isomaa, Eeva Korhonen, Janne Nietula-trumpetti, kirkkokahvit; klo 14 Seurat Betaniassa, Kyöstintie
18, järj. Esikoiset ry; klo 16 Helatorstain seurat Rauhanyhdistyksellä, Kyösti Marjanen.
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 8.3010. Päivystysaikana vastaa numero 044-7118670.
Kirkkokyyti Suvannolle lähtee sunnuntaisin klo 9.40 seurakuntakoti Marian pihasta ja paluu tilaisuuden jälkeen. Kyydin
omavastuu 2 euroa.
Lähetys- ja diakoniatyön retkipäivä Kiiminkiin 17.5. Lähtö
klo 9 seurakuntakoti Mariasta, paluu noin klo 18 samaan paikkaan. Kiimingissä ohjelmassa jumalanpalvelus, lounas ja retki
Koitelinkoskille. Retkipäivän hinta 10 e. (matka+kahvit matkalla). Vapaaehtoinen lounasraha Kiimingin lähettien hyväksi.
Ilmoittautuminen 9.5. mennessä diakoniatoimistoon Satulle
p.044-7118628. Matka toteutuu jos lähtijöitä on vähintään 15.
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.
NUORET
Pe 4.5. klo 18-23 Oloilta Nuorisotila Vitiksessä.
To 10.5. 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 11.5. klo 18 Iltakirkko Heikkilän kappelissa ja klo 18.45
Oloilta 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.
KALAJOEN ROVASTIKUNTA
Rovastikuntakuoro ma 7.5. klo 18 Kalajoen seurakuntakodissa.
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 4.5.2018

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

• Asuntokauppojen

Raitatie 8, YLIVIESKA
0400 295 030, 040 768 8351

jounimikkola.com

Helppo Liikkua -viikon
Esteettömyyspäivä
Ylivieskassa 14.5.

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

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

AVOINNA
Ma-Pe 09.00 - 17.00
La
10.00 - 14.00
Juurikoskenkatu 8
84100 Ylivieska
040 847 8872
risto.mattola@netti.fi

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

Oletko koskaan ajatellut,
että esimerkiksi nupukivistä
tehdyt kohoraidat kadussa
on tehty juuri siihen kohtaan
ihan tarkoituksella, eikä vain
koristeeksi? Tai että miksi
inva-wc:ssa käsienpesuallas on matalammalla kuin
muissa vessoissa?
Esteettömyydessä ja saavutettavuudessa on kyse
ihmisten moninaisuuden
huomioimisesta. Esteettömyyttä on se, että ihan jokainen ihminen riippumatta
pituudesta, painosta, iästä,
sukupuolesta, äidinkielestä
tai toimintakyvystä pystyy
osallistumaan yhteiskunnan
palveluihin ja toimimaan
arjessa ilman ylitsepääsemättömiä ongelmia. Esteettömyys näkyy tai ei näy niin
rakennetussa ympäristössä
kuin esimerkiksi palveluissa,

viestinnässä ja asenteissa.
Kun puhutaan esteettömyydestä, tarkoitetaan
mahdollisuutta päästä fyysiseen ympäristöön, kuten
rakennuksiin, ulkoalueisiin
ja liikennevälineisiin helposti silloinkin, kun käytetään
esimerkiksi pyörätuolia,
rollaattoria tai lastenvaunuja.
Termillä saavutettavuus tarkoitetaan verkko- ja muiden
palvelujen sekä viestinnän
soveltuvuutta kaikille. Toisinaan käytetään ainoastaan
termiä esteettömyys, mutta
sillä tarkoitetaan laajasti
esteettömyyttä ja saavutettavuutta.
Esteettömyys takaa
jokaiselle yhdenvertaiset
mahdollisuudet osallistua
ja vaikuttaa yhteiskunnassa.
Esteettömät ja saavutettavat
ratkaisut sopivat kaikille

ihmisille. Suomalaisten
ikääntyessä esteettömillä
ratkaisuilla on merkitystä
yhä suuremmalle osalle
ihmisiä.
Toukokuun puolivälissä
vietettävällä Helppo Liikkua
-teemaviikolla kiinnitetään
huomiota esteettömyyteen
teemalla "Esteettömyys
kuuluu kaikille". Esteettömyys hyödyttää kaikkia
ihmisiä, vaikka moni ei
ehkä tule sitä ajatelleeksi.
Ylivieskassa toteutetaan
esteettömyystapahtuma
Helppo Liikkua -viikon
aluksi maanantaina 14.
toukokuuta kello 14 - 17.
Viime syksynä esteettömyys -teemalla tempaistiin
keskustassa Halpa-Hallin
edessä, nyt tapahtuma levittäytyy Savariin Prisman
pihalle. Tapahtumassa on

mahdollisuus päästä esimerkiksi kokeilemaan pyörätuolilla liikkumista sekä
testata miltä tuntuu, jos näkö
ei enää toimikaan totutulla
tavalla. Tapahtumassa on
tavattavissa esteettömyyden asiantuntijoita, sekä
mahdollisuus saada tietoa
esteettömistä ratkaisuista.
Esteettömyyspäivän
tapahtuman järjestävät
yhteistyössä 80 -vuotisjuhlavuottaan viettävä Invalidiliitto, Ylivieskan kaupungin nuorisopalveluiden
Yhdenvertainen Ylivieska
-hanke, Raudaskylän Kristillisen Opiston Vankkuri
-hanke sekä Jokilaaksojen
Omaishoitajat ry:n Omaisoiva.

Chorus Vallis juhlii ja
matkustaa

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

Kalajoen ja Ylivieskan
seudun kansalaisopistojen
puitteissa toimiva sekakuoro Chorus Vallis täyttää
25 vuotta ja järjestää sen
kunniaksi juhlakonserttien
sarjan. Sen aloittaa pääosin
hengellisestä musiikista
koostuva Keväisiä sävyjä -konsertti Ylivieskassa
Raudaskylän opistolla sunnuntaina 6.5. Maallista oh-

jelmistoa sisältävä Syksyisiä
sävyjä -konsertti kuullaan
syyspuolella Ylivieskan
Akustiikassa sekä Kalajoen uudessa kulttuurisalissa.
Chorus Vallis -kuoro
syntyi Raudaskylän opiston
suojissa Martta Ruotsalaisen perustamana. Tällä hetkellä kuoroa johtaa
kalajokinen dir. cant. Soili
Autio, ja siinä laulaa 38

kuorolaista Ylivieskasta,
Alavieskasta, Oulaisista,
Sievistä ja Kalajoelta.
Juhlakonsertin ohjelmistossa on muun muassa
osia Pekka Kostiaisen Sampo-sarjasta, jonka innoittajana on ollut Kalevala. Tutun
Suvivirren kuoro esittää
Kaj-Erik Gustafssonin
sovituksena.
Minna-Liisa Kaattarin

