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koiranruoka
edustaja paikalla
Päivän ajan Arionruokatarjoukset
jopa

-50%

Tyllerö-kissa ja Mari
kertovat KarvaKaverit -toiminnasta
pe klo 14 saakka

eläinaiheinen
piirustus,
saatte pienen
yllätyksen.

LUVASSA
AVAJAISTARJOUKSIA!

Tervetuloa!

YLIVIESKAN
APTEEKKI

Parasta
lemmikillesi
paikalliselta

MARKKU
MYNTTI KY
PUUMESTAN PERINTEISET
TERASSI- & KESÄKAUDEN
AVAJAISET LAUANTAINA 19.5.
KAHVIA, PULLAA JA
MAKKARAA.
TERVETULOA!

PUUMESTA YLIVIESKA

Korjaamontie 29
84100 YLIVIESKA
puh. 044 357 1210

AVOINNA:
ma - pe 7:30 - 16:30
la 9-13 (Kesälauantait)
www.puumesta.fi

SE PALVELEVA PUUTAVARALIIKE!

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

Puusepäntie 1, Ylivieska • Puh. 044 236 4620
Avoinna ma-pe klo 10-17, la 10-15

Kaikki maanrakennustyöt

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

040 7761 871
0400 905 227
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SINULLE SUUNNITELTU

KOODILLA SONY10

-10%

ALUEEN TALOPAKETTIMYYNTI TEHTAALTA:
Tapani Yrjölä
044-7309238

tapani.yrjola@vieskanelementti.fi

Talopaketin ostajalle
AEG-kodinkonepaketti

-50%

Etusi yli 2000 euroa!
Kampanja voimassa
31.5.2018 asti

KAIKISTA
KURSSIHINNOISTA

Päivyri

Ylivieskassa 18. toukokuuta 2018
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Pääkirjoitus
Lehtipuhaltimet ja ruohonleikkurit, nuo ihanat hirviöt
jotka jälleen heräävät eloon.
Mikä onkaan ihanampaa
kuin herätä viikonloppuaamuna naapurustosta
kuuluviin pihanhoitotöihin
aamuvarhaisella. Toki jollekin aamu on vielä kello 11,
kun taas jollekin toiselle
kukonlaulun aikaan. Mutta
miten löytää se tasapaino erityyppisten ihmisten
kesken? Jokaisella meillä
on erilainen elämäntyyli
ja suurin osa meistä asuu
paikassa, jossa on naapureita
lähietäisyydellä. Se voi olla
kerros- tai rivitalo, jolloin
vähänkin suurempi melu
kuuluu helposti naapureille.

Elina Kytökorpi

Omakotitaloalueilla ei ole
varsinaisesti seinänaapureita,
mutta sielläkin elämisen äänet kantautuvat kyllä sisälle,
mikäli ulkona käytetään
tietyn melutason ylittäviä
laitteita tai korotetaan ääntä
muutoin. Se mikä jotakin ei
ärsytä lainkaan, saattaa olla
toisen pahin painajainen. Ei
pitäisi olettaa että kaikki
ajattelevat samalla tavalla.

Nimipäivät
äänet eivät kantaudu pihapiiriin.

Myllyaukion tapahtumat
alkavat juhannuksen jälkeen,
joten onneksi on luvassa
tapahtumia elävöittämään
HHH
kesäistä kaupunkikuvaa. Se
Elämän pitäisi kuitenkin olla kun on lähiaikoina mullissopusoinnussa ja kyllähän tunut melkoisesti, viimeime kaikki tiedämme, että simmäksi lähtivät koivut
emme asu tällä maapallolla Valtakadun varresta ja myös
yksin. Sopu sijaa antaa. Olisi Rautatieaseman tienoo on
mahtavaa, jos voisimme isojen muutoksien kourissa.
antaa ajatuksemme niin Puhumattakaan Ylivieskan
naapureille kuin ystäville, Matkahuollon palveluista,
sillä omaa katsontakan- jotka loppuvat nykyisessä
HHH
taa voi avartaa yrittämällä paikassa toukokuun lopussa.
Toisinaan ihmiset vain elävät asettua toisen ihmisen ase- Ja mikä harmillisinta, sekin
omaa elämäänsä eivätkä maan. Kunnioittakaamme palvelu näyttää muuttavan
edes osaa kuvitella, että siis toisiamme ja yritetään pois keskustasta. Mutta
esimerkiksi lehtipuhallin ajatella miltä oma toiminta on jotain uuttakin kessaattaa ärsyttää naapureita. kuulostaa toisen korvissa. kustassa, ei ole kauaa kun
Tokihan elämisen ääniä aina
esimerkiksi Kauppakadulle
HHH
on, mutta rajansa kaikella ja
avattiin uusi lounaskahvila
toisten huomioon ottamisen
ja kohta samaiselle kadulle
tulisi olla luonnollista. Tulisi On ihanaa, että kesä on muuttaa eläintarvikeliike,
myös muistaa, että naapu- jälleen täällä. Sen myötä jospa se keskusta tästä joskus
reissa saattaa hyvinkin olla tulee myös kesätapahtu- piristyisi!
vuorotyöläisiä, eli turhan mia, joista ensimmäisiä
päiväinen metelöinti ei ole ovat esimerkiksi Lystiä
HHH
hyväksi kenellekään. Naa- lapsille -viikko sekä uudispurisopu on tärkeä asia, sillä tunut Sun Pampas. Myös Loppuun on pakko mukailla
naapurit ovat aina jollain kauppatorin keskiviikkoiset erästä elintarviketeollisuutavalla läsnä arjessa. Toki iltatapahtumat pyörähtävät den yritystä, ”älä tule paha
on myös mahdollisuus asua käyntiin kesäkuun puolen kesä, tule hyvä kesä!”
kaukana asutuksesta, jolloin välin paikkeilla. Lisäksi
nämä arkisten askareiden Myllykahvilan toiminta ja

Perjantai 18.5. (vk 20): Eero, Erkki, Eerika, Eerik,
Erkka, Eerikki
Lauantai 19.5: Emma, Emilia, Milla, Emmi,
Milja, Mila, Milka, Amalia
Sunnuntai 20.5: Karoliina, Lilja, Lilli
Helluntaipäivä, kaatuneiden muistopäivä
Liputuspäivä
Maanantai 21.5. (vk 21): Konsta, Kosti, Konstantin
Tiistai 22.5: Hemmo, Hemminki
Keskiviikko 23.5: Lyydia, Lyyli
Torstai 24.5: Tuukka, Touko
Perjantai 25.5: Urpo

Aurinko

Aurinko nousee Ylivieskassa klo 3:59 ja laskee
klo 22:40. Päivän pituus on 18 h, 41 min.

Ateriapalvelun ruokalista

Perjantai: Jauhelihavihanneskastike, perunat,
lounassalaatti, puolukkakeitto
Lauantai: Kinkkukiusaus, punajuuriomenasalaatti,
hedelmäsalaatti
Sunnuntai: Palapaisti, perunamuusi,
perunasalaatti, puolukkakinuskirahka
Maanantai: Jauhelihakeitto, juusto, omenapuuro
Tiistai: Kinkkujuustokastike, perunat, porkkanapuolukkaraaste, punaherukkakiisseli
Keskiviikko: Lihaperunalaatikko, keitetyt
vihannekset, tomaattisalaatti, marjarahka
Torstai: Uunimakkara, perunamuusi, kastike,
sinappikurkkusalaatti, mustikkakeitto
Perjantai: Palapaisti, perunat, melonisalaatti,
appelsiinikiisseli

Jokirannan keittiön ruokalista

Perjantai: Lasagne, porkkana-kurkku-hunajamelonisalaatti
Maanantai: Pasta, bolognesekastike, kaali-ananas,
punafriseesalaatti
Tiistai: Riisipuuro, soppa, leikkele
Keskiviikko: Jauhelihakiusaus, kaali-herne-persikkasalaatti
Torstai: Hernekeitto, juusto, rieska
Perjantai: Riisi, broilerkastike, mustaherukkahillo,
kaali-porkkana-hunajamelonisalaatti

Kuka mitä häh?

Ylivieskassa nautittiin viime viikonloppuna Suomen lämpimimmästä päivästä, kun mittari kipusi 26,6 asteeseen.

1. Minkä värinen on 100 euron
seteli?
2. Mikä perhonen on viereisessä
kuvassa?
3. Kuka on YK:n pääsihteeri?
4. Kuka voitti Euroviisut 2018?
5. Mitä autoja valmistetaan tällä hetkellä Uudenkaupungin autotehtaassa?
6. Miksi yleisesti kutsutaan syöttäjää pesäpallossa?
7. Mitä tehtävää hoitavat MOS 6581 tai 8580
SID-mikropiirit Commodore 64 -tietokoneissa?
8. Kuka levytti kultaa myyneen albumin "Surusilmäinen kauneus" 2016?
9. Montako jäsenvaltiota kuuluu Euroopan Unioniin?
10. Mikä toimielin vastaa nykyään Suomessa
entisen Tiehallinnon tiepiireistä?
Vastaukset sivulla 11

SIEVIN
KEITTIÖ
ihanasti oma

Raudaskylän Soivan Kesän
musiikkileirit täyttyvät vauhdilla
Raudaskylässä on järjestetty musiikkileirejä jo 49
vuotta. Niillä on paikkansa
niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin musiikin
harrastajien ja ammattilaiseksi tähtäävien musiikkipoluilla. Raudaskylän Soiva
Kesä tarjoaa pedagogisesti
korkeatasoisia musiikkikursseja klassisesta pop- ja
rockmusiikkiin sekä puhallinmusiikkiin. Kursseille on
ilmoittautunut nyt noin 90
opiskelijaa, mestarikurssit
alkavat olla jo täynnä. Lasten soivan kesän piano- ja
viulukursseilla, popmusiikkileirillä sekä muskareissa
on vielä tilaa.
Raudaskylän musiikkileirit tunnetaan ympäri
Suomen ja maailmalla.
Suosiosta ja sitoutumisesta

kertovat vuodesta toiseen
leirille tulevat kurssilaiset ja vakiintunut opettajisto. Leirit ovat saaneet
tunnustusta turvallisesta,
oppimaan kannustavasta
ympäristöstään, hyvistä
harjoitustiloista ja siitä,
että myös oheisohjelmaa on
tarjolla vapaa-ajanohjaajien
johdolla.Musiikkileirit tekevät yhteistyötä Ylivieskan
kaupungin, Kulttuurikeskus Akustiikan, Ylivieskan
seudun ja Jokilaaksojen
musiikkiopistojen kanssa
mm. konserttien ja harjoitustilojen järjestelyissä.
-Olemme iloisia tästä
hyvästä ja tarpeellisesta
yhteistyöstä, jota olemme
tehneet jo pitkään Ylivieskan seudun ja Jokilaaksojen musiikkiopistojen

sekä Akustiikan kanssa,
koulutussihteeri Satu Myllykangas sanoo.
Musiikkileirikesän aloittaa jo pitkän perinteen
omaava kansainvälinen
mestarikurssi. Mestarikursseilla opiskelevista suuri osa
on ammattiopinnoissaan
pitkälle ehtineitä nuoria
taiteilijoita, mutta mukana
on paljon myös nuorempia
soittajia. Monet soittajista
ovat menestyneet useissa eri
kilpailuissa. Yksilöopetuksen
lisäksi mestarikurssilla on
tarjolla opetusta kamarimusiikkiryhmille.
Musiikkileirikesän uutuus on yksinlaulukurssi,
joka järjestetään yhteistyössä
Ylivieskan kulttuuritoimen
kanssa. Tapahtuma-areenana kurssilla on kulttuuritalo

