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OSTAMME JA NOUDAMME

ROMUAUTOT

YLIVIESKAN KESÄÄ
HELAALAN MYLLYN KESÄKAHVILA
MYLLYAUKIOLLA, KAUPPAKATU 12
Tunnelmallisessa vanhassa myllyssä lounaskahvila,
matkailuinfo ja Lipputoimiston myyntipiste.
Aukiolla esiintyjiä lauantaisin klo 12.
Avoinna 16.-17.6. 10-16.
Avoinna 25.6. alkaen ma-pe 10-18, la-su 10-16.
PUUHKALAN KOTISEUTUMUSEO JA
KESÄKAHVILA KERTTU, PUUHKALANTIE 6
Idyllinen museomiljöö näyttelyineen. Pääsymaksu
6 / 2 € sisältää kahvin/teen/mehun ja leivonnaisen.
Avoinna 13.6. alkaen ke-pe 12-18, la-su 11-15.
ILTATORIT KAUPPATORILLA, RAUTATIEKATU 17
Kesäkuusta elokuuhun keskiviikkoisin 15-18.
KULTTUURIKESKUS AKUSTIIKKA
11.7. klo 18 Puolustusvoimien
Varusmiessoittokunta - Juhlasoitto. Liput 10 €.
27.7. klo 19 Dave Lindholm - Kynä & Kumppanit.
Liput ennakkoon 20 € ja ovelta 25 €.
29.7. klo 19 Täydenkuun tanssit.
Liput 30 €. Opiskelijat, työttömät, ym. 20 €.
Lunasta lippusi www.lipputoimisto.fi, tai Helaalan
Myllyltä. Lipunmyynti palvelee kesälläkin tuntia ennen
tapahtumia Akustiikassa, Koulukatu 2B. 044 429 4545.

Tervetuloa - Ylivieskan Kulttuuripalvelut

AVOMINNE KLINIKAT
HELSINKI - RIIHIMÄKI - LAHTI - TAMPERE - KOKKOLA - OULU

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

TEHOKASTA HOITOA
PÄIHDE- JA
PELIRIIPPUVUUTEEN
SEKÄ LÄHEISILLE
www.avominne.fi

Tilaa meiltä työelämän päihdekoulutus
Kirjamme
Viimeinen pisara
-toipumisen
avaimet
NYT MYÖS
ÄÄNIKIRJANA!

ALE KANTO-20 %

KesäKultakorut

Erä kultariipuksia

Kultainen
RISTIRIIPUS

9

-50 % JYRSINTÄÄ

Alk.

90
Paljon HOPEAKORUJA

-20 %--70 %

Sepon Kulta
www.seponkulta.fi

Rantakatu 8 ja Prisma keskus, KOKKOLA

Kauppakeskus Kärkkäinen, YLIVIESKA

Sivulla 9
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VIESKAN
KANTOJYRSINTÄ
Niko 044 047 3402
Jari 044 047 3401
www.vieskankantojyrsinta.com

RAKENNATKO, REMONTOITKO?
Meiltä saat puutavaran sekä muut tarvikkeet
rakentamiseen. Meiltä myös kesän
terassipuutavat sekä ulkoverhoukset.

089

23x145 Ulkoverhous
- Pohjamaalattu
- B- laatu
- UYM

€/jm

PUUMESTA YLIVIESKA
Korjaamontie 29
84100 YLIVIESKA
puh. 044 357 1210
www.puumesta.fi

AVOINNA:
ma - pe 7:30 - 16:30
la 9.00 – 13.00
TERVETULOA!

SE PALVELEVA PUUTAVARALIIKE!

SINULLE SUUNNITELTU

TALOPAKETIT
ALAVIESKASTA JO

50

VUODEN AJAN

Ei hätää! Tämän helpommaksi se ei enää mene:
Tuokaa likaiset mattonne
pe 15.6. - ke 20.6.
Kirppis Ruususeen,
Valtakatu 13
Mattonne kuljetetaan
pesulaan keskiviikkona

Mattonne pestään
ja kuivataan (vesipesu 30 asteessa)
Saatte tekstiviestin kun
mattonne on noudettavissa

Pesuhinnat maton koosta
riippumatta VAIN:
ALUEEN TALOPAKETTIMYYNTI TEHTAALTA:
Tapani Yrjölä
044-7309238
tapani.yrjola@vieskanelementti.fi

WWW.VIESKATALO.FI

RÄSYMATTO

12,-

KAIKKI
MUUT
MATOT

25,TOIMI HETI!
Hinnat voimassa rajoitetun ajan

Päivyri

Ylivieskassa 15. kesäkuuta 2018
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Pääkirjoitus
Monilla kesälomat ovat
alkaneet tai alkamassa, myös
itse aion hieman lomailla
saatuani tämän lehden painoon. Tämän mahdollistaa
se, että nyt lehti jää hieman
kesätauolle, eli juhannuksen
jälkeisenä perjantaina lehti
ei ilmesty. Eipä sitä älyttömiä pysty lomailemaan,
mutta pyrin tekemään työt
ja sisäaskareet sateisina ja
viileinä päivinä.
HHH

Nimipäivät

Lomailu tarkoittaa monille
matkustamista ja loman
alettua vain pölypilvi jää kun
auto tai jokin muu kulkuväline startataan kohti reissua.
Jotkut nauttivat siitä, että
liikutaan paikasta toiseen,
kun taas monille kesämökkeily on se mikä antaa loman
tunteen. Toisille taas kotona
oleilu on parasta lomailua
ja se heille suotakoot. Itse
pidän näistä kaikista, mutta
Suomessa en ole ehtinyt
kunnolla reissaamaan pitkiin
aikoihin. Toki aina välillä
tulee käytyä pidennetyllä
viikonloppureissulla jossain
tapahtumassa tai tuttuja
tapaamassa, mutta viihdyn
ihan hyvin täälläkin varsinkin jos kelit ovat kohdillaan.
Balanssi on tärkeää, ei pitäisi
väkisin lähteä mihinkään.
HHH

Elina Kytökorpi

Tokikaan kaikki eivät ehdi
tai pysty lomailemaan, muistan itsekin koulu- ja opiske-

luaikoina olleeni kesätöissä.
Tai aloittaessa uudessa työpaikassa ei vielä ollut ehtinyt
kerryttämään lomapäiviä.
Ja onhan niitä syitä vaikka
kuinka paljon. Yrittäjyyden
hyviin puoliin kuuluu se, että
yleensä pystyy päättämään
loma-aikansa itse. Tosin ei
läheskään kaikilla yrittäjillä
ole edes aikaa lomailla. Olisi
kuitenkin suotavaa että
kaikilla olisi edes hieman
aikaa hengähtää ja ladata
akkuja.

että miksi Lehmustien jo
kuoppaiselle tielle on vielä
lisäksi pitänyt laittaa hidastetöyssyt. Tarkoittaakohan
se, että sitä ei tulla ainakaan
pitkään aikaan korjaamaan,
toivottavasti ei.
HHH

Mutta on se vaan mukavaa,
että juhannukseksi on luvattu poutaa ja vähintäänkin kohtalaisen lämmintä.
Mikäs sen mukavampaa
kuin oleskella ulkosalle
HHH
kun valoisaakin riittää. Kesäpäivänseisaus on jo ensi
Tänä kesänä tekisi mieli viikon torstaina eli päivä on
karistaa Ylivieskan kau- pisimmillään. Juuri kun on
pungin pölyt jaloista, sitä alkanut tottumaan valoisuuon enemmän kuin riittämiin teen, se alkaa pikkuhiljaa
tänä keskustan myllerryksen vähentymään. Lämpimien
kesänä. Se vielä korostuu ilmojen myötä myös Kirkentisestään, sillä eipä ole kopuisto täyttyy askelista,
vielä monena päivänä sadetta vai sittenkin istujista, lienäkynyt. Itse en kaipaa neekö tämä jo viimeinen
sadetta, mutta luonto ja kesä. Nautitaan valon ja
ympäristö kyllä kaipaisi. keskikesän juhlasta!
Ihmettelen kyllä suuresti,

