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TERVETULOA LASTEN TAPAHTUMAAN
KESKIVIIKKONA 6.6. KLO 10:00
TEATTERI ROLLO ESITTÄÄ:
PUTKIMIEHET-ORKESTERI

facebook.com/
PihaJaPuutarha

Istutusaika parhaimmillaan
*Kesä-, ruukku- ja amppelikukat
* Puut, havut, pensaat, hedelmäpuut,
hyötykasvit ja monivuotiset kukat
laajasta valikoimastamme
*Kasvualustat, katteet ja lannoitteet
PALVELEMME: ARK klo 9-20 LA klo 9-18 SU klo 10-16

Orkesterin, Janne Immonen, Jari Lehtinen
ja Sanna Monto, soittolistalla ovat Teatteri
Rollon esityksistä tutut biisit. Perinteisten
instrumenttien lisäksi soitetaan mm.
rumpuputkia, sakkakaivoja, putkimiehen
pusuja ja tiskiharjoja – niin ja myös poskea.
Kesto 40 min. Sopii kaiken ikäisille.
Liput 2 €, vain Akustiikasta.

Ostetaan kaikki Toyotat,
myös pakut ja lava-autot.

TUTUSTU LYSTIÄ LAPSILLE-OHJELMAAN
www.ylivieska.fi/lystialapsille

TEEMU PALORANNAN TAIDEKURSSI
Vielä ehdit ilmoittautua! 044 429 4543

Nouto kotipihasta
044 920 4248

OSTAMME JA NOUDAMME

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

0400 534 406 Tero
Takuuvaraosat 040 484 9255

Metalliromun osto

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

Tervetuloa tapahtumiin! www.ylivieska.fi/akustiikka
Lunasta lippusi www.lipputoimisto.fi, tai Akustiikan lipunmyynnistä,
avoinna ma-pe 12-18 ja la 12-15 sekä tuntia ennen tapahtumia.
Koulukatu 2 B, p. 044 429 4545.

Löydät meidät
myös Facebookista
facebook.com/vieskanviikko
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KESÄTUOTETTA,
saat ämpärin kaupan päälle!
OSTA

(4.6. alk.*)

SINULLE SUUNNITELTU

Fiilus Arkeen
-maitohappobakteerivalmisteet
(mansikka ja persikkavadelma
30 purutabl. ja neutraali 30 kaps.)

TALOPAKETIT
ALAVIESKASTA JO

50

10,90

(0,36/tabl./kaps.) Norm. 12,30

VUODEN AJAN

TÄYTTÄ JUOKSUA
AVAINAPTEEKKIEN
SYNTTÄRIVIIKOLLE
1.-10.6.

DeviSol ja
DeviSol Fruity
10 ja 20 mikrog. 100 tabl.

9,90

(0,10/tabl.) Norm. 10,25-11,79

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

Kesätuotteet: Aqualan L 200 g • Sebamed Face & Body
Wash refill 1100 ml • Fiilus Arkeen -maitohappobakteerivalmisteet (mansikka ja persikka- vadelma 30 purutabl.
ja neutraali 30 kaps.) • DeviSol ja DeviSol Fruity 10 ja 20
mikrog 100 tabl. • Melatoniini Orion 1,9 mg 100 tabl.
Keräilyleima kaikista yli 9 euron hintaisista Orionin
itsehoitotuotteista. * Ämpäreitä rajallinen erä,
jako alkaa 4.6.18 ja jaossa niin kauan kuin riittävät.
Tarjoushinnat voimassa 30.6.18 asti.

Apteekki keskellä kaupunkia palvelee joka päivä
Rautatiekatu 6, 84100 Ylivieska
puh. (08) 420 110
www.ylivieskanapteekki.fi

WWW.VIESKATALO.FI

Palvelemme ark. 9-19, la 9-15, su 12-15

Päivyri

Ylivieskassa 1. kesäkuuta 2018
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Pääkirjoitus
Onnittelut kaikille ylioppilaille sekä muista oppilaitoksista valmistuneille! Se tunne
kun saa päästötodistuksen
käteen on todella mahtava
ja siitä on vain tie eteenpäin.
Poikkeuksellisen lämpimän
toukokuun lisäksi on hienoa,
että myös lauantain juhlapäivän ilma on suotuisa,
läheskään aina näin ei käy
Suomen kesässä. Loma
alkaa siis useille nuorille
ja se varmasti tuo tietyn
vapauden tulevaan kesään.
Tänä vuonna kesäiset ilmat
tulivat poikkeuksellisen aikasin ja siitä osaavat nauttia

Elina Kytökorpi

varsinkin he, jotka pitävät
lämpimistä keleistä.

nut Ylivieskan keskustan
pääkatujen myllertäminen,
puhumattakaan rautatieaseman alueesta. Jotenkin
HHH
ihmetyttää, että miksi niin
Tokihan aina kesä tuo mu- moni keskustan tie ja alue
kanaan lieveilmiötä, ku- pitää pistää uusiksi niin
ten katu- ja siitepölyn. Ja samanaikaisesti. Erityistä
kaiketi on pakko mainita kummastusta aiheuttaa Valmyös Ylivieskan keskustan takadun ja Asemakadun
tietyömaat, mitkä omalta risteysalue sekä sitä ympäosaltaan levittävät pölyä niin röivät tiet, koska jotenkin
ihmisten kuin eläintenkin tuntuu, että liikennejärjestehaitaksi. Onneksi kuiten- lyt muuttuvat lähes päivitkin jotain kivaa piristävää täin. Yhtäkkiä saattaa olla
kaupunkikuvaan on tuotu, aidattu murakasa keskellä
nimittäin viime vuonna tietä, tai jotain ihmeellisiä
betoniruukkuihin istutetut portteja estämässä liikkupuut on tuotu takaisin. Ne misen. Onhan se toisaalta
toteutettiin yhteistyössä ymmärrettävää, mutta mikYTEKin ja keskustan yrit- sihäni näistä järjestelyistä ei
täjien toimesta. Tänä kesänä voitaisi informoida ja laittaa
pieni porukka keskustan kunnollisia opasteita.
yrittäjiä ovat neuloneet sydämiä, joista muodostetaan
HHH
uudenlainen tilataideteos
keskustaan.
En lähde syyttelemään ketään, koska onhan se mukava
HHH
että vihdoinkin keskustan
teitä aletaan ryhdistämään.
Paljon keskustelua ja Kauan se kesti, mutta toipäänvaivaa on aiheutta- vottavasti lopputulos on

Nimipäivät
hyvä. Vielä kun saataisiin
jossain vaiheessa keskustan
tyhjät liikehuoneistot täytettyä, keskustasta saattaisi
kehkeytyä oikea keskusta.
Tällä hetkellä en usko monenkaan keskustassa yritystä
pyörittävän henkilön olevan
tyytyväinen nykyiseen tilanteeseen. Voiko Ylivieskan
kokoisessa kaupungissa olla
”vanha” ja ”uusi” keskusta?
HHH
Ja tori, niin mikä tori? Ehkä
tämän kesän tapahtumat
tuovat siihen vastauksen,
toivossa on hyvä elää. Ylivieskan kulttuuripalvelut
tekevät onneksi hyvää työtä
torielämän elävöittämiseksi
järjestämällä edelleen keskiviikkoiset iltatoritapahtumat. Lisäksi parin viikon
päästä Myllykahvila avautuu
jokirannassa ja lauantaisin
Myllyaukiolla tullaan näkemään esiintyjiä. Ja monia
muitakin tapahtumia on
tulossa, kannattaa liikkua
kesäpäivinä!

Perjantai 1.6. (vk 22): Teemu, Nikodemus
Lauantai 2.6: Venla
Sunnuntai 3.6: Viola, Orvokki
2. sunnuntai helluntaista
Maanantai 4.6. (vk 23): Toivo
Puolustusvoiman lippuhuhlan päivä
Liputuspäivä
Tiistai 5.6: Sulevi
Keskiviikko 6.6: Kyösti, Kustaa, Kustavi
Torstai 7.6: Suvi, Roope, Robert, Robin
Perjantai 8.6: Salomon, Salomo

Aurinko

Aurinko nousee Ylivieskassa klo 3:19 ja laskee
klo 23:23. Päivän pituus on 20 h, 4 min.

Ateriapalvelun ruokalista

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

Jokirannan keittiön ruokalista

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

Kuka mitä häh?

Tuomi kukassa helluntaina 20.05.2018.

1. Minä vuonna Sun
Pampas järjestettiin
ensimmäisen kerran?
2. Mikä työkalu on
viereisessä kuvassa?
3. Mikä eläin on latinankieliseltä nimeltään "Aedes communis"?
4. Milloin Suomessa siirryttiin oikeanpuoleiseen
liikenteeseen?
5. Kenen kanssa Juice Leskinen julkaisi live-albumin Klassikoiden yö 2005?
6. Mitä tasavallan presidentti antoi 30 äidille
äitienpäivänä 2018?
7. Millä muulla nimellä kutsutaan kaalin ja sinapin sukuista japaninpiparjuurta?
8. Minkä ikäinen hahmo on Mikki Hiiri?
9. Missä sijaitsee Suomen korkein radiomasto?
10. Mikä oli Nokian vuonna 1992 julkistettu
ensimmäinen GSM-puhelin?
Vastaukset sivulla 11

Seuraava Vieskan Viikko ilmestyy pe 15.6.

SIEVIN
KEITTIÖ

Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 12.6.

ihanasti oma

Tukipalvelutietoutta Tuokiotuvalla

Ikähminen haluaa olla
mahdollisimman itsenäinen

Hyödynnä

KEVÄÄN EDUT
Katso www.sievinkeittio.ﬁ
MYYMÄLÄ KÄRKKÄINEN

Yhessä! -festarit
tulee taas

palvelusetelit. Tietoa on
koottu kattavasti Kallion
nettisivuille ja lisää saa tukipalvelujen palveluneuvojilta,
Kristiina Sipilä lupasi.