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

Chorus Vallis -kuoron 25-vuotiskonsertti Keväisiä sävyjä Raudaskylän opistolla sunnuntaina 6.5. klo 13.

pianosäestyksellä kuullaan
muun muassa Leonard
Cohenin Hallelujah sekä
Graham & Lovlandin You
Raise Me Up. Ohjelmiston
uutuuksiin kuuluu rytmikäs
Baba Yetu, joka on alun
perin sävelletty videopeliä
varten ja jonka tekstinä on
swahilinkielinen Isä meidän
-rukous.
Chorus Vallis on osallistunut kuorokilpailuihin
ulkomailla ja saanut vuonna 2007 Kreikasta hopeaa
ja pronssia sekä viimeksi vuonna 2015 Tsekistä
kahdessa sarjassa kultaa ja
yhdessä hopeaa. Kuoro on
myös osallistunut erilaisiin
kuorotapahtumiin Virossa,
Unkarissa ja Islannissa.
Seuraavaksi matkustetaan
kesäkuussa Puolan Krakovaan, missä kuorolla on
useita esiintymisiä.
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Kallion lastensuojelun perhetyölle
Paras harkkapaikka 2017 -diplomi
Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry myönsi
Peruspalvelukuntayhtymä
Kallion perhepalveluille
Paras harkkapaikka 2017
-diplomin. Diplomin myöntämisen perusteena on, että
perhepalveluissa työharjoittelussa ollut opiskelija on
ilmoittanut Kallion Paras
harkkapaikka –kampanjaan.
Perusteluissa perhepalveluita kiitettiin mm. siitä, että
opiskelijalle annetaan Kalliossa mahdollisuus käytännönläheiseen oppimiseen.
Myös perehdyttäminen ja
harjoittelun ohjaaminen saivat kiitosta. Lastensuojelun
johtava sosiaalityöntekijä
Kaija Jokela on hyvillään
tiiminsä saamasta tunnustuksesta.
– Olemme haluttu har-

joittelukohde, mutta kriteerimme ovat melko kovat.
Otamme työharjoitteluun
opiskelijoita, jotka ovat
suorittamassa korkeakoulututkintoa, ovat opintojensa
loppuvaiheessa ja joilla on
sellaista kokemuspohjaa
työelämästä ja elämästä
yleensäkin, että he pärjäävät
tällä alalla. Paineet erityisesti
lastensuojelussa ovat kovia,
Jokela kertoo.
Kallion perhetyössä on
harjoittelussa noin 6–8
opiskelijaa vuosittain, ja
harjoittelun kesto on 4–10
viikkoa. Harjoittelussa opiskelija otetaan alusta alkaen
mukaan käytännön työhön.
Opiskelijoilla on myös erilaisia kehittämistehtäviä.
Esimerkiksi erilaisia asiakaskyselyjä on toteutettu

kertoo.
Paras harkkapaikka –
kampanjan järjestää TaSO
ry. Se kerää opiskelijoilta
kokemuksia hyvistä sosiaalialan korkeakouluharjoittelupaikoista.

Opiskelijan
kommentit
Kalliosta
Miksi suosittelisit paikkaa
muille?
Opiskelijasta pidetään
huolta ja annetaan mahdollisuus oppia asioita. Toiminlijoilta paljon. He tuovat taan pääsee konkreettisesti
uusia ajatuksia ja näkökul- mukaan.
mia työhömme. Olemme Miten sinua perehdytettiin
esimerkiksi keskustelleet työhön?
opiskelijoiden kanssa siitä,
Hyvällä perehdyttää ja
mikä olisi paras tapa ta- työhön mukaan ottamisesta
voittaa nuoret, Kaija Jokela pääsin tutustumaan moni-

Koko meidän tiimin puolesta voin sanoa, että tällainen
huomiointi tuntuu kyllä tosi hyvältä, toteaa diplomin
vastaanottanut Kaija Jokela
harjoittelijoiden avulla.
Hyvässä harkkapaikassa
kuunnellaan myös opiskelijaa.
– Perhepalveluissa harjoittelu on vaativaa, mutta
me myös saamme opiske-

puolisesti kaikkeen työhön.
Opastettiin, selitettiin ja
kerrottiin asioista suoraan.
Pääsin työskentelemään
haastavissa kun perheissä
työparina.
Miten muu työyhteisö
suhtautui sinuun harjoittelijana?
Hyvin otettiin vastaan,
avoimin mielin ja pidettiin
huolta.
Mikä harjoittelussasi oli
parasta?
Harjoittelun jälkeen sain
talosta vakituisen työpaikan.
Harjoittelun tein ennaltaehkäisevää perhetyössä ja
oma työni myöhemmin
oli lastensuojelun perhetyötä. Sain harjoittelussa
tarvittavaa opastusta mitä
opiskelija kuuluukin saada.

Kallio osallistuu maakunnalliseen
lastensuojelupalveluiden kilpailuttamiseen
Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 25.4, että Kallio
osallistuu maakunnalliseen
lastensuojelupalveluiden kilpailuttamiseen, joka sisältää
sekä avohuollon että sijaishuollon palvelut. Kyseessä
on puitejärjestelytyyppinen
hankinta, johon valitaan
vähimmäisvaatimukset
täyttävät palveluntuottajat
erityisosaamisiin perustuviin
luokkiin. Palveluntuottajien
etusijajärjestys perustuu
hinnan ja laadun suhteeseen.
Kuitenkin lapsikohtaisen
palvelun valinta perustuu
aina lapsen palveluntarpeeseen ja lapsen etuun sekä
etusijajärjestykseen.
Taustalla on Oulun kaupungin esitys, jonka mukaan
lastensuojelupalveluiden
hankintaprosessin valmistelu
toteutettaisiin yhteistyössä
Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja kuntayhtymien kanssa
osana maakuntavalmistelua.
Uudessa kilpailutuksessa
tavoitellaan lastensuojelupalveluiden hankintaa
tulos-/vaikutusperusteisella

tavalla, joka hyödyntäisi
markkinoiden hyviä käytäntöjä ja kannustaisi myös
uusiin innovaatioihin.
Valmistelua tehdään
pääasiassa normaalina virkatyönä. Hankinnan kustannuksiksi on arvioitu n.
40 000 euroa. Kustannukset
jyvitetään hankintaan osallistuvien kuntien/kuntayhtymien kesken suhteessa
alle 18-vuotiaiden väestöön.
Hankintayhteistyön tueksi
on koottu asiantuntijaryhmä Pohjois-Pohjanmaan
kunnista ja kuntayhtymistä
(4–5 henkilöä).