Kuukauden kuva

Perjantai 15.6. (vk 24): Moona, Viena, Vieno
Lauantai 16.6: Päivi, Päivikki, Päivä
Sunnuntai 17.6: Urho
4. sunnuntai helluntaista
Maanantai 18.6. (vk 25): Tapio
Tiistai 19.6: Siiri
Keskiviikko 20.6: Into
Torstai 21.6: Ahti, Ahto
Kesäpäivänseisaus
Perjantai 22.6: Paula, Pauliina, Liina

Aurinko

Aurinko nousee Ylivieskassa klo 2:53 ja laskee
klo 23:52. Päivän pituus on 20 h, 59 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, perunamuusi, graavilohi,
juhannushera

Päiväkotien ruokalista

Perjantai: Broilerpastavuoka, porkkana-kurkku-hunajamelonisalaatti
Maanantai: Pasta, bolognesekastike, kaali-ananassalaatti
Tiistai: Uunikala, maitokastike, perunat, salaatti
Keskiviikko: Kinkkukiusaus, kaali-herne-persikkasalaatti
Torstai: Hernekeitto, juusto, rieska
Perjantai: Kalkkuna/broilerkastike, riisi, mustaherukkahillo, kaali-porkkanaraaste

Kuka mitä häh?

Ylivieskan kameraseuran toukokuun kuva, Esa Huhtakankaan Latohaukat (tuulihaukkapari).

1. Millä kappaleella moldovalainen O-Zone -yhtye
nousi singlelistojen kärkeen 2004?
2. Montako kieltä on ukulelessä?
3. Kuka näytteli pääosaa elokuvassa Robocop
(1987)?
4. Kenet Donald Trump tapasi tiistaina 12.6.2018?
5. Minkä värinen on Somalian lippu?
6. Montako pelinappulaa on Othellossa?
7. Mikä on Mustanaamion oikea nimi?
8. Montako pelaajaa on jalkapallossa?
9. Mitä käsittelee IEEE 802.11 -standardi?
10. Mitkä olivat Kristoffer Kolumbuksen ensimmäisen tutkimusmatkan purjealusten nimet?
Vastaukset sivulla 11

Seuraava Vieskan Viikko ilmestyy pe 13.7.

SIEVIN
KEITTIÖ

Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 10.7.

ihanasti oma

Tuleville hoiva-avustajille myös
laitoshuoltajan taitoja
Ylivieskassa päättyi 6.6.
hoiva-avustajakoulutus, joka
järjestettiin työvoimakoulutuksena. Sen pääjärjestäjä
oli PSK (Pohjois-Suomen
Koulutuskeskus) ja JEDUn
Ylivieskan toimipiste järjesti
hoiva-avustajien laitoshuoltopalvelut -koulutusosuuden.
Ylivieskan hoiva-avustajakoulutus sisältää sote-opintojen lisäksi osan
laitoshuoltajan ammattitutkinnosta. Laitoshuoltopalveluissa opetetaan muun

muassa ruokahuoltotehtäviä,
vuode- ja pyykkihuoltoa,
sairaala-/hoivalaitoksen siivousta ja jätehuoltoa. Tämä
siksi, että ruokahuolto- ja
siivouspalvelut ovat kysytyimpiä avustajapalveluja
työelämän näkökulmasta.
Alueella yksityiset palvelutalot ovat kiinnoostuneita
palkkaamaan hoiva-avustajia
ja myös peruspalveluyhtymä
Kallio etsii hoiva-avustajia
henkilökohtaisiksi avustajiksi avustajaa tarvitseville
asiakkaille.

Hyödynnä

KEVÄÄN EDUT
Katso www.sievinkeittio.ﬁ
MYYMÄLÄ KÄRKKÄINEN

Hidastetöyssyt
Lehmustielle

Hoiva-avustaja (JHL)
Hoiva-avustajan ammatti ja koulutus ovat vasta muutaman
vuoden ikäisiä. Ammatille on varmasti tilaa myös tulevaisuudessa.Hoiva-avustajat työskentelevät asiakkaan tukena
hyvinvointiin liittyvissä tukipalveluissa. Näitä ovat mm. ateria-,
vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus- ja saattajapalvelut
sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.
Sosiaali-ja terveysministeriö valmistelee sosiaali-ja terveydenhuollon ammattihenkilölakien yhdistämistä ja lait
tulivat eduskunnan käsittelyyn syyskaudella 2017. Samassa
yhteydessä on myös tarkoitus lisätä työjakoa lähihoitajien ja
hoiva-avustajien välillä.
Hoiva-avustajan koulutus rakentuu kolmesta osasta, joista
kaksi on lähihoitajatutkinnon osia ja kolmas jostakin muusta
tutkinnosta www.jhl.fi/tyoelama/ammattialat/sosiaali-ja-terveyspalveluala/hoiva-avustaja

Citygraffiti Stationin seinään
Entisen S-Marketin päätyyn
Savisillan kupeeseen toteutettiin lauantaina yhteistyössä keskustan yrittäjien,
työllistämiskeskus Toivon, ja
Ytekin Yrittäjärinki -hankkeen kanssa ylivieskalaisen
graffititaiteilija Tomi Rajalan toimesta suuri graffiti.
Muraali on kuvallinen
leikki rakennuksessa sijaitsevan vaatealan yrityksen
nimestä, ja siinä on kuvattuna metroasema.

Lehmustielle on ilmestynyt hidastetöyssyt. Alueen asukkaat ovat olleet huolissaan liikennöintinopeuksista.
Samaa huolenaihetta on myös myös Kaisaniemen koulukeskuksen, Pajutien ja Mäntytien alueella.

Juhannusviikon
jätekuljetukset ja
aukioloajat
Juhannus vaikuttaa jäteastian tyhjennyspäiviin ja
aukioloaikoihin. Jäteastia
voidaan tyhjentää 1 – 2
vuorokautta normaalia tyhjennyspäivää aikaisemmin.
Juhannusviikon (vko 25)
jäteastian tyhjennyksiä aloitetaan ajamaan pääsääntöisesti ennakkoon lauantaista

16.6.2018 lähtien. Jäteastioita tyhjennetään aina
torstaihin 21.6 asti.
Juhannusaattona (22.6.)
jäteastioita ei tyhjennetä.
Vestian asiakaspalvelu,
jätekeskus sekä hyötyjäteasemat ovat suljettu juhannusaattona 22.6.2018.

Ylivieskan Matkahuollon paketti- ja
matkapalvelut muuttivat
- linja-autoliikenne edelleen keskustasta
Matkahuollon palvelut muuttivat 1.6. alkaen
Laaksojen Maitokunnan
Justus-myymälän yhteyteen
Savarin alueelle, Savarinväylä 5. Joillekin paikan
löytyminen on tuottanut
hankaluuksia, sillä alueen
liikennejärjestelyjen muutoksen yhteydessä kadun
nimi muuttui Latvalantiestä
Savarinväyläksi. "Jotkin
navigaattorit eivät tunnista Savarinväylää, joten
silloin tulisi syöttää vanha
osoite eli Latvalantie 5",
kertoo Outi Korhonen
Justus-myymälästä.