Nivalassa ja Alavieskassa.
Pitkäaikaiseenkin asumiseen
soveltuvassa palvelussa iäkäs
asuu omassa huoneessaan
esimerkiksi leikkauksen
jälkeen, mikäli ei enää sairaalahoitoa tarvitseva enää
Yhteisöllinen
ole, muttei yksinkään vielä
asuminen ja
pärjää. Palvelua tarjoavat
perhehoito
Perhehoitoliiton kouluttalisääntymässä
mat yrittäjät ja kodit ovat
Peruspalvelukuntayhtymä Alueen iäkäs on
Kallion sairaanhoitaja Kris- varsin aktiivinen Yksi tietoiskun aikana esille erittäin tykättyjä. Yleensä
noussut keskustelunaihe oli lapsiin yhdistetty toiminta
tiina Sipilä kävi Tuokiotuvalla kertomassa ikäihmisille Kaikille Kallion alueen tulevaisuuden asumiskuviot on laajentunut myös ikäihtarjottavista palveluista. ikäihmisille lähetetään ja yhteisöllisen asumisen misten, mielenterveyskuntoutujien sekä vammaisVaikka tarjottavat tukipal- terveyden ja hyvinvoinnin uudelleenlisääntyminen
velut ovat hyvin suosittuja kysely heidän täyttäessä 75 yhteiskunnassa. Esimerkiksi ten pariin. Sairaanhoitaja
ja niiden kautta lisätään vuotta, joilla kartoitetaan eteläisessä Suomessa on jo Kristiina Sipilä uskoo, että
ikäihmisten turvallisuut- kuinka ihmiset selviävät yhteistyötä palvelukotien ja tarjonta perhehoitokodeista
ta ja mahdollisuutta asua kotonaan. Sairaanhoitaja opiskelija-asumisen kesken, lisääntyy alueellamme tukotonaan, ei tieto kaikesta Kristiina Sipilä muistutti, jolloin opiskelijat voivat asua levaisuudessa.
Tuokiotupa on varttumahdollisesta ole vielä ta- että tänä päivänä 75-80 – edullisesti tai jopa maksutta
voittanut alueen ikäihmisiä. vuotias ei ole vielä mikään palvelukotien yhteydessä neelle väelle suunnattu avoin
Tietoiskuun osallistui- vanhus, vaan aktiivista elä- ja vastineeksi heitä edel- paikka, ”yhteinen olohuone”,
kin paljon kiinnostuneita mää elävä henkilö. Nykyajan lytetään pienimuotoiseen jossa on matala kynnys
asiakkaita, jotka kiittelivät tietotekniset mahdollisuu- yhteistyöhön asuntolan kaikkien tulla. Tuvalle voi
tietoiskun antia kansan- det ja sovellukset pitävät vanhusten kanssa. Tällainen piipahtaa kahvittelemaan
kielisestä informaatiosta ja alueen iäkkäät aktiivisina kokeellinen yhteistyö tulee ja porisemaan milloin vain.
lisääntymään tulevaisuudes- Toiminta on poliittisesti ja
mahdollisuuksista Kallion ja sosiaalisina.
uskonnollisesti puolueetonta
alueella.
-80-vuotiaille tarjotaan sa myös pääkaupunkiseudun
ja perustuu hyvin pitkälle
Kristiina Sipilä muistutti myös ennakoivaa kotikäyn- ulkopuolella.
-Minä olen ajatellut vapaaehtoistyöhön.
suurimman osan palveluiden tiä, jos he eivät vielä kuulu
Toimintaa pyörittää
saannista perustuvan palve- palvelujen piiriin. Näin tarjota pihapiirini asuntoa
Yhteisestä
Ovesta ry. Yhlutarpeen arviointiin, johon heitä tavoitetaan ja pääs- jollekin eläkkeelle jääväldistyksen
tavoitteena
on
on mahdollisuus varata aika tään kuulemaan ajatuksia le henkilölle, joka pitäisi
yleishyödyllisin
periaattein,
tukipalveluiden palveluneu- turvallisesta kotiasumisesta samalla minusta hieman
vonnasta. Osaa palveluista myös tulevaisuudessa, hän huolta. Kävisi keittämässä voittoa tavoittelematta vahpuurot aamulla ja avustaisi vistaa erityisesti ikäihmisten
tarjotaan myös mahdollisen kertoi.
sosiaalista hyvinvointia ja
sairaalakäynnin tai osastolta
Kalliossa tarjottavis- siivouksessa, mikä alentaisi
kotiutumisen yhteydessä. ta palveluista erityisesti hänen vuokraansa, ideoi eräs terveyttä, sekä vahvistaa
Palvelujen piiriin on pal- kiinnostivat jo aika hyvin tietoiskun kävijä. Ajatus sai heidän osallistumistaan ja
velusta riippuen erilaisia tunnettujen ruokapalve- kannustavia kommentteja. aktiivisuuttaan.
Tuokiotupa on avoinna
Uutta oli myös tieto kokriteereitä, mutta näitä käy- luiden, apuvälinelainaamon
joka
päivä arkisin klo 9-16,
dään läpi asiakkaan kanssa ja turvapuhelimien lisäksi dinomaisesta perhehoitoviikonloppuisin
ja pyhäpäiyhdessä, hänen tarpeittensa hoitotarvikejakelu, kylvetys- palvelusta, jota fyysiseltä
vinä
kello
11-16.
mukaan. Palveluneuvojien ja saunotusapu, lääkejakelu- sijainnilta Ylivieskassa ei
päivittäinen puhelintunti palvelu, kuljetuspalvelut sekä vielä ole, mutta mikä palTuokiotupa /
on kahdestatoista kahteen. edellä mainittujen palvelujen velu Kalliosta jo löytyy.
J
ohanna
Hietala
omavastuuosuudet sekä Lähimmät kodit sijaitsevat

Kesäkuun toisena viikonloppuna Ylivieskassa on
tapahtumia kaikenlaiseen
makuun. Lauantaina 9.
kesäkuuta järjestetään Melenderin aukiolla, Tuokiotuvan vieressä kaiken kansan Yhessä! -festarit nyt jo
toista kertaa. Ensimmäiset
festarit viime kesänä kokosivat yhteen ylivieskalaisia
toimijoita ja tapahtuman
noin 600 kävijää nauttivat
yhteisöllisestä tekemisestä
ja rennosta tunnelmasta.
Yhessä!-festareilla on
monenlaista ohjelmaa ja
tekemistä koko perheelle ja
kaikenikäisille. Tapahtuma
on ilmainen, mutta vaikkapa syötäviä herkkuja tai
myynnissä olevia käsitöitä
varten kannattaa varata
käteistä rahaa mukaan.
Tänäkin vuonna festareiden järjestämisessä
ovat mukana kaupungin
nuorisopalvelut ja Yhdenvertainen Ylivieska -hanke,
Raudaskylän opiston Majakka- ja Vankkuri- hankkeet toimintapisteineen sekä
Tuokiotupa, jonka pihalla
on myynnissä kahvia ja
makkaraa. Rieska Leaderin
organisoimassa Värikkäässä
ravintolassa on myytävänä

myös eksoottisempia makuja
maailmalta mm. thaimaalaisten ja afganistanilaisten
herkkujen myötä.
4H ja MLL järjestävät
tekemistä lapsille, ja paikalla
on myös eläimiä rapsuteltavaksi. SPR tuo festareille
viimevuotiseen tapaan suositun nallesairaalan, johon
saa tuoda oman nalle- tai
nukkekaverin hoidettavaksi
tai tulla hoitamaan sairaalan
potilaita.
Erilaisissa työpajoissa
festarivieraat pääsevät viimevuotiseen tapaan kokeilemaan vaikkapa joogaa,
niatanssia tai flamencoa.
Taito Keskipohjanmaa sekä
Kulttuuristartti-hanke ja
AIR Frosterus taiteilijaresidenssi tuovat festareille
kansainvälisten taiteilijoiden
ohjaamia workshoppeja.
Musiikkiopiston bändi
Appa ja Take No Rage
aloittaa festarien musiikillisen tarjonnan heti kello 14.
Festareilla esiintyvät myös
upea Lucia & The Band sekä
Kaustisellakin tänä kesänä
esiintyvä kansanmusiikkiduo
Lullallei. Iltapäivän päättää
festarivieraita tanssittava Hypeboy from Havaiji
Planet.

Viime vuonna Yhessä-festareista nautti noin 600 kävijää. Kuva Mirjami Jutila.

Moottorikerhon kesätoiminta polkaistu käyntiin
Ylivieskan moottorikerhon
kesätoiminta on polkaistu käyntiin. Vappuajelun
jälkeen pidettiin motoristikirkko Alavieskan Linnakalliolla 20.5. Pappina oli
Jouni Riipinen Oulusta.
Musiikista vastasivat Jaana
Yrttiahon lauluryhmä ja
Jouko Kantolan soittokunta.
Kahvitkin maistuivat aurinkoisessa säässä. Varsinaisia

ajokauden avajaisia vietettiin
Sievin Maasydänjärvellä 27.5. Kesäinen ajokeli
suosi tätäkin tapahtumaa.
Toiminta jatkuu useiden
kokoontumisajojen merkeissä ja keskiviikkoisin
ilta-ajeluina lähiseutuun
tutustuen.
Teksti ja kuvat
Markus Jaatinen
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Joikhaavat joutsenet
Lempiä ja Unto ovat aluksi
lähteneet Isojärven rannalta
Kukurtajan ja Kokon majalta
pohjoisesta tulleen Unton
perheen matkassa omille
teilleen. Kulkivat aluksi
Unton pesueen mukana,
mutta hiljalleen lähtivät
kahdestaan auringosta suunnistaen kohti Suurta Vettä.
He ajattelivat, että rannalle
päästyä, on sinne helppo
kasata maja, eivätkä ehkä
metsän pedot uskalla niin
lähellä vesirajaa kuleksia. On
toinenkin syy: he haluavat
olla kahdestaan, piilossa
Unton äidin läpitunkevalta
katseelta. He ovat viettien
vallassa eläviä kivikauden
nuoria.
Metsä, missä he kompuroivat eteenpäin, on sankkaa
ryteikköä, joka harvenee
vähitellen useamman auringonkierron jälkeen, kunnes
he ovat Suuren Veden rannalla. Sinistä vettä lainehtii
suurina aaltoina silmänkantamattomiin. Näky on
huikaiseva. Nuoret ovat
tähän mennessä tottuneet
asumaan ja olemaan vain
monenlaisen puuston suojissa. Järvi, jonka rannalla
Lempiän kotimaja oli ollut,
oli tähän verrattuna kuin
vettä saviastiassa. Nuoret
istahtavat rannalla oleville
laakeille kiville. Kietovat
kädet toistensa ympärille ja
ihmettelevät veden pinnalla

leikkiviä auringon säteitä,
pieniä, tuhansia, valkoisia pärskeitä, joita kiviin
päätyvät laineet pirstovat
ympärilleen.
Sitten Unto hätkähtää.
Hänen kätensä ovat Lempiän vyötäisillä ja yhtä -äkkiä
hän tuntee jotakin hentoa
liikettä käsivarren alla.
- Mitä se on, joku potkii
sisälläsi, huudahtaa poika
Lempiälle. Tunnetko itse,
oletko syönyt elävänä jotain,
pikku kaloja tai linnunpoikasia?
- Hassu olet, vastaa Lempiä. Meidän tuleva lapsi
siellä elämöi ja ilmoittelee
tulostaan. Oletko jo unohtanut asian? Olenhan kertonut
sinulle, että minulla ei ole
ollut verisiä päiviä moneen
kuun kiertoon. Luulen,
että meidän on vaellettava
kuitenkin tästä hieman
ylöspäin, sinne suuntaan,
mistä perheesi tuli. On
löydettävä pienempi vesi ja
puustoinen paikka, johon
asetumme lapsen syntymän
ajaksi. Tässä voi vesi nousta
ja viedä majan mennessään.
- Oikeassa olet, vastaa
Unto. Kävellään tätä vesirajaa, kunnes tulee sopivan
tiheä paikka majan rakentamista varten.
He lähtevät kävelemään
seuraillen rantaa useamman auringon kierron ajan.
Unto nappailee matkalla

