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W429 - 58 uutta kokoa!

Olemme
muuttaneet uusiin
toimitiloihin.
Tervetuloa
tutustumaan!
Kiskotie 4*

Avajaistar
jous!

20 €

auton käs
inpesu

9/2018

Varaa aikasi netistä

Kiiltopiste
Kiskotie 4, Ylivieska
puh. 040 350 2919

ajanvaraus.kiiltopiste.fi

tai soita

* Rengasliike Sorjosen vieressä

PAIKALLISET
POJAT!

…kevät,

kesä,

sy... SADE!

Sateet tulee varmasti.
Suojaako katto?
Vielä ehdit varmistaa
katon kunnon.
• Varaa maksuton
kuntoarvio nyt!
• Säältä suojaan
1 päivässä
• Tuotteet suoraan
tehtaalta ilman
välikäsiä

06 2410 2686
Meidän katon alla on hyvä olla.

AUTOKORJAAMO
H. ERKKILÄ
• BMW-osaamista
• Pakokaasumittaukset
• Katsastuskorjaukset
• OBD-mittaukset

Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 16.10.

Vastaa ja voita sivulla 4!

ILOLLA!

Matka kohti itsesi näköistä
ja onnellista elämää

Kokonaisvaltaista hyvinvointia to 11.10.2018
Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikassa
Klo 15.00 Salaattiateria

Tarjolla Hatsolon suunnittelema salaattiateria. Hinta 13,50€.
Tarkemmat tiedot ja ennakkovaraukset mywayhanke.fi.

Klo 16.00 Harri Gustafsberg

Poliisin valmiusyksikkö Karhun entinen johtaja, tietokirjailija,
valmentaja, tutkija, filosofian tohtori Harri Gustafsberg kertoo,
kuinka kehitetään kykyä toimia paineen alla, ja antaa eväitä henkisen
suorituskyvyn vahvistamiseen. Harrin menetelmät ovat
kokemuksellisesti happotestattuja. Kaikki on mahdollista.

Klo 17.20 Leena Vainio

Soita heti
vesivek.fi

Seuraava Vieskan Viikko ilmestyy pe 19.10.

• Webasto-osaamista
• Jarrutestaukset
• Huollot
• Moottorikorjaukset

Säilyntie 29, 84100 Ylivieska
Puh. (08) 427 097

Suomessa ja Italiassa hyvinvointivalmentajia kouluttava
Transformative Coach, yrittäjä Leena Vainio rohkaisee oman
potentiaalin vapauttamiseen tietoisuustaitojen kehittämisen
keinoin ja kertoo, kuinka vapautua mielen automaattiohjauksesta.

Katso
lisää ja
ilmoittaudu
mukaan
mywayhanke.fi

Klo 18.30 Johannes ”Hatsolo” Hattunen

Fort Boyardista tuttu breakdance-tanssija, positiivisuuden puolesta
puhuja, persoona Hatsolo avaa energisessä esityksessään filosofiaansa
ILO: Innostu, Luo, Onnistu! Hatsolo ihastuttaa, itkettää, naurattaa ja jää
poikkeuksetta kuulijoiden mieleen.
Tapahtuman yhteistyökumppanit ja kahvila palvelevat
Akustiikan aulassa. Varaathan käteistä mukaan.
Luennot ovat maksuttomia.

Tervetuloa!

Päivyri

Ylivieskassa 5. lokakuuta 2018
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Pääkirjoitus
Elämä on kaikille välillä hektistä,
tulisi nauttia kaikista retkistä.
Aina se ei ole helppoa,
mutta joskus täytyy suossa rypeä.
Se nostaa meidät oikeassa hetkessä
pinnalle,
ethän halua jättää tyhjiötä rinnalle.
Pitää uskoa että kaikelle on
tarkoituksensa,
eihän muuten olisi järkeä elämälle,
saatikka sisimmällemme.
Kohta syksyinen vesisade muuttuu
loskaksi,
ja joku kutsui eräitä pelkäksi
ihmisroskaksi.
Onko meissä mitään niin tärkeää,
että voisimme elää hyvää ja kaunista
elämää.
Mitä voisimme itsestämme antaa,
niin että se voisi muillekin hyvää
kauaksi kantaa?
Pitäisikö tien suuntaa muuttaa
ja antaa vain elämän antaa hyvää
tekevää suuntaa?
Vastauksia ei ole monia, mutta joskus
ne voivat olla kovia.
Kukin päättää itse, mikä on se tie
ja miksi?
Omia päätöksiä voi joskus
kyseenalaistaa,
ja niiden syövereissä voi myös mieltä
lepuuttaa.
Yksin ei kuitenkaan pidä jäädä, ellei
halua olla todellinen jäärä.
Yhteiselossa on aina kuitenkin voimaa
ja siihen on turha tulla väliin ja
toisten ajatuksia soimaa.