Matkahuollon yhteys
päällikkö Tom Nygren
kertoo, että pyrkimyksenä
oli löytää tilat keskustan
alueelta, mutta sieltä ei
löytynyt sopivaa paikkaa.
Hankaluutena oli esteettömän lastaus- ja purkupaikan
löytäminen. Neuvotteluita
on käyty viimeiseen asti,
mutta ei löydetty sopivaa
ratkaisua, jotta palvelut
olisivat säilyneet keskustassa.
Positiivisena asiana Nygren pitää kuitenkin sitä, että
muuton myötä aukiolot paranevat eli ma-pe 9-18 ja la
10-15, paitsi juhannuksena

ja heinäkuun lauantait Justus
on suljettu. ”Linja-autojen
saapumis- ja lähtöajat sekä
paikka säilyvät entisessä
paikassaan keskustassa ja
Justuksessa käydään vain
lastaamassa ja purkamassa
rahtia”, Nygren korostaa.
Matkakortteja ja lippuja myydään jatkossa
Justus-myymälästä, matkakortteja voi toki ladata linja-autoissa sekä R-kioskilla.
Kertalippuja matkoille voi
ostaa myös Matkahuollon
verkkokaupasta.
Elina Kytökorpi
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Kesällä tapahtuu
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Tuokiotuvalla ollaan
kesämielellä
Yhteisestä Ovesta ry:n pyörittämällä ikäihmisten
kohtaamispaikalla Tuokiotuvalla on vielä tällä
viikolla käynyt melkoinen kuhina, kun on tavattu
järjestökumppaneita, kohdattu iltatorilla ja vietetty
yhdistyksen omaa kesäjuhlaa. Iloisia tunnelmia on
riittänyt jokaiselle päivälle.
Viikkotuokiot ovat pääosin
jo jääneet tauolle ja ja kesä
rullaa nyt omia aikojaan.
Osa toiminnoista jatkuu
kuitenkin läpi kesän, kuten
yhteislaulut ja miestenillat
- molemmat keskiviikkoisin. Retkistä ja tapahtumista puhumattakaan!
Myös Seniorineuvontaan
sairaanhoitajan vastaanotolle
pääsee heinä- ja elokuussakin kuukauden toisena
tiistaina. Ja esimerkiksi
kaikki sisä- ja pihapelithän ovat aina käytettävissä,
kun porukka on koossa ja
peli voi alkaa – niihin ei
sovittuja aikatauluja juuri
tarvita. Elokuun lopulla
käynnistellään sitten taas
säännöllisiä tuokioita vähitellen uudelleen.

Uuttakin
kokeillaan kävijöiden
pyynnöstä
Tupa on siis kesälläkin
avoinna joka päivä ja iloiset
talkoolaiset, työntekijät
sekä muu kesäjoukkomme
toivottavatkin kaikki kävijät
tervetulleiksi Tuokiotuvan
kesäisiin tunnelmiin. Juhannuksen jälkeen tuvalla
on avoinna kerran viikossa
tiistaisin klo 18-20 myös
iltatupa ja silloin on tarjolla kahvia ja makkaraa.
Idea iltatuvasta tuli suoraan
ikäihmisiltä itseltään ja
yhdistyksen väki innostui
heti kokeilemaan. Iltatuvalle
ovat myös esimerkiksi kaikki
soittajat, laulajat ja muut

tervetulleita esiintymään
illan ratoksi. Toivotaan,
että säätkin pysyvät aurinkoisina ja kahvittelu
onnistuisi joskus tuvan
kauniissa puutarhassakin.
Tallituvan iltakahvilaa jatketaan elokuun loppuun asti,
jos kävijöitä riittää ja säät
pysyvät kesäisinä.

Vapaaehtoiset
toivottavat
myös uudet
talkoolaiset
tervetulleiksi
Ihana hyvänmielen joukkomme ja toiminnan arvokas kivijalka eli vapaaehtoistekijämme ovat vuoden
mittaan monessa mukana
- kukin oman vointinsa,
perhetilanteensa ja aikataulujensa mukaan. Yhdessä
touhutessa huumori kukkii
ja tehty työ innostaa ja
palkitsee. Eikähän sieltä
talkoista tahdo malttaa olla
poiskaan, kun porukasta Iloinen kesäpoppoomme valmiina palvelemaan - opiskelijamme Johana, kesätyttömme
on saanut jo monta hyvää Janina, tutut Eija, Anne ja Irene sekä vielä kesäkoordinaattorimme Kirsi.
uutta ystävääkin - "virtaa, mukavaan toimintaan myös
välittämistä ja vertaistukea". sinä lukijamme, jos vapaaJokainen tekee sitä ja sen ehtoistyö vaikkapa silloin,
verran, mikä tuntuu hyvältä. tällöin innostaa. Mukaan
Kuten eräs vapaaehtoisis- voi tulla esimerkiksi keiktamme asian ilmaisikin: kailemaan tupatöihin tai
"Niin kauan kuin tuntuu satunnaisesti tapahtumiin...
hyvältä avata tuvan ovi, on ystäväksi ikäihmiselle tai
mukava tulla töihin. Mutta soittelemaan/laulamaan
jos ovi aukeaa kovin raskaas- puutarhaamme , kaikki
ti ja raskain mielin, on syytä sopii ja olet sydämellisesti
pitää ainakin hetki taukoa." tervetullut! Laita viestiä tai
Jokainen annettu hetki on kilauta 044 4987 2895 niin
meille Tuokiotuvalla yhtä sovitellaan.
arvokas!
Heleää kesää kaikille
Tervetuloa siis mukaan toivottaa Tuokiotuvan väki.

Aurinkoiset tupaemäntämme, isäntämme ja muut vapaaehtoisemme toivottavat kaikille oikein hyvää kesäaikaa tapaamisiin tuvalla!

Heilu keinuni korkealle, nythän on kesäinen ilta,
mesimarja maistaa ja tuomi tuoksuu
ja kuulas on taivahan silta!
Larin-Kyösti

Perjantai 15.6.2018

5

Jo vuodesta 1936.

Päivän sana
Perjantaina, 15.6.2018
Ps. 18:26-27

Herra, sinä olet uskollinen uskolliselle, vilpitöntä
kohtaan sinä olet vilpitön. Puhtaat ovat tekosi
puhdasta kohtaan, mutta kieron sinä johdat
harhaan.

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.
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.

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

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

Avain Säästöpankkisäätiöltä
lahjoitus Kirkkotalakoille
Avain Säästöpankin säästöpankkisäätiö luovutti keskiviikkona 6.6. lahjoituksena
10.000 euroa Ylivieskan
kirkon rakentamiseen.
Lahjoituksen luovuttivat
Avain Säästöpankin toimitusjohtaja Mikko Ruuska
ja Ylivieskan konttorin
johtaja Raija Haasanen.
Vastaanottajina olivat seurakunnan talousjohtaja Pentti
Haikola ja Kirkkotalakoiden puheenjohtaja Leo
Mehtälä. Toimitusjohtaja
Ruuska kertoi, että säätiö
tekee lahjoitukset vuosittain
apurahahakemusten pohjalta
toimialueen ihmisten ja
toimijoiden hyvinvoinnin
ja taloudellisen toiminnallisuuden edistämiseen.
Tänä vuonna säätiö päätti
kohdentaa avustuksen kokonaisuudessaan Ylivieskan
kirkon jälleenrakennuksen
hyväksi. Ruuska kertoi, että
avustuksella säätiö haluaa
olla tukemassa kristillisten

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Nooa Kristian Mäenpää, Väinö Antero Tienhaara,
Alexander Jonathan Rintamäki, Aaro Arvid Tapio Mattila
(Merijärvi)
Avioliittoon kuulutetaan: Toni Juhani Arvola ja Janina Sari
Helena Seppälä
Kuollut: Rauha Maria Soukka 91 v., Erkki Alvari Raudasoja 75
v., Maila Helena Huhtakallio 71 v.
		