vilahtelevia punahäntiä
jousipyssyllään, paistaa ne
rantakiville kasatulla nuotiolla syötäviksi. Nyt hän on
jopa huolestunut Lempiän
jaksamisesta siinä määrin,
että ottaa naisensa välillä
selkään kannettavaksi louhikkoisissa paikoissa. Suuri
Vesi päättyy ja muuttuu
kiemurtelevaksi, leveäksi,
ylhäältä alaspäin juoksevaksi
joeksi.
Kaiken aikaa on Lempiän
vatsa kasvanut, eikä hän
mahdu enää millään muotoa
Unton selässä kannettavaksi.
On siis pysähdyttävä ja
kasattava ensimmäinen
yhteinen, oma asumus.
Kertaalleen on ollut verta
hyytävä kokemus. Vastaan
on tullut joukko oudon
näköisiä, pitkäpartaisia miehiä, jotka heti nähtyään
Lempiän, yrittävät käydä
tyttöön käsiksi. Silloin Unto
karjaisee hurjan huudon,
tarttuu keihäänsä varteen
ja sivaltaa sen kohti ensimmäistä kulkijaa. Tämä
saa syvän haavan rintaansa,
verta pulppuaa kuin vettä
jokiuomasta auringon sulattaman jääpeitteen alta.
Toverit säikähtävät Unton
uhoa, näkevät Lempiän
suuren vatsan ja nuolen
rintaansa saaneen kaverin
heikkenevää kuntoa. He
ohittavat Unton ja Lempiän vihaisesti pajattaen,

raahaavat haavoittunutta
mukanaan ja katoavat metsän suojaan.
Tietysti Lempiä on välikohtauksesta säikähtänyt.
Hänellä hulvahtaa jokin
valtava tunne Untoa kohtaan. Olisihan mies voinut
vaihtaa turkiksia vastaan
Lempiän tuolle oudolle
joukkiolle.
Tämän jälkeen alkaa
Lempiän vyötäisille tulla
vähitellen voimistuvia kipuaaltoja. Hän kumartuu
kontilleen maahan ja vaikeroi ääneen. Unto tajuaa, että
Suuri Hetki on koittanut.
Hän kasaa kiireellä majaa,
jonne voisivat vastasyntyneen kanssa asettua joksikin
aikaa asumaan. Muistissa on, kuinka isän kassa
joskus muinoin kyhäsivät
lämpimän ajan asumuksia. Jossain välissä pitäisi
maanitella Hyviä Henkiä
olemaan suotuisia äidille
ja syntyvälle lapselle.
Maja syntyy tuota pikaa.
Joessa, jonka partaalle Lempiä ja Unto ovat päättäneet
jäädä hetkeksi asumaan, on
juuri siinä kohden leveämpi
paikka. Se on ikään kuin
Isojärvi, jonka rannalla
Lempiä oli syntynyt. Unto
käy hakemassa levennyksestä
vettä laakeaan saviastiaan,
Lempiän äidin, Kukurtajan,
heille tekemään muistolahjaan. Hän on rakentanut

myös kivistä majan edustalle
nuotion, iskenyt sinne tulet
roihuamaan ja vettä saviastiassa kuumenemaan. Sitä
tullaan Unton arvelujen
mukaan vielä tarvitsemaan.
Jos ei muuhun, niin ainakin
kalojen keittämistä varten.
Lempiä on pyörinyt jo
puoli päivää tuskissaan sammaleitten seassa. Välillä hän
huutaa äitiään, Kukurtajaa
avuksi, välillä manaa pahoja
henkiä kauemmaksi. Hän
pitelee kaksin käsin kiinni
Ukon kivestä. Sen oli äiti
sujauttanut Lempiälle heidän lähtiessään matkalle,
ruskeassa nahkapussissa
nahkanyörillä kaulalle keikkumaan. Ukon kivi on onnea
tuova, käärmeen sylkyjä
täynnä oleva kivenpalanen.
Illan koitteessa lapsi
syntyy. Poika on tanakka,
mustahiuksinen ja isoääninen ihmisen alku. Lapsi
huutaa niin suuresti, että
läheisessä metsikössä koko
päivän vaanimassa olleet
keltasilmäiset pedot luikkivat tiehensä, säikähtäen
tätä outoa ja uutta ääntä.
Lempiä puree lapsen
häneen yhdistävän napanuoran poikki, tekee solmut
molempiin päihin ja kömpii
poika rinnoillaan Unton
avustamana sisälle majaan.
Siinä matkalla tipahtaa
istukka verilätäkön saattelemana ulos ja jää hetkeksi

mättäälle. Salamana syöksyy
pusikosta Keltasilmä ja käy
sieppaamassa istukan hampaisiinsa ja katoaa metsän
pimentoon. Veren haju oli
pelottavaa lapsen kirkumistakin voimakkaampi ärsyke.
Myöhemmin iltasella
Unto ja Lempiä istuvat
hiljaisella liekillä palavan
nuotion vierellä. Lapsi tuhisee nahkaloimeen käärittynä Lempiän kainalossa
ja Unto hiillostaa heille
järvestä lorkkimiaan kaloja.
Hiljaisuuden rikkoo valtava
siipien suhina ja veteen
liukuvien lintujen ääntely.
Sitten se alkaa. Kymmenittäin valkoisia joutsenia
on pysähtynyt juuri tähän
joen levennyksen kohdalle
ja laulavat omia laulujaan.
Jollakin on kurkku käheänä
ja se lintu kronklaa vain
kurkkuääniä. Muut joikaavat
joutsenten lauluja. Näitten
joutsenten ääntelyssä on
hieman eri vivahde kuin
Isojärven joutsenilla. Nuoret
ajattelevat, että tietysti niin
pitääkin, ovathan he vaeltaneet jo paljon korkeammalle
pohjoista kohden. Lempiä
tietää, että äiti Kukurtaja
on lähettänyt linnut heidän
peräänsä.
Nyt joutsenet joikhaavat
täälläkin, iloa ja kiitosta
joikhaavat!
Kirsti Mäenpää

Kallion alueella kääritään hihat kaatumisten ehkäisemiseksi
Tasapainokoulu. Yksinkertaisia jumppaohjeita
ateriapalvelun mukana kotona asuvalle ikäihmiselle.
Maksuttomat ravitsemusluennot. Siinä muutama
kaatumisten torjumiseen
liittyvä konkreettinen ajatus, jotka syntyivät Kallion
alueen kaatumisten ehkäisy
–verkoston innovaatioiltapäivässä 24.5. Kake-verkoston iltapäivään osallistui
väkeä Peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta, Ylivieskan
seudun kansalaisopistosta,
Jokilatvan opistosta, Tuokiotuvalta, Jedusta, Kallion
alueen kunnista sekä eri
järjestöistä ja yhdistyksistä.
Osallistujia oli yhteensä
kolmekymmentä.
Ajatus innovaatioiltapäi-

västä syntyi, kun Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa
todettiin, että talon sisäisiä
käytäntöjä kaatumisten
ehkäisemiseksi voitaisiin
hyödyntää alueella myös
laajemmin. Lisäksi haluttiin
kuulla ja kerätä yhteen myös
muiden alueen toimijoiden
käytäntöjä.
Kallion kehittämisasiantuntija Riitta-Liisa Kujala
uskoo, että kaatumisia saadaan tehokkaasti ehkäistyä,
kun ennaltaehkäisevää työtä
tehdään laajasti eri tahojen
voimin.
- Kaatumisten vähentäminen kannattaa. Joka vuosi
Kallion alueen asukkailla on
yli viisisataa eri mittaista
hoitojaksoa keskussairaaloissa kaatumisten takia. Sitten

on vielä ne kaatumiset,
joissa selvitään pienemmillä
vahingoilla, eli potilas käy
vaikka kipsattavana. Kaatumisten vähentyminen
tuo taloudellisia säästöjä ja
lisäksi se säästää potilaita
inhimilliseltä kärsimykseltä.
Kaikki innovaatioiltapäivään osallistuneet kokivat,
että yhteistyö kaatumisten
vähentämiseksi on hyvä
idea. Verkoston jäsenet
alkavat nyt tahoillaan järjestää kaatumistapaturmien
ehkäisemiseen tähtäävää
toimintaa. Verkosto kokoontuu uudestaan syksyllä.
Innovaatioiltapäivä järjestettiin yhdessä Alva-hank- Osatonhoitaja Heli Hemmilä Peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta ja Jedun opettaja
keen kanssa.
Annika Pisano esittelivät ryhmänsä ajatuksia kaatumisten ehkäisemiseksi Kake-verkoston innovaatioiltapäivässä. Kuva Outi Korhonen.

Perjantai 1.6.2018

5

Jo vuodesta 1936.

Päivän sana

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

Perjantaina, 1.6.2018
Ps. 95:1-2

www.ylivieskanseurakunta.fi

Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle
riemuhuuto, hän on meidän turvakalliomme.
Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää,
virittäkää hänelle riemuvirsi!

NUORISO-ONKI
Tiistaisin 5.6. ja 12.6.

Kiviojantie 16 klo 18.00 -20:00
voidaan lyhentää huonolla säällä
Sarjat: alle kouluikäiset, 1-3 luokka, 4-6 luokka ja 7-9 luokka

• kalastus mato-ongella
• palkinnot joka kisassa
• kolmen kisan
yhteistuloksen parhaat
palkitaan
• välineopastusta
• osanottomaksu 3 €
• voit lainata onkea

Tervetuloa! ViVa ry

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

Kirkkotalakoot
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. Lippuja myytävänä
myös Ylivieskan kirkkoherranvirastossa, Terveystie 11.
Konserttimatka 15.6. klo 19 Oulun tuomiokirkossa esitettävään Frigyes Hidaksen Requiem for
Peace-konserttiin. Lähtö linja-autolla klo 16.45 seurakuntakoti Marian pihasta, paluu konsertin jälkeen.
Matkan hinta 40 e, sis. kuljetukset ja konserttilipun.
Ilmoitt. 8.6. mennessä kirkkoherranvirastoon p.
044-7118610, Terveystie 11. Konserttilippuja (25 e)
myytävänä myös erikseen kirkkoherranvirastossa.
Lippujen ennakkomyynti verkossa: lipputoimisto.fi.
Tuotto Kirkkotalakoiden hyväksi.
Kirkkotalakoiden hyväksi: Hannele Lampelan ja Mirkka Näverin
kirjaa 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.