Nimipäivät
HHH
Meillä on kohta Ylivieskassa kaunis
keskusta,
tarvitaan vielä hieman kärsivällisyyttä.
Me kaikki siihen pystytään,
onhan sen tekemiseen ollut jo kauan syy.
Kohta pääsemme nauttimaan sen
raikkaudesta,
vaikkakin myllerryksessä on ollut
kestämistä.
Muutaman vuoden päästä ovat reitit
nuo myös vehreät,
ja niistä kiittävät toivottavasti myös
jälkipolvet.
Odottakaamme siis vielä hetki,
sen jälkeen meillä on nätti kyläreitti.
Jo nyt kivetysvallit komistavat raittia,
ja vielä kun saadaan kunnon tiet niin
niistä voi nauttia.
Seuraavaksi tulevat kauniit istutukset,
ja ensi keväänä jokainen voi nähdä
omilla silmillään ne.
Mutta pitää myös olla kärsivällinen,
sillä tietyöt jatkuvat vielä ensi vuoden.

valmistuu ajallaan,
joten turhe repiä hiuksia ja olla
hajallaan.
Kun kaupungin talous on kuralla,
joutuu tekemään säästöjä oikein
urakalla.
Asioita täytyy päättävissä elimissä
priorisoida,
eikä ne varmastikaan tule mitenkään
helpolla.
Me olemme heidät sinne valinneet,
ja siellä on tietty puolue enemmistöineen.
Mutta valitut ajavat asioitamme
parhaansa mukaisesti,
tosin ei kukaan ole siellä ikuisesti.
Mutta kuka oikeasti käyttää valtaa,
sitä voi kukin arvailla ja itse oivaltaa.

Aurinko

Aurinko nousee Ylivieskassa klo 7:42 ja laskee
klo 18:37. Päivän pituus on 10 h, 56 min.

Ateriapalvelun ruokalista

Perjantai: Jauhelihavihanneskastike, perunat,
lounassalaatti, puolukkakeitto
Lauantai: Kinkkukiusaus, punajuuriomenasalaatti,
hedelmäsalaatti
Sunnuntai: Palapaisti, perunamuusi,
perunasalaatti, puolukkakinuskirahka
Maanantai: Lihakeitto, juusto,
sekahedelmäkiisseli
Tiistai: Läskisoosi, perunat, porkkanalantturaaste, punaherukkakiisseli
Keskiviikko: Lihaperunalaatikko, keitetyt
vihannekset, tomaattisalaatti, vispipuuro
Torstai: Uunimakkara, perunamuusi, kastike,
sinappikurkkusalaatti, mustikkakeitto
Perjantai: Palapaisti, perunat, rosolli, punainen
hera

HHH
Puhumattakaan alikulkutunnelista,
jonka aikataulu venyy venymistä.
Olisin sille toivonut nimikilpailua,
sillä tuleehan moni käyttämään tätä
alikulkua.
Nimessä pitäisi olla logiikkaa ja järkeä,
koska onhan tuleva tunneli monille
tärkeä.
Tuskin koskaan mikään projekti

Perjantai 5.10. (vk 40): Inka, Inkeri
Lauantai 6.10: Pinja, Minttu
Sunnuntai 7.10: Pirjo, Pirkko, Piritta, Pirita,
Pipsa, Birgitta
20. sunnuntai helluntaista
Maanantai 8.10. (vk 41): Hilja
Tiistai 9.10: Ilona
Keskiviikko 10.10: Aleksi, Aleksis
Aleksis Kiven päivä
Suomalaisen kirjallisuuden päivä
Liputuspäivä
Torstai 11.10: Otso, Ohto
Perjantai 12.10: Aarre, Aarto

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Kuukauden kuva

Jokirannan keittiön ruokalista

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

Kuka mitä häh?

Ylivieskan kameraseuran syyskuun kuvaksi on valittu Anssi Hietaharjun kuvaama ruskosuohaukka.
Kuvan nimi on Saalistaja.

1. Kuka on Miss Suomi 2018?
2. Mikä on sähkövastuksen mittayksikkö?
3. Kuka piirtää Viivi ja Wagner -sarjakuvaa?
4. Minä vuonna VIC-20 -kotitietokone julkaistiin
Euroopassa?
5. Mikä on Etelä-Korean pääkaupunki?
6. Millainen eläin on ruskosiippa?
7. Missä pelataan jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut 2019?
8. Missä päin Suomea paloi kirkko viime kuussa?
9. Mitä eroa on Norjan ja Islannin lipuilla?
10. Mihin F1-talliin Kimi Räikkönen siirtyy kaudella 2019?
Vastaukset sivulla 11

Seuraava Vieskan Viikko ilmestyy pe 19.10.
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 16.10.

Rahkolan koulun sisäilmaan
liittyvät korjaukset edenneet
Rahkolan koululla on koettu
sisäilmaan liittyviä oireita
koululaisten ja henkilökunnan keskuudessa. Keväällä
2018 rakennuksen kuntoa
tutki Vahanen Rakennusfysiikka Oy ja tutkimusten
perusteella koululla tuli
tehdä jatkotutkimuksia
sekä ilmatiiviyttä parantavia toimenpiteitä ja tasata
ilmanvaihdon paine-eroja.
Sisäilmatyöryhmä antoi
20.3.2018 suosituksen, että
opetustoiminta siirretään
päärakennuksesta korvaaviin