SEURAKUNNAN VIIKKO
La 16.6. klo 18 Ehtookellot ja iltasoitto kirkon raunioilla,
Janne Nietula - trumpetti.
Su 17.6. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Niko Salminen,
Riikka Talvitie, Heidi Heikkala; klo 13 Konfirmaatiomessu
Suvannon kappelissa, Janne Isomaa, Heidi Heikkala; klo 13
Seurat Betaniassa, Ilpo Nurmenniemi; klo 18 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Esko Sääskilahti.
Ti 19.6. klo 13 Viikkomessu, Törmälän leirikeskuksessa
(rippileirin yhteydessä); klo 14 Kynkkärinki Kotikartano 1 ja 2,
Ratakatu 2, Kotikartano 3 ja 4, Suksitie 4, vapaaehtoisten ilm.
ti 19.6. klo 11 mennessä 044-5532405/Leena Ruuttunen.
Ke 20.6. klo 19 Kesähartaus Kankaan kappelilla, Reino Junttila ja Arto Vähäkangas.
Pe 22.6. klo 18 Ehtookellot ja iltasoitto kirkon raunioilla,
Janne Nietula - trumpetti.
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. mato 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. 14.6. mennessä kirkkoherranvirastoon p. 044-7118610, Terveystie 11. Konserttilippuja (25 e)
myytävänä myös erikseen kirkkoherranvirastossa. Lippujen
ennakkomyynti verkossa: lipputoimisto.fi. Tuotto Kirkkotalakoiden hyväksi.
Vihkihetki Suvannon kappelissa la 18.8. klo 15-17. Vihkiminen tapahtuu saapumisjärjestyksessä. Morsian ja sulhanen
ilmoittautuvat Suvannon kappelin eteisessä. Ennen toimitusta
käydään vihkikeskustelu papin kanssa. Vihkimisen jälkeen
seurakunta tarjoaa hääkakkua ja kahvit Suvannon kappelin
kahviossa. Todistajia ei tarvita, mutta halutessaan hääpari voi
kutsua juhlaan omat läheisensä. Kirkollisen avioliiton esteiden
tutkinta on suoritettava kirkkoherranvirastossa viimeistään
seitsemän vuorokautta ennen vihkipäivää. Lisätietoja ylivieskanseurakunta.fi.
Suviseurat 29.6.-2.7. Äänekoskella, Opistoseurat 13.-15.7.
Reisjärvellä.
Evankeliumijuhlat 29.6.-1.7. Kalajoella.
Herättäjäjuhlat 6.-8.7. Tampereella.
Rauhan Sanan Suvijuhlat 20.-22.7. Pellossa.
Uusheräyksen Kesäseurat 27.-29.7. Pyhäjoella.
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.
NUORET
Ke 20.6. klo 19-22 Nuorten kesäilta Vitiksessä
MUU TOIMINTA
Tampereen herättäjäjuhlaoppaita on nyt saatavissa kirkkoherranvirastosta. Oppaasta löytyy ohjelmat ja kartat. Hinta
tarran kanssa 5 e. Myyntiaika 16.5.-27.6.

Avain Säästöpankin lahjoituksen luovuttivat toimitusjohtaja Mikko Ruuska ja Ylivieskan konttorin johtaja Raija Haasanen. Vastaanottajina olivat seurakunnan talousjohtaja Pentti Haikola ja Kirkkotalakoiden puheenjohtaja Leo Mehtälä. Kuva Jussi
Leppälä.
arvojen säilyttämistä ja sitä
Kirkkotalakoiden pu- viesti Ylivieskan Kirkkokautta myös edistää ihmis- heenjohtaja Leo Mehtälä talakoissa.
ten henkistä ja hengellistä kertoi lahjoituksen olevan
hyvinvointia.
tuntuva apu ja rohkaiseva

MERIJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA
Kastettu: Aaro Arvid Tapio Mattila
Pe 15.6. klo 18.30 Merijärven rauhanyhdistyksen ylimääräinen yleinen kokous rauhanyhdistyksellä. Asioina toimitalon
peruskorjaus ja laajennus sekä lainanottaminen. Ilta jatkuu
grilli-iltana, hartaus Aimo Tanska.
Su 17.6. klo 13 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Niko Salminen, Arto Vähäkangas.
To 21.6. Klo 13 Hartaus ja makkaranpaistoa Salmenrannassa,
Niko Salminen; Klo 14 Hartaus ja makkaranpaistoa palvelutalolla, Niko Salminen.
Merijärven seurakuntatoimisto auki torstaisin klo 9-12,
päivystää kappalainen Janne Isomaa. Maanantaisin, tiistaisin
ja keskiviikkoisin klo 9-15 yhteydenotot Ylivieskan kirkkoherranvirastoon p. 044 711 8610, perjantaisin suljettu.
Yhteystiedot: kappalainen Janne Isomaa p. 044-7118635,
seurakuntamestari Antti Sakko p. 044-7118634, kanttori Eila
Kotiaho p. 050-3398751
Diakoniatyön asiakasasioiden ja kotikäyntien ajanvaraukset
Marjo Karppiselle p. 044-7118631 tai marjo.i.karppinen@evl.
fi.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma-ke 9-15, to 11-17, pe suljettu
Kirkkoherranvirasto, Terveystie 11, puh. 044 7118 610
Talous- ja tiedotustoimisto ma-ke 9-15, to 9-16, pe suljettu
Taloustoimisto, Terveystie 11, puh. 044 7118 601
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Niemelänkylän näyttämöllä
nähdään Pokka pitää
Hyacinth Bucket (lausutaan
Bukee) saapuu taas pyörremyrskynä lähimmäistensä
elämään. Nyt naapurin
Emmet ohjaa näytelmää,
eikä Hyacinth tietenkään
voi pysyä poissa kun Lady
Malvernin rooliin haetaan

näyttelijää. Samaan aikaan
pitäisi tehdä vaikutus hyväntekeväisyysjärjestön organisaattoriin, joka saattaisi
jopa nimittää Hyacinthin
rahastosäätiön jäseneksi.
Mutta niin Hyacinthin
oma ylpeys kuin hänen

Kesäteatterin katettuun katsomoon mahtuu noin 250
katsojaa. Penkeissä on selkänojat.

vähemmän edustavat sukulaisensakin varmistavat
että päivästä tulee täysi
kaaos. Julkisivu pidetään
silti kunnossa viimeiseen
saakka.
Pokka pitää-näytelmä
(Keeping Up Appearances)
perustuu Roy Clarken kirjoittamaan tv-sarjaan, jota
tehtiin vuosina 1990 – 1995.
Sarjan hulvattomat hahmot
ja luokkaeroja kirpeästi arvosteleva huumori naurattaa
edelleen. Hyacinth Bucketin
roolissa nähdään Marja-Liisa Vierimaa. Näytelmän
ohjaa Matti Juntunen.
Ensi-ilta pe 29.6.2018
klo 19.00. Esityksiä 22.7.
saakka. Tarkemmat esitysajat
löytyvät osoitteesta www. Elizabeth (Marleena Takanen), Herra Milson (Timo Takalo) ja Emmet ( Juha Tuuna)
niemelankyla.fi.
nähdään kesällä Niemelänkylän lavalla. Kuva Johanna Takalo.

Halattava puu keskustassa

Ylivieskan keskustan yrittäjien virkatuista ja neulotuista sydämistä tehty "halipuu" Juurikoskenkadun ja Asemakadun
risteyksessä.