Uudet ylioppilaat keväällä 2018
Ylivieskan lukio
Ahola Jere Erkki Aleksi
Ahomäki Jonna Marianna
Ainali Iida Elisa Katariina
Antinoja Jesse Johannes Antero
Autio Samuel Antero Vilhelm
Brax Suvi Maarit
Eerola Anni Eveliina
Fodor Franciska Lili
Hannula Aleksi Juhani
Hannula Iiris Aino Sinikka
Heikkala Emma Katariina
Heikkilä Ville Matias
Heinistö Oona Kukka-Maaria
Heinonen Jere Juhani Herman
Hemmilä Jenni-Maria Aleksandra
Hietala Mikael Antero
Hintsala Noora Pauliina
Hintsala Tommi Johannes
Hintsala Viljami August
Honkala Maija Leena
Häivälä Sina Maria
Ilomäki Janne Matias
Jokinen Tuomas Kristian
Jokitalo Arttu Mikko Matias
Jokitalo Matias Veli Fredrik
Jutila Antto Simo Henrik
Jutila Henri Veikko Mikael
Jämbäck Otso Johannes Hermanni
Karhula Arttu Pyry Viljami

Ketola Tanja Emilia
Knuutila Venla Petra Mirjami
Kontio Aleksi Oskari
Koski Hanna-Maria Elisa
Leskelä Jaakko Johannes
Matikainen Mira Aino Tellervo
Mäki Jenni Maria
Männistö Mikko Juha Henrikki
Niemelä Ira Johanna
Niemelä Lotta Krista Maria
Niskanen Elviira Linnea
Niskanen Petrus Simeon
Orre Annika Eveliina
Paananen Lotta Alisa
Paananen Meri Talvikki
Pahkasalo Milja Fiia Aurora
Peltonen Jaakko Olli Juhani
Pietikäinen Atte Juho Julius
Poikkimäki Venla Johanna
Poutiainen Jenni Pauliina
Pudas Tiia Erika
Rauhala Laura Annika
Rautionaho Ella-Maria Aliisa
Saarela Ella-Mari Annika
Saarela Venla Linnea Sofia
Saari Otto Henry Mikael
Saari Tuomas Olli Mikael
Saarilampi Saana Sofia Katariina
Saartoala Jonna Marketta
Salmela Emilia Josefiina
Salmela Jenna Maria Pauliina

Saulio Annukka Iida Aurora
Sorvisto Sara Susanne
Suni Risto Matias
Suominen Ville Eemeli
Syrjä Anttu Topi Juhani
Särkioja Jasmin Roosa-Maria
Titova Elena
Turpeinen Tapio Kauko Matias
Typpö Tommi Olavi
Törmälä Teemu Tapani
Vainiotalo Rasmus Heikki Daniel
Veteläinen Aino Elisa
Virkkala Anniina Oona Emilia
Vähäkangas Jesse Henrik
Vähäkangas Konsta Juhani
Wiman Susanna Mariette
Ylikoski Oona Josefiina
Ylimäki Julius Antonio
Ylimäki Silvia Miriam

Raudaskylän
kristillinen
opisto
Kaarlenkaski Aleksi Juhani
Pavloff Hilla Matilda
Rättyä Lotta Mirjami Kristiina
Kontkanen Joni

Sievin lukio
Harju Eveliina Miia Anneli
Hietala Veikko Timo Mikael
Huhtala Joni Valtteri
Huhtala Ruusu Lilja
Huovari Lilli Sisko
Hyvönen Miika Markku Alxander
Härö Jasmin Petra Tuulia
Jokitalo Fanni Maria
Jokitalo Matias Olavi
Jokitalo Outi Sofia
Kangas Pauliina Anna Ellen
Kiiskilä Aatu Eemil
Koski Jenna Janina
Lehtola Milja Josefiina
Lehtola Veera Amanda
Linna Matti Juhana
Lukkaroinen Tuukka Ansiel
Luonua Riitta Olga Helmi
Mansikkamäki Emilia Ida Maria
Pakkala Joni Juhani
Palola Antton Samuel
Peltomäki Emmiina Anni Maaria
Puhto Inari Annika
Rahkonen Nelli-Noora Marjatta
Rehu Aleksi Erkki Matias
Salmi Enni Julia
Seppälä Juulia Aleksandra
Suomala Pekka Kristian
Takanen Topi Matti Olavi
Timlin Taneli Elias
Viitasalo Josefina Anna Sofia

Kastettu: Rasmus Jukka Johannes Saari
Kuollut: Irja Helena Rautakoski 77 v.
		
SEURAKUNNAN VIIKKO
La 2.6. klo 18 Ehtookellot ja iltasoitto kirkon raunioilla,
Janne Nietula - trumpetti.
Su 3.6. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Janne Isomaa,
Niko Salminen, Teija Siirtola; klo 18 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Jorma Hintikka; klo 19 Rukouspiiri toimitalo
Pietarin kokoushuone Lydiassa.
Ti 5.6. klo 10-12 Kesäinen perhekerho Pietarissa; klo 14
Kynkkärinki Sipilässä, Visalantie 300, vapaaehtoisten ilm. ti
5.6. klo 11 mennessä 044-0422157/Aino Nisula.
Ke 6.6. klo 11.45-13.45 Ekavauvakerho Toimitalo Pietarissa.
To 7.6. klo 13 Varttuneen väen kerho ja Lähetyspiiri Elsa
ja Mauri Vähäkankaalla, Pielustie 199, kyytitoiveet Jaana p.
044 7118627.
Pe 8.6. klo 18 Hiljaisuuden ilta ja klo 20 Hiljaisuuden messu Suvannon kappelilla, Arja Nivala, Sirpa Järvelä, Riikka
Talvitie, iltatee.
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 ja taloustoimisto avoinna 1.6.-31.8.
ma-to klo 9-12, pe suljettu, p. 044-7118 610, os. Terveystie 11.
Konserttimatka 15.6. klo 19 Oulun tuomiokirkossa esitettävään Frigyes Hidaksen Requiem for Peace-konserttiin.
Lähtö linja-autolla klo 16.45 seurakuntakoti Marian pihasta,
paluu konsertin jälkeen. Matkan hinta 40 e, sis. kuljetukset
ja konserttilipun. Ilmoitt. 8.6. mennessä kirkkoherranvirastoon p. 044-7118610, Terveystie 11. Konserttilippuja
(25 e) myytävänä myös erikseen kirkkoherranvirastossa.
Lippujen ennakkomyynti verkossa: lipputoimisto.fi. Tuotto
Kirkkotalakoiden hyväksi.
DIAKONIA		
Diakoniatyön asiakasvastaanotto on avoinna ti-pe klo
8.30-10. Päivystysaikana vastaa numero 044-7118670.
Kirkkokyyti Suvannolle lähtee sunnuntaisin klo 9.40
seurakuntakoti Marian pihasta ja paluu tilaisuuden jälkeen.
Kyydin omavastuu 2 euroa.
Omaishoitajien retki Hailuotoon ke 6.6., lähtö klo 8
Alavieskan seurakuntakodilta, klo 8.20 seurakuntakoti
Mariasta, tutustumiskohteet Marjaniemi ja Hailuodon
kirkko. Retken hinta 30e, sisältäen matkan, lounaan ja
kaksi kahvia. Retki toteutuu, kun 20 ilmoittautuu to 31.5.
mennessä Heli Heikkilä p. 050 3024765 tai Jaana Tuomi p.
044 7118627.
NUORET
Pe 1.6. klo 18-23 Oloilta Nuorisotila Vitiksessä.
MUU TOIMINTA
Matka Herättäjäjuhlille Tampereelle 6.-8.7.2018 Alustava ohjelma: Bussilla lähtö aamulla reittiä Alavieska-Ylivieska-Tampere. Majoitus Scandic Hotell Rosendahl. Hinta 246
e/hlö (väh. 32 hlöä). Lisätiedot ja ilmoittautuminen 31.5.
mennessä: p. 0201 303 395 / Pohjolan Matkan Kajaanin
toimisto tai matkat.kajaani@pohjolanmatka.fi.
Tampereen herättäjäjuhlaoppaita on nyt saatavissa
kirkkoherranvirastosta. Oppaasta löytyy ohjelmat ja kartat.
Hinta tarran kanssa 5 e. Myyntiaika 16.5.-27.6.
MERIJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA
Pe 1.6. klo 11.45 Koulun kevätkirkko, Janne Isomaa, Arto
Vähäkangas.
Su 3.6. klo 13 Sanajumalanpalvelus Tähjän kotiseututalolla, Janne Isomaa, Eeva Korhonen. Jumalanpalveluksen
jälkeen kirkkokahvit..
Merijärven seurakuntatoimisto on auki torstaisin klo 9-12,
jolloin toimistossa päivystää kappalainen Janne Isomaa p.
044-7118635. Maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin klo
9-15 yhteydenotot Ylivieskan kirkkoherranvirastoon p. 044
711 8610, perjantaisin suljettu.
Diakoniatyön asiakasasioiden ja kotikäyntien ajanvaraukset
Marjo Karppiselle p. 044-7118631 tai marjo.i.karppinen(at)
evl.fi.
Päiväkerho alkaa syksyllä viikolla 36. Kerho kokoontuu
pappilassa tiistaina klo 9-11. Päiväkerhoikäisiä ovat v.
2013-2015 syntyneet lapset. Päiväkerhomaksu on 17e/
kerholainen/kerhovuosi. Ilmoittautuminen alkaa 14.5.
klo 7 seurakunnan kotisivulla www.ylivieskanseurakunta.
fi etusivulla "tapahtumiin ilmoittautuminen, Merijärven
päiväkerho." Kerhoon otetaan 16 lasta, kerho toteutuu
mikäli ilmoittautuneita on 7. Mahdolliset tiedustelut elisa.
torvikoski@evl.fi, p. 044-7118640.
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
• Kosteuskartoitukset
• Asbestikartoitukset
t
• Vesivahinkoremonti

• Asuntokauppojen

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.