seurakunnissa on toimittu
viime vuonna hyvinvointisuunnitelman mukaisesti.
Eri toimijat ovat aktiivisesti pitäneet esillä vuoden
2017 teemaa ”Suomi 100
-juhlavuosi - kulttuurilla
hyvinvointia”, ja toimineet
muutoinkin suunnitelman
mukaan. Myös muita vuoden
2017 tavoitteita arvioitiin.
Ikäneuvosto on kerännyt
tiedot hyvinvointisuunnitelman toteutumisesta kaikilta toimintaa järjestäviltä
tahoilta. Arviointia suunnitelman toteutumisesta
pyydettiin myös kunnallisilta
toimijoilta.
Ikäneuvosto on PeruspalIkääntyneiden
velukuntayhtymä
Kallion
hyvinvointiyhtymähallituksen nimeämä
suunnitelma
toimielin, jonka tehtävä on
Kallion alueen ikääntynei- varmistaa suunnitelmatyön
den hyvinvointisuunnitel- jatkuminen, tavoitteiden ja
man vuosille 2017–2020 vuositeemojen tarkentamitoteutus on lähtenyt hyvin nen sekä niiden toteutumiliikkeelle. Ikäneuvosto totesi sen seuranta ja arviointi.
kokouksessaan 10.4.2018, Ikäneuvoston tehtävänä on
että Kalliossa, kunnissa, myös järjestää vuosittain
yhdistyksissä, järjestöissä ja kuntakohtaiset kansalaisfoorumit.

osan resurssista. HyvinvoinKorjaava työ vie tisuunnitelman 2014–2017
mukaan painopiste pitäisi
resursseja
olla ennaltaehkäisyssä ja
Lasten, nuorten ja perhei- varhaisessa tuessa, mutta
den palveluja on pystytty nykytilanteessa se on vielä
kehittämään ja monipuolis- liikaa korjaavassa työssä.
tamaan, ja yhteistyötä sekä Vaikka yhteistyötä eri toiverkostomaista toimintaa mijoiden välillä on tiivistetty,
lisäämään vuonna 2017 sen toimivuudessa on vielä
hyvinvointisuunnitelman parannettavaa
Kallion ja alueen kuntien
tavoitteiden suuntaisesti,
toteaa Kallion ja alueen yhteisen lapsiasianeuvoston
kuntien lapsiasiainneuvos- tehtävänä on arvioida lasten
ton raportti. Raportin alku- ja nuorten hyvinvointisuunosassa arvioidaan vuosille nitelmaa sekä seurata lasten,
2014–2017 laaditun lasten nuorten ja perheiden hyvinja nuorten hyvinvointisuun- voinnin kehitystä alueella.
nitelman toteutumista ja Lapsiasianeuvostoon on
toisessa osassa kuvataan nimetty luottamushenlasten, nuorten ja perheiden kiöiden, viranhaltijoiden
hyvinvointia tilastotietojen ja työntekijöiden edustajia
Kalliosta, alueen kunnista,
perusteella.
Suurin osa alueella asu- seurakunnista ja MLL:ltä
vista perheistä voi hyvin. sekä asiakkaiden edustajia.
Ennaltaehkäisevää työtä
ei kuitenkaan tällä hetkellä Yöpartiopystytä tekemään riittävän toiminta jatkuu
tehokkaasti, sillä korjaava
työ, kuten lastensuojelu ja Viime syksynä aloittanut
lasten ja nuorten erikois- yöpartiopilotti saa jatkoa.
sairaanhoito, vievät suuren Yöpartiota Nivalan ja Yli-

vieskan alueella jatketaan
siten, että 6.5. lähtien lähihoitaja Nivalan kotihoidosta
ja toinen lähihoitaja Ylivieskan kotihoidosta toimivat
kumpikin oman kaupunkinsa alueilla. Tarvittaessa
he voivat toimia yhdessä ja
yksittäistapauksessa käydä
myös Sievin tai Alavieskan
alueilla. Yöpartion lähihoitaja voi pyytää avukseen
myös vartijan.
Yöpartio on hoitanut mm.
terveyskeskuksesta kotiutuneita asiakkaita, joiden
antibioottihoitoa on jatkettu
kotona, ja näin osastolle on
saatu lisää asiakaspaikkoja.
Yöpartiotoiminta on myös
mahdollistanut saattohoitoasiakkaiden hoitoa kotona.
Eniten aikaa on käytetty
ns. hoivakäynteihin, joita
sairaalasta kotiutuneet ja
kotihoidon asiakkaat ovat
tarvinneet. Asiakkuudet
ovat suurimmaksi osaksi
olleet Nivalasta, mutta myös
Ylivieskasta. Keskimäärin
asiakkaita on ollut 11–16
yössä.
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Vapaaehtoistoiminnan
koordinoija
Vapaaehtoistoiminnassa
tarvitaan yleensä myös toiminnan koordinointia ja
Peruspalvelukuntayhtymä
Kalliossa yhtenä sellaisena
toimii Suvi Erkkilä. Hän
on Toholammilta kotoisin,
mutta asunut Ylivieskassa
jo seitsemisen vuotta. Sosionomiksi hän valmistui
vuonna 2014 Ylivieskan
Centria-ammattikorkeakoulusta. Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa hän on
työskennellyt vuoden 2016
joulukuusta lähtien ja toimii
palveluohjaajana kotihoidon
palveluneuvonnassa. Toimipiste hänellä on Nivalassa,
mutta toimialueena on koko
Kallion alue eli Nivalan
lisäksi Ylivieska, Alavieska
ja Sievi.

esimerkiksi ulkoilukaveri,
juttelukaveri tai avustamista
kulttuuritapahtumaan pääsyyn. Käyn myös erilaisissa
tilaisuuksissa kertomassa
vapaaehtoistoiminnastamme, jotta se tulisi enemmän
ihmisten tietoisuuteen.”,
Suvi kertoo.