Ympäristöpalkinto
Ängeslevän
Kylämiljöölle
Ylivieskan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta
on päättänyt antaa vuoden
2018 ympäristöpalkinnon
Ängeslevän kylämiljöölle.
Ängeslevän raitti on
poikkeuksellisen vahva ja
monipuolinen vaihtoehto,
kun miettii, minkä kauniin
ja samalla elinvoimaisen
miljöön näyttäisi vieraalleen
Ylivieskassa, mistä voisi olla
ylpeä miljöön ylläpitäjien
rinnalla. Pylväsojan polveilut
ja koskipaikat, raitin kauniit
rakennukset pihapiireineen
ja Pylväsojan yli johtavat
sillat muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden.
Palkinnollaan lautakunta
haluaa arvostaa Ängeslevän
kylämiljöötä ja tietenkin
kunnioittaa sen asukkaiden
panosta viihtyisän ympäristönsä ja elinvoimaisen

yhteisönsä hyväksi. Yhteisö
kunnioittaa historiaansa,
elää tässä päivässä ja katsoo
tulevaisuuteen – siinäpä on
arvomaailmaa ja yhteisöllisyyttä esimerkiksi meille
kaikille.
Rakennus- ja ympäristölautakunta haluaa
Ängeslevän kylämiljöölle
myöntämällään Ylivieskan
kaupungin ympäristöpalkinnolla kunnioittaa alueen
asukkaiden mittavaa työtä
ja sen tuloksia sekä kylämiljöön että kylän lämpimän
yhteisöllisyyden hyväksi ja
kannustaa heitä jatkamaan
työtään kauniin ympäristönsä parhaaksi. – Ängeslevän
kylämiljöö on jotain sellaista,
mistä koko Ylivieska voi
olla ylpeä, myös siellä vallitsevasta yhteisöllisyydestä,
yksituumaisuudesta.

Esitykset Katvalassa:
su
8.7. klo 19.00
ma 9.7. klo 19.00
ti 10.7. klo 19.00
to 12.7. klo 19.00
pe 13.7. klo 19.00
la 14.7. klo 14.00

Keeping Up Appearances

Suomennos Joel Elstelä Ohjaus Matti Juntunen

Ensi-ilta Pe 29.6.2018 klo 19

Jukka Kukkola: 050 363 2700

Pe 6.7. klo 19
Su 8.7. klo 14
Ti 10.7. klo 19
To 12.7. klo 19
Pe 13.7. klo 19
Su 15.7. klo 14
Ti 17.7. klo 19
To 19.7. klo 19
Pe 20.7. klo 21 (yönäytös)
Su 22.7. klo 14

59

Uikossa:
klo 19.00
klo 19.00
klo 19.00

POKKA
PITÄÄ
Roy Clarken
Niemelän Kylänäyttelijät esittää

Liput 15 (Katvalan näytäntö sis. pullakahvit)

www.uikko.ﬁ

Liput 15€ / 13€ / 10€ (alle 15 v.)
Katettu katsomo
Tiedustelut 044 338 8393
nivalankesateatteri.fi

Ennakkoliput: liveto.ﬁ ja Uikko
Ennakkolipun hinta 18€

www.niemelankyla.fi
www.facebook.com/niemelankylankesateatteri

ALMA MOISALAN NÄYTELMÄN • SARI JAATISEN OHJAUKSEN

Yhteistyössä Ylivieskan
seudun kansalaisopisto
Näytelmän tekijänoikeuksia
valvoo Näytelmäkulma

AUKI

SÄÄVARAUKSELLA

Käykää Meillä Aina!

Seuraava Vieskan Viikko ilmestyy pe 13.7.
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 10.7.

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.
Tutustu, hae ja aloita opintosi joustavasti
oman aikataulusi mukaan!

Kesto n. 2 h,
väliajalla puffetti
TERVETULOA!

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

Meillä käy
Smartum
-kulttuurisetelit

Uutta!
Nyt tarjolla myös
tutkinnon osia
eri aloilta.

Oulaistenkatu 40 • Oulainen
www.tuoppipub.fi • 0400 515 700

U PL

A

K

ivalan
Kesäteatteri esittää

Esitykset
su 15.7.
ma 16.7.
ti 17.7.
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JATKUVA HAKU
on aina auki!

Facebook “f ” Logo

@jeduofficial
CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Tulevia kesätapahtumia
25.5-31.8. Kalajoki, Ylivieskan alueen kuvantekijöitten kesänäyttely
Tapion Tuvan alakerrassa.
4.6.-31.8. Ylivieskan kirjaston valokuvanäyttely
"Valokuvia menneiltä
vuosikymmeniltä".
15.–16.6. Kalajoki,
Beachfutis Finnish Open.
16.6. Veteraanikuorma-autot Sievissä.
21.-23.6. Sievi, Maasydänjärven juhannustanssit.
22.-23.6. Kalajoen juhannus.
3.-16.7. Sieviviikot.
6.-8.7. Oulainen, 26.
Weteraanikonepäivät.
7.-15.7. Alavieska-päivät.
7.-15.7. Nivala, Kapinaviikko.
21.7. Sievi, Muttimarkkinat.
3.-4.8. Ylivieska, 10-Fest.
10.-11.8. Ylivieska, Härkäjuhlat.
10.-11.8. Ylivieska, Malja-ajot.
17.-18.8. Ylivieska, SavaStock-festivaalit.
8.9. Ylivieska, De Döda
Tidningarna.
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Suomi Gymnaestrada keräsi voimistelijat
Viime viikonloppuna Turussa järjestetty Suomi Gymnaestrada on kesän suurin voimistelutapahtuma. Se keräsi
paikalle noin 10 000 voimistelijaa pääasiassa Suomesta.
Neljä päivää kestäneessä tapatumassa oli näytöksiä,
kilpailuja, kenttäohjelmia ja koulutuksia. Ylivieskan
Voimistelu ja Liikunnasta sinne lähti yli kahdeksankymmenen voimistelijan ja huoltajan ryhmä.
Tapahtuman tarkoitus on
toteuttaa elämyksellinen
voimistelun suurtapahtuma
seuroille, voimistelijoille sekä
kaikenikäisille harrastajille
ja kilpailijoille. Samalla on
tarkoitus lisätä kiinnostusta
ja vetovoimaa voimistelua
kohtaan myös lajin ulkopuolelta. Tämän vuoksi
esimerkiksi keskustaan oli
järjestetty useita esiintymislavoja ja ja tapahtumatorille
oli ilmainen pääsy.

Monenlaista
toimintaa eri
ikäisille
Voimistelujaoston Tuija Haikola kertoo, että
täältä lähteneistä reilusta
kahdeksastakymmenestä
osallistujasta puolet olivat
telinejaostosta ja puolet
voimistelujaostosta. Niin
sanoittuina Gymppeinä
toimivat telinevoimistelun
puolelta Jaana Koskela ja
voimistelun puolelta itse
Tuija Haikola. Heidän
tehtävänsä oli olla seuran
yhteys- ja vastuuhenkilöi-

Matkalla Turkuun.

tä ja muutoinkin toimia
organisoijina ja joukkojen
kokoajina. ”Tällaisilla reissuilla myös huoltajilla on
erittäin tärkeä työ, jotta
porukka saadaan pidettyä
kasassa.”
Osallistuimme Valon
leikki, Elämän voima, Arjen ylistys sekä #oonhyväjustnäin -kenttäohjelmiin,
Haikola kertoo. #Oonhyväjustnäin on tanssi nuorille
yli 12-vuotiaille tytöille ja
pojille. Vauhdikas tanssi
käsittelee nuorten itsetuontoa nykypäivän sosiaalisen
median pyörteissä ja on
kannanotto myös some-kiusaamista vastaan. ”Siihen
meiltä osallistui neljä esiintyjää ja sen ohjasi Vilma
Mikkola ja Anette Pudas.
Valon leikki kenttäohjelman
ohjasivat Aino Veteläinen
ja Ella Rautionaho ja siihen osallistui kahdeksan
lapsiesiintyjää. Naisten
ohjelman Elämän voima
ohjasi Susanna Leppälä,
johon osallistui neljätoista
esiintyjää. Marja Lempola
ohjasi kuuden esiintyjän

#oonhyväjustnäin ylivieskalaiset esiintyjät.
senioriporukan kenttäohjelman Arjen ylistys”, Haikola
summaa ja jatkaa, että telinepuoli oli ollut tyytyväinen
kilpailumenestykseen ja osa
heistä osallistui myös Tunne
liike -päätösjuhlaan, joka
kokosi yhteen yli viisituhatta
voimistelijaa. Voimistelujaostosta kolme ryhmää
osallistui suuren päätösjuhlan kenttänäytökseen.