tiloihin kevätlukukauden
aikana. Väistötilat järjestettiin koulun pihalla olleisiin
parakkeihin ja ammattiopistolta vuokrattuihin tiloihin.
Kesän 2018 aikana rakennettiin siirtotilat Rahkolan koulun pihalle, jolloin
koko koulu voisi toimia
syyslukukauden alkaessa
samassa paikassa. Samalla
vaihdettiin olemassa oleva
parakki, jossa käyttäjät olivat
myös kokeneet sisäilmaan
liittyviä ongelmia.
Rahkolan koulun kor-

jaussuunnitelmat ovat valmistuneet kahdessa erässä;
1. vaihe kesäkuun lopussa
ja 2. vaihe elokuun lopussa.
Ensimmäisen vaiheen suunnitelma koski ruokasalia ja
ehdotetut korjaustoimenpiteet on tehty heinäkuun
aikana Insinööritoimisto
Jouni Mikkola Ky ja Vahanen Rakennusfysiikka Oy
johdolla. Korjattu ruokasali
otettiin käyttöön syyslukukauden alussa.
Terveysvalvonnan, opetustoimen ja tilapalveluiden

viranhaltijat kokoontuivat
29.8. ja totesivat, että korjaustoimenpiteiden jälkeen
ruokasalin käytössä ei ole
koettu ongelmia ja tämän
perusteella vastaavat toimenpiteet tehdään teknisen
työn tiloissa, jotta koululla
voidaan järjestää opetussuunnitelman mukaista
käsityön opetusta.
Muilta osin koulun korjaussuunnitelmaa käsittelee
Teknisten palveluiden lautakunta 16.10. pidettävässä
kokouksessaan.

Ikäihmisten iltapäivä
Akustiikassa

Valtakunnallinen vanhusten
viikko toteutuu tänä vuonna
7.-14.10.2018. Ylivieskan
kulttuuripalvelut yhteistyössä eri toimijoiden kanssa järjestää Ikäihmisten iltapäivä
-tapahtuman maanantaina
8.10. klo 12-15 Kulttuurikeskus Akustiikassa. Akustiikan ala-aula ja näyttelysali
muuttuvat mukavaksi sisätoriksi, mistä löytyy erilaisia
aktiviteettipisteitä, harrastustoimintojen esittelyitä
sekä päivätanssit ja kahvila.
Tule mukaan toimeliaaseen iltapäivään. Voit
osallistua pienimuotoiseen
taidepajaan Mari Heikkilän johdolla, käydä mittauttamassa verenpaineesi
tai osallistua rentoutus- ja
hemmotteluhetkeen Jedun

lähihoitajaopiskelijoiden
opastuksella sekä suorittaa
pienen taukojumpan yvolilaisten kanssa. Musiikista
vastaa Reima Huhtala ja
Taimo Löf Trio ja tanssiesityksestä puolestaan YVOLIn naisryhmä, mukana
iltapäivässä myös sketsejä
Tuokiotuvalta. Ylivieskan
kaupungin hallintokunnat kuten kansalaisopisto,
liikuntapalvelut ja kulttuuripalvelut esittelevät
harrastusmahdollisuuksia
sekä kaupungin kirjasto
esittelee ikäihmisten kirjastopalveluita. Akustiikan
kahvila palvelee ala-aulassa
niin suolaisten kuin makeiden kahvileipien kera.
Tervetuloa mukaan.

Liikenneonnettomuus
Oulaisissa

Rahkolan koulun sisäilman laatu on herättänyt huolta. Kuva Elina Kytökorpi.

Ylivieskan poliisiaseman
aukioloajat muuttuvat
Poliisin lupapalvelut Ylivieskan poliisiasemalla ovat
lokakuun alusta avoinna
arkisin maanantaista keskiviikkoon ja perjantaisin
klo 9 - 16.15.
Lupasektorin johtaja ylikomisario Antero Aulakoski: "Ylivieskan poliisiaseman
lupahallinnon aukioloaikaa
rajoitetaan 4.10.2018 lukien,
asiakaspalvelu on jatkossa
suljettu torstaisin. Muina
päivinä asiakkaita palvellaan
normaalisti. Muutoksella
halutaan vastata lisääntyvään sähköiseen asiointiin
ja ajanvarauksella annettaviin lupapalveluihin (www.
poliisi.fi/ajanvaraus)."
Torstaisin on suljettuna
myös Ylivieskan poliisipäivystys. Tähän linjaukseen on

päädytty tarkan harkinnan
ja kesän yli jatkuneen kokeilun kautta. Torstaisin lähin
poliisipäivystys on avoinna
Kalajoen poliisiasemalla.
Ylivieskassa poliisipäivystyksen puhelinnumero
virka-aikana on 0295 416
409. Torstaisin klo 8 - 16
palvelevan Kalajoen poliisipäivystyksen puhelinnumero
on 0295 464 040.
Ylivieskan poliisi pahoittelee muutoksista
mahdollisesti aiheutuvaa
haittaa ja pyrkii panostamaan laatuun niinä aikoina
kun palvelupisteemme ovat
auki. Kiireellisissä poliisin
apua vaativissa asioissa tulee
soittaa hätänumeroon 112.
Oulun poliisilaitoksen
poliisiasemien osoitteet ja