Palveluneuvonta
Palveluneuvonta on ensisijainen yhteydenottopaikka, kun
ikäihminen tai hänen läheisensä haluaa tietoa Peruspalvelukuntayhtymä Kallion, yksityisten ja järjestöjen tarjoamista
palveluista ja muista ikäihmisille tärkeistä asioista.
Palveluneuvonta tukee ikääntyvien itsenäistä toimintakykyä,
hyvinvointia ja parantaa ikääntyneiden mahdollisuuksia asua
omassa kodissaan. Palveluneuvonta etsii yhdessä asiakkaan ja
hänen läheistensä kanssa arjen sujumiseen ratkaisuja ja auttaa
löytämään ikääntyvälle sopivat yksilölliset palveluvaihtoehdot
kotona selviytymiseen.
Palveluneuvonnan tehtävä on antaa hyvinvointia ja terveyttä
edistävää neuvontaa sekä välittää tietoa palveluista ja etuuksista
alueen ikäihmisille, heidän läheisille sekä muille ikäihmisen
tilanteesta kiinnostuneille. Palveluneuvonta edistää asiakkaiden
osallisuutta, selvittää alustavasti asiakkaan tilanteen ja kertoo
eri palveluvaihtoehdoista ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa
palveluohjaukseen.
Kotihoidon palveluiden järjestäminen perustuu aina kokonaisvaltaiseen, monipuoliseen ja luotettavaan asiantuntijan
tekemään palvelutarpeen arviointiin ja hyväksyttyihin palveluun
pääsykriteereihin sekä päätökseen palvelujen myöntämisestä.
Palvelutarpeen arviointiin pääsy on turvattu sosiaalihuoltolaissa
75 vuotta täyttäneille ja kaiken ikäisille Kelan erityishoitotuen
saajille.

Yksinäisyyden
torjuminen on
tärkeää

Tarve vapaaehtoisille on
jatkuva, sillä yksinäisyyttä
on paljon ikäihmisillä. Varsinkin he, jotka eivät vielä
ole kotihoidon piirissä ovat
suuri avuntarvitsijoiden
ryhmä. Tällä hetkellä vapaaehtoiseksi on ilmoittaunut
muutamia innokkaita ja Suvi
toivookin että yhä useammat
Yhteistyötä
ryhtyisivät tähän tärkeään
eri toimijoiden
toimintaan. ”Ei tarvitse
kesken
sitoutua mihinkään tiettyyn
määrään vaan jokaisen kansNoin vuosi sitten Kallion sa keskustellaan ja sovitaan
alueella ryhdyttiin kehittä- mikä on kenellekin paras.
mään vapaaehtoistoimintaa. Jokainen pienikin apu on
Tämän myötä myös koor- tärkeä”, Suvi sanoo. Aloitdinoitiin alettiin panosta- taminen ei vaadi erillistä
maan enemmän ja tämän kurssitusta, sillä jokaisen vamyötä Suvin työnkuvaan paaehtoisen kanssa käydään
sisällytettiin kotona asuvien ennen aloittamista pieni
ikäihmisten vapaaehtoistoi- perehdytys. ”Kursseja on
minnan koordinointi. ”Teen kuitenkin hyvin saatavilla,
paljon yhteistyötä yhdis- esimerkiksi ALVA-hanke
tysten ja järjestöjen kanssa, järjestää niitä. Itse olen
näitä ovat muun muassa käynyt heidän järjestämiään
Tuokiotupa, Seurakunnat, yksittäisiä koulutuspäiviä
Suomen Punainen risti sekä Suomen Punaisen
ja eläkeyhdistykset. Myös Ristin ystävätoiminnan
näiden kautta välitetään kurssin. ”
vapaaehtoisia ja toimin
eräänlaisena yhdyslinkkinä
jotta avuntarvitsijat ja vapaa- Vapaaehtoisehtoiset kohtaavat toisensa. työn
Esimerkiksi kotihoidon aloittaminen on
puolelta tulee viikottain helppoa
viestiä uusista ikäihmisistä,
jotka tarvitsisivat vapaa- Vapaaehtoiseksi voi ilmoitehtoisen apua. Se voi olla tautua helposti joko sähkö-

Suvi Erkkilä toimii Kallion alueen vapaaehtoistoiminnan koordinoijana.

Palveluneuvonta on maksutonta. Palveluneuvontaan voi antaa
myös palautetta Kallion alueen ikääntyvien palveluista.
Palveluneuvonnan yhteystiedot
Puhelinaika arkisin 12–14
Asiakasohjaaja p. 044 419 5541
Sähköposti kotihoito.neuvonta@kalliopp.fi

postilla tai soittamalla pal- verille. Yksin ei kannata
veluneuvonnan numeroon, jäädä murehtimaan!
jonka puheluihin vastaa
Elina Kytökorpi
Suvi. Kallion verkkosivuilla
on myös lomake, jonka
voi täyttää ja lähettää joko
sähköpostitse tai perinteisenä kirjepostina. ”Vapaaehtoistoiminta sopii kenelle
vain,joka haluaa edistää
esimerkiksi ikäihmisten
hyvinvointia ja olla jollain
tavalla apuna. Tarvitaan vain
hieman aikaa, ja esimerkiksi
vasta eläkkeelle jääneille,
jotka ovat itse vielä virkeitä
AUTOKORJAAMO
ja aktiivisia, vapaaehtoistyö
• Öljynvaihdot
sopisi varmasti.” Suvi kertoo.
• Määräaikaishuollot
”Lisäksi voisin ajatella että
• Jakohihnan vaihdot
opiskelijat olisivat lois• Moottori- ja voimantavia vapaaehtoistyössä,
siirtokorjaukset
sillä heillä saattaisi olla
•
Jarruja alustakorjaukset
aikaakin tällaiseen hyvään
• Rengastyöt
auttamiseen.” Lopuksi Suvi
haluaa rohkaista myös itse
• Sähköviat
ikäihmisiä ottamaan häneen
• Ilmastointihuollot
yhteyttä, mikäli kokevat
• Päästömittaukset
tarvetta vaikkapa juttuka-

Kansalaisyhteiskunta tarvitsee
vapaaehtoistoimintaa
Kallio kutsuu lisää mukaan vapaaehtoisia toimijoita. Suurin tarve toimijoista on ikääntyvien
parissa. Jo tällä hetkellä on mukana erilaisten piirien ja ryhmien vetäjinä paljon innostuneita
vapaaehtoistyöntekijöitä, mutta lisää tarvitaan.
Vapaaehtoistoimijoita tarvitaan erilaisten piirien vetäjiksi, ystäviksi yksinäisille, kynkkäkaveriksi
ulkoiluun, seuraksi kulttuuritilaisuuksiin tai johonkin muuhun. Vapaaehtoisia ihmisiä tarvitaan
täydentämään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuutta. Tarkoituksena ei ole korvata
jotakin julkista toimintaa, vaan tuoda siihen ihmisläheisyyttä, uutta sisältöä ja rikkautta.
Vapaaehtoistoimintaan ei ketään pakoteta, mutta ilomielin otetaan vastaan pienikin apu. Jokainen mukaan tuleva tulee toimintaan omin ehdoin ja sillä aikamäärällä, mikä hänelle itselle sopii
parhaiten samoin kuin itse voi määrittää avun antamisen luonteen. Tilaa on kaikille toimia. www.
kalliopp.fi/vapaaehtoistyo

Autokorjaamo

(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.