Kauden
huipentuma
ja katse jo
tulevaan

man moni näistä ohjelmista
osallistuu myös Itävallan
Dornbirnissä järjestettävään World Gymnaestrada
–tapahtumaan ensi kesänä.
Tähän tapahtumaan meillä
Viime syksystä saakka
on jo pitkä perinne ja yleensä
ohjelmia on käyty läpi ja
mukana on ollut 20-30
tämä oli syksyn ja talven
henkilöä. Se on aika paljon
harjoittelun lopputulos,
pieneltä paikkakunnalta
Haikola kertoo mielissään.
ja on hienoa että meillä
Toivottavasti mahdollisimon kansainvälisen tason

Ylivieskalaiset voimistelijat huoltajineen.

esiintyjiä. Siihen vaaditaan
kuitenkin halukkuutta, innokkuutta ja sitoutumista.
On jaksettava käydä harjoituksissa ja opeteltava
ohjelma. Tähän mennessä
ennakkoilmoitautuneita on
kolmekymmentä ja se on
hieno asia, Haikola päättää
iloisesti.
Elina Kytökorpi
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Runoilupalsta

Haluatko että runosi julkastaisiin Vieskan Viikossa?
Lähetä se osoitteeseen toimitus@vieskanviikko.fi. Julkaisemme lehdessä lukijoiden lähettämiä runoja, ehkä
juuri sinun on luettavissa seuraavassa lehdessä!

Jokaisen
varjossa vietetyn yön jälkeen
valo lankeaa ikkunasta
Ilo leviää kasvoilleni ja kaikkialle
tässä vuosien talossa
Vieläkin istumme vieretyksin
katsoen yhdessä
nousevaa aurinkoa kadonneen kuun jälkeen
Sinä kysyt
missä ovat kaikki pihalle jätetyt jäljet
painaumat raskaista askelista keveitten keskellä
Nyt siellä kukkivat elämänlangat
Rentukka-aurinkojen valossa

Tulevaan
entisaikaan
Taivaalla oli nähty
suunnattomia robotteja
Nimim. Robohaltija

Helppo

Tällä kertaa arvonnassa
20 € lahjakortti Kärkkäiselle
Vaikea

TIETOSUOJA
APTEEKISSA

Tietosuojasta on viime kuukausien aikana puhuttu
ja kirjoitettu paljon, kun on valmistauduttu EU:n
uuden tietosuoja-asetuksen voimaan astumiseen.
Nyt on asetus ollut voimassa 3 viikkoa, ja voimme
jo katsoa taaksepäin missä mennään. Apteekissa on
tapahtunut: on kouluttauduttu ja kokoustettu, on
päivitetty ohjeita ja tuotettu uusiakin dokumentteja.
Toisaalta tilanne ei ole käytännön tasolla ole paljon
muuttunut: työskentelytapamme ovat jo pitkään
olleet tietoturvallisia ja olemme aina käsitelleet
henkilötietoja ehdottoman luottamuksellisesti.

Ylivieskan apteekissa henkilötietoja käsitellään
reseptiasioinnin yhteydessä ja myös kanta-asiakkuuksien hoitamiseksi. Tietojen käsittely perustuu
yleisen tietosuojalainsäädännön ohella apteekkitoimintaa koskevaan lainsäädäntöön. Apteekin kaikilla
työntekijöillä on yleisen salassapitovelvollisuuden
lisäksi asiakkaan lääke- ja terveydentilatietojen osalta
lakisääteinen elinikäinen salassapitovelvollisuus.

Tik-tak-tik-tak
samassa tahdissa sydämet hakkaavat
Kirsti Mäenpää s. Vilkuna

••••••OINAS•SYLI
••••••N•I•ELELLÄ
••••••KEITOS•Ö•T
••••••I•T•S•ASPI
LUU•BOA•T••K••••
I•PERU•LOIVA•OHI
USEA•TÄI•S•TUMMA
OMA•TO•IÄKÄS••••
T•••A•OK•U•ELÄVÄ
ELI•SALAA•••Ä•A•
•I•KO•OA•EPÄILLÄ
APEA•MA••TO•K•E•
VERTAUS•TURKKI•L
•R•ONTUA•UA•Ä••E
HIUS•K•RASTI•IVA
AT••VAIVA•A••L••
M•HAI••O•A•TUKEA
PIIRRE•NIILI•K•L
P•M•H••T•K•NAUHA
UNOPEN•AVATA•A•S

Apteekkarin kynästä

Uusi tietosuoja-asetus on saanut meidät tarkastelemaan tietosuojaa kokonaisuutena. Asetus on antanut
apteekissa ajattelemisen aihetta, kun olemme joutuneet
miettimään miksi ja miten eri tapauksissa käsittelemme henkilötietoja. Erityisesti olemme pohtineet,
minne tietoja luovutamme ja millä perusteella sen
teemme. Uusi asetus on velvoittanut meidät – kuten muutkin toimijat – dokumentoimaan kaiken
henkilötietojen käsittelyyn liittyvän, jotta voimme
osoittaa toimivamme asianmukaisesti. Meidän on
myös pitänyt määritellä, kauanko eri tapauksissa
säilytämme henkilötietoja. Joskus ikiaikoja sitten
tietoja on arkistoitu vain varmuuden vuoksi, mutta
sellainen ei ole enää luvallista.

Rentukka-aurinko

Ristikoiden
ratkaisut

9

Vastaa verkkosivujemme kautta osoitteesta
vieskanviikko.fi/mainoskisa, mikä tämän lehden
mainoksista oli mielestäsi mielenkiintoisin.
Jättämällä yhteystietosi osallistut myös arvontaan.
Aikaa osallistumiseen on la 30.6. saakka.
Viime kisassa hiustenleikkuun Hius ja Kauneus Sanmariin
voitti J.A.S. Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti.
Mielenkiintoisimmaksi ilmoitukseksi äänestettiin
Ylivieskan apteekin mainos.
Seuraa kisaa Facebookissa!