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

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

Päivystämme

24/7

Puh.
0400 445 932

HAAPAJÄRVEN KANTOJYRSINTÄ

* Puiden kaadot
Uudistamme
Muista
* Kantojen jyrsintä
myös
myös
* Haketuspalvelu
kotitalous- viheralueita
* Tarvittaessa viemme vähennys!
oksat ja rungot pois
Kannot 20-60 cm

20-40€ /kpl

JARI KOSKELA,
Haapajärvi p. 040 747 1796

Arja Nevanperä on
uusi Savisillan Santra
Tämän vuoden Savisillan
Santran valinnassaan leijonat korostivat arvonimen
saajan monipuolista järjestöosaamista sekä hänen
panostaan ylivieskalaisen
paikallisperinteen, sivistyksen ja kulttuurin hyväksi.
Nevanperä on toiminut
pitkään muun muassa Pietari Päivärinta -seurassa ja
Ylivieskan kotiseutuyhdistyksessä.
Arja Nevanperä on tullut
ylivieskalaisille tunnetuksi
kirjastosta, jossa hän on
työskennellyt vuodesta 1979
lähtien, jolloin hän aloitti
kirjastoamanuenssina heti
valmistumisensa jälkeen. Tämän jälkeen osaston johtajan
kautta kirjaston johtajaksi,
kunnes jäi eläkkeelle vuonna 2017. ”Työ oli minulle
hirveän tärkeää koko urani
ajan, nyt olen kuitenkin jo
tottunut eläkkeellä olemiseen”, Nevanperä kertoo.
LC Ylivieska/Savisillan
presidentti Aura Hasanen
kertoo että päätös oli yksimielinen: ”Arjan kohdalla
kaikki Santran kriteerit
täyttyivät ja lisäksi lyhyesti
tiivistettynä täytyy sanoa,
että Arja on perusteellinen,
tarkka sekä periksiantamaton ja hänenlaisiaan ihmisiä
tarvitaan lisää”.
Tämän vuoden Savisillan
Santralla Arja Nevanperällä
on erittäin laaja kokemus
järjestötoiminnasta, joista
hän on ammentanut yhteisöllisyyttä. ”Yhdistystyö on
erittäin palkitsevaa ja antaa
paljon enemmän kuin olisin
voinut kuvitella. Sitä kautta
tapaa uusia ihmisiä ja saa
energiaa myös päivittäiseen
elämään”Nevanperä kertoo
iloisesti. ”Yleishyödyllisissä

Ristikoiden
ratkaisut
••••••LUPIINI••J
••••••U•A••A•ALA
••••••TEHO•ILMAN
••••••I•N••L•M•O
BOORI•KAAKKO•E••
O•M•••K•T•UNINEN
KUMI•JAE•H••TT•A
S•E•A••AVARTUA•R
ISLANTI•OU•A•AVU
•UL•O•TUIKKIA•U•
AKANAT•L•K•T•KOI
KA•I•UHATA•EROTA
KARI•SU•A••E•RA•
UT•TEKOSET•TASAN
•TATAARI••••NI•I
PI•I••A•OHJAS•TI
U•I•E•••U•••AJOS
SATUMAA•TUOLI•KT
S•Ä•I•J•O••ETSIÄ
ITÄ•T•O•••••A•OÄ

Vuoden 2018 LC Ylivieska/Savisillan 24. Savisillan Santraksi on valittu Arja Nevanperä. Santran seppelöinti- ja julkistamistilaisuus vietettiin 29.5.2018 klubi-illassa
Pikkuveljessä. Kuva Iina Matikainen.
yhdistyksissä toimiminen
on myös yhteiskunnallisesti
tärkeää ja Arja toivookin
että yhä useampi lähtisi
mukaan. Kysyessäni hänen
ensireaktiotaan nimityksestä
kuultuaan, Arja menee hetkeksi hämilleen ja sanoo ”en
olisi ikinä edes uskaltanut
kuvitella että minut valitaan Savisillan Santrojen
joukkoon, tämä on todella
suuri kunnioitus”Nevanperä
lopettaa.

Santran arvonimi juontaa
juurensa keväälle 1995, jolloin LC Ylivieska/Savisillan
hallitus päätti aloittaa Savisillan Santran arvonimen
luovuttamisen ylivieskalaiselle vapaaehtoistyötä
tekevälle naiselle. Savisillan
Santran valitsevat LC Ylivieska/Savisillan jäsenet.
Koska LC Ylivieska/Savisilta toimii ylivieskalaisten
lasten, nuorten, naisten ja
vanhusten hyväksi, Santran

valintaperusteet on muotoiltu seuraavasti: Savisillan
Santra on ylivieskalainen
nainen, joka vaalii ja edistää
ylivieskalaista ja suomalaista
perinnettä ja toimintaa
kulttuurin, talouselämän,
yhteiskunnan tai sivistyksen
alalla. Muistamisen muotoina heti ensimmäisestä
kerrasta alkaen ovat olleet
kiertopokaali, kunniakirja,
nauha ja kukat.
Elina Kytökorpi

Helppo
Tällä viikolla arvotaan
Ilmainen hiustenleikkuu
Hius ja Kauneus Sanmariissa

Vaikea

Yhteistyössä

Vastaa verkkosivujemme kautta osoitteesta
vieskanviikko.fi/mainoskisa, mikä tämän lehden
mainoksista oli mielestäsi mielenkiintoisin.
Jättämällä yhteystietosi osallistut myös arvontaan.
Aikaa osallistumiseen on pe 8.6. saakka.
Viime kisassa jäätelöannokset Pure Vitaliin voitti
Päivi Häivälä. Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti.
Mielenkiintoisimmaksi ilmoitukseksi äänestettiin
Kuonokomeron mainos.
Seuraa kisaa Facebookissa!
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Ylivieskan kaupunginkirjasto 150 vuotta
Elokuussa Ylivieskan kirjastolla tulee täyteen 150 toiminnan vuotta. Kirjasto juhlii pitkin vuotta erilaisin
tapahtumin ja kesällä juhlahumua laajennetaan ulos
sekä takapihalle että uudelle Kansalaistorille, joka on
valmistumassa kirjaston ja kaupungintalon väliin.

Satupiknik
ti 5.6.
Satutunnit kuuluvat kirjastoon, niin myös Ylivieskassa.
Lapsiperheille suunnattu
juhlavuoden tapahtuma
Satupiknik tiistai-iltana
5.6. klo 17.30-19 tarjoilee
satuja non-stop kirjaston
pihalla (sadesäällä sisällä).
Mukana ovat satutunneilta
tutut tädit Irma Hannula,
Mailis Vilppu ja Paula
Junttila. Nukketeatteriesitykset alkavat klo 17.30 ja
klo 18.15.
Piknik ei ole piknik
ilman herkkuja. Eväistä
tapahtumassa vastaa paikallinen Erä-Jorma kirjaston
piikkiin, joten osallistujille
Satupiknik on maksuton
sukellus kesään ja tarinoiden
maailmaan.

JP Leppäluoto
Kansalaistorilla
la 4.8. klo 13
Musiikki on ollut 70-luvulta
saakka vahvasti mukana
Ylivieskan kirjaston toiminnassa. Juhlakesän huipennus
onkin raahelaislähtöisen
JP Leppäluodon konsertti
Kansalaistorilla la 4.8. klo
13. Ilmaiskonsertissa on
luvassa lyriikkaa ja tummaa
tulkintaa karismaattisen
Leppäluodon taattuun
tyyliin.
Iltapäivällä järjestettävään konserttiin on kaikilla vapaa pääsy. Samalla
tulevat testattua kirjaston
pääsisäänkäynnin eteen
rakentuvan uuden Kansalaistorin mahdollisuudet
tapahtumapaikkana.

Yllä 1971 valmistuneen Ylivieskan kirjaston avajaistyyliä. Alakuvassa Kirjastoapulainen Annikki Liutu
työskentelee 70-luvulla.
Kuvat Ylivieskan kaupunginkirjaston valokuva-arkistosta

Kulttuuri-ilta kirjastossa 1975.Mukana Mimmi Mustakallio, Tapio Hanhineva sekä Lauri ja Lena Koski.

JP Leppäluoto musisoi Kansalaistorilla 4.8.
ja vuosikymmenistä on
Valokuvia
vähemmän kuva-aineistoa
menneiltä
tarjolla, mutta jotakin senvuosilta
näyttelyssä koko tään niistäkin.
kesän
Katse tulevaan
2.6.-31.8. kirjastossa on
näyttelyssä valikoituja valokuvia kirjaston toimintavuosilta. Kirjastovirkailijat
ovat pitkin kevättä selailleet
nostalgisissa tunnelmissa
valokuva-albumeja ja valinneet näyttelyyn kuvia
rakennuksesta, kirjastoautoista, henkilökunnasta ja
tapahtumista.
Monenlaista on 1971
valmistuneen kirjastotalon
seinien sisällä ehtinyt tapahtua. Aiemmista paikoista

Lastenosaston takan suosio on taattu.
ka tuo omat mausteensa
palveluihin. Juhlavuoden
aikana Ylivieskan kirjastoon
on hankittu ensimmäinen
lainausautomaatti. Kesän
kynnyksellä on hankittu
myös tablettitietokoneita

lainattaviksi kirjastokortilla
ja pin-koodilla. Syksyn kuluessa suunnitellaan muun
muassa lehtilukusalin omatoimiaukioloa ja uudistetaan
lastenosastoa kalusteilla.

Maailma on muuttunut, niin
myös kirjastot. Perusajatus
on edelleen tiedon, kulttuurin ja sivistyksen tuominen
ihmisten saataville tasapuolisesti ja maksutta. Entistä
enemmän kirjastoista on
tulossa myös kansalaistoiminnan foorumeita ja
tapahtumapaikkoja.
Ylivieskan kirjastossa
tilat asettavat rajat toiminnan laajentamiselle,
Yllä nuorten levyraati kirjastossa 90-luvulla. Alla kirjasmutta toisaalta tekniiktotoimenjohtaja Riitta Suonpää palautusluukulla
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sunPAMPAS

Nuorten konsertti
Kauppatorilla
8.6. klo 18.

YLIVIESKAN KAUPUNKIFESTIVAALI
9.-10.6.2018

WAGTAILS
Vapaa pääsy!

YLIVIESKAN JÄÄHALLI - KALAJOKILAAKSO AREENA

www.ylivieska.fi/sunpampas

Tervetuloa!

Liput K-18 tapahtumailtaan ennakkoon 25 €. Ovelta 30 €. VIP-liput 50 €. Liput Ti-Ti nallen esiintymiseen 15 €. 4 hengen perhelippu 50 €.
Liput myynnissä www.lipputoimisto.fi ja Akustiikan lipunmyynnissä, avoinna ma-pe 12-18 ja la 12-15. Koulukatu 2 B, p. 044 429 4545. Ryhmävaraukset arkisin klo 8-16 p. 044 429 4543.