Akustiikka. Kurssin pääpaino on henkilökohtaisessa
yksinlauluopetuksessa sekä
pianistin kanssa työskentelyssä. Kurssilla järjestetään
laulumatinea, jonka ohjelma
on liediä ja kevyempää sekä
päätöskonsertti, joka sisältää
muun muassa ooppera-aarioita.
Lisäksi musiikkileirikesään kuuluu pikkupianistien
mestarikurssi, viulukurssi ja musiikkileikkikoulu
ryhmineen vauvaikäisistä
kuusivuotiaisiin sekä harmonikkaleiri ja popmusiikkileiri, joka on tavoittanut
hyvin alueemme nuoria
soittajia. Musiikkileirikesän
päättää Soitinmusiikkiliiton
valtakunnallinen puhallinmusiikkileiri.

Puukauppa käy massa- ja
paperiteollisuudessa
Massa- ja paperiteollisuus
takoo tällä hetkellä huipputulosta ja sellun markkinahinta hakkaa viikko
viikolta uusia ennätyksiä.
Sahateollisuus sen sijaan
kamppailee kannattavuuden
kanssa ja tuloksentekokyky
on kokonaisuutena selvästi
heikompi, sillä sahatavaran
maailmanmarkkinahinnat
eivät ole kehittyneet sellumarkkinoiden matkassa.
Massa- ja paperiteollisuuden
kannattavuus on luonut
metsänomistajien keskuuteen odotuksia puunhinnan nousulle. Tällä hetkellä
näyttääkin siltä, että nämä
odotukset alkavat jo realisoitua puun hinnan nousuna.
Puumarkkinoilla vallitsee
nyt poikkeuksellinen tilanne.
Vuosikausia kestänyt ylitarjontatilanne on nyt ohi.
Teollisuus tarvitsee puuta ja
viestit teollisuudelta kertovat jo ylikuumenemisesta.
Metsäteollisuuden hyvä
markkinatilanne ja teollisuuden alhaiset puuvarastot
ovat nostaneet puunhintoja
ja metsänomistajien hin-

taodotukset alkavat realisoitumaan, iloitsee johtaja
Maunu Kilpivaara Mhy
Pyhä-Kalasta. Tässä tilanteessa on hyvä ajankohta
puukaupan suunnittelulle
ja teettää puunmyyntisuunnitelma metsänhoitoyhdistyksellä. Puumarkkinoiden
kuumetessa kilpailutuksen
merkitys korostuu entisestään, selvittää vallitsevaa
tilannetta Mhy Pyhä-Kalan
johtaja Maunu Kilpivaara.
Metsänhoitoyhdistys
Pyhä-Kalan alueella puunmyyntisuunnitelmia on
tehty alkuvuodesta 20 %
edellisvuotta enemmän ja
noin 13 % vuosikymmenen
keskiarvoa enemmän, kertoo
johtaja Maunu Kilpivaara.

Kuitupuun
hinta noussut
tukkipuuta
enemmän
Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan toimialueella esimerkiksi päätehakkuulla
mäntytukin keskihinta

kuluvan kevään kaupoissa on noussut 6 % viime
vuodesta ja yhteensä 9 %
keväästä 2016. Kuusitukilla
keskihinta on noussut saman
6 % viime keväästä mutta
yli 11 % vuodesta 2016.
Euromääräisesti kes-kihinnat ovat nousseet 5-6
euroa kuutiolle kahden
vuoden aikana. Pieniläpimittaisen tukkipuun eli
pikkutukkien hinnat ovat
sensijaan jopa laskeneet.
Vuodesta 2016 mäntypikkutukin hinta on laskenut
noin 4 % ja kuusipikkutukin
hinta noussut noin yhden
prosentin. Hintamuutokset
ovat kahden vuoden aikana
vajaasta eurosta euroon,
joten tilanne pikkutukin
ja parrun osalta on varsin
vakaa, selvittää Kilpivaara.
Pieniläpimittaisen sahapuun hinnalla on merkitystä
Pyhä- ja Kalajokilaaksoissa,
sillä niiden osuus hakkuissa
on suuri johtuen alueen
metsien ikä- ja kehitysluokkarakenteesta.
Kuitupuun osalta toimialueemme hintatilanne eroaa

valtakunnallisesta siten että
myös kuitupuun hinnat ovat
nousseet reippaasti ja jopa
enemmän kuin tukkipuu.
Päätehakkuuleimikoissa
mäntykuitupuun keskihinta
on noussut vuodentakaiseen verrattuna noin 5 %
ja vuoteen 2016 verrattuna
noin 10 %. Euromääräisesti
hinnat ovat nousseet kahden
vuoden aikana havukuitupuu 2-3 euroa kuutiolle
ja koivukuitupuu reilut 2
euroa kuutiolle

Harvennushakkuuleimikot
käyvät kaupaksi
Metsänomistajien kannattaa hyödyntää suotuisa
puumarkkinatilanne ja aktiivisesti tarjota sekä tukkiettä kuitupuuleimikoita
myyntiin. Tällä hetkellä jopa
perinteisesti hyljeksityt ensiharvennusleimikot käyvät
hyvin kaupaksi ja tarvetta
on etenkin kesäkorjuukelpoisille leimikoille.

Hyödynnä

KEVÄÄN EDUT
Katso www.sievinkeittio.ﬁ
MYYMÄLÄ KÄRKKÄINEN

Tietosuoja-asetus vaikuttaa
myös yhdistyksiin ja
järjestöihin
EU:n uusi, toukokuun 25.
päivä voimaantuleva tietosuoja-asetus koskee jokaista
henkilötietoja käsittelevää
organisaatiota. Yhdistykset
ja järjestöt keräävät sekä
käsittelevät henkilötietoja
esimerkiksi jäsenistöstään,
mikä tarkoittaa asetuksen
koskevan myös niiden toimintaa.
Viimeistään nyt myös
yhdistysten ja järjestöjen
tulee selvittää, miten tietosuoja-asetus vaikuttaa
niiden käytännön toimintaan. Erityisen tärkeitä seikkoja ovat rekisterinpitäjän
velvollisuudet ja toisaalta
rekisteröidyn oikeudet.
Raudaskylän kristillisen
opiston ALVA-hanke ja
Ylivieskan seudun kansalaisopisto pitävät tärkeänä,
että kaikilla yhdistys- ja jär-

jestökentän toimijoilla olisi
mahdollisuus saada tietoa
asiasta. Tähän tarpeeseen
vastataan nyt ilmaisella
luennolla, joka pidetään
22.5.2018 Elämystalo Artterissa. Luennon tavoitteena
on, että jokainen osallistuja
saa valmiuden huolehtia
yhdistyksensä tai järjestönsä
henkilötietojen käsittelystä
tietosuoja-asetuksen vaatimalla tavalla. Luennoitsijana tilaisuudessa toimii
Kukka-Maaria Berg Pohjois-Pohjanmaan Sosiaali- ja
terveysturvayhdistyksestä.
Käytännön tietosuoja-asiaa yhdistyksille tiistaina 22.5.2018 klo 16.3019.00 Elämystalo Artterissa.
Ilmoittautumiset 15.5.2018
mennessä Regina Kahlokselle p. 044-742 7628 tai
regina.kahlos@rko.fi

Junnikkala Oy
keskeyttää puunoston
Yksi alueensa suurimmista
sahatoimijoista, Junnikkala
Oy, on päättänyt keskeyttää
puunostotarjousten teon,
sillä nykyistä markkinatilannetta pidetään yrityksessä ylikuumentuneena
ja vääristyneenä.
- Tukkipuun hinta suhteessa lopputuotehintaan ei
voi jatkaa nousuaan. Riskit
sahateollisuuden kannalta
kasvavat liian suuriksi. Raaka-aineen hinta lähentelee
jo vuoden 2007 korkeaa
tasoa, mutta lopputuotteiden hinnat ovat vastaavasti
neljänneksen matalammat,
sanoo Junnikkala Oy:n
toimitusjohtaja Kalle Junnikkala.
Junnikkala viittaa lukuihin, jotka kertovat, että
tukkihinta on noussut 15
prosenttia, kun taas lopputuotteiden hinnan kehitys
on ollut maltillisempaa
viiden prosentin luokkaa.
- Vastuullisena toimijana
joudumme toteuttamaan
radikaalin toimenpiteen ja
keskeyttämään puun oston
näillä hinnoilla turvatak-

semme oman toimintamme pitkäjännitteisyyden.
Mielestäni metsänomistaja
ansaitsee omaisuudelleen oikean hinnan ja tuoton, mutta
nykyinen hintakehitys tulee
vaarantamaan meidän ja
mielestäni koko sahateollisuuden tulevaisuuden. Oma
raaka-ainevarantomme on
hyvällä tasolla, se mahdollistaa nyt päättämämme
toimenpiteen.
Junnikkalan toiminta-alue ostotoiminnassa
ja työllistäjänä kattaa alueen,
joka ulottuu Oulujoen pohjoispuolelta ruotsinkieliselle
Pohjanmaalle ja palan matkaa sisämaahan. Junnikkala
tuo toimentuloa noin 400
henkilölle.
- Tukkikaupan tasaisuus
niin määrien kuin hintojenkin suhteen ovat lääkkeitä,
joilla koko sahateollisuuden
selkäranka pidetään suorassa. Tulemme ilman muuta
tarvitsemaan jatkossakin
tukkipuuta sahataksemme
ja jalostaaksemme tuotteita
asiakkaillemme niin kotimaassa kuin viennissäkin.
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Suomen vuodenajat
eskarilaisten kuvaamina
Taikatuulen päiväkodin
eskarilaiset ovat vuoden
aikana tarkkailleet luonnon
muutoksia ja vuodenaikojen
vaihtumista mm. valokkuvaamalla eri vuodenaikoja.
Kesästä nautittiin valokuvauksen ja metsäretkien
merkeissä, heti eskarin
alettua elokuussa.
Syksyn väriloistoa ja
syksyistä luontoa ihmeteltiin lähiluonnossa liikkuen.
Talven pakkasilla paleltiin

tablettien kanssa jokirannassa ja ihasteltiin luonnon
muovaamia taideteoksia
jokapuolella ympärillämme.
Kevään merkkejä etsittiin
maasta, vedestä ja ilmasta.
Nyt on kesä, syksy, talvi
ja kevät kuvat otettu ja
kuvista on aika koota valokuvanäyttely. Näyttely on
nähtävillä kirjastossa 14.5
-29.5, käykäähän kaikki
katselemassa.