aukioloajat kannattaa aina
tarkistaa netistä osoitteessa
www.poliisi.fi/oulu
Poliisin neuvontanumero on p. 0295 419 800
Poliisin valtakunnallinen
neuvontapalvelu antaa neuvoja kiireettömissä asioissa,
jotka liittyvät passeihin,
henkilökortteihin ja muihin
lupa-asioihin, ajanvaraukseen ja sähköiseen asiointiin
sekä liikennevalvontaan.
Neuvoja saa numerosta
0295 419 800 arkisin klo 8
- 16.15. Neuvontapalveluun
voi olla yhteydessä myös
sähköpostitse osoitteessa
neuvontapalvelu@poliisi.
fi. Sähköpostitse asioista
kysyttäessä neuvontapalvelu tarvitsee asiakkaan
nimen, puhelinnumeron

ja kotipaikkakunnan.
Ohjeistusta tavanomaisten lupa-asioiden hoitamiseen ja yleisneuvontaa saa
nettisivujen Chat-palvelusta.
Palvelu löytyy www.poliisi.
fi/luvat -sivulta. Chatissa voi
kysyä passin ja henkilökortin
hakemisesta, ajokorteista ja
ampuma-aseluvista. Chat on
avoinna ma - pe klo 8 - 16.
Rikosilmoituksen voi
tehdä myös sähköisesti
Internetissä. Sähköinen
rikosilmoitus on tarkoitettu tehtäväksi sellaisista
vähäisistä rikoksista, jotka
eivät vaadi välittömiä toimenpiteitä poliisilta. Netissä
voi tehdä ilmoituksen myös
kadonneesta passista tai
ajokortista.

Maanantaina aamupäivällä noin klo 11 aikaan
sattui Oulaisissa kahden
henkilöauton välinen kolari. Onnettomuus sattui
Ylivieskantien ja Merijärventien risteyksessä. Merijärventietä Merijärven
suunnasta tullut autoilija
ajoi risteykseen tarkoituksena ylittää risteys ja jatkaa
matkaansa Haapaveden
suuntaan. Samaan aikaan oli
Ylivieskan suunnasta tullut
auto. Merijärventietä tullut
auto ei ehtinyt ylittää tietä
vaan Ylivieskan tietä pitkin
ajanut auto törmäsi hänen
autonsa peräosaan. Molemmat autot vaurioituivat pahoin. Toisen auton kuljettaja
loukkaantui. Tapahtumaa

tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena.
Lisäksi poliisi muistuttaa
erityisesti autoilijoita eläinonnettomuuden sattuessa
velvollisuudesta ilmoittaa
tapahtuneesta välittömästi
numeroon 112. Ilmoittaminen on hyvin tärkeää jotta
kolarin osapuolena olleen
eläimen kunto päästäisiin
tarkistamaan mahdollisimman nopeasti. Mitä isompi
viive ja tapahtumapaikan
epämääräisyys johtaa siihen
että eläin saattaa kärsiä
pitkäänkin luonnossa ja jää
jopa löytymättä ja saattaa
kuolla vammoihin pitkänkin
ajan päästä. Tämä koskee
niin luonnon eläimiä, kuten
myös kotieläimiä.

Susia havaittu
Raudaskylällä

Raudaskylän pohjoispuolella, Nivalan ja Haapaveden
rajamailla on havaittu syyskuussa ja kesän aikana kaksi
susien jättämää hirven haaskaa. Mahdollinen laumanmuodostus on seurannassa,
sillä uudemman havainnon
kohdalla riistakamera kuvasi
kolme sutta. Tiedossa ei ole,
ovatko kyseessä lähikunnissa
aiemmin havaitut eläimet.
Raudaskylän metsästysseuran puheenjohtaja
Esko Saari kertoo, että

asiasta on oltu yhteydessä
Luonnonvarakeskus Lukeen
virallista luokitusta varten.
Turhaa liikkumista
alueella kannattaa välttää,
ettei eläinten nykyinen
ympäristö häiriintyisi tai
eläimet siirtyisi lähemmäksi
asutusta.
Mahdollisista vahingoista
tai havainnoista kannattaa
ilmoittaa tuoreeltaan riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilölle niiden
varmentamiseksi.
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Kuulan pesäpallojaoston päättäjäiset
Kokkonen.
E-tytöt: Jenni Siltakoski: Roosa Aurema, Noora
Hietasaari.
E-pojat 07: Karri Seppälä, Luukas Viirret, Juuso
Hakala.
E-pojat 06: Torsti Saarela,
Matias Herranen, Ville
Kokko.
Naperot G Rajapommi: D-tytöt: Jenni Matola:
Joose Vähäkangas, Mico Nina Jutila: Anni Kotimaa.
Virkkula, Minea Pylvä- D-pojat 05: Elias Kippola,
läinen.
Viljami Viitanen, Konsta
Naperot G Kupperi: Jiri Kananen.
Hietaniemi, Paulus Yliko- D-pojat 04: Niklas Vähä,
tila, Nooa Ylikotila.
Eliel Koskela, Heikki KokF-tytöt: Aino Kotimaa: konen.
Janica Salmela, Meimi Vä- C-tytöt: Kaisa Pylväs, Marhäkangas.
ja-Leena Kahilainen, Jenna
F-pojat: Niilo Jokinen: Koutonen.
Aleksi Manninen, Santeri C-pojat: Aappo SavikosYlivieskan Kuulan pesäpallokausi laitettiin pakettiin
viime sunnuntaina Rannan koululla. Päättäjäisissä palkinnot jakoi tuore
suomenmestari Tuomas
Jussila. Palkitut pelaajat ja
taustatoimijat tällä kaudella
olivat:

Onnittelut hääpäivän
johdosta 7.10.
T. Elina

ki, Eemeli Jämsä, Juuso
Rantala.
B-pojat: Juho Matola, Eemeli Jämsä, Aatu Saastamoinen.
NMK: Sonja Torvi, Hanna
Torvi, Sonja Torvi.
MMK Kivimiehet: Esa-Jussi Kangas, Henri Leskelä,
Eetu Jämsä.
MSS: Juho Haapakoski, Teemu Seppälä, Janne
Vinkki.
NYP: Eveliina Rantonen,
Jenna Ahlholm, Linnea
Laatikainen.
MYP: Aatu Saastamoinen,
Santtu Luhtavaara, Jani
Moilanen.

Kaikki
näköislehdet
luettavissa
ilmaiseksi
www.vieskanviikko.fi

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

Kauden jokeri NYP: Sanna
Sorvisto.
Kauden yllättäjä NYP:
Sanna Perälä.
Tehopelaaja NYP: Sanna
Sorvisto.
Kauden jokeri MYP: Esa
Kejonen.
Kauden yllättäjä MYP:
Aatu Saastamoinen.
Tehopelaaja MYP: Jani
Moilanen.
Vuoden juniorivetäjä: Johanna Seppälä (Vetänyt
puolia tyttö/naisjoukkueita.
Menestystä tullut useilta leireiltä kesältä 2018.
Laittanut omaa aikaa lähes
kaiken liikenevän).
Vuoden pesisperhe: Satu,
Mika, Tiitus, Olivia Pinola
(Kulkevat lähes päivittäin

Tällä kertaa vastaajien kesken
arvotaan 20 €
S-RYHMÄN
LAHJAKORTTI
Vastaa verkkosivujemme
kautta osoitteesta vieskanviikko.fi/mainoskisa, mikä
tämän lehden mainoksista
oli mielestäsi mielenkiintoisin. Jättämällä yhteystietosi
osallistut myös arvontaan.
Aikaa osallistumiseen on pe
12.10. saakka. Viime kerran
mielenkiintoisimmaksi ilmoitukseksi äänestettiin
Akustiikan mainos, voittajalle
on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Kärsämäeltä Ylivieskassa.
Lapset harrastaa monessa
Kuulan joukkueessa. Satu
on jaoston ja junioritiimin
jäsen ja sen lisäksi kahden
joukkueen joukkueenjohtaja.
Mika on junioritiimin jäsen,
valmentaja ja tuomarivastaava).
Vuoden pesäpallonuori:
Jenni Matola (Sen lisäksi,
että on pelannut D-tytöissä,
C-tytöissä, D-pojissa ja
NMK-joukkueessa on aktiivisesti kirjuroinut suurta
pöytäkirjaa koko kesän. Näiden lisäksi seuraa aktiivisesti
pelejä netistä ja televisiosta
ja kentän reunalla. Lisäksi
tuomaroi).
Vuoden toimitsija: Virpi Pylväs ( Jojo, toiminut

useamman kesän kioskivastaavana, kirjuroi).
Vuoden aktiivi: Markku
Vuolteenaho (Toimeen
tarttuva, työmyyrä, varaiskä leirillä).
Vuoden pesisjoukkue:
D-tytöt (mini-Kuulattaret).
Hieno menestys kuluneella
kaudella.
Vuoden tuomari: Jonna
Ahlholm (25 kertaa tuomaroinut kaudella 2018. Aina
valmis tuomarihommiin
tarvittaessa).
Vuoden taulunhoitaja:
Timo Mäkiniemi.
Vuoden pesisteko kiertopalkinto: Sami Pylväs (Kehitellyt maksujärjestelmän
jolla kausikortit voidaan
etälukea kännykällä).

Ristikoiden ratkaisut
••••••NÄYTE•NISÄ
••••••A•L•MÄDÄTÄ
••••••AIE•Ä••T•N
••••••R•MENO•IEN
RAKUUNA•P•T••••Ö
I•A•RYTMIKÄS•T•S
SATO•ÖA••I•YDIN•
A•S•SR•KOE•S•N•N
HOE•AIKA•LIIMATA
T•••N•O••E••UT•P
AJOKOIRA•KOKOAVA
A•T•A•I•AE••K•E•
•MAA••••S•UNKARI
S•N•KETTU•L•A•H•
INTIIMI•A•AVUTON
I•A•M•A•••••S••O
V••OPPISANA••H•K
IKÄ•A•N•A•SELATA
L••YLPEÄSTI••R•R
ÄES•E•N•I•ASKARE
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Rakennustekniset palvelut
& remontit
kuntoarviot
• Kosteuskartoitukset
• Asbestikartoitukset
t
• Vesivahinkoremonti