Uudistunut Sun Pampas aloittaa festivaalikesän
saadaan mahdollisimman
sujuva asiointi.Lisäksi tapahtumassa on mukana
myös muita paikallisia toimijoita ja ruokapuolella
Ravintola Citrus myy omia
ruokatuotteitaan kuten pizzaa ja kebabia ja Popula
Team 90 ry:n porukka muun
muassa makkaraa, kahvia ja
Tapahtuman kokonaisilme jotta akustiikasta saadaan
virvokkeita. Kulttuurijohtaja
uudistetaan ja uutena on toimiva. ”Tätä varten halKatriina Leppänen kermyös katsomon ylätasan- liin tuodaan myös erilaisia
tookin, että hän on todella
teelle järjestettävä VIP- kankaisia elementtejä ja
tyytyväinen siihen, että myös
alue. VIP-lipuun sisältyy tokihan ne luovat akustipaikalliset yritykset ovat lähcoctail-buffet –tyyppinen sen hyödyn lisäksi myös
teneet mukaan järjestelyihin.
ruokailu juomineen ja tunnelmaa. Turvallisuus
”Yhteistyö eri toimijoiden
alueelta on esteetön näkymä on erittäin tärkeään lavan
kanssa on sujunut todella
esiintymislavalle. VIP-puo- rakentamisessa ja tulee ottaa
hyvin ja toiveissa on, että
lesta vastaa Akustiikan oma myös huomioon esiintyjien
ihmiset tulevat mukaan
henkilökunta tapahtuma- oma kalusto, kuten soittimet, Paikallisuus
festivaaleille.” Kesäkuun
sihteeri Terhi Saarimaan valaistus ja mahdollinen näkyy Sun
alku on yleensä ollut Sun
johdolla. Lavarakennelma pyrotekniikka. Lisäksi muun Pampasissa
Pampasin järjestämisen
tulee olemaan katsomon muassa lauantaisen Ti-Ti
vastapäiväisellä seinämällä, Nallen esiintyjien isot puvut Koska esiintymislava sijait- ajankohta ja hyvä aloitus
lähes koko pitkän seinän vaativat tilaa lavalla”, Mäki see katsomoa vastapäätä, kesälle. Leppänen myös
hallin molemmat päädyt kertoo, että esiintyjiä karmittainen ja sen toteuttaa kertoo.
saadaan muuhun käyttöön. toitettaessa haluttiin luoda
Ylivieskan ÄänentoistoNäihin sijoitetaankin an- monipuolinen kokonaipalvelut Oy, joka vastaa Myös
niskelupisteet, joista tänä suus, jossa jokaiselle löytyisi
lavarakennelman lisäksi valaistuksella
vuonna vastaa Ravintola mieleinen esiintyjä. ”Hamyös äänentoistosta. Yri- luodaan
10-Kerho. Ravintoloitsija luamme luoda tapahtuman,
tyksen toimitusjohtaja tunnelmaa
Janne Säilynkangas kertoo, joka innostaa ihmisiä tulla
Mikko Mäki kertoo, että
jäähalli kaikuisana tilana Valotekniikasta vastaa että molempiin päätyihin kuuntelemaan esiintyjiä ja
vaatii hyvän suunnittelun, Kulttuurikeskus Akustii- tehdään baaritiskit, jotta viettämään aikaa mukavisEnsi viikonloppuna pidettävän Sun Pampas -kaupunkifestivaalin areenakonsertit järjestää tänä
vuonna Ylivieskan Kulttuuripalvelut. Tapahtuma on
kaksipäiväinen ja se järjestetään Ylivieskan jäähallilla. Kulttuuripalvelut ovat uudistaneet konseptia ja
näin ollen toivovat, että väki saataisiin liikkeelle ja
tapahtuma pysymään jatkossakin Ylivieskan kesässä.
Yleisötavoite on 1500 henkilöä kummallekin päivälle.

Ylivieskalainen tiskijukka Tuomas Elsilä eli DJ
Roisto soittaa Sun Pampas
–tapahtumassa tulevana
viikonloppuna eli 9.-10.6.
Maailmallakin mainetta
niittänyt DJ ei ole niinkään
hyvin tunnettu Ylivieskassa,
vaikka hänen kappaleillaan
on yhteensä yli 15 miljoonaa
kuuntelukertaa. 37-vuotias
Elsilä asui 18-vuotiaaksi
saakka Ylivieskassa, jolloin
hän muutti opiskelemaan
Rovaniemen Yliopistoon.
Tämä ei kuitenkaan tuntunut ihan omimmalta, joten
hän siirtyi opiskelemaan
Turun Taideakatemiaan
ja valmistui Digital arts
-linjalta medianomiksi.
Opiskelujen jälkeen tie
vei Helsinkiin, jossa hän jo
aloittikin musiikkitoimin-

kan käyttöpäällikkö Paavo
Helminen. Hänen huolehtii
perustekniikasta ja on lisäksi
opastamassa vierailevien
artistien teknikkoja. ”Paikalliset bändit käyttävät
meidän rakentamaa tekniikkaa, mutta vierailevat
artistit tuovat lisäksi myös
omaa tekniikkaa sekä henkilökuntaa niitä hoitamaan.
Hallin kattoon laitetaan
noin seitsemänkymmentä
jouluvaloista tehtyä terttuasetelmaa, jonka lisäksi
muun muassa led-valoja
lattiatasoon”, Helminen
paljastaa.

sa ja hyvin rakennetuissa
puitteissa. Tavoitteena olisi
saada molemmille päiville
noin 1500 ihmistä viihtymään esiintyjien ja artistien
parissa. Siitä olisi hyvä ryhtyä jatkamaan tapahtuman
kehittämistä myös tuleville
kesille”, Leppänen toteaa.

Illan päättää oululainen Suvi
Teräsniska. Sunnuntai käynnistyy bändikatselmuksessa
menestyneen raahelaisen The
Georgies –yhtyeen voimin.
Tämän jälkeen lavan valloittaa legendaarinen Katri
Helena ja illan jäähallissa
päättää Juha Tapio. Festivaalin juonnosta vastaa ylivieskalainen Markus Kaarto
Monipuolinen
ja välimusiikit hoitaa maaohjelmailmalla mainetta niittänyt
kokonaisuus
ylivieskalainen DJ Roisto.
Lauantai aloitetaan jo päi- Jäähallin kokonaisuuden
vällä Ti-Ti Nallen ja Riitan lisäksi Kauppatorilla järyhteisen 30-vuotisjuhlakon- jestetään nuorille suunnattu
sertin merkeissä. Iltaohjel- vapaapääsyinen konsertti,
man puolestaan aloittaa jossa esiintyy jo mainetta
paikallinen Borduna-yhtye, niittänyt ylivieskalainen
jonka jälkeen lavalle nousee bändi Wagtails.
pari vuotta sitten perustettu
Elina Kytökorpi
Pauli Hanhiniemi Retkue.

DJ Roisto myös Sun Pampasissa

kahteen otteeseen. Ensimmäinen klubikeikka oli viime
vuoden lokakuussa Ranskan
Toulousessa Opium Clubilla, jossa väkimäärä oli noin
viisisataa. Viimeisin keikka
oli tämän vuoden pääsiäisenä Lontoon Egg Clubilla, joka on yksi Lontoon
suosituimmista klubeista.
”Illan aikana väännettiin
paljon vitsejä, sillä egg on
suomeksi kananmuna ja
nan. Parin vuoden kuluttua sehän liittyy olennaisesti
ajatukset kuitenkin kääntyi- pääsiäiseen”, Elsilä naurahvät takaisin Ylivieskaan ja taa. Ulkomaan keikkoja on
hän päätti palata kotipaik- tulossa lisää ja DJ Roisto
kakunnalleen vuonna 2010. on buukattu juhannuksen
jälkeen Varsovaan, jossa
Keikoilla
hän esiintyy suuren peliyhtiön Huuuge GameEuroopassa
sin yksityistapahtumassa.
Ulkomailla DJ Roisto on ”Tapahtuma järjestetään
soittanut tähän mennessä suuressa kartanossa ja sinne

on odotettavissa noin 300400 yrityksen työntekijää.
Olen itsekin kiinnostunut
pelialasta, joten siellä saattaa
luoda hyviä kontakteja”.

saa”. Sun Pampasissa DJ
Roisto aikoo soittaa helposti
tanssittavaa kesämusiikkia,
niin uudemman kuin vanhemmankin tyylistä discoa.
Luonnollisesti kuullaan
Keikkailua myös myös hänen itsensä teSuomen kesässä kemään musiikkia, joita
moni on varmasti kuullut
Ylivieskan lisäksi Suomessa jo aiemmin radiosta. EsiDJ Roistolla on tänä kesä- merkiksi runsaasti radiossa
nä keikkoja muun muassa pari vuotta sitten soinut
Kokkolassa, Lohtajalla, Ou- Apart in Love –kappalussa, Salossa ja Turussa. le sai paljon julkisuutta
Elokuussa Lohtajan Me- myös maailmanlaajuisesti.
ripaviljongissa järjestettävä ”Viime vuonna julkaistu
tapahtuma tehdään uudella No regrets -kappaleeni soi
konseptilla, jonka järjestämi- myös Pekingin talviolymsessä Elsilä on ollut mukana. pialaisissa hallimusiikkina”,
”Tämän konseptin mukaisia Elsilä kertoo hymyillen.
tapahtumia on tarkoitus ”Kuunnelluin kappaleeni
järjestää jatkossakin, joten on kuitenkin tekemäni reodotan mielenkiinnolla mix Charlie Puthin How
millaisen vastaanoton se Long –kappaleesta, jota