Petran
talvi.

Veetin kevät.

Sennin syksy.

Vilman kesä.

Nooran talvi.

Tmi. Kotipalvelu Kajaste

Valtakatu uudistuu
kaistoitus on uusittu, ja sen
reunoille saadaan jonkin verran parkkipaikkoja. K-Market Mustikan liittymä siirtyy
hivenen etelämmäksi. Tien
sivuille lisätään osittaisia
tukimuureja.
Myös Kauppakadulle on
tulossa muutoksia. Kaistoitus ja pysäköintipaikat
muuttuvat hivenen.
Valtakadun ja Kauppakadun sekä myös Asemakadun
risteyksiin on tulossa myös
valo-ohjaus.

Valtakadun koivut on jouduttu kaatamaan tulevien
tietöiden tieltä. Liikenne pyritään ohjaamaan siten, että
töistä aiheutuisi mahdollisimman vähän häiriötä.

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

akatu

Kaupp

K-Market
Mustikka

Valtakatu

Moni ylivieskalainen on hieraissut silmiään kulkiessaan
Valtakadulle. Tien keskellä
ja reunoilla olleet koivut on
kaadettu ja paikka näyttää
avarammalta kuin aiemmin.
Puiden kaato liittyy kuitenkin tulevaan Valtakadun
ja Kauppakadun täysremonttiin. Viemäröinnin uusiminen ei olisi onnistunut
puita kaatamatta. Paikalle
istutetaan uutta kasvustoa
töiden valmistuttua.
Valtakadun suunniteltu

- Siivoukset, ikkunanpesut
- Henkilökohtainen avustus
- Lastenhoito
- Asiointipalvelu

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

Päivystämme

24/7

Ristikoiden
ratkaisut

Asemakatu

••••••RATAMO•AHO
••••••I•U•E•S•••
••••••TUOHI•OPAS
••••••U•T•RAPPIO
IHO•HAASTAA•U••L
H••••NA•O•M•LANA
ALA•KULI••I•I•O•
I••••SI•T••I•AIE
L•••P•••A••M••T•
IRTAIN••A•RUNSAS
J•A•T•NÄTTI•I••A
ASE•KOI•A•ILMATA
•Ä••I•R•••S•I•UP
SÄÄNNÖS•••I••ETU
E•Ä•••ONNI•UHOTA
LORINA•E•••RU•I•
U•E•I•TV•LUUMU••
SILOTTAA•I•TA•••
T•L•O•B•EMO•UHMA
ALE•ASUTTAA•SUKU

Puh.
0400 445 932
Helppo

Vaikea
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Päivän sana

Jo vuodesta 1936.

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

Perjantaina, 18.5.2018
Ps. 27:8-9

www.ylivieskanseurakunta.fi

Sydämeni muistaa sinun sanasi: "Etsikää minun
kasvojani." Herra, minä tahdon etsiä sinua, älä
kätke minulta kasvojasi!

Henkilökohtaisen
avustajan päivä
tiistaina 29.5.2018 klo12- 15
Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikka, näyttelysali
Ohjelma:
• Tilaisuuden avaus: Sari Andersson, Navitas Yrityspalvelut
• Lakimiehen puheenvuoro: Mika Välimaa, Kynnys ry
• Puheenvuoro: Kokemusasiantuntija Hannu Salonpää
• Kahvitauko
• Virkamiehen puheenvuoro: Leena Iisakkila ja mahdolliset muut edustajat,
PPKY Kallio
• Keskustelua ja loppuyhteenveto
Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja sen järjestää Rajaton-hanke.
Ilmoittautumiset kahvitarjoilua varten 25.5.2018 mennessä
jukka.koivisto@ysk.fi tai p. 044 5871 941
TERVETULOA!

Kirkkotalakoot
Kirkkotalakoiden keräystilanne ma 14.5.2018 yht.
451.280 euroa.
Kirkkokonsertti 15.6. klo 19 Oulun tuomiokirkossa.
Lapin Sotilassoittokunta ja Jokilaaksojen vahvistettu
Oratoriokuoro esittävät Frigyes Hidaksen Requiem
for Peace –teoksen. Lipun hinta 25 euroa. Ennakkomyynnistä vastaa lipputoimisto.fi.
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.

Kirkkoherranvaali
sunnuntaina
Kaupunginjohtajan valinnan
tekee kaupunginvaltuusto,
mutta kirkkoherraa pääsee
valitsemaan kaikki vaalipäivään mennessä 18 vuotta
täyttäneet seurakunnan
jäsenet. Jokainen äänioikeutettu voi vaikuttaa.
Ylivieskan kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys on
vielä tänään 18.5. klo 9-18
toimitalo Pietarin kirkkoherranvirastossa. Sen lisäksi
ennakkoäänestää voi klo 1013 seurakuntakoti Mariassa

ja klo 15-18 Kärkkäisellä.
Varsinainen vaalipäivä
on sunnuntai 20.5., jolloin
äänestys alkaa Suvannon
kappelissa välittömästi klo
10 jumalanpalveluksen jälkeen ja jatkuu klo 20 saakka.

Yli 10000
äänioikeutettua

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

Esittelyt

Äänioikeutettuja vaalissa verkkosivuilla
on kaikkiaan noin 10300.
Ääniluettelo on tarkistettu Ennen vaaleja ehdokkaat
vaalilautakunnan toimesta ovat tehneet itsestään esit-

telyvideon ja pitäneet ns.
vaalinäytejumalanpalvelukset Suvannon kappelissa ja
Merijärven kirkossa. Lisäksi
he ovat vastanneet etukäteen
lähetettyihin kysymyksiin
ja kirjoittaneet Tapulin juurelta-kirjoituksen. Kaikki
nämä löytyvät seurakunnan
verkkosivujen ylivieskanseurakunta.fi kautta.

Kastettu: Matias Junttila, Aleksi Ossian Ainali, Isla Adeliina Viljamaa, Ada Emilia Lamminmäki, Erno Veli Henrik Hietapelto,
Matias Eino Olavi Isokivelä (Merijärvi)
Kuollut: Pienokainen Matias Junttila, Raija Tellervo Leppälä
69 v.
		
SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 18.5. klo 9-18 Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys
toimitalo Pietarin kirkkoherranvirastossa, Terveystie 11 sekä
klo 10-13 seurakuntakoti Mariassa ja klo 15-18 Tavaratalo
Kärkkäisellä.
La 19.5. klo 10 Konfirmaatiomessu Suvannon kappelissa,
ryhmä 1, Niko Salminen liturgi ja saarna, Teresa Keski-Sipilä;
klo 13 Konfirmaatiomessu Suvannon kappelissa, ryhmä 2,
Tuomo Kälviä, Teresa Keski-Sipilä.
Su 20.5. klo 10 Sanajumalanpalvelus Suvannon kappelissa,
Tuomo Kälviä, Janne Isomaa, Eeva Korhonen, Mieskuoro,
pyhäkoulu, kirkkokahvit; klo 11 Kirkkoherranvaali käynnistyy
jumalanpalveluksen jälkeen Suvannon kappelissa ja jatkuu
klo 20 saakka, äänestää saa kaikki 20.5.2018 mennessä 18
vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet; klo 13 Motoristikirkko
Alavieskan Linnakalliolla, Jouni Riipinen, musiikista vastaavat
Jouko Kantola ja Jaana Yrttiaho, järj. Ylivieskan Moottorikerho; klo 14 Kaatuneitten muistopäivän juhla Mariassa, kahvitus
klo 13.30 alkaen; klo 14.30 Kevätjuhla Rauhanyhdistyksellä,
Pekka Typpö; klo 17 Lauluyhtye Soinnun kahvikonsertti
seurakuntakoti Mariassa; klo 19 Rukouspiiri toimitalo Pietarin
kokoushuone Lydiassa; klo 21 Kirkkoherranvaalin tulosten
julkistaminen Suvannon kappelissa.
Ma 21.5. klo 18 Ystävyyden kerhon ja Kehitysvammaisten
Tuki ry:n yhteinen letunpaisto-ilta Törmälässä, mukana pastori
Hanna Fähnrich ja diakoniatyöntekijät Marjaana Juola ja Jaana
Tuomi.
Ti 22.5. klo 9 Perhekerho Pietarissa; klo 18 Siivoustalkoot
Rauhanyhdistyksellä; klo 19 Sanan ja Siionin kanteleen ilta
Toivolantie 7 kerhohuoneella, mukana Mika Katajamäki,
Samuel Korhonen ja Jouko S. Niemi.
Ke 23.5. klo 7.30 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone
Lydiassa; klo 11.45-13.45 Ekavauvakerho Toimitalo Pietarissa;
klo 14 Hartaus Suvantotuvalla, Riikka Talvitie; klo 18 Raamattu- ja yhteyspiiri toimitalo Pietarissa, miehet Laguksessa,
naiset Lydiassa.
To 24.5. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 13.30 Ehtoollishartaus Sipilässä, Janne Isomaa ja Eeva Korhonen.
Pe 25.5. klo 17.30 Körttivaellus alkaa kahvitarjoilulla Törmälän leirikeskuksessa, klo 18 Seurat, puhujina Maritta Haikola ja
Sanna Jukkola, seurojen jälkeen vaellus Törmälän maastossa,
yöhartaus ja saunomismahdollisuus vaelluksen päätyttyä; klo
18 Nuorekas iltakirkko Heikkilän kappelissa.
Kirkkoherranvaalin varsinainen vaalipäivä su 20.5. n. klo
11-20 Suvannon kappelissa. Äänestää saa kaikki 20.5.2018
mennessä 18 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet. Tulosten
julkistaminen klo 21 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.
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 18.5. klo 17-18, 8Action (ryhmä8b) ja Oloiltaan osallistuminen klo 18-20.30, Nuorisotila Vitis, B-sisäänkäynti;
Nuorisotila Vitiksessä.
To 24.5. 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 25.5. klo 18 Nuorekas iltakirkko Heikkilän kappelissa,
jonka jälkeen Oloilta jatkuu 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.