Savarinkatu 3 Ylivieska (Entinen Autosompa)
P. 0440-486491 www.viitamaacaravan.fi
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Hyväntekeväisyys yhdistää nuoret ja
ikäihmiset - Vauvatreffeillä tavataan
MLL Ylivieskan paikallisyhdistys ja Yhteisestä
Ovesta ry / Tuokiotupa ovat
jo useampaankin otteeseen
kampanjoineet yhdessä lapsiperheiden ja vanhusten
hyvinvoinnin eteen.
Myös vuosi 2018 käynnistyi yhdessä touhuten
ja niinpä järjestöjen edustajat kävivät alkuvuonna
tervehtimässä Ylivieskan
ensimmäistä tänä vuonna
syntynyttä vauvaa lahjapaketin kera. Työ ei jäänyt
kuitenkaan siihen, vaan
siitäkös neulepuikot vasta
alkoivatkin viuhumaan.
Yhteistuumin on nimittäin sovittu, että kaikille
tänä vuonna Ylivieskassa
syntyville vauvoille annetaan
pieni lahja. MLL on lahjoit-

tanut langat ja Tuokiotuvan
mummut ovat tammikuusta
lähtien kutoneet vauvoille
lahjoitettavia perinteisiä
junasukkia. Juuri sellaisia
samanlaisia, jollaiset Aaro
Veli Väinämöllekin on jo
toimitettu. Yli sata paria
sukkia on nyt valmiina ja
vähintään saman verran
vielä urakoidaan lisää. Ensimmäiset lahjat, alkuvuoden vauvoille, luovutetaan
sunnuntaina 20.5. klo 15
Tuokiotuvalla järjestettävillä
Vauvatreffeillä.
Lahjan voi sunnuntain
treffeillä lunastaa neuvolasta saatavalla kutsulla.
Jos tilaisuuteen ei pääse
osallistumaan, lahjan voi
lunastaa myöhemmin mm.
MLL perhekahviloista, puis-

IHAN OUTO KAUPPA?

Apteekkiurani aikana olen aina silloin tällöin joutunut keskusteluihin lääkkeiden toimitusrajoituksista.
Apteekki tuntuu olevan monen mielestä ihan outo
kauppa, jossa ei myydä mitä asiakas haluaa eikä
ainakaan niin paljon kuin halutaan.

totreffeiltä kesän aikana tai
Tuokiotuvalta.
Sunnuntain Vauvatreffi
-tapahtuma on suunnattu
koko perheelle. Noin tunnin
kestävä tilaisuus järjestetään
Tallituvassa ja sään salliessa
Tuokiotuvan puutarhassa.
Tilaisuus on maksuton ja
sisältää ohjelmaa, tarjoilua,

tietoa ja lahjojen luovutuksen. Luvassa on mukavaa
yhdessäoloa muiden vauvaperheiden kanssa. MLL
Ylivieskan paikallisyhdistyksen vapaaehtoiset että
Tuokiotuvan mummut
odottavat tapaamista jo
kovasti ja toivottavat vieraat
lämpimästi tervetulleiksi.

Tuokiotuvalla ollaan "Ihan pihalla" ja
ammennetaan KevätVoimaa Luonnosta
Keskiviikkona 9.5. klo
12-15 järjestetään Tuokiotuvalla hyväntuulinen
ulkoilutapahtuma
Ihan pihalla! KevätVoimaa Luonnosta. Iltapäivän
aikana voimaannutaan porukalla luonnosta, yhteisestä
tekemisestä ja pienestä hemmottelusta & herkuttelusta.
Voit osallistua siihen osioon,
mikä innostaa. Tai vaikka
kaikkiin! Tilaisuus on avoin
kaikille ja se järjestetään

Apteekkarin kynästä

Lääke voi olla joko reseptilääke tai ilman reseptiä
saatava oleva itsehoitolääke. Muutamat lääkkeet ovat
molempia. Tämä tarkoittaa sitä, että lääkkeen isompi
pakkaus vaatii reseptin ja pienemmän pakkauksen
saa ilman reseptiä. Rajoitusten syynä on luonnollisesti turvallisuus: erityisesti lääketurvallisuus ja
yleensä hoidon turvallisuus. Pienempi pakkaus on
tarkoitettu tilapäiseen itsehoitoon ja isompi pakkaus
pitempiaikaiseen käyttöön. Jotta hoito on turvallista
ja mahdollisimman tehokasta, lääkäri arvioi tarpeen
lääkkeen pitempiaikaiselle käytölle. Tämä ei ole
apteekkarin keksimä juttu asiakkaiden kiusaamiseksi, vaan lääkkeelle myyntiluvan myöntäneen
viranomaisen, Fimean määräämä asia.
Lääkkeiden myyntilupien myöntämisen lisäksi Fimea
valvoo apteekkien toimintaa, ja se on muutama kuukausi
sitten muistuttanut apteekkeja itsehoitolääkkeiden
myyntirajoituksista ja niiden noudattamisesta: ”Jos
asiakas tarvitsee lääkettä suuremman määrän kuin
itsehoitoon tarkoitettu pakkaus sisältää, hänet tulee
tarvittaessa ohjata lääkärin vastaanotolle. Suurin
Fimean itsehoitoon hyväksymä pakkauskoko ohjaa
itsehoidon turvallista kestoa.”
Itsehoitolääkkeet ovat yleisesti ottaen turvallisia, kun
käyttö on ohjeiden mukaista. On kuitenkin mahdollista, että muu sairaus kun hoidettava sairaus tai
jokin muu asia (esimerkiksi raskaus) estää lääkkeen
turvallisen käytön, eli on lääkkeen vasta-aihe. Itsehoitolääkkeitä, jolla on paljon tai vakavia vasta-aiheita, on viime vuosina alettu kutsua suuren riskin
itsehoitolääkkeiksi. Näitä lääkkeitä toimitettaessa
lääkeneuvonnan onnistuminen on erityisen tärkeää.
Tähän asiaan on alettu kiinnittää huomiota myös
apteekin lääkehoidon asiantuntijoiden, farmaseuttien
ja proviisorien täydennyskoulutuksessa.