on kuunneltu jo yli viisi
miljoonaa kertaa Spotifyssä.
Viimeisin julkaisuni on All
Yours, jonka olen tehnyt
yhteistyössä PowerDress
–nimisen artistin kanssa”,
Elsilä luettelee. Kappaleet
ovat kuultavissa esimerkiksi
Spotifyssä ja YouTubessa ja
varmasti myös Sun Pampasissa. ”Soitan lauantain ja
sunnuntain aikana yhteensä
viisi kertaa eri esiintyjien
välissä ja jokainen setti
kestää noin 45 minuuttia.
Ja mikäli haluaa seurata
musiikkiani, tekemisiäni ja
vaikka tulevia keikkoja, niin
minut löytää Facebookista
Facebookista ja Instagramista nimellä Roisto”, Tuomas
Elsilä aka DJ Roisto lopettaa
hymyssä suin.
Elina Kytökorpi
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Tyttöjen jääkiekossa
vauhdikas kausi
yli 60 pelaajan voimin. Pelejä
pelattiin puolikkaalla ja
täydellä kentällä. Varsinkin
E-tyttöjen sarjassa käytiin
tiukat kamppailut Jokilaaksojen ja Oulun seudun
joukkueiden kesken, päätTyttökiekkoilun kausi al- Saastamoinen ja Kärppien tyen Jokilaaksojen tyttöjen
koi syksyllä eri seuroissa naisten valmentaja Mira voittoon.
Mini Aurora -turnaukjärjestetyllä Girls Hockey Kuisma opettivat lajitaitoja
day -tapahtumalla, jos- luistelusta ja pelaamisesta. seen joukkueita osallistui
Huhtikuun alussa Joki- ympäri suomen. E-sarjan
sa kaikki halukkaat tytöt
pääsivät kokeilemaan jää- laaksojen seuroista koot- kirkkaimmat mitalin ratkotkiekkoa ohjatusti. Kausi tu tyttöjoukkue osallistui tiin kuitenkin Jokilaaksojen
jatkui harjoituksilla omissa Piispalassa järjestettyyn ja Oulun seudun tyttöjen
seurajoukkueissa. Tammi- D-tyttöjen valtakunnalliseen kesken. Tällä kertaa kirkkain
kuulla harjoittelun tuloksia turnaukseen. Turnauksessa mitali meni Oulun seudun
testattiin Haapajärvellä vastassa oli vastassa ni- joukkueelle, Jokilaaksojen
Kiilojen toimesta järjes- mekkäitä joukkueita, kuten tyttöjen ollessa hopealla.
Myös pienen kentän
tetyssä pelitapahtumassa. HPK ja TPS. Jokilaaksojen
Tapahtumaan osallistui n. tytöt eivät kuitenkaan nimiä sarjassa koettiin voitolli70 tyttöä Jokilaaksoista ja kumartaneet vaan voittivat sia pelejä Kärppien, TeOulun seudulta. Osallistujat turnauksessa kaikki otte- räskiekon ja Jokilaaksojen
jaettiin järjestäjän toimesta lunsa ja sen myöstä koko tyttöjoukkueiden toimesta.
Huhtikuun lopulla Lajoukkueisiin puolikkaan ja turnauksen.
ison kentän peleihin. Jaot
G-E ikäluokkien kauden pin- ja Pohjoisen alueen
olivat varsin onnistuneet ja päätapahtumana oli valta- 03-05 syntyneet tytöt leipäivän aikana nähtiin iloisia kunnallinen Mini Aurora reilivät Rovaniemellä Jääja tiukkoja pelejä.
-turnaus Oulun Linnan- kiekkoliiton järjestämässä
Tammi – ja helmikuussa maalla toukokuun alussa. avoimessa kartoitustapahtuoli tyttöjen taitojäät Ylivies- Turnaukseen valmistava massa. Rovaniemellä annetkassa ja Nivalassa. Jääkiek- pelitapahtuma järjestettiin tujen näyttöjen perusteella
koliiton aluevalmentaja Jari Oulaisissa huhtikuun lopulla valitaan tyttöjä tuleviin
Jokilaaksojen tyttökiekkoilijat harjoittelevat ja pelaavat
pääasiallisesti yhdessä poikien kanssa, kukin omien
seurojensa joukkueissa. Tytöillä on kuitenkin myös omia
harjoitus -ja pelitapahtumia. Päättyneellä kaudella
pelkästään tytöille tarkoitettu toiminta oli vilkasta.

Leijonanpentu tapahtumiin
Kuortaneelle.
Tapahtumien järjestelyistä ovat pääasiallisesti
vastanneet paikalliset jääkiekkoseurat, mutta myös
jääkiekkoliitto panostaa
vahvasti tyttöjen jääkiekko
toimintaan. Kuluneella kaudella jääkiekkoliitto valitsi
pohjoiselle alueelle kaksi
uutta tyttökiekkokouluttajaa. Jussi Rissasen jokilaaksojen alueelle ja Mika
Ronkaisen Oulun seudulle.
Tyttökiekkokouluttajien
pääasiallinen tehtävä on
koordinoida ja tukea seurojen tyttökiekkotoimintaa
ja ponnistuksia harrastajien
lisäämiseksi.
Uusi kausi käynnistyy
taas elokuussa ja kaikki
jääkiekosta kiinnostuneet
tytöt ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Olethan
yhteydessä alueesi jääkiekkoseuraan.
Jussi Rissanen
tyttökiekkokoordinaattori
Jääkiekkoliitto

Apteekkarin kynästä

KESÄIHON HOITO

Ihoa ja sen hoitoa ei kannata unohtaa kesälläkään.
Iho on kehomme suurin elin, jolla on monta tärkeää
tehtävää: se toimii kehomme suojakerroksena, se
eristää ja auttaa lämmönsäätelyssä, siinä on tuntoaisti.
Iho koostuu kolmesta kerroksesta, joista uloin on
orvaskesi. Orvaskedessä uloimpana on sarveiskerros
eli marraskesi. Ihosolut muodostuvat orvaskeden
sisäosassa, josta ne usean viikon kuluessa kulkeutuvat ulommaksi ihossa kovettuen ja lopulta kuollen.
Marraskesi koostuu kuolleista ihosoluista, jotka
pinnalta hilseilevät pois. Marraskeden liuskaisia
ihosoluja sitovat yhteen rasva-aineet, jotka tekevät
ihon ihon uloimmasta kerroksesta niin tiiviin että
syntyy tehokas suojakerros. Jotta suojakerros pysyy
kestävänä ja kimmoisana, se tarvitsee kosteutta
ihon syvemmistä kerroksista tai päältäpäin. Tärkeä
suojatekijä on myös ihon pinnan happamuus, joka
tekee ympäristön epäsuotuisaksi bakteereille.
Ihon peseminen liian voimakkailla pesuaineilla tai
liian kuumalla vedellä heikentää suojakerrosta. Iho
ärtyy ja kuivuu, ja ihottumien riski kasvaa.
Ihonhoito sekoitetaan usein kauneudenhoitoon ja
siksi ehkä ajatellaan että se on turhuutta. Tosiasia
kuitenkin on, että ihoa on hoidettava, jotta se kykenee
toimimaan suojanamme mahdollisimman hyvin.
Ihoa on myös puhdistettava ja suojattava. Ihonhoito on kasvojen hoitoa, käsien ja jalkojen hoitoa
sekä tietenkin vartalon ihon hoitoa – unohtamatta
hiusten hoitoa.
Kesällä tärkein asia ihon hoidossa on auringolta
suojaus. Auringon paahde vanhentaa ihoa ja kasvattaa
ihosyövän riskiä, varsinkin jos iho pääsee toistuvasti
palamaan auringossa. Auringonsuojavoiteita on hyvä
syy käyttää, oleskelua keskipäivän paahtavimmassa
auringossa on hyvä syy välttää ja suojaavia vaatteita
on hyvä syy käyttää. Auringon punaiseksi polttamaa
ihoa näkee keväällä ja alkukesällä aivan liian paljon.
Vaikka monen iho on kesällä paremmassa kunnossa
kuin talvella, tämä ei tarkoita että kesällä iho on
hoitovapaa. Ihon kosteuttaminen rasvaamalla on
tärkeää aina. Kesällä vain käytetään kevyempiä ja
juoksevampia voiteita kuin talvella. Kuivaihoinen
on kesälläkin kuivaihoinen, ja ihon kostutus on
kuivaihoiselle erityisen tärkeää. Vartalon ihon voitelu kannattaa tehdä heti suihkun jälkeen hieman
kostealle iholle, jolloin imeytyminen on parempaa
ja ”teho” voimistuu.
Perusvoiteet ovat ihonhoitotuotteita, joita löydät
vain apteekeista. Voit hoitaa ihoasi ilman hajusteita
sekä ilman tavallisimpia ärsyttäviä tai herkistäviä
kosmetiikan aineosia. Tuotteet on pyritty tekemään
herkkäihoisille sopiviksi. Useissa perusvoidesarjoissa
löytyy myös hiustenhoitotuotteita. Kesämökillä
saatat arvostaa myös sitä, että tuotteet kuormittavat
ympäristöä mahdollisimman vähän. – Apteekista siis
löytyy hyvät kesätuotteet kesäiholle, ja hyvät neuvot
niiden käyttöön.
Voit itse vaikuttaa ihosi hyvinvointiin myös ravitsemuksella. Yritä syödä kevyesti siten, että ruokavaliossa
on paljon kesän tuoreita kasviksia. Kalat sisältävät
paljon iholle hyviä rasvoja. Apteekista löytyy myös
ihon hyvinvointiin tarkoitettuja ravintolisiä. Ja pidä
huoli, että juot runsaasti pitääksesi nesteytyksesi
kunnossa. Vesi on paras janojuoma joten pidä kahvin
ja virvoitusjuomien kulutus kohtuudessa.
Hyvää alkanutta kesää kaikille apteekin asiakkaille!

Linnanmaalla pelatussa Mini Aurora -turnauksessa G-F sarjassa Jokilaaksojen joukkue sai vastaansa Vaasan Sportin.

Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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Kulttuuri

Elly Griffiths: Januksen kivi
Nopeaan tahtiin ilmestyneet
Rurh Galloway -mysteerin
kirjat ovat edenneet jo toiseen osaan.
Aloitussarjan kirja Risteyskohdat oli mukavaa
luettavaa. Samaa kaavaa
jatkaa myös tämä toinen
osa Januksen kivi.
Januksen kiven tapahtumat sijoittuvat muutamien
kuukausien päähän Risteyskohtien tapahtumista.
Ällistyksekseen Ruth
huomaa olevansa raskaana
ja tulossa myös yksinhuoltajaäidiksi. Lapsen isä on
todennäköisesti jo naimisissa
oleva rikospoliisi Harry
Nelson.

Kirjan tapahtumatkin
seuraavat tiiviisti Ruthin
raskautta liittyen samalla
kirjan rikosjuoneen.
Kuten edellisissäkin kirjoissa tapahtumat liikkuvat
arkeologisissa kaivauksissa
ja niissä paljastuvissa löydöissä. Alueella on menossa
kaksi kaivausta. Yliopiston
järjestämä roomalaisajan
kaivaus rannalla ja kaupungissa sijaitseva entisen
lastenkodin purkutyömaalla
tehtävä kaivaus.
Kaupunkikaivauksesta
tuleekin mielenkiintoinen,
kun kaivauksissa löytyy sisääntuloporttien kynnyksen
alta päätön lapsen ruumis.