Eija Nivala.

Merja Jyrkkä.

Mirva Ahola.

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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Rakennustekniset palvelut
& remontit
kuntoarviot
• Asuntokauppojen
• Kosteuskartoitukset
• Asbestikartoitukset
t
• Vesivahinkoremonti
Raitatie 8, YLIVIESKA
0400 295 030, 040 768 8351

jounimikkola.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

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

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

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

KYSY TARJOUS!

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

Uutta Nivalassa!
Laihdutus ja painonhallinta

Varaa
aika
netistä

www.cambridgeohjelma.fi

Tervetuloa tutustumaan,
varaamaan aikoja ja
noutamaan esitteitä
Tuomas
jälkeen

Ylivieskan Seutukuntayhdistyksen hallinnoima ESR-rahoitteinen My
Way -hanke on kehittänyt
palvelua työnimellä YritysCafé, jossa pilotoidaan uutta
tapaa hoitaa työllisyyttä ja
luoda kohtaamisia osaajien
ja työllistävien yritysten
kesken. YritysCafé:ssa mennään vierailulle työvoimaa
hakevan yrityksen tiloihin.
Vierailulle osallistuvat osaajat saavat yritysesittelyn,
tietoa tarjolla olevista työpaikoista ja mahdollisuuden
tutustua työskentelytiloi-

hin. Kokeilu edistää myös
yritysmarkkinointia ja luo
positiivista työnantajamielikuvaa. Tavoitteena on luoda
vapaamuotoinen matalan
kynnyksen kohtaaminen,
joka toimii hyödyllisenä
alustana usealle taholle:
työnhakijalle, työnantajalle,
kunnalle ja koulutusorganisaatioille.
Ensimmäinen YritysCafé
toteutettiin maanantaina
14.5. alumiini- ja lasirakentamiseen erikoistuneessa
Alutec Oy:ssa Ylivieskassa.
Yritystä esittelivät toimi-

ÄIDILLE LAHJAKORTTI
HOITOLAAN!

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

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

tusjohtaja Kari Salonsaari
ja tuotantopäällikkö Ilkka
Hautala. Pilottitapahtumaan osallistui kymmenkunta osaajaa Ylivieskan
kaupungin Työllistämispalvelukeskus Toivosta ja
Koulutuskeskus Jedusta,
jotka olivat yhteistyössä
järjestämässä kokeilua.
YritysCafé -palvelua on
tarkoitus kokeilla myös
muilla toimialoilla My Way
-hankkeen toiminta-alueella
Pohjois-Pohjanmaan ete- Ensimmäinen YritysCafé
läosassa.
toteutettiin maanantaina
Alutec Oy:ssa.

TerveysSummit
hyvinvointitapahtuma
saa jatkoa
Terveys- ja hyvinvointitapahtuma järjestetään keskiviikosta sunnuntaihin 23. - 27.5.2018. Tapahtumapaikkana on verkko-osoite www.terveyssummit.fi.

MUISTA
KOTITALOUSVÄHENNYS!

Tuomas
ennen

YritysCafé – Kohtaamisia
osaajille ja työnantajille

Maamme suurin terveystapahtuma kokoaa jälleen yhteen terveyden ja
ravitsemuksen kovimmat
kotimaiset asiantuntijat.
Terveystapahtumasta tekee
poikkeuksellisen se, että
TerveysSummit tapahtuu
täysin verkossa. Biomed
Oy:n järjestämän tapahtuman asiantuntijaluennot
ovat nähtävillä veloituksetta
tapahtuma-aikaan tietokoneella tai mobiililaitteella,
missä vain. Maksuttoman
tapahtuman katseluoikeus
lunastetaan ennakkoilmoittautumalla osoitteessa www.
terveyssummit.fi/.

Formuloita
suositumpi
TerveysSummit
Viime marras-joulukuussa
TerveysSummitin asiantuntijaluennot ja haastattelut
keräsivät yhteensä yli 778
000 katselukertaa. Tapahtuma päihitti nettikatseluissa
samaan aikaan esitetyt formulalähetykset.
Haastateltavana ovat
mm. lääkäri, lääketieteen
ja kirurgian tohtori Matti
"Tohtori" Tolonen, kokonaisvaltaisen lääketieteen ja
ravitsemushoitojen asiantuntija yleislääkäri Erkki

Antila, tietokirjailija ja hyvinvointialan yrittäjä Kaisa
Jaakkola, ravintoasiantuntija
Jaakko Halmetoja, elämäntapamuutosekspertti Tomi
Kokko, yleislääketieteen
erikoislääkäri ja biokemisti
Päivi Mäkeläinen sekä aivojen itsehoidon asiantuntija ja tietokirjailija Raija
Kivimetsä.

pureutuu kokonaisvaltaisesti kesällä julkaistavan
Biohakkerin Stressikirjan
pääkirjoittaja lääkäri Olli
Sovijärvi.
Näiden puhujien lisäksi
mukana on parisenkymmentä muuta suomalaista
ravitsemuksen ja terveyden
asiantuntijaa.

Sisäilmaongelmien ja homehaittojen aiheista tämä
vuoden TerveysSummitissa
ovat haastateltavina sisätautien ja infektiosairauksien
erikoislääkäri, professori
Ville Valtonen, kliinisen
mikrobiologian erikoislääkäri, lääketieteen ja mikrobiologian dosentti Tamara
Tuuminen, mikrobiologi,
emeritaprofessori Mirja
Salkinoja-Salonen sekä
ravitsemusterapeutti Marja
Ruuti.
Stressi, joka on yksi taustatekijoistä monissa kroonisissa sairaukssa tulee esille
useassa puheenvuorossa.
Stressin syntymekanismeihin ja stressinhallintaan

TerveysSummitin tarjonta
koostuu luennoista ja haastatteluista, jotka käsittelevät
terveyteen vaikuttavia asioita
käytännönläheisesti. TerveysSummitin asiantuntijat
ovat ihmisiä, jotka ovat itse
muuttaneet elämäänsä ja
ovat auttaneet ihmisiä muuttamaan elämäänsä antamillaan vinkeillä. Toukokuun
lopun TerveysSummitissa
kymmenet suomalaiset hyvinvoinnin ja ravitsemuksen
alan ammattilaiset käsittelevät mm. kokonaisvaltaista
hyvinvointia, ravitsemusta
potilaan hoidossa, stressiin
ja kilpirauhaseen liittyviä
aiheita sekä paljon muuta.