yhteistyössä Tuokiotuvan,
Ylivieskan seudun kipuryhmän ja Ylivieskan kaupungin kulttuuripalveluiden
kanssa.
Tilaisuus alkaa klo 12
alkuverryttelyllä, jota vetää
Kirsi Brandt. Verryttelyn
jälkeen lähdetään Kulttuurikävelylle museosihteeri Kati
Pehkosen johdolla. Matkan
varrella Kati kertoo historia- ja kulttuurikohteista
lisää. Kävelyvauhti pidetään
kaikille sopivana ja istuinpenkkejäkin löytyy matkan
varrelta. Lähtöpiste on siis
Tuokiotuvalla ja siitä reitti
etenee Vieskankatua aseman
seudulle ja edelleen: Savisilta
- Kauppakatu - Helaalan
mylly - Kirkkopuisto &
kirkon rauniot - Terveystalo - Kaupungintalo &
kirjasto. Kierros päättyy n
klo 12.45 Tuokiotuvalle,
jossa kahvi- ja mehutarjoilu.
Kyytipojaksi voi jokainen
halukas kokeilla paistaa
itselleen tikkupullaa kepin
nokassa nuotiolla ja tuntea
samalla retkeilyn hurmaa
keskellä kaupunkia.
Iltapäivällä on mahdollista myös istuttaa Tuokiotuvan kukkalaatikoihin
orvokkeja piristämään vielä
harmaata kevätmaisemaa.
Tuvan sisätiloissa voi sitten

istutushommien jälkeen
hoitaa ja hemmotella käsiään
tai osallistua rentoutustuokioon. Ja jos laulu tuntuu
mukavalta, kannattaa siirtyä kamarin puolelle jossa
klo 13 on puolen tunnin
yhteislaulutuokio. Kaiken
lopuksi voi mitata vielä
verenpaineenkin - luonnossa liikkumisellahan on
yleensä suotuisa vaikutus
myös verenpaineeseen.
Iltapäivän aikana on myös
hyvä mahdollisuus tutustua
Kipuryhmän ja Tuokiotuvan
toimintaan tarkemmin. Tapahtuma on osa Unelmien
Liikuntapäivän tilaisuuksia
www.unelmienliikuntapaiva.
fi vaikka järjestetäänkin jo
"etkoina" päivää ennen ja
samalla juhlistetaan Eurooppa-päivää! Tervetuloa
viettämään hetki yhdessä!

Vaikka myyntirajoitukset ovat olemassa turvallisen
hoidon takaamiseksi, harva meistä asiakkaana pitää
siitä, että valintojamme kyseenalaistetaan. Harva
myös pitää holhotuksi tulemisen tunteesta. Tämä
aiheuttaa aina silloin tällöin keskusteluja apteekin
arjessa. Asiakkaamme saattavat kokea, että apteekissa
syytetään heitä lääkkeiden väärinkäytöstä, mistä ei
siis todellakaan ole kysymys.
Koska apteekki toimii viranomaisen antamalla
toimiluvalla, on meidän apteekissa aina otettava
vakavasti viranomaisten antama ohjeistus. Myös
Ylivieskan apteekissa jouduttu pohtimaan toimintatapojen asianmukaisuutta. Vaikka olemme aina
toimineet säädösten mukaan, pyrimme nyt entistä
tehokkaammin varmistamaan asiakkaan lääkevalintojen turvallisuuden. Myös apteekin kassalta voidaan
ohjata asiakkaita keskustelemaan farmaseutin tai
proviisorin kanssa, jos käy ilmi että itsehoitolääkettä
ollaan ostamassa myyntirajoitukset ylittäen. Kaikki
tämä tehdään turvallisuutenne varmistamiseksi.
Apteekki on tosiaan outo kauppa, jossa asiakkaan
turvallisuus on tärkeämpi kuin myynnin kasvu.
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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Kulttuuri

Lina Bengtsdotter: Annabelle
Annabelle on Lina Bengtsdotterin esikoisromaani.
Annabelle on kirjatriologian
ensimmäinen osa, joka kertoo rikospoliisi Charline eli
Charlie Lagerin elämästä.
Charlie on syntynyt pienessä kaupungissa, Gullspångissa Länsi-Göötanmaalla,
jossa hän asui alkoholisoituneen hippiäitinsä kanssa
Onnela-nimisessä vanhassa
talossa. Nyt hänen tiensä
johtaa Tukholmasta takaisin
jo 19 vuotta sitten hylkäämäänsä kotikaupunkiinsa
tutkimaan kadonneen teinin
Annabelle Roosin tapausta
yhdessä työtoverinsa Anders
Brattin kanssa.
Onnettomasta lapsuudestaan huolimatta hän

on edennyt hyvin urallaan.
Charlie törmää jutun
yhteydessä nuoruuden kavereihinsa ja Charlien menneisyydestä alkaa paljastua
järkyttäviä asioita.
Annabelle Roos on tavallinen 17-vuotias nuori
nainen, joka nuorten bileillan päätteeksi katoaa
jäljettömiin. Nuorten kokoontumispaikkana on vanha Vallin kaupparakennus.
Siellä nuoriso viettää aikaansa, niin arkena kuin
viikonloppuisin. Annabelle
lähtee kotiin kesken illanvieton, sillä hän ei halua
huolestuttaa äitiään, joka
on tarkka kotiintuloajoista.
Mutta mitä Annabellelle tapahtuu kotimatkalla

kesäisessä yössä. Kukaan
ei ole nähnyt tyttöä eikä
kukaan kaupalla olevista
nuorista tiedä sanoa tarkemmin minne ja milloin
Annabelle lähti.
Koko pieni kaupunki on
kauhuissaan katoamisesta
puhumattakaan Annabellen
äidistä ja isästä.
Kirjassa kerrotaan mielenkiintoisesti tarinaa Annabellen katoamispäivän
osalta sekä Charlien elämää
lapsuudessaan ja nuoruudessaan kotikaupungissa
Gullspångissa. Kaikki tämä
on yhdistetty Charlien tutkimuksiin Annabellen katoamiseen liittyen kollegansa
Andersin kanssa.
Kirjan hauskana yk-

sityiskohtana on se, että
Gullspång on kirjailija Lina
Bengtsdotterin kotikaupunki, jossa hän on kasvanut
lapsuutensa.
Ainut asia, joka ärsyttää
näissä ruotsalaisissa dekkareissa on se, että niissä
yleensä on alkoholisoitunut
huonosti omassa elämässään
menevä poliisi. Joskus toivoisi ihan tavallista rikoksentutkijaa, jolla on kaikki
asiat elämässään kunnossa.
Annabelle oli kuitenkin
luettava kirja ja juoni oli
mielenkiintoinen. Loppuratkaisukin oli yllättävä. Jään
mielenkiinnolla odottamaan
kirjan osaa numero 2.
Eira Someroja