Tästä alkaakin melkoinen
kysymysten sarja, johon
Nelson etsii vastauksia ja
kukapas muu apuna kuin
Ruth.
Monia ratkaisuvaihtoehtoja tapaukseen löytyy ja
myös useampia vaihtoehtoja
karsiutuu pois.
Tutkimuksissa selviää,
että kynnyksen alla olevalla
haudatulla uhrilla lepytetään
kaksikasvoista Janusta, joka
on ovien ja kulkuväylien
jumala, tällä tavalla talo sai
suojeluksen.
Luututkimuksissa saadaan lapsen ikä selville ja
tutkimukset voidaan sijoittaa
talossa ennen asuneisiin

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.
Viikottaiset ohjelmatuokiot pääsääntöisesti tauolla
kesä-elokuun. Seuraavat ohjelmat läpi kesän:
ti klo 10 Lähdetään yhdessä aamukävelylle ja ihastellaan
kesäistä luontoa. Säävaraus.
ke klo 13 Yhteislaulutuokio jatkuu viikottain myös kesällä.
ke klo 18 Miesten ilta. Miehet jatkavat kokoontumisia
läpi kesän tuvalla. Poikkeuksista tiedotetaan illoissa
(esim. retket) ja Tuokiotuvalla.
to klo 8-10 Kotikartanon kuntosali käytettävissä läpi
kesän.
Alla muuta tulevaa kesäohjelmaa (muutokset mahdollisia – viimeisin tieto tuvalla ja www.facebook.com/
tuokiotupa):
to 7.6. klo 13-15 SenioriKahvila avoinna, Sorviston
kylätalo.
la 9.6. klo 14-18 YHESSÄ! -festivaali Tuokiotuvan
viereisellä Melenderin niityllä. Tupa auki 11-18.
su 10.6. klo 14-16 Sun Pampas! -piknikkonsertti Melenderin aukiolla. Tuvalla kahvia ja grillimakkaraa
Tupa auki klo 11-16.
ma 11.6. klo 17 Järjestöjen iltakahvit Tuokiotuvalla.
Tervetuloa tutustumaan!
ke 13.6. klo 15-18 Yhteisestä Ovesta ry/Tuokiotupa
iltatorilla.
to 14.6. klo 13-15 SenioriKahvila Pylvään kylätalolla.
Tänään kuljetus myös keskustasta. Hinta 5 euroa/hlö
(sis. kyyti ja pullakahvit). Lähtö Tuokiotuvalta klo 12.30,
paluu n klo 15. Kyytiin pääsee myös Vähäkankaantien
varresta n klo 12.40.
to 14.6. klo 18 Yhteisestä Ovesta ry kesäjuhla jäsenille
ja kaikille toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille.
Kuljetus tuvalta klo 17.45.
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. Toiminnasta
vastaa Yhteisestä Ovesta ry/Tuokiotupa yhdessä kyläyhdistysten 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 7.6. klo 13-15 SenioriKahvila avoinna, Sorviston
kylätalo
- lähikylien asukkaille kuljetus kotoa, varaukset: 044 987
2895/ Tuokiotupa. Ohjelmassa tänään mm. pienoissketsi
”Bertta ja Iita puhelimessa”.
to 14.6. klo 13-15 SenioriKahvila avoinna, Pylvään
kylätalo
- lähikylien asukkaille kuljetus kotoa, varaukset: 044 987
2896/ Tuokiotupa. Kuljetus tänään myös keskustasta
(hinta 5 e sis. kyydin ja kahvituksen). Kuljetus lähtee klo
12.30 Tuokiotuvalta Kyytiin pääsee myös Vähäkankaan
tien varresta n klo 12.40. Sään salliessa ohjelmaa myös
ulkona
Tulossa:
to 21.6. klo 13-15 SenioriKahvila avoinna, Sorviston
kylätalo
to 28.6. klo 13-15 SenioriKahvila avoinna, Pylvään
kylätalo
Lämpimästi tervetuloa mukaan!

asukkaisiin. Spensin perheeseen sekä Katolisen kirkon
pitämään lastenkotiin.
Kirja oli mielenkiintoisempi kuin ensimmäinen osa
Risteyskohdat. Muinaiset
vanhat uskomukset ovat
hieno lisä. Myös kirjassa
jaksojen välissä olevat päiväkirjakirjoitukset antavat
mukavan lisän tähän mystiseen jännitysnäytelmään.
Ehkä hiukan saman toistoa
ensimmäiseen osaan verrattuna, mutta ei haitaksi asti
kuitenkaan. Ja tästä kirjasarjasta on tulossa kolmas
osa nyt kesällä.
Eira Someroja

Ylivieskan työttömien
yhdistys ry
Ylivieskan työttömien yhdistys ry:n
ylimääräinen ylimääräinen yhdistyksen kokous.
Ti 19.6.2018 klo 12:00. Sääntömuutosasia.
Osoite: Joutsentie 11, 84100 Ylivieska
Tervetuloa! Terveisin hallitus

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

Myydään

Vuokrattavana

5 kpl vanhoja ikkunoita
(150x40 cm). Hp. 5 € /kpl.
Puh. 044 042 8767.

Minikaivuri Kubota KX36-3.
Paino 1600 kg ja kumitelat.
3 kauhaa + kallistuva liitin
ja puskulevy. Kuljetus mahdollista. Puh. 044 282 4180.

M-B 200 Kompressor Sport
Coupe vm. 2001 aj. 236000
juuri katsastettu h. 2300€. Yksiö Ylivieskassa Lukkarinkatu 4. Siistikuntoinen
Puh. 046 963 7089.
39-neliöinen asunto. EnHyvälaatuista ja kuivaa koi- simmäisessä kerroksessa.
vuklapia 1000 ja 1500 litran Vapautuu 1.7.2018 alkaen.
Ylivieskan Latu
säkeissä. Puh. 050 446 7870. Vuokra 435 €/kk sisältäen
vesimaksun. Vuokravakuus
Melontaan tutustumisillat Hamarin uimarannalla Toyota Corolla, porrasperä 435 €. Luottotiedot tarkiskesäkuun keskiviikkoisin klo 18-20. Tervetuloa tutus- vm. -97, Moott. 1.6. Aj. tetaan.Kuvia voin lähettää.
tumaan melontaan ja kokeilemaan kajakkiyksiköllä ja/ 267 t. Naisen käytöstä. P. Puh. 044 282 4180.
tai -kaksikolla melontaa sekä sup-lautailua. Tapahtuma 050 322 1108.
on maksuton.
Vuokralle tarjotaan halli/
Kuntomelonta Hamarilta kesäkuun keskiviikkoisin
varasto-osake Ylivieskan
klo 20-21. Melomme kalajokea pitkin noin tunnin
taajamasta. N. 50m2. HalOstetaan
ajan. Kajakkivaraukset Sarilta sarianelmi@gmail.com. Iso yksiö tai kaksio Ylivieskan lissa wc, vesipiste ja komero.
Kajakkivuokra 5€/jäsen 10€/ei jäsen.
ydinkeskustasta, etelä- tai län- Lämmitys sis. vuokraan.
Polut ja laavut tutuksi Hamari. Maanantaina 4.6. Kevään siparvekkeella. Yhteydenotot Heti vapaa! Vuokra sisältää
viimeisenä Polut ja laavut kohteena Hamarin uimaranta, klo 11-19 välisenä aikana. Puh. alv. 24%. Yhteydenotot
jossa mahdollisuus kokeilla melontaa.
045 7871 9811.
045 128 7417.
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1. 1990.
2. Kurottaja.
3. Metsähyttynen.
4. Aleksanteri II:n julistuksessa 1858 Suomen siirryttyä
Ruotsin hallinnasta Venäjän
alaisuuteen.
5. Mikko Alatalon.
6. Suomen Valkoisen Ruusun

I luokan mitalin.
7. Wasabi.
8. 90-vuotias.
9. Haapavedellä (jaetulla sijalla
Hollolassa sijaitsevan Tiirismaan maston kanssa, 327 m).
10. Nokia 1011 (myös nimellä
Mobira Cityman 2000).
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Ristikoiden vastaukset sivulla 6.

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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Kuka mitä häh -vastaukset
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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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HAAPAJÄRVI HAAPAVESI KALAJOKI
NIVALA OULAINEN PIIPPOLA
YLIVIESKA

MILLAISIIN KENKIIN SINÄ HALUAISIT?
JEDU on sinua varten, jos suuntanasi ovat ammatilliset
opinnot, haluat vaihtaa alaa, päivittää ja laajentaa osaamistasi ammattilaisena tai hankkia pätevyyksiä! JEDU on
myös sinua varten, jos omaat paljon työkokemusta, mutta sinulla ei ole vielä tutkintoa. Tehdään yhdessä osaamisestasi virallista!
JEDU tarjoaa ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja niin nuorille
kuin aikuisillekin.

YLIVIESKAN
Kaupunginkirjasto

Suljettu huoltotöiden vuoksi 2.6.-5.8.2018.

LASTEN
SATUPIKNIK

Yksittäiset pelivuorot varattavissa kesäkuun ajan
ma-pe klo 7-15. Heinäkuussa vain vakiovuorot.

KIRJASTON PIHALLA
(SADESÄÄLLÄ SISÄLLÄ)

TI 5.6.2018
KLO 17.30 - 19.00

Hyvää kesää!

SATUTUOKIOITA
NON-STOP
NUKKETEATTERIA
KLO 17.30 JA 18.15
TARJOILUA
VAPAA PÄÄSY

TERVETULOA!

Tutustu, hae ja aloita opintosi joustavasti
oman aikataulusi mukaan!

Ilmoitus Vieskan Viikossa

huomataan!

Tutustu koko
koulutustarjontamme
netissä jedu.fi
Skannaa QR-koodilla
suoraan koulutuskalenteriin.

LAKKIAISJUHLA
JATKUVA HAKU
on aina auki!

 Sälekaihtimet
Sälekaihtimet
 Hyönteissuojat
Hyönteissuojat
 Parvekekaihtimet
Parvekekaihtimet

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

Ylivieskan Liikuntakeskuksessa
lauantaina 2.6.2018 klo 10.00.
Tervetuloa!
Rehtori

0440848
323 0848
044 323

valli.jussi@kotinet.com • www.kaihdintuote.fi
valli.jussi@kotinet.com • www.kaihdintuote.fi
Ylioppilaiden kenraaliharjoitus perjantaina klo 18–19
Uutta!
Nyt tarjolla myös
tutkinnon osia
eri aloilta.

Facebook “f ” Logo

@jeduofficial
CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Seuraava Vieskan Viikko ilmestyy
perjantaina 15.6.
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 12.6.

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

sekä muut autojen huoltopalvelut kaikkiin merkkeihin.

AUTOFIXI

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

Tarvittaessa Fixus-rahoitus
autoremontteihin.

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

Kaikki
näköislehdet
luettavissa
ilmaiseksi
www.vieskanviikko.fi

KANTOJYRSINTÄÄ

Kannot pois pihalta
ja puutarhasta!

alvelu on
Kantojyrsintäp
ohjanmaan
i-P
sk
Ke
a
ill
saatav
anmaan
hj
Po
sja Pohjoi
talousalueilla.

VIESKAN KANTOJYRSINTÄ
Niko 044 047 3402 • Jari 044 047 3401

www.vieskankantojyrsinta.com