Käytännön
Ajankohtaisena vinkkejä
aiheena sisäilma terveyteen
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Koulumummona oleminen
antaa energiaa
lastenlasta, asuvat edelleen Helsingissä. Pitkän
välimatkan vuoksi Pirkko
ei pääse tarpeeksi toteuttamaan mummon roolia, joten
tästä avautui vuorovaikutteinen väylä ja samalla pystyy
Reilun vuoden koulumum- Monipuolisia
olemaan hyödyksi myös
mona toiminut Pirkko Jaa- tehtäviä
muille. ”Tämä on todella
kola on syntynyt ja viettänyt
piristävää toimintaa, joka
nuoruutensa Ylivieskassa. Pirkko oli ajatellut vapaaehkerta kun palaan koululta
Tämän jälkeen hän lähti toistyötä jo aiemmin, mutta
niin olen täynnä positiivista
opiskelemaan ja valmistumi- viimeisen sysäyksen siihen
energiaa. Se antaa myös
sensa jälkeen jäi tekemään antoi lehtijuttu, jossa Manvaihtelua arkirutiineihin ja
työuransa luokanopettajana nerheimin Lastensuojeluliitpitää itsenikin sosiaalisesti
eri puolilla Suomea. Viimei- to MLL haki vapaaehtoisia
aktiivisena. Suosittelen tätä
simpänä ennen eläkkeelle koulu- ja kylämummoiksi. Pirjo Jaakola toimii koulumummona Ojakylän koululla.
kaikille heille, jotka haluavat
jäämistään hän työskenteli ”Vastasin halukkuuteni lähtoimimaan koulumum- vaatii niitä käsipareja, jotta opetustyöstä eläkkeelle.” lisää sisältöä elämäänsä, ”
kaksikymmentä vuotta Nur- teä mukaan ja siitä rattaat
mona. ”Koulumummon lapset pääsevät oppimaan Pirkko kertoo, että hänelle Pirkko kannustaa lopuksi.
mijärven alakoulussa. Työu- lähtivät pyörimään.” MLL
tehtävät voivat olla hyvin ilman liikaa turhautumista”, se oli aika luonnollista, sillä
ran jälkeen Pirkolla kävi oli tehnyt kartoituksem
Elina Kytökorpi
monipuolisia, ei tarvitse Pirkko toteaa.
hänen tyttärensä perheineen,
mielessä muutto takaisin alueen koulujen kiinnosMatematiikka on myös johon kuuluu myös kaksi
olla opettaja ammatiltaan.
synnyinkaupunkiin Ylivies- tuksesta lähteä mukaan
Näissä hommissa pystyy eräs kouluaineista, jossa
kaan. Sysäyksen muuttoon koulumummo –projektiin.
MLL:n kylämummit ja -vaarit ovat vapaaehtoisia,
auttamaan oman osaamisen- Pirkko on ollut mukana
antoi hänen isänsä sairas- Useista kouluista oli ilmoijotka toimivat lasten kanssa muun muassa päiväsa perusteella, eikä mitään avustamassa. ”Käytännöstuminen ja näin ollen hän tettu halukkuus osallistua
kodeissa, kouluissa, perhekahviloissa, kerhoissa ja
erikoistaitoja tarvitse olla ja sä esimerkiksi niin, että
muutti yhdessä miehensä ja näistä mukaan valikoitui
kirjastoissa. Monet tulevat mukaan, koska ajan
usein pelkkä juttelukin riit- opettaja ensin opettaa koko
kanssa Ylivieskaan vuonna Ojakylän alakoulu. ”Sitten
viettäminen lasten kanssa on mukavaa.
tää.” Pirkko kertookin, että luokalle jonkin asian. Sen
2009. Hän toimi isänsä palaset alkoivat loksahdella
Joillakin kylämummeilla tai -vaareilla on omia
esimerkiksi silloin kun hän jälkeen kun koululaiset
omaishoitajana vuoteen paikoilleen ja kohta olinkin
lastenlapsia,
toisilla ne asuvat kaukana ja toisilla ei
on apuna välituntivalvonnas- ryhtyvät tekemään itsenäi2014 saakka, jolloin hänen jo mukana MLL:n järjestävielä
ole
lapsenlapsia.
Toimintaan voi lähteä mukaan
sa, lapset mielellään tulevat sesti tehtäviä myös minä
isänsä menehtyi sairauden mässä aloituskokouksessa.
jo
ennen
eläkkeelle
siirtymistä.
Yhteistä osallistujille
jutustelemaan asioista.
kierrän siellä auttamassa.
nujertamana. Koska he olivat Kokouksessa käytiin läpi
on, että he ovat vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita,
Hyvin helposti he ovat
jo asettuneet Ylivieskaan, perusasioita sekä jaettiin
Koulunkäynnissä oppineet uskaltautumaan luotettavia aikuisia, jotka haluavat olla läsnä lasten
he päättivät jäädä tänne materiaalia vapaaehtoistyötä
arjessa ja antaa aikaansa. Mummit ja vaarit eivät
avun pyytämiseen ja se on
asumaan ja pitämään huolta varten.” Koulumummo-toi- auttavista
ole kenenkään henkilökohtaisia varaisovanhempia,
palkitsevaa.” Eräs hauska
kotitalosta. ”Ei tee kyllä enää minnassa on käytössä muun käsipareista on
vaan he toimivat yhteisön yhteisinä mummeina ja
mieleenpainuva juttu Pirmieli lähteä Etelä-Suomen muassa Yhdessä lukemaan! hyötyä
vaareina.
kolle on ollut se, kun viime
vilinään. Täällä on niin lukupuuhakirja, jossa on
Kylämummiksi ja -vaariksi voi jokainen ryhtyä
syksynä koululaiset olivat
mukava asustella ja kaik- selkeät ja hyvät ohjeet työn Ojakylän koululla Pirkko
omilla
ehdoillaan ja päättää itse, kuinka pitkäksi
käy keskimäärin kerran kuu- halunneet antaa hänelle
ki meille tärkeät palvelut tueksi.
aikaa
ja
kuinka usein voi sitoutua. Kylämummit ja
kaudessa ja yhdellä kertaa ämpärillisen itse poimiovat saatavilla. Kun kaiken
-vaarit
tekevät
lasten kanssa itselleen luontevia asioita,
hän viettää siellä noin 1,5 miaan puolukoita. ”Heillä
lisäksi pystymme asumaan
Sosiaaliset taidot tuntia. Alkuaikoina hän oli ollut jokin luontoon esimerkiksi lukevat kirjoja, askartelevat, leikkivät tai
kotitalossa, valinta oli helplähtevät mukaan metsäretkelle. Tärkeintä on läsnäovat tärkeitä
luetutti tekstiä yksitellen liittyvä teemapäivä, jolloin
po”, Pirkko kertoo. ”Tosin
olo, kuunteleminen, tukeminen ja rohkaiseminen.
jokaisen eka- ja tokaluok- osa koululaisista oli käynyt
sosiaalinen verkostomme on
Jokainen voi osallistua oman elämäntilanteensa ja
Tämän lisäksi Pirkko ei ole kalaisen kanssa ja samalla poimimassa puolukoita.
Etelä-Suomessa, joten yli
voimiensa mukaan. Kylämummeille ja -vaareille
käynyt erillisiä kursseja tai kartoitti lukutaidon tason. Niitä oli kuitenkin jäänyt
neljänkymmenen muualla
järjestetään myös vertaistapaamisia.
koulutuksia, sillä onhan hän Tämän jälkeen hän kävi ylimääräiseksi, joten lapset
vietetyn vuoden jälkeen
Jos kiinnostuit kylämummi ja -vaaritoiminnasta, ota
toiminut luokanopettaja- opettajien kanssa läpi, kuka olivat itse ehdottaneet, jos
täällä ei enää juurikaan ollut
yhteyttä
oman alueesi MLL:n paikallisyhdistykseen
na lähes neljänkymmenen voisi tarvita enemmän apua ne voitaisiin antaa koulututtuja. Onhan se luonnoltai
MLL:n
Pohjois-Pohjanmaan piirin vapaaehtoisvuoden ajan. Hän kuiten- lukutaidon kehittämiseen. mummolle. Ja näin siinä kävi
lista, mutta nyt tilanne on
toiminnan
koordinaattoriin, Piia Korkiakoskeen.
kin lisää, että ei tarvitse Juurikin tähän vapaaehtois- että minulle tuotiin mukava
jo parempi. ”
MLL:n yhdistykset ja piirit perehdyttävät kylämummit
olla opettaja pystyäkseen työ on omiaan ja näin ollen yllätys, sellainen todellakin
ja -vaarit tehtäväänsä ja auttavat löytämään sopivan
mahdollistaa paremmin lämmittää sydäntä”, Pirkko
lapsiryhmän, jossa vierailla.
myös yksilöllisien tarpeiden hymyilee.
Vapaaehtoistyön juttusarja on tehty yhteistyössä
huomioimisen. Pirkon lemALVA eli alueellisen vapaaehtoistoiminnan palpijuttu koulumummoudessa VapaaehtoisKylämummi ja -vaari -toiminnan
velurakenteen kehittämishankeen kanssa. Se on
on käsitöiden opettaminen työstä energiaa
STEAn rahoittama 3-vuotinen hanke, jota hallinnoi
tavoitteet
ja
siinä
auttava
käsipari
Raudaskylän Kristillinen Opisto.
• tukea hyvää lapsuutta vahvistamalla sukupolvien
luokassa onkin tarpeen. ”On Pirkko pitää vapaaehtoisHanke kehittää vapaaehtoistoimintaa yhteistyössä
ketjua
todella palkitsevaa opettaa työtä erittäin palkitsevana ja
• lisätä sukupolvien välistä myönteistä vuorovaikuntien ja järjestöjen kanssa Oulun Eteläisen ja
esimerkiksi virkkaamista ja hänelle itselleen oli luonteRaahen alueilla. Hanke auttaa yhdistämään asiakkaat
kutusta ja yhteistoimintaa
vinta
tehdä
sitä
koululaisten
ompelukoneen
käyttötaitoja.
ja vapaaehtoistoimijat sekä parantaa toimijoiden
• siirtää kulttuuriperintöä
Huomaa kuinka alun han- parissa. ”Jotku tuttavat kyllä
yhteistyötä ja tiedottamista.
• luoda aktiivisille suurille ikäluokille mahdollisuus
kaluuksien jälkeen lapselle ihmettelivät, että miten
Toimintamuotoja ovat muun muassa vapaatehdä antoisaa vapaaehtoistyötä
sinä
vielä
haluat
tehdä
satulee
se
onnistumisen
tunne.
ehtoisille tarjottavat koulutukset, tapahtumat ja
• lisätä alueellista yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta
Kädestä pitäen opettaminen maa vaikka olet jo jäänyt
työnohjaukset.
lapsista
Eräs lasten parissa tapahtuva vapaaehtoistyön muodoista
on ryhtyä koulumummoksi tai -vaariksi alakouluun.
Tällä kertaa haastatteluvuorossa on ylivieskalainen
Pirkko Jaakola, joka toimii koulumummona Ylivieskan
Ojakylän koululla.
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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

Riverdale Rollers sai lauantaina vastaansa Rovaniemen. Kuva Hannu Tilus/HTPhoto.

Tarvittaessa Fixus-rahoitus
autoremontteihin.

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

Yhteistyössä

Vastaa verkkosivujemme kautta osoitteesta
vieskanviikko.fi/mainoskisa, mikä tämän lehden
mainoksista oli mielestäsi mielenkiintoisin.
Jättämällä yhteystietosi osallistut myös arvontaan.
Aikaa osallistumiseen on pe 25.5. saakka.
Viime kisassa K-ryhmän 20 € lahjakortin voitti
Marita Heikkilä. Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti.
Viime kierroksella PTT:n mainos oli kiinnostavin.

Seuraa kisaa Facebookissa!

Lämmin kiitos
yhteistyökumppaneille

Kuva Jouko Liikanen

Tällä viikolla
arvonnan
voittaja saa kaksi
jäätelöannosta
(á 100g) Pure Vital
Bistrossa

Riverdale Rollersille
hopeaa 1. divisioonasta

Toukokuun ensimmäisenä
viikonloppuna Oulaisissa
järjestettiin Roller derbyn
superviikonloppu. Kahden
päivän mittaisessa tapahtumassa oteltiin roller derbyn
Suomi Cupin 1. divisioonan viimeiset runkosarjan
ottelut sekä Pohjola Cupin
osakilpailut.
Ylivieskassa perustetun
roller derbyyn erikoistuneen rullaluisteluseuran
Jokilaaksojen rullaajat ry:n
naisten edustusjoukkue
Riverdale Rollers kamppaili
ensimmäistä kauttaan Suomi cupin 1. divisioonassa.
Kevään aikana Riverdale
Rollers on saanut vastaansa
Jyväskylän, Rovaniemen ja
Joensuun joukkueet, joista
Riverdale Rollers on voittanut kaikki muut paitsi
Jyväskylän.
Oulaisissa järjestetyssä
Roller derbyn superviikonlopussa Riverdale Rollers ja
Porvoo Roller Derby ottelivat hopeamitalista. Joukkueet pelasivat ensimmäistä
kertaa vastakkain, joten
ennakkosuosikkia oli vaikea
arvata. Riverdale Rollers on
koko kautensa ajan hionut
hyökkäystä tehokkaaksi sekä

kehittänyt pelaajien roolitusta ja kommunikaatiota.
Tämä näkyi kentällä useiden
hyökkäysten onnistumisena ja vahvana yhteistyönä.
Hyvä pelitaito ei kuitenkaan
yksinään riittänyt, vaan
kentällä ja sen ulkopuolella
Riverdale Rollersin pelaajat kannustivat ja pitivät
yllä hyvää joukkuehenkeä
koko ottelun ajan. Peli alkoi
jännittyneenä, mutta rentouden löytyessä Riverdale
Rollers sai yliotteen Porvoosta. Pisteitä kerättiin
urakalla ja lopputulos oli
murskavoitto. Riverdale
Rollers voitti roller derbyn
1. Divisioonasta hopeaa
pistein 356-99. Lauantaina
oteltiin myös toinen 1. divisioonan peli Joensuun ja
Rovaniemen välillä. Joensuu
otti voiton tästä ottelusta
pistein 252-153.
Viikonlopun aikana Riverdale Rollers kamppaili
myös Pohjola Cupissa, jossa
vastassa oli sekä Rovaniemi
Roller Derby että Joensuu
Roller Derby. Lauantaina
kamppailtiin tuttua Rovaniemeä vastaan ja Riverdale
Rollers vei voiton pistein
283-106. Joensuu Roller