• Asuntokauppojen

Raitatie 8, YLIVIESKA
0400 295 030, 040 768 8351

Päivän sana
Perjantaina, 5.10.2018
Ps. 119:5-6

Kunpa kulkuni olisi vakaa, kunpa aina seuraisin
sinun määräyksiäsi! Kun pidän käskysi silmieni
edessä, en joudu häpeään

jounimikkola.com

HIERONTAPALVELU JUHA K. PUDAS
KOULUTETTU HIEROJA/URHEILUHIEROJA

• Kauppakatu 8, Ylivieska
• Siltatie 6, Alavieska
Ajanvaraukset 0440 684 418
Myös kotikäynnit! Tervetuloa!
Maksuvälineenä käy myös ePassi ja Smartum

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

Kirkkotalakoot
Kirkon suunnittelun kehitysvaihe jatkuu syksyn
ajan seurakunnan rakennustoimikunnan, suunnittelu- ja rakentajaryhmittymän, pääsuunnittelijan ja
projektipäällikön voimin. Kehitysvaiheen jälkeen
kirkkovaltuusto kokoontuu tekemään mahdollisen
rakentamispäätöksen vuodenvaihteen tienoilla.
Kirkkotalakoiden hyväksi myytävänä Hannele Lampelan ja Mirkka Näverin kirjaa Kettu ja
Vanhus 25 e ja Kirkkomatkalla-kirjaa
25 e kirkkoherranvirastossa, Terveystie 11 ja INFO-kirjakaupassa.
Virastossa myös kirkkosukkia,
piispa Samuel Salmen Sydämeni
polkuja –juhlalevyä 20 e, ym.
Juhani Palmun palaneen kirkon materiaalista tekemiä tauluja ja könninkello myynnissä tarjousten
perusteella Kirkkotalakoiden hyväksi. Lisätietoa ja
tarjoukset: www.ylivieskanseurakunta.fi.

Ylivieskan kaupungin asukaskysely
Ylivieskan kaupunki järjesti
toista kertaa asukaskyselyn.
Ensimmäinen toteutettiin keväällä 2017 ja tänä
vuonna vastausaikaa oli
27.8.-9.9.2018 välisenä
aikana. Kysely toetutettiin pääasiassa sähköisesti,
kyselylinkki oli esillä kaupungin verkkosivuilla sekä
sosiaalisen median sivuilla.
Kyselyyn oli mahdollista
vastata myös paperisella
lomakkeella. Yhteensä kyselyyn vastasi 634 henkilöä,
joka oli enemmän kuin
vuonna 2017, jolloin vastauksia tuli 428 henkilöltä.

myös paikkakunnan yrittäjille. Avoimen linkin lisäksi kysely lähetettiin myös
sähköpostitse kaupungin
toimittamalle sähköpostilistalle. Listan 747 yrityksestä
kyselyyn saatiin vastauksia
108 kappaletta, jolloin vastausprosentiksi muodostui
14,5%. Vastauksia tuli lähes
kaikilta toimialoilta, eniten
tukku- ja vähittäiskaupan
Ylivieskalaisen kokonaismielikuva kaupunkiinsa on kyse- alalta joiden osuus 20,75%.
lyn mukaan pysynyt positiivisena.
Yleisesti ottaen kyselyyn
Maria Sorvisto. Asukasky- Pysyvyys kunnassa on hyvää vastanneet olivat tyytyväisiä
selyn keskeisinä menestys- tasoa, 75% vastaajista ei ole alueeseen, sekä laadukkaisiin
tekijöinä vastanneet pitivät aikeissa muuttaa pois. Yli- ja monipuolisiin yrityspaltyytyväisyyttä kulttuuri- ja vieska arvioidaaan edelleen veluihin. Kehitysalueiksi
urheilutarjontaan, asukkai- rauhalliseksi, turvalliseksi ja koettiin yritysten ja kauden usko kaupungin kehit- kehittyväksi kaupungiksi ja pungin välinen yhteistyö,
Tärkeimmät
johtopäätökset tyvyyteen sekä rauhallinen tulokset näissä kolmessa vuorovaikutus ja kommuja turvallinen elinympäristö. kohdassa ovar jopa kuntien nikaatio yrittäjien kesken.
Tänä vuonna kyselyssä oli Tärkeimpinä kehityskohtei- keskiarvoa hieman kor- Myös mielikuvat päätökmahdollisuus myös jättää na vastaajat totesivat olevan keammat. Tärkeimmämksi senteosta ja elinkeinopoavoimia terveisiä Ylivieskan kaupungin yleinen päätök- kehitysalueeksi vastauksissa litiikasta olivat monien
päättäjille. Niitä jätettiinkin sentekoilmapiiri, suositte- nousi opetuksen ja opetus- vastaajien mielestä negatiikiitettävät 233 kappaletta, luvalmius (tyytyväisyys ja tilojen tason nostaminen. visia. Tyytyväisyys yleiseen
joka sinänsä oli yllätys tut- viihtyminen), työpaikkojen Toiselle ja kolmannelle yrittäjäystävallisyyteen oli
kimuksen tekijöille. ”Meille ja palveluiden tarjonta sekä sijalle tulivat työpaikkojen noussut edellisvuodesta
kaikki palaute on erittäin markkinointi ja viestintä. ja palveluiden lisääminen. ja nyt tyytyväisten osuus
oli 57,94%, vuonna 2017
Kokonaismielikuvat Ylitervetullutta ja haluammevastaava osuus oli 49,6%.
kin lisätä vuorovaikutusta vieskasta ovat pysyneet Yrittäjäkysely
positiivisina.
”Melko
myönasukkaiden kanssa”, kertoo
Elina Kytökorpi
elokuussa Ylivieskan kau- teinen” vastausten osuus oli Samaan aikaan asukaskysely
punginjohtajana aloittanut kasvanut edellisvuodesta. kanssa toteutettiin kysely