Apteekissa varmistetaan oikeus reseptiasiointiin henkilöllisyystodistuksesta, Kela-kortista, potilasohjeesta
tai paperisesta reseptistä. Vasta tämän jälkeen apteekki
hakee asiakkaan suostumuksella tiedot resepteistä
sähköisesti Kelan Reseptikeskuksesta. Apteekki saa
samalla käyttöönsä lääkekorvaustiedot. Apteekissa
ei kuitenkaan nähdä lääkärin tekemiä kirjauksia
potilastietoihin, ja juuri sen takia joudumme usein
tekemään lisäkysymyksiä lääkärin kanssa käydyistä
keskusteluista jotta asiakas saa asianmukaisen lääkeneuvonnan.
Toimitettujen reseptien tiedot tallentuvat apteekin
tietojärjestelmiin runsaaksi vuodeksi, jonka jälkeen
ne arkistoidaan viideksi vuodeksi. Reseptien toimitustiedot tallentuvat Reseptikeskukseen, ja Kelalle
luovutetaan sv-korvattujen lääkeostojen tilitystiedot.
Reseptejä uudistettaessa apteekki lähettää uudistamispyynnön Reseptikeskukseen, joka välittää pyynnön
automaattisesti asiakkaan ilmoittamaan terveydenhuollon yksikköön. Apteekki on tehnyt käyttämiensä
alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden
kanssa tietosuojasopimuksen, jos niiden tehtäviin
kuuluu henkilötietojen käsittelyä.
Me apteekissa kannustamme verkkoasiointiin, kun
haluat pysyä selvillä omista resepteistäsi. Kanta-palvelu
on tietoturvan edelläkävijä, jossa Omakanta-palvelu
on tarkoitettu omien terveystietojen (myös reseptitietojen) tarkasteluun. Jos et ole palvelua vielä käyttänyt,
mieti olisiko sinulla siihen mahdollisuutta. Sinun
on joka tapauksessa hyvä tarkastaa sinusta tehtyjen
kirjausten oikeellisuus, ja samalla voit aloittaa sähköisten reseptiesi hallinnoinnin. Tietosuojan takia
apteekista ei voida vastata puhelin- tai sähköpostitiedusteluihin reseptiasioista.
Voit halutessasi kysyä apteekin henkilökunnalta
lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tai pyytää
kirjallisen tietosuojaselosteen nähtäväksesi.
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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Kulttuuri

Ruth Ware: Nainen hytissä 10
Velocity-lehden Matkailutoimittaja Laura (Lo)
Blacklock pääsee kadehditulle luksusristeilylle Aurora Borealiksella Norjan
vuonoille, pomon Rowanin
estyttyä matkasta. Risteily
on neitsytmatka ja mukaan
on kutsuttu pieni 10 hengen valikoitu joukko matkailualan ihmisiä mukaan
lukien aluksen omistajan
Richard Bullmerin kutsumia
ystäviä.
Paria päivää ennen risteilyä Lon kotiin murtaudutaan, joka saa Lon
melkein sekoamaan silkasta
pelosta. Risteily tulee kuin
tilauksesta vieden hänet pois

ryöstetystä kodista.
Risteilyalus oli todella
luksuslaiva ja Lo nauttii
täysin siemauksin luksuksesta, kunnes laivalla tapahtuu murha. Sattumalta
Lo näkee viereisen hytin
tapahtumat, jossa ruumis
heitetään veteen.
Ihmeellistä kuitenkin
on se, että viereisessä hytissä ei pitäisi olla ketään
matkustajaa, vaikkakin Lo
oli käynyt lainaamassa ripsivärin kyseisen hytin Pink
Floyd-paitaiselta tytöltä.
Onko Lo nähnyt näkyjä?
Hytti 10 pitäisi olla tyhjä.
Lo´n näkemää putoamista selvitellään laivalla.

Hytistä 10 ei löydy minkäänlaista todistetta tukemaan Lo´n näkemää
asukasta tai tapahtunutta
murhaa. Henkilökuntaa
haastatellaan, mutta ketään
heistäkään ei ole kateissa.
Tutkimuksissa ei selviä
mitään, niin kaikki tapahtunut laitetaan Lo´n alkoholinkäytön ja masennuslääkkeiden piikkiin. Lo´ta
pidetään tasapainottomana
henkilönä tämän vuoksi.
Lo on varma näkemästään joten hän alkaa tutkia
tapausta omin päin haluten
todistaa olleensa oikeassa.
Lo alkaa saamaan pelottavia viestejä ja tavaroita

katoaa hytistä. Hän alkaa
pelkäämään oman henkensä
puolesta, kuten myös omaiset ja lehden toimitus, jotka
eivät saa häneen yhteyttä.
Jännittävä kirja vaikkakin
alussa tuntui kuin olisi lukenut alkoholistin elämästä.
Aluksi nimittäin kirja
tuntui kovin sekavalta. Alkuun kun pääsi muutaman
kappaleen eteenpäin tarina
saikin jo oman juonen ja
kirja alkoi olla kiinnostavaa
luettavaa.
Laivalla tapahtumat
lähtivät liikkeelle nopeaan tahtiin ja sekavien tapahtumien jälkeen Lo´n
murhatutkimukset tiivis-

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 läheisiin luontokohteisiin. Säävaraus.
ti klo 18-20 Juhannuksen jälkeen avautuu Tuokiotuvan iltatupa.
Avoinna tiistaisin klo 18-20.
ke klo 13 Yhteislaulutuokio jatkuu viikottain myös kesällä.
ke klo 18 Miesten ilta. Miehet jatkavat kokoontumisia läpi
kesän tuvalla.
to klo 8-10 Kotikartanon kuntosali käytettävissä läpi kesän.
Alla tulevaa kesäohjelmaa (muutokset mahdollisia – viimeisin
tieto tuvalla ja www.facebook.com/tuokiotupa):
Ti 19.6. klo 16 Eritrealainen ruokahetki. Makumaistiaisia
tarjoilee kesäpoikamme Temesge. Tervetuloa herkuttelemaan!
To 21.6. klo 13-15 SenioriKahvila avoinna, Sorviston kylätalo.
Pe 22.6. klo 18-21 Tallin Juhannus – juhannusaaton juhla (juhla
varmistuu juhannusviikolla). Grillausta, musiikkia – tanssiakin
toivottu. Aattojuhla toteutuu jos löytyy talkoolaisia. Haluatko
osallistua järjestelyihin? Ilmoittaudu mukaan.
Pe 22. – su 24.6. Juhannuksena Tuokiotupa on avoinna päivittäin klo 11-16. Lisäksi aattona klo 18-21 (vahvistamatta,
varmista aukiolo tuvalta juhannusviikolla).
Ti 26.6. Yllätysretki ”tuntemattomaan” klo 10-14. Matkan
hinta jäseniltä 10 euroa/hlö ja muilta 12 euroa/hlö. Sitovat
ilmoittautumiset tuvalle viimeistään keskiviikkona 20.6.
Ti 26.6. klo 18-20 Kesäinen iltatupa avoinna ensimmäistä
kertaa. Tervetuloa kahville ja makkaralle!
Ke 27.6. klo 19 Kesäillan Taikaa -harmonikkakonsertti.
Raudaskylän Soiva Kesä Tuokiotuvalla. Maksuton tilaisuus.
Tervetuloa kuulemaan 20 harmonikan soittoa kesäillassa!
To 28.6. klo 13-15 SenioriKahvila avoinna, Pylvään kylätalo.
Pe 29.6. klo 19 Niemelänkylän kesäteatteri: ”Pokka pitää”.
Varaa lippu ja kuljetus tuvalta
Ti 3.7. klo 18-20 Iltatupa avoinna, tervetuloa!
Ti 10.7. klo 13-15 Seniorineuvonta Tuokiotuvalla. Sairaanhoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio.
Ti 10.7. klo 18-20 Iltatupa avoinna, tervetuloa!
Ke 18.7. klo 18 Naisten hattujuhlat tallituvalla. Paras hattu
ja tarina palkitaan! Tervetuloa.

Ti 7.8. Saaristoretki majakkasaari Tankarille m/s Jenny-laivalla,
klo 10-n 18. Matkan hinta jäseniltä 45 euroa/hlö ja muilta
50 euroa/hlö. Lisätiedot, sitovat ilmoittautumiset tuvalle
viimeistään perjantaina 27.7. (minimi osall. 30 hlö)
Tervetuloa Tuokiotuvan kesäiseen tunnelmaan!

SenioriKahvilat, Ylivieska

tyvät kirjan loppua kohti.
Yllättäviä käänteitä riitti
kirjassa roppakaupalla ja
lopputapahtumia ei olisi
voinut ennakolta aavistaa.
Yllättävä loppu kertakaikkiaan.