Derby oli vastassa sunnuntaina. Tässä ottelussa
Ylivieskan joukkue joutui
tyytymään häviöön. Joensuu
voitti pistein 191-166.
Roller derbyn superviikonloppu ei pelkästään
pitänyt sisällään tuttua
suomalaista roller derbyä,
vaan viikonlopussa oli
kansainvälistä tunnelmaa.
Pohjola Cupissa kilpailee myös Pietarin White
Night Furies, joka kamppaili
Seinäjoki Roller Derbyä
vastaan. Tässä ottelussa
voitto meni voimakkaalle
Pietarin joukkueelle.
Viikonloppuna myös
Jokilaaksojen rullaajat ry:n
oma juniorijoukkue Rainbow Unicorn Rollers sai pelata ihkaensimmäisen pelin.
Vastassa heillä oli Ruotsin
Luulajasta kotoisin oleva
Luleå Roller Derbyn juniorijoukkue Power Rockets.
Tässä mittelössä iloa ja naurua oli paljon. Katsomossa
oli huikea tunnelma, kun
kaikki ihailivat tulevaisuuden roller derby-taitajia.
Junioripelissä voiton vei
tällä kertaa Luulajan Power
Rockets.

Uudet tuulet puhaltavat
Anna-Kaisa Saarelle
Tulevalla kaudella uutena
seurana Anna-Kaisalle tulee
mahdollisesti olemaan Oulun Hiihtoseura. Sopimusta
ei ole vielä allekirjoitettu,
mutta se tapahtunee lähiaikoina. Kolme viimeisintä kautta Anna-Kaisaa
on valmentanut menestyksekkäästi Ilkka Luttunen.
Muun muassa viime talven
nuorten MM-kisoissa, sekä
SM-kultaa vapaalla hiihtotavalla ja hopeaa perinteisellä. Luttunen palkittiin

Ylivieskan Kuulan vuoden
valmentajana 2017. Luttunen
asuu Kolarissa, joten pitkä
välimatka saattoi hankaloittaa valmennuskuvioita.
Nyt valmennukseen haetaan
enenemmän voimaharjoittelua ja tekniikan hiomista.
Ensi kaudella Anna-Kaisa
kilpailee naisten sarjassa,
joten kilpailujen taso tulee
kovenemaan huomattavasti. Henkilökohtaisen valmentajan Tino Tiilikaisen
sekä Toni Roposen johdolla

leirityksiä tulisi olemaan
kesällä Italian Livignossa
sekä Suomessa enenevissä määrin Vuokatissa ja
Pikku-Syötteellä, jossa on
loistavat puitteet rullasuksilla
harjoittelulle. Heidän lisäkseen Anna-Kaisan asioita
tulisi sopimuksen myötä
hoitamaan Oulun Hiihtoseuran Jani Oravamäki.
Toivotaan että uudet
valmennuskuviot tuovat
menestystä Anna-Kaisan
urheilu-uralle jatkossakin.
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Unto Monosen muistokonsertti
Akustiikassa
Unto Mononen syntyi viisilapsisen viljelijäperheen
kuopukseksi 23.10.1930
Muolaassa, Karjalan kannaksella Perhe lähti evakkoon ensin Urjalan Nuutajärvelle ja sieltä myöhemmin
Somerolle.
Unton ura alkoi nuutajärveläisten Helanderin veljesten yhtyeessä laulusolistina
14-15 -vuotiaana. Haaveet
alkavasta laulajaurasta kaatuivat epäonnistuneeseen
kitarisaleikkaukseen.
Somerolle perheen muutettua 1947 Unto tutustui
musiikkiharrastaja/hanuristi
Maunu Mentulaan, joka
opasti Untoa nuottikirjoituksessa. Nuottien luvun
Unto oppi nopeasti, mutta
sävellystyötä haittasi se ettei Unto hallinnut mitään
instrumenttia. Unto sai
ensimmäisen kitaransa ja
kitaransoiton oppikirjan
vuonna 1948. Siitä alkoikin määrätietoinen soiton
harjoitteleminen.

Baskeri ja rusetti tunnusmerkkinään Unto oli
joitakin vuosia kirjoitellut muistiin sävellyksiään.
”Pieni laulu” oli ensimmäinen laulu, jonka Unto
sai levy-yhtiölle vuonna
1950. Tämä kirvoitti Untoa ryhtymään taiteilijaksi
nimellä ”Unto Mononen”.
Unto oli saanut kasteessa
nimen Uuno. Vuonna 1955
Henry Theel lauloi levylle
”Satumaa” tangon, jonka
Unto olikin säveltänyt jo
vuonna 1949.
Vuonna 1957 Unton
äiti kuoli ja veli Erkki jäi
pitämään kotitilaa. Seuraavana vuonna Unto tutustui iskelmälaulaja Hilkka
Suomiseen ja he avioituivat
vuonna 1959. Syksyllä 1959
Unto huomasi ettei hän
pääse etenemään urallaan
Somerolla. Hilkka puolestaan halusi panostaa perheen
yhdessäoloon. Perheen tytär
oli syntynyt kevättalvella
1959. Unto hankki kuiten-

kin vuokra-asunnon Helsingin Pitäjänmäeltä asuen
viikot tässä ja viikonloput
Somerolla, mistä keikkailu jatkui entiseen malliin.
Syksyllä 1960 myös Hilkka
ja Seija-tytär muuttivat
Pitäjänmäelle.
Unton suosio kasvoi iskelmäsäveltäjänä samaan
aikaan, kun taas elämä kävi
entistä sekavammaksi. Lokakuussa 1962 Reijo Taipale
levytti uuden sovituksen
”Satumaa”-tangosta – tangokuumetta riittikin Suomessa 1960-luvun lopulle.
Näihin aikoihin Unto oli
ainoa päätoiminen viihdesäveltäjä maassamme.
Unton tulot muodostuivat
tuolloin maksettavista tekijänoikeuskorvauksista ja
esiintymispalkkioista, jotka
tulivat hyvin epäsäännöllisesti.
Unto Monosen viime
vuosia leimasi luomis- ja
juomiskausien vuorottelu.
Juhannukseksi 1968 Unto

yritti kirjautua katkaisuhoitoon Someron sairaalaan,
mutta pyyntö evättiin. Viikon ryyppyputken jälkeen
taiteilija nukkui ikiuneen
traagisesti 28.6.1968. Tänä
vuonna tuleekin kuluneeksi
50 vuotta Unto Monosen
kuolemasta.
Unto Monosta muistellaankin konsertissa Ylivieskassa, Akustiikka-salissa
torstaina 18.10.2018 klo 19
alkaen. Konsertissa kuullaan
Unto Monosen elämään
jääneitä sävellyksiä, mm.:
”Satumaa”, ”Tähdet meren
yllä” ja ”Erottamattomat”.
Tulkitsijakaartiin kuuluvat
vuoden 1986 tangokuningas
Teuvo Oinas, vuoden 2014
tangokuningatar Maria
Tyyster, vuoden 2015 tangoprinssi Kalle Jussila ja
pitkän linjan muusikko
ja tulkitsija J. Eskelinen.
Säestyksestä vastaa ammattimuusikoista koostuva
”Legenda” - orkesteri.

Uusi verkkoaikakauslehti
Ylivieskaan
Rento Magazine on ylivieskalainen opiskelijaprojektina
toteutettava verkkolehti,
joka painottuu alueelliseen
kulttuuriin sen eri muotoineen. Lehden on ideoinut
ja toteuttanut Tomi Rajala,
joka toimii myös sen päätoimittajana.
- Idea lehteen lähti kun
pitkään tuskailin sen ajatuksen kanssa, että Ylivieskassa
ja lähialueella on paljon
tekijöitä kulttuuririntamalla,
joista ei välttämättä kovin
moni tiedä. Mielenkiintoisena esimerkkinä voidaan
heittää Ylivieskan oma suurmies Roisto, joka on hyvin
kansainvälisesti menestynyt
artisti alueeltamme. Olimme kerran ystävieni kanssa
hänen keikalla Kalajoella,
jossa oli silloin elektronisen
musiikin tapahtuma. Kun
sitten Roisto oli lauteilla, niin paikalliset eivät
ymmärtäneet kuka hän
oli, vaan sekoittivat hänen
tavan tiskijukkaan. Tälläisiä
tilanteita ei mielestäni saisi
syntyä.  

Henrik Jokitalo, Silja
Heikkilä, Iina Nivala ja
Tomi Rajala tekevät Rento
Magazine-verkkolehteä.