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Luna Kerttu Nelli Salmela
Kuollut: Lyyli Löytynoja 92 v., Kerttu Kaarina Tuomikoski 83 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 5.10. klo 18.45 Oloilta yläkouluikäisille Rauhanyhdistyksellä.
La 6.10. klo 10-14 Ylivieskan seurakunnan vapaaehtoistoiminnan päivä toimitalo Pietarissa kokoushuone
Bäckman (C sisäänkäynti), tietoa seurakunnan vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja päivän yhteydessä
voi halutessaan jättää yhteystiedot ja tiedon kiinnostavasta vapaaehtoistoiminnasta; klo 18.30 Aviopuolisoilta
Rauhanyhdistyksellä, alustus: Vapaa-aika ja vastuullisuus, Antti Tokola.
Su 7.10. klo 10 Maailmojen messu Suvannon kappelissa, Pia Pyhtilä, Eeva-Kaisa Laakko, Teija Siirtola, Gospelkuoro Riemu, pyhäkoulu Messun jälkeen kirkkokahvit
ja lähetystilaisuus, jossa nimikkolähettimme Pia Pyhtilän terveiset Mwanzasta Tansaniasta.; klo 14 Rauhan
Sanan seurat Siltalan seurahuoneella, Ahti Vähäkangas;
klo 14.30 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Eero Hintsala ja
klo 16 Kyösti Marjanen.
Ma 8.10. klo 10 Aamutupa Vitiksessä (sisäänkäynti B);
klo 13-15 Perhekerho Pietarissa; klo 17 Kehitysvammatyön Ystävyyden kerho Vitiksessä, Terveystie 11, ovi B;
klo 18 sururyhmän kokoontuminen toimitalo Pietarissa,
kokoushuone Lyydiassa.
Ti 9.10. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa.
Ke 10.10. klo 8 Kaikille avoin aamurukoushetki Toimitalo Pietarin Lydia-kokoushuoneessa (ovi E); klo 12-13.45
Ekavauvakerho Pietarissa; klo 18.30 Gospelkuoro
Riemun harjoitukset Suvannon kappelilla; klo 18.30
Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä, Eero Salin.
To 11.10. klo 9-11 perhekerho Pietarissa; klo 13 Varttuneen väen kerho ja Lähetyspiiri Mariassa; klo 15.30
eläkeliiton kuoro seurakuntakoti Marian rippikoulusalissa; klo 17 lapsikuoron harjoitukset Marian rippikoulusalissa; klo 18 Kirkkokuoron harjoitukset Suvannon
kappelilla; klo 18 nuorisokuoron harjoitukset Marian
rippikoulusalissa.
Pe 12.10. klo 19 Raamattuilta Siltalan seurahuoneella
Kirkkokyyti Suvannolle lähtee sunnuntaisin Marian
pihasta klo 9.40, paluu messun jälkeen.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto avoinna syyskuun alusta toukokuun loppuun ma-ke klo 9-15, to klo
11-17 (taloustoimisto klo 9-16), pe suljettu, p. 0447118 610, os. Terveystie 11.
Hautausmaiden siivoustalkoot Ma 15.10. klo 9 Heikkilän hautausmaa (ruokailu Mariassa), Ti 16.10. klo 9
Kirkon ja Suvannon hautausmaat (ruokailut Mariassa ja
Suvannolla), Ke 17.10. klo 9 Raudaskylän hautausmaa
(ruokailu Opistolla), To 18.10. klo 9 Kankaan ja Kantokylän hautausmaat (ruokailut kappeleilla).
DIAKONIA		
Diakoniatyön asiakasvastaanotto on avoinna ti-pe klo
8.30-10. Päivystysaikana vastaa numero 044-7118670.
LAPSET
Perhekerho maanantaina klo 13-15, tiistaina ja torstaina
klo 9-11 Pietarissa.
Pyhäkoulu sunnuntaina jumalanpalveluksen saarnan
aikana Suvannon kappelissa.
Ekavauvakerho keskiviikkona klo 12-13.45 Pietarissa.
NUORET
Pe 5.10. klo 18-23 Oloilta Vitiksessä.
To 11.10. klo 18.30 K-16 lautapeli-ilta Vitiksessä.
Pe 12.10. klo 18-23 Oloilta Vitiksessä.
LÄHETYS
To 11.10. klo 19 Lähetysilta Mariassa, Medialähetys
Sanansaattajista vieraina Arja Savuoja sekä Intian aluejohtaja Satyanand Samuel.
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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Vapaaehtoistyöhön Tuokiotuvalle? – Yhte
Ylivieskassa jo neljättä vuotta toiminut Tuokiotupa on
jo vakiinnuttanut paikkansa pääasiassa seniori-ikäisten
keskuudessa. Tupa on auki vuoden jokaisena päivänä ja
eri viikko-ohjelmiin osallistuu enemmän tai vähemmän
vakiintunut runsaslukuinen joukko. Toiminnan yhtenä
kulmakivenä ovat vapaaehtoistyöntekijät, ilman heitä
ovien auki pitäiminen päivittäin ei olisi mahdollista.
Alun alkujaan olleiden vapaaehtoisten keski-ikä
alkaa kuitenkin nousta, joten mukaan tarvittaisiin
uusia toiminnan mahdollistavia henkilöitä ikään ja
sukupuoleen katsomatta.