Eira Someroja

Viikko-Tori
— Ilmoita ilmaiseksi —
Viikko-Torilla julkaistaan yksityishenkilöiden rivi-ilmoituksia mak-

sutta. 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

Myydään käyttämätön
SenioriKahvilat ovat Ylivieskassa sijaitsevia, varttuneelle digitaali piano Yamaha.
väelle suunnattuja yhteisiä kohtaamispaikkoja, joissa on Maksoin 600€. Tee tarjous.
matala kynnys kaikkien tulla. Toiminta on puolueetonta, p.040 412 0196.
sitoutumatonta ja kaikille ikäihmisille avointa. Toiminnasta
vastaa Yhteisestä Ovesta ry/Tuokiotupa yhdessä kyläyhdis- Muovipinnoitettua koiran
tysten kanssa. Toistaiseksi SenioriKahvilat ovat avoinna aitaa viisi rullaa, yhden pitorstaisin Sorviston ja Pylvään kylätaloilla vuoroviikoin. tuus aina 25 metriä, korkeuTiedotamme toiminnasta tällä palstalla, muutokset mahdol- det 45 ja 65 cm. Hinta 10e/
lisia. Tiedotusta myös mm. kyläyhdistysten ja Tuokiotuvan
rulla. puh. 045 122 0275.
facebook-sivuilla.
Lähellä Ylivieskan kesAlla lähiajan aikataulua/ohjelmaa:
To 21.6. klo 13-15 SenioriKahvila avoinna, Sorviston kustaa.
kylätalo. Lähikylien asukkaille kuljetus kotoa, varaa
kyyti: 044 987 2896/ Tuokiotupa. Ohjelmassa tänään Myydään kaksi kappaletta
porinatuokion ja kahvittelun jälkeen mm. pienoisnäy- puuliitereitä: koko 2,3m x
telmä sekä soittoa, laulua ja liikettä
2,8m. Lattialankut mukaan.
To 28.6. klo 13-15 SenioriKahvila avoinna, Pylvään Myydään myös riukuaitaa
kylätalo. Lähikylien asukkaille kuljetus kotoa, varaa varten puita. Tiedustelut
kyyti: 044 987 2896/ Tuokiotupa ohjelmassa tänään puh: 044 536 5195
porinatuokion ja kahvittelun jälkeen mm. pienoisnäytelmä, senioritanssia, soittoa ja laulua
Opel Agila nätti ja siisti
Lämpimästi tervetuloa mukaan!
huoltokirja kaikinpuolin ok
vaihdossa skootteri/mopo
Puh. 0400 822 157.
Ylivieskan Latu
Kesäyön patikointi 15.6. Lähde kuuntelemaan ja ihmettelemään sydänkesän yötä Nivalaan Iso-Sydänmaan
vaellusreitille. Kävellään 7 km reitti. Kokoontuminen
Vinnurvan leirikeskusken (Vinnurvantie 174 ) P-paikalle
klo 21. Retken kesto n. 3 h.
Melontaan tutustumisillat Hamarin uimarannalla
kesäkuun keskiviikkoisin klo 18-20. Tervetuloa tutustumaan melontaan ja kokeilemaan kajakkiyksiköllä ja/
tai -kaksikolla melontaa sekä sup-lautailua. Tapahtuma
on maksuton.
Kuntomelonta Hamarilta kesäkuun keskiviikkoisin
klo 20-21. Melomme kalajokea pitkin noin tunnin
ajan. Kajakkivaraukset Sarilta sarianelmi@gmail.com.
Kajakkivuokra 5€/jäsen 10€/ei jäsen.

Suosittelen kirjaa jännityksen ystäville. Pitänee
ilmeisesti lukea Ruth Waren
aiemmin ilmestynyt teos
Synkän metsän siimeksessä.

Vuokrattavana
Oulusta lähellä kaupunkia
asunto, siisti ja rauhallisella asuinalueella työssäkäyvälle tai opiskelijalle. Puh.
040 566 0120.

Puoli-integr. asuntoauto.
Vapaana viikko 24 650 e,
viikot 28 ja 29 760 e/viikko,
elokuussa 650 e/viikko. Puh.
0400 587 983 Alavieska.
Vuokralle tarjotaan halli/
varasto-osake Ylivieskan
taajamasta. N. 50 m2. Hallissa wc, vesipiste ja komero.
Heti vapaa. Vuokra sisältää
alv. 24%. Lämmitys sis.
vuokraan. Yhteydenotot
045 128 7417.

Vuokrataan hyväkuntoinen
kaksio rivitalosta Alavieskan
keskustasta. Asunnon koko
52 m2, vuokra sis. Sähkö +
vesi. Vuokran hinta 476€/
Mazda 626 1.8 1998 1050€.
kk. Puh. 044 972 5158.
Kats.5/18 Huollettu, jakopää laitettu, uusi akku ja
kesärenkaat aluvanteilla,
Annetaan
vetokoukku, sähkölasit ja Levitettävä laverisänky
peilit. p.045 110 3315
lev. 70-140 cm. Puh. 040

Ostetaan

Iso yksiö tai kaksio Ylivieskan ydinkeskustasta,
etelä- tai länsiparvekkeella. Yhteydenotot klo 1119 välisenä aikana. Puh.
045 7871 9811.

583 9220.

Kadonnut
Sinä, vapaa, rehti, liikunnallinen maaseudun mies 55+
Ilmoita itsestäsi: taidemaailma@suomi24.fi
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1. Dragostea din tei.
2. Neljä.
3. Peter Weller.
4. Kim Jong-unin.
5. Sininen, jossa keskellä
valkoinen tähti.
6. 64.

7. Christopher ”Kit” Walker.
8. Molemmilla joukkueilla
10+maalivahti.
9. Langatonta lähiverkkoa,
myös WLAN tai Wi-Fi.
10. Santa María, Pinta ja
Niña.
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Yhteystiedot
Postiosoite:

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

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

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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Juhannuksen
aukioloajat:

pe 22.6. 10:30 - 22:00
la 23.6. 12:00 - 22:00
su 24.6. 12:00 - 24:00

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

Torikatu 8, Ylivieska

• Ruostesuojaukset
• Maalipintojen pinnoitukset
• Äänieristykset
RUOSTEENESTO
SAULI NAHKALA
Rajaniementie 45, 84460 Ylivieska
044 021 5588 | ruosteenestonahkala.fi

14,90€

MUISTA
KOTITALOUSVÄHENNYS!

(4,14 €/kg 0,37 €/kpl)
Norm. 17,90 €

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

24/7

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

Nyt myös
Matkahuollon
pakettipalvelut
meiltä!

Runsas valikoima
levykakkuja kesän juhliin!

KYSY TARJOUS!

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

Avoinna ma-pe 9-18, la 10-15
Juhannusaattona ja heinäkuun
lauantait suljettu
Justus-myymälä
Savarinväylä 5, 84100 Ylivieska
Puh. (08) 4116 118, 050 4444 118
www.laaksojenmk.fi

ta
Muista tilaera
H
n
ne
ai
un
P
ksi
Juhannukse n
viimeistää 8
ma 18.6.201

Ilmoitus Vieskan Viikossa
huomataan!

YLIVIESKAN
OIKEUSAPUTOIMISTO

Puh.
0400 445 932

MansikkaJuustokakkulettiviineri
90 g 40 kpl/ltk

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

Päivystämme

Paistovalmis,
laktoositon

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
näköislehdet
luettavissa
ilmaiseksi
www.vieskanviikko.fi

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

• Asuntokauppojen

Raitatie 8, YLIVIESKA
0400 295 030, 040 768 8351

jounimikkola.com

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