- Lehden perustaminen
on muhinut mielessäni jo
pitkään. Muistaakseni suurinpiirtein vuoden 2008
tienoilla haave omasta
lehdestä lähti ekaa kertaa
käyntiin. Niihin aikoihin
moottorikelkkailu oli hallitsevassa määrin osa elämääni ja siihen aikaan ei
ollut sellaista alan lehteä,
joka olisi minua suurem-

min mielyttänyt. Haaveilin
perustavani lehden, jonka
keskiössä olisi freeride ja
freestyle, myös motocross
puolella. Aikakauslehti-idea
jäi sittemmin ajatuksena
pöytälaatikkoon säilyttäen
kuitenkin mielenkiinnon
asiaa kohtaan.
Ajatus omasta lehdestä konkretisoitui mieleeni
kun koulussa tuli ajankoh-

taiseksi yritystoiminnan
harjoittelu. Kelasin, että nyt
olisi mahdollisuus toteuttaa
tämä unelma riskittömästi
ja ideoin siihen toimivan
konseptin. Pyysin projektiin
mukaan luokkatoverini:
Henrik Jokitalon, Silja
Heikkilän sekä Iina Nivalan. Hyppäsin journalistin
saappaisiin aikalailla pystymetästä, sillä valmiuksia
tähän ei juurikaan koulun
puolesta tarjottu. Pääpiirteittäin Henrik kuvasi, Silja
taittoi, Iina kuvitti ja minä
toimitin, sekä pidin paletin
pyörimässä.
- Lehti painottuu alueelliseen kulttuuriin ja sen
eri muotoihin nuorekkaasta
näkökulmasta. Arvostamme
paikallista osaamista ja tehtävänämme on tuoda esille
erityisesti alakulttuurien
tekijöitä, jotka jäävät helposti huomaamatta, kertoo
Tomi Rajala.
Rento Magazine on luettavissa maksutta internetistä
osoitteesta https://issuu.
com/rentomagazine.

Apteekkarin kynästä

AJANKOHTAISTA
APTEEKIN
NENÄSUMUTTEISTA

Apteekin nenäsumutteet – sekä lääkkeelliset että
lääkkeettömät – ovat nyt ajankohtaisia. Kirjoitan nyt
vain sumutteista, koska nenätipat ovat liki kokonaan
jääneet pois käytöstä.
Tunnetuimpia apteekin nenäsumutteita ovat ”nuhasumutteina” tunnetut verisuonia supistavat valmisteet.
Ne tunnetaan hyvin ja niitä käytetään paljon – jopa
liiankin paljon. Vaikuttavat aineet supistavat nenän
verisuonia ja siten vähentävät limakalvojen turvotusta
nenässä. Vaikutus on nopea ja usein tehokas, nenä
kuivuu liikaakin. Valmisteet tehoavat hyvin flunssan
aiheuttamaan tukkoiseen nenään, mutta esimerkiksi
räkää vuotavaan nenään ne auttavat huonommin.
Nämä nuhasumutteet eivät sovellu pitkäaikaiseen
käyttöön. Yli 10 päivän käyttö saattaa aiheuttaa ns.
lääkenuhaa, jolloin sumutteiden käytöstä tulee riippuvuutta aiheuttava kierre. Pitkäaikainen käyttö saattaa
siis vahingoittaa nenän limakalvojen verenkiertoa.
Tämän takia apteekissa pyritään keskustelemaan
nuhasumutteita ostavien kanssa lääkkeen oikeasta
käytöstä, varsinkin jos ollaan ostamassa useampaa
pakkausta.
Nenän limakalvot kuivuvat helposti ja silloin ne
aiheuttavat epämiellyttävää oloa. Ongelma on pahimmillaan yleensä talvella, jolloin ilma on kuivaa
sekä sisällä että ulkona. Kuitenkin myös keväällä ja
kesällä nenän limakalvot kaipaavat kostutusta. Kostuttavia, lääkeettömiä nenäsumutteita on apteekin
valikoimassa paljon, mutta aina vaan tuntuu siltä
että niitä ei käytetä niin paljon kuin pitäisi. Omasta
kokemuksesta voin sanoa, että päivittäinen nenän
kostutus parantaa oloa.
On nenäsumutteita, jotka on tarkoitettu nimenomaan
allergisten nuhaoireiden hoitoon. Flunssanuhan
hoitoon niitä ei ole tarkoitettu. Vaikuttavat aineet
eivät supista verisuonia, vaan hoitavat ja lievittävät
paikallista tulehdusta (siis allergista reaktiota). Valmisteiden vaikutus ei tule heti ensi tupsauksen jälkeen,
vaan se alkaa hitaammin muutaman käyttökerran
myötä. Allergisen nuhan nykyiset hoitosuositukset
kehottavat aloittamaan lääkityksen tämän tyyppisillä
valmisteilla. Vaikuttava aine on useimmiten jokin
kortisoni, ja siksi moni turhaan arastelee valmisteiden
käyttöä haittavaikutusten pelossa. Ohjeiden mukaisessa käytössä nämä nenäsumutteet ovat turvallisia ja
soveltuvat pitkäaikaiseenkin käyttöön. Myös nämä
valmisteet voivat kuivattaa nenän limakalvoja, mutta
siihen saa avun kostuttavista nenäsuihkeista.
Jos olet eksyksissä apteekin nenäsumutteiden suhteen, tervetuloa kysymään neuvoja niin voimme
yhdessä varmistaa lääkkeiden oikean käytön. Onhan
apteekissa jo neuvottu sinulle oikea nenäsumutteen
käyttötekniikka? Useimpia nenäsumutteita on ravistettava ennen käyttöä. Uusi pakkaus tai useaman
viikon käyttämättä ollut pakkaus on saatettava
käyttökuntoon suihkuttamalla ilmaan muutaman
kerran niin että suihke todella tulee pakkauksesta.
Älä kallista päätä taaksepäin, vaan pidä sitä hieman
etukumarassa. Kun suihkautat lääkettä, hengitä
samalla sisään nenän kautta ja pidä toinen sierain
sormella suljettuna.
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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Kulttuuri
Virpi Miettinen ja Tuula Nieminen:

Tuhma prinsessa

Virpi Miettisen tarina alkaa
lapsuudesta ja nuoruudesta
Porvoossa, hänen kotikaupungissaan.
Jo pienenä Virpi oli kuin
prinsessa ja hän toteaa sen
itsekin. Jo pienenä kuulin
äidiltä, että naapurin täti
oli äidille kiitellyt käytöstapojani. Olin kuulemma kuin
pieni prinsessa. Ihmekös siis,
jos koko ikäni olen potenut
prinsessakompleksia.
Nuorena tyttönä Virpi
oli koulussa melkoinen
villikko. Pitkänä tyttönä
hänet bongattiin Porvoon
kadulta mannekiiniksi ja
hän esiintyikin hyvänte-

keväisyysmuotinäytöksissä.
Tästä innostuneena Virpi halusi oppia hyväksi
mannekiiniksi ja hän pääsi
Sanelma Vuorteen mannekiinikouluun. Virpi myös
kruunattiin vuoden 1963
Mannekiinikuningattareksi.
Miss Suomeksi Virpi
valittiin vuonna 1965 vain
18-vuotiaana nuorena neitona.
Saman vuoden kesällä
hän osallistui Miss Eurooppa -kilpailuun, jossa
hän sijoittui ensimmäiseksi
perintöprinsessaksi.
Seuraava kilpailu olikin
saman vuoden Miss Inter-

national Beauty -kilpailu
Brasiliassa, jossa myöskin
Virpi sijoittui ensimmäiseksi perintöprinsessaksi.
Tämä olikin sitten jatkumo
Miss Universum kisoihin
Yhdysvaltoihin ja jälleen
Virpi oli ensimmäinen perintöprinsessa.
Missivuoden päätti Miss
Skandinavia -kilpailut, joissa
ihmekyllä Virpi sijoittui
vasta kolmanneksi.
Tästä missivuodesta alkoikin Virpin huikea ura
mannekiinina kotimaassa
sekä ulkomailla. Samalla myös hänen elämänsä
muuttui täysin.

Missivuotena Virpi tapasi
ensimmäisen miehensä Caesar von Walzelin. Caesarin
kanssa Virpi kiersi ympäri
maailmaa, hänen toimiessa
missiauton kuljettajana.
Miehet vaihtuivat ja
Virpi synnytti Pariisissa
äitienpäivänä 1974 tyttären
Ninnun. Avioliitto tyttären
isän Jukan kanssa päättyi
kuitenkin pian tyttären
syntymän jälkeen.
Mallintöiden vähetessä
Virpi perusti oman yrityksen, joka toimi 7 vuotta.
Virpin elämä meni kuitenkin sekaisin ja alkoholi
sekä huumeet tulivat hänen

elämäänsä jokapäiväiseksi.
Käänne tapahtui Virpin
elämässä, kun hän pääsi
eroon alkoholista ja huumeista. Usko toi hänelle
rauhan ja hän kiertää nykyisin evankelistana puhumassa ympäri Suomea.
Myös taiteen tekeminen on
nykyisin hänen intohimonsa.
Sanoin 70-vuotishaastatteluissa, että en kadu mitään,
enkä minä kadukaan. Elämäni tapahtui kyllä minulle,
mutta minä en enää ole se
sama ihminen.
Virpi Miettisen elämän
tarina on leppoisaa luettavaa.
Kirja on jaettu sopivasti osiin

tapahtuma vuosien mukaan
ja lukeminen sujuu nopeasti.
Vaikkakin aika rankkaa
on hänen elämänsä ollut,
niin siltikin kertomuksissa
paistaa elämänilo. Mennyt
on mennyttä ja sillä on ollut
tarkoituksensa.
Virpi on löytänyt nyt
oman paikkansa ja on tyytyväinen nykyiseen elämäänsä.
Ympyrä on sulkeutunut
Eira Someroja

Järjestötoiminta
Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa
Lukkarinkatu 1. www.facebook.com/tuokiotupa,
puh 044 987 2896 / 044 987 2895.
Tuokiotupa on Ylivieskan keskustassa sijaitseva, ikäihmisten
yhteinen kohtaamispaikka, jossa on matala kynnys kaikkien tulla.
Tuokiotupaa pyörittää Yhteisestä Ovesta ry. Toimintamme on
puolueetonta, sitoutumatonta ja kaikille ikäihmisille avointa.
Tupa on auki joka päivä: ma-pe klo 9-16, la-su ja pyhisin klo
11-16. ALLA TULEVAA OHJELMAA (muutokset mahdollisia – 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
Pe 18.5. klo 13 Eija Viljamaan hyvinvointituokio: Musiikki,
koordinaatio ja aivot 1. Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi
ja menetelmiä sen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.
Su 20.5. klo 15 Vauvatreffit! -yhteistyössä MLL Ylivieska ja
Tuokiotupa. Mukaan kutsutaan myös kaikki junasukkatalkoisiin osallistuneet.
To 24.5. klo 13 Sorviston kylätuvalla tavataan: Seniorikahvila
avoinna. Kuljetus myös keskustasta, lähtö klo 12.30 Tuokiotuvalta
(hinta 5 e sis. kyydin ja kahvituksen). Sään salliessa ohjelmaa
myös ulkona.
Pe 25.5. klo 13 Eija Viljamaan hyvinvointituokio: Musiikki,
koordinaatio ja aivot 2. Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi
ja menetelmiä sen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.
Ma 28.5. klo 10.15 Lähdetään Kotikartanoon laulamaan ja
viettämään hetki yhdessä.
Ti 29.5. klo 12 Kevään viimeinen keskustelutuokio. Tänään
aiheena: Nukahtamisvinkit. Maire-Liisa Salmela johdattelee
keskusteluun. Elokuussa jatketaan.
Ke 30.5. klo 17 Pihatalkoot, jossa siistitään myös maakellarin päällystä. Ja grilli lämpiää talkoolaisille….! Tervetuloa.
(Säävaraus).
To 31.5. klo 13 Pylvään kylätalolla tavataan: Seniorikahvila
avoinna. Mukana Maire-Liisa Salmela ja porinatuokiossa
aiheena Itsehoitovinkit. Sään salliessa ohjelmaa myös ulkona.
Tervetuloa Tuokiotuvalle!