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 (sauvakävely- ja 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
Ti 8.5. klo 14 Seniorineuvonta. HUOM! kellonaika. Sairaanhoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio.
Ke 9.5. Ihan Pihalla – KevätVoimaa Luonnosta!
Unelmien Liikuntapäivän tapahtumia tuvalla ja ympäristössä
klo 12-15 Tarkempi ohjelma ja aikataulu tuvalla. Tilaisuus
on kaikille avoin ja maksuton. Ohjelmassa mm. klo 12 lähtö
yhdessä Kulttuurikävelylle, Kati Pehkonen oppaana. Tervetuloa!
Su 13.5. Äitienpäivänä miehet keittävät kahvit ja tarjoilevat!
Ti 15.5. klo 13 Tietoisku: Kallion tarjoamat palvelut ikääntyneille. Kristiina Sipilä, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio.
Ke 16.5. Yllätysmatka. lähtö klo 8.30-paluu klo 17. Ilmoittaudu viim. 10.5. Osallistuminen ei edellytä Yhteisestä Ovesta
ry:n jäsenyyttä.
To 17.5. klo 13 Vähäkangas-Pylvään Seniorikahvilan avajaiset klo 13-15, Pylvään kylätalolla. Ohjelmaa, arpajaiset,
kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Pe 18.5. klo 13 Tietoa, taitoa ja taidetta: Musiikki, koordinaatio
ja aivot (osa 1) Eija Viljamaa kertoo, esittää ja ”jumppauttaa”
Su 20.5. klo 15 Vauvatreffit! -yhteistyössä MLL Ylivieska ja
Tuokiotupa.
Tervetuloa Tuokiotuvalle!

SenioriKahvilat, Ylivieska
SenioriKahvilat ovat Ylivieskassa sijaitsevia, varttuneelle väelle
suunnattuja yhteisiä kohtaamispaikkoja, joissa on matala kynnys
kaikkien tulla. Toiminta on puolueetonta, sitoutumatonta ja kaikille
ikäihmisille avointa. Toimintaa koordinoi Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa ja toimintaa järjestetään yhdessä kyläyhdistysten ja
Ylivieskan kaupungin liikuntatoimi/Liikuntaa läpi elämän -hankkeen kanssa. Toistaiseksi SenioriKahvilat ovat avoinna torstaisin
Sorviston ja Pylvään kylätaloilla vuoroviikoin. Tiedotamme
toiminnasta tällä palstalla, muutokset mahdollisia. Tiedotusta
myös mm. kyläyhdistysten ja Tuokiotuvan facebook-sivuilla.
Alla tulevaa aikataulua/ohjelmaa:
to 17.5. klo 13-15 Vähäkangas-Pylvään SenioriKahvilan
avajaiset, Pylvään kylätalo: musiikkia, kahvittelua ja mukavaa
yhdessäoloa, ilmaiset arpajaiset, lähikylien asukkaille maksuton
kyyti, varaukset: Petri Vähäkangas 044 555 4264 tai 044 987
2896/Tuokiotupa
to 24.5. klo 13-15 Sorviston/Raudaskylän SenioriKahvila,
Sorviston kylätalo. Kuljetus myös keskustasta, lähtö klo 12.30
Tuokiotuvalta (hinta 5 e sis. kyydin ja kahvituksen)
to 31.5. klo 13-15 Vähäkangas-Pylvään Seniorikahvila avoinna,
Pylvään kylätalo
to 7.6. klo 13-15 SenioriKahvila avoinna, Sorviston kylätalo
to 14.6. klo 13-15 SenioriKahvila avoinna, Pylvään kylätalo.
Kuljetus myös keskustasta, lähtö klo 12.30 Tuokiotuvalta
(hinta 5 e sis. kyydin ja kahvituksen)
HUOM! Helatorstain takia Sorviston kylätalolla ei toimintaa
10.5.
Tiedustelut, lisätiedot: Tuokiotuvalta puh 044 987 2895 ja
044 987 2896. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Pohjois-Pohjanmaan
kesäyliopisto
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto järjestää Ylivieskan Akustiikassa, Koulukatu
Ikääntyvien yliopiston etäluennon:
Aihe: AJATUKSIA JA TUNTEITA TANSSISTA
Keskiviikkona 9.5. klo 14.00-16.00
Luennoitsija: Tanssija, laulaja, koreografi Jorma Uotinen
Myös muuta ohjelmaa, mm. Ikääntyvien yliopiston seniorikuoron esitys. Vapaa pääsy! Tervetuloa!

Viikko-Tori
— Ilmoita ilmaiseksi —
Myydään

Vuokrattavana

Asekaappi uusi 130 x 25
hinta 75 €. Koirankoppi ja häkki 175 €. Puh.
045 664 6488.

Omakotitalon päätyhuoneisto 52 neliö vapaana.
Asunto sijaitsee lähellä
Alavieskan keskustaa. Vuokra 385 €, sisältää veden ja
sähkön. Puh. 045 664 6488.

Iso tontti Ylivieskasta kaava-alueelta. Rauhallinen
metsäinen ympäristö. Iltaisin
0440 540 126.

Ylivieskan Martat ry
Ti 8.5 kevätmatka Marttalaan Ouluun. Lähtö junalla klo 6.26
ja paluu takaisin 14.20 lähtevällä junalla. Junaliput saa lähtiessä.
Ma 7.5 EI OLE kahvi-iltaa!

Ylivieskan Voimistelu
ja Liikunta ry/Kilta
Kevätkokous pidetään keskiviikkona 23.5.2018 klo 18.00
Yli-Hallilalla osoitteessa Riihikatu 1 as 6. Kokouksessa
käsitellään seuran sääntöjen 12 § kevätkokoukselle määrätyt
asiat Killan toimintaan sovellettuna sekä tilinpäätös 2017.
Tervetuloa!
Killan johtokunta

Ostetaan
Soutuvene.
Puh. 040 812 1371

Saunallinen rivitaloyksiö
39 neliötä. Haukkatiellä.
Vuokra 390 €+vesi ja sähkö.
Puh. 050 343 7503
Puoli-integr. as.auto Fiat
LMC ja Ardia. Kesä-heinäk. vaihde varattu. Puh.
0400 587 983.