SenioriKahvilat, Ylivieska

Jaakola-Sukuseura ry

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 lähiajan aikataulua/ohjelmaa:
To 24.5. klo 13-15 Sorviston/Raudaskylän SenioriKahvila,
Sorviston kylätalo. Lähikylien asukkaille maksuton kyyti,
varaukset: 044 987 2896/Tuokiotupa. Kuljetus myös keskustasta, lähtö klo 12.30 Tuokiotuvalta (hinta 5 e sis. kyydin ja
kahvituksen). Sään salliessa ohjelmaa myös ulkona.
To 31.5. klo 13-15 Vähäkangas-Pylvään SenioriKahvila
avoinna, Pylvään kylätalo. Lähikylien asukkaille maksuton
kyyti, varaukset: Petri Vähäkangas 044 555 4264 tai 044 987
2896/Tuokiotupa. Mukana tänään myös Maire-Liisa Salmela
ja porinatuokiossa aiheena itsehoitovinkit.
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). Sään salliessa ohjelmaa
myös ulkona
Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Jaakola-Sukuseura ry:n VUOSIKOKOUS
Riikka ja Juha Yli-Kotilalla,
Kotirannantie 8 Ylivieska su 27.5.2018 klo 15.00.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Ylivieskan Martat ry
Ma 28.5. Ostosmatka Himangalle Kievarila-Kissankelloon.
Kaunis pihapiiri ja kahvila ja putiikki josta saamme ostaa
pariisilaismuotia. Ilmoittautumiset 25.5. mennessä puh. 050
5203429. Lähtö kimppakyydein Juurakon kirppiksen pihalta
klo 12.00.
Kesän pidämme lomaa Martta-toiminnasta.
Hyvää ja lämmintä kesää kaikille Martoille ja tervetuloa
Martta-iltoihin taas syyskuussa vanhat ja uudet Martat.

Vähäkangas-Pylväs kyläyhdistys
Perinteinen Tunturipyöräily tiistaina 22.5. Ilmoittautumispaikat
Pyöräpiste Vaarapuro klo 17.00-18.30 ja Vähäkankaan koulu
17.00-19.30. Osallistumismaksu 5€/hlö ja 10€/perhe, jolla
osallistuu mm. Tunturipyörän arvontaan(lahjoittaja Pyöräpiste
Vaarapuro). Vähäkankaan koululla kioski, makkaraa, lättyjä,
poniajelu, kepparirata, liikennerata, sähköpyörän testausta sekä
lupsakkaa tunnelmaa. Varaa käteistä rahaa mukaan. Tervetuloa!

Viikko-Tori
— Ilmoita ilmaiseksi —
Myydään

Vuokrattavana

Ajettava ruohonleikkuri Monark, traktorimalli, toimiva,
mulle tarpeeton. Puh. 0400
822 157.

Vuokrataan 50 m2 halli/varasto
Ylivieskan taajamasta. Hallissa
wc, vesipiste ja komero. Heti
vapaa! Vuokra 500 €/kk sis.
alv. 24%. Puh. 045 128 7417.

Koirankoppi ja häkki.Hinta
150 euroa. Puh. 045 664 6488.

Ostetaan

Ostetaan halpa tehdastekoinen
henkilöauton peräkärry. Yka.
Puh. 044 777 0072.
Asuntovaunu vuosimalli 89-95,
merkillä ei väliä, myös katsastamaton, puh 040 706 1749.
Iso yksiö tai kaksio Ylivieskan
ydinkeskustasta, etelä- tai länsiparvekkeella. Yhteydenotot
klo 11-19 välisenä aikana. Puh.
045 7871 9811.

Sekalaista

Edullinen, reipas, joutuisa
timpuri kaikkiin remppoihin.
Puh. 044 944 8217.

Vuokrattavana

Lähellä Alavieskan keskustaa
omakotitalon päätyhuoneisto
52 neliöä, heti vapaana. Vuokra
375 euroa, sisältää veden ja
sähkön ja ulkosaunan käytön.
Puh. 045 664 6488.

Tilava, siisti kerrostalokolmio
Katajanojankatu A6 (2. krs).
pintaremontti tehty v. -17.
Asuntoon kuuluu myös autopaikka. Heti vapaa! Vuokra
680 e/kk (+vuokravakuus 1
kk)+sähkö+vesi. Puh. 044
456 1267.
Siisti saunall. kaksio Ykan
ydinkesk. rauh. hissikrs.talossa.
Autolle lämpötolppa.Vuokra
525/kk+vesi,sähkö.Vuokratakuu 525. Ei lemmikk. Miel.
pitkäaik. asukkaalle. p. 050
542 7471.
Ylivieskan ydinkeskustassa
erittäin hyväkuntoinen saunallinen kerrostalokaksio 65,5
neliöä. Vuokra 630 €/kk + vesi
ja sähkö kulutuksen mukaan,
sekä yhden kuukauden takuuvuokra. Vapautuu 1.6. Puh.
0400 620 299 (varmimmin
iltaisin).

Lähetä ilmoituksesi
www.vieskanviikko.fi
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Kuka mitä häh -vastaukset
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1. Vihreä.
2. Nokkosperhonen.
3. António Guterres.
4. Israelin Netta Barzilai kappaleella "Toy".
5. Mercedes-Benzin A-sarjaa
sekä GLC-sarjaa.

1

6. Lukkariksi.
7. Ääntä.
8. Tuure Kilpeläinen.
9. 28.
10. Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus.
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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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© 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.

12

Perjantai 18.5.2018
Liisankankaan Tilajäätelö yhdistää parhaan
suomalaisen ja italialaisen jäätelöperinteen.
Maista ja nauti!
Monipuolinen valikoima:
Tilajäätelöt, ja -sorbetit: Gelato-jäätelöt,
Gibileu-sorbetit, sorbetit ym.
Yli 50 eri makua, joista 9 aina tarjolla!
Ei keinotekoisia väri- maku- tai emulgointiaineita!

AVAAMME LA 19.5. KLO 11
Löydät jäätelökioskimme
Ylivieskan Myllytorilta
Lue lisää tuotteistamme
www.liisankankaanjaatelo.fi

YLIVIESKAN KESÄÄ
LASTEN KESÄPÄIVÄT

LYSTIÄ LAPSILLE
Ohjelma, ilmoittautumiset ja lisätiedot:
www.ylivieska.fi/lystialapsille

P U U H K A L A N M U S E O - TA I D E K U R S S I
Löydä abstrakti maaseutu taiteen keinoin
oppaanasi taiteilija Teemu Paloranta
Kolmepäiväinen kurssi torstaina 14.6. klo 16-18
ja perjantaina sekä lauantaina 15.-16.6. klo 12-18.
Kurssimaksu 150 € sisältää opastuksen, värit, kaksi taulupohjaa
sekä ruokailut ja päiväkahvit. Ryhmäkoko 15 osallistujaa.
Kurssit pidetään idyllisessä kotiseutumuseo Puuhkalassa,
Puuhkalantie 6, Ylivieska. Järjestäjä Ylivieskan kulttuuripalvelut.

www.vieskanviikko.fi
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

KANTOJYRSINTÄÄ

Kannot pois pihalta
ja puutarhasta!

alvelu on
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i-P
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VIESKAN KANTOJYRSINTÄ
Niko 044 047 3402 • Jari 044 047 3401

www.vieskankantojyrsinta.com
Seuraava Vieskan
Viikko ilmestyy
perjantaina 1.6.

Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään
tiistaina 29.5.

HAE VALMAAN!
Hakuaika 22.5. - 24.7.2018

Onko kiikarissasi ammatilliset opinnot?
Mietitkö vielä, mikä ala sinua kiinnostaa?
Valma on tarkoitettu sinulle, nuori tai aikuinen, joka haluat
päästä opiskelemaan ammattiin, mutta et ole vielä löytänyt
sopivaa alaa tai saanut opiskelupaikkaa. Valma soveltuu myös
maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat lisää suomen kielen taitoja
ammatillista peruskoulutusta varten.
Koulutuksen aikana tutustutaan eri ammattialoihin, hankitaan
opiskelu- ja työelämätaitoja sekä perehdytään ammatilliseen
koulutukseen ja oppisopimuskoulutukseen hakeutumiseen
sekä vahvistetaan arjen taitoja.
Valmassa voit korottaa peruskoulun arvosanoja, suorittaa erilaisia korttikoulutuksia tai aloittaa ammatillisia opintoja.
Valma eli ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen
tutkintokoulutukseen hakeutumiseen sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto.

Lisätiedot

HAAPAJÄRVI
HAAPAVESI
KALAJOKI
NIVALA
OULAINEN
PIIPPOLA
YLIVIESKA

Seuraa somessa!
@jeduofficial
Facebook “f ” Logo

Katso lisätiedot ja paikkakuntien yhteistiedot:
www.jedu.fi/koulutuskalenteri/
Skannaa QR-koodilla suoraan
koulutuksen sivulle.

Ilmoittautumiset 31.5. mennessä:
marita.oljymaki-maarala@ylivieska.fi tai 044 429 4543 virka-aikana.

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

KALLIOLÄMPÖPORAUKSET
•
•
•

Siisti ja nopea toimitus
Kokeneet poraajat
Ammattimainen ja
kaksikielinen palvelu
Puh. 050 300 9685
info@porausassat.fi
www.porausassat.fi

Kun tilaat meiltä
on sinulla Ässä hihassa!