Vuokrattavana 56 m2 siisti
kaksio Lehmustieltä. Rauhallinen taloyhtiö. Kylpyhuone remontoitu 2016.
Halutaan vuokrata
Vuokra 429 € + 21€/hlö/kk
Halutaan vuokrata asunto- vesimaksu. Sähkö kulutukvaunu ajalle 28.6. - 5.7.2018. sen mukaan. Kaukolämpö.
Puh. 050 378 2861.
044 522 9962
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1. Juha Sipilä.
2. Seitsemän: Saudi-Arabia,
Kuwait, Jemen, Oman, Yhdistyneet arabiemiirikunnat,
Qatar ja Bahrain.
3. Kuparista ja sinkistä.
4. Viisi vuotta.
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Ristikoiden vastaukset sivulla 4.

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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5. 313.
6. The Monkeesin.
7. Kuusi: 10, 20, 50, 100, 500
ja 1000 markan setelit.
8. Kiiruna.
9. 1984 (27. helmikuuta).
10. Universal Serial Bus.
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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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Lounaskahvila

Pure Vital Bistro

Puh. 045 1147 151 • www.purevital.fi

Meiltä maistuvat itse tehdyt
lounaskeitot, salaatit, pitaleivät, smoothiet,
Sortolan maalaisjäätelöt, mehut, kahvit, teet ja leivonnaiset.
HERMORATAHIERONTAA
Ajanvarauksella pe klo 9-17
~Tervetuloa rentouttavaan hoitoon ~
10% avajaistarjous touko-kesäkuu
Hermoratahieroja
Susanna Rauma
Puh. 040-5837832

KAUSTISLAINEN JÄSENKORJAUS
Ilman ajanvarausta pe klo 9-11
HOMEOPAATIN VASTAANOTTO
Ajanvarauksella pe klo 11-17
Jäsenkorjaaja, Dipl. Homeopaatti
Jarkko Kattilakoski
p. 040-7325551
www.homeopaattisi.com

Äitienpäiväkakut
tilauksesta

Tervetuloa!

Kauppakatu 8,
Ylivieska
4-6
ntie a
o
t
s
Opi liviesk
Y

Raudaskylän opiston

KEVÄTTORI

lauantaina 5.5.2018 klo 10–13

Kasvojen ihoa kirkastava ja
uudistava timanttihionta
nyt 3 krt. sarjahoitona

150€

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

(norm. 180€)

Muista äitiä 13.5.
meiltä saat ihanat
hemmottelulahjakortit
niin hius- kuin
kosmetologihoitoihin.
Kysy lisää!
Teitä palvelee ammattitaidolla
Parturi-Kampaaja/Sky-Kosmetologi

Sanna Laapotti
Asemakatu 3, Ylivieska
p. 044 243 96 96
www.sanmarii.fi

Lahjaidea äidille
Äidit ovat tärkeitä,
jokaisessa elämän vaiheessa.

- Match show klo 10.30,
ilmoittautuminen klo 9.30.
- Kevään juhlamuoti astelee
näytöslavalle klo 11 ja 12.
- Ulkogrillistä makkaraa ja
hampurilaisia.
- Maistiaisia maailmalta.

- Lapsille poniajelua, orvokkien
istutusta ja hattaraa.
- Ruokahukka ruotuun, OMK:n
esittelypöytä.
- Tutustu opiston hankkeisiin ja
osallistu arvontaan.
TERVETULOA!

Äidit ovat kautta aikojen pistäneet
perheensä itsensä edelle.
Mitä jos antaisit äidille
helpotusta kodin askareisiin?

TYÖSTÄMME SAATTE
KOTITALOUSVÄHENNYKSEN
VEROTUKSESSA

— Laadukasta siivouspalvelua —

Chorus Vallis 25 vuotta - Keväisiä sävyjä

-juhlakonsertti opistolla sunnuntaina 6.5. klo 13. Ohjelma 10 euroa.
Lounas klo 11.30 alkaen, 13 euroa. Konsertin jälkeen kahvi.

Seija Puurula
Puh. 040 7732 759
seija.puurula@ptt-palvelut.fi

Kun ajallasi on väliä

OSTAMME JA NOUDAMME

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

0400 534 406 Tero
040 484 9255

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

PYÖRÄILY-/
KÄVELYKAMPANJA
1.5.–30.9.2018
Laita laatikossa olevaan vihkoon päivämäärä ja
nimesi. Merkitse vihkoon myös, onko suorituksesi
tehty pyöräillen vai kävellen.
Max.1 suorituskerta/päivä/laatikko

LAATIKOT SIJAITSEVAT:
• Huhmari
• Liikuntakeskus
• Joonaala
• Kantokylä (Haapavesitie 1015)
• Ojakylän koulu
• Vähäkankaan koulu
• Keka
• Salmiperä (Salmiperäntie 121)
• Niemelänkylän koulu
• Löytyn koulu (Löytyntie 347)
• Isokoski (Säilyntie 61)

Tällä viikolla
arvonnan
voittaja saa
K-ryhmän
20€ lahjakortin

Vastaa verkkosivujemme kautta osoitteesta
vieskanviikko.fi/mainoskisa, mikä tämän lehden
mainoksista oli mielestäsi mielenkiintoisin.
Jättämällä yhteystietosi osallistut myös arvontaan.
Aikaa osallistumiseen on pe 11.5. saakka.

Seuraa kisaa Facebookissa!

PYÖRÄILYKAMPANJA

YLIVIESKA - ALAVIESKA
1.5.–30.9.2018
Laita laatikossa olevaan vihkoon
päivämäärä, nimesi ja puhelinnumerosi.
Kaikkien osallistujien kesken arvotaan
kampanjan loputtua polkupyörä ja muita
hyvä palkintoja!
Vain pyöräillen tehtävät suoritukset
merkataan.
Max. 1 suorituskerta/päivä/laatikko
Laatikot (3):
- Korteperä / ”Äkkimutka”
- Pohjoispuolentie /
Raatolan metsätien risteys
- Sakkoperäntien ja
Someronkyläntien
risteys
Menossa mukana:
Alavieskan Viri,
Ylivieskan liikuntapalvelut ja Pyöräpiste

POLUT JA LAAVUT
TUTUIKSI
Tule kanssamme tutustumaan Ylivieskan ja lähialueen
retkeilyreitteihin ja laavuihin. Retkelle lähtö
kohteesta klo 17. (Paitsi yövaellus pe klo 20)
Mukaan voit ottaa retkieväät. Ei ilmoittautumista!

PÄIVÄ

KOHDE

LÄHTÖPAIKKA

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

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.

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