Vapaaehtoiseksi
ryhtyminen
ei vaadi
erikoistaitoja
Me jokainen olemme yksilöitä ja meillä on omat
vahvuutemme. Ei tarvitse
osata mitään erityistä, kunhan osaa olla läsnä - sinä
itse riität. Vapaaehtoistyössä
pääsee tutustumaan uusiin
ihmisiin ja se on hyvä ja antoisa tapa viettää aikaa. Siinä
pääsee jakamaan omaa aikaa
muiden kanssa ja samalla
saa hyvän tunteen pienellä
ajallisella panoksella. Erityyppisiä vapaaehtoisuuden
muotoja on useita, ja niihin
voi itse hakeutua oman

mieltymyksensä mukaan.
Aina kannattaa kokeilla, ja
jatkaa sitä omien tuntemuksien ja ajankäytön mukaan,
mitään sitoutumispakkoa ei
ole. Jokainen itse päättää,
minkä verran toiminnassa
haluaa olla mukana.

Rohkeasti
mukaan –
aloittaminen on
helppoa
Miten sitten käytännössä
aloittaa vapaaehtoistoiminta, se on onneksi hyvin
yksinkertaista. Tarvitaan
vain omaa halua ja hieman
rohkeutta astua kynnyksen
yli. Tuokiotuvan aukioloajan

Eri vaihtoehtoja
vapaaehtoistyöhön
Tupaemäntänä Tuokiotuvalla
- Keitetään kahvia ja seurustellaan kävijöiden kanssa
- Huolehditaan tuvan viihtyvyydestä
- Vuoroja tarjolla viikonloppuisin 2,5 h ja arkisin vaihdellen
1-3,5 h kerrallaan
- Tupavuoroissa monet tykkäävät toimia myös pareittain
Mukavinta on tuvalla (haastattelussa tupaemännät
Liisa, Aila, Airi)
- vaihtelua omaan arkeen ja mukavaa seuraa
- kun antaa omaa aikaa, saa itselle hyvän mielenjoka
näkyy ja kuuluu:
- ”isäntäkin aina kehhuu, että heti äänestä kuulee kun
olet ollut tuvalla töissä”
- kiva olla ihmisten kanssa
- saa lisää virtaa ja energiaa itselle
- ”pääsee” kotoa pois

Tuvan tuki – juttelu-/ulkoilu-/
kulttuuri-/sairaalakaveri,
omaiskaveri
- Käydään ikäihmisen luona tervehtimässä ja juttelemassa
tai
- Tehdään yhteinen ulkoiluhetki tai
- Mennään yhdessä konserttiin, näytelmää katsomaan tai
vaikka Tuokiotuvalle tai
- Toimitaan sairaala-apuna, toipumisen tukena
- Tapaamiset sovitaan keskenään ikäihmisen ja vapaaehtoisen aikataulujen mukaan

misneuvonnan merkeissä.
Nämä tiivistävät porukkaa
samalla kun käydään läpi
Tuokiotuvan ajankohtaisia asioita ja keskustellaan
mieltä askarruttavista vapaaehtoistyöhön liittyvistä
asioista.
Vapaaehtoistyö on myös
hyvä kanava erilaisissa
muuttuvissa elämäntilanteissa. Joku saattaa olla juuri
muuttanut paikkakunnalle,
eikä ole vielä ehtinyt luoda
omaa sosiaalista verkostoa.
Tai voi olla juuri eläköitynyt
Tuokiotuvan vapaaehtoisia ryhmäkuvassa.
ja yhtäkkiä kalenterissa
onkin ylimääräistä aikaa.
Tällöin myös saattaa tuntea
puitteissa paikalla on aina aloittamiseen, jokaiselle kuinka hyvin porukka ottaa jääneensä tyhjän päälle, kun
niin kutsuttu tupaemäntä, varmastikin löytyy itselleen mukaan tekemisen meinin- enää ei olekaan työporukkaa
joka osaa kertoa eri vaihto- sopiva tehtävä.
kiin. Usein voikin käydä johon tuntea yhtenäisyyttä.
ehdoista. Heidät tunnistaa
niin, ettei malta odottaa Silloin olisikin oiva tilaisuus
punaruudullisesta essusta, Vapaaehtoistyö
seuraavaa ”työvuoroa”, onhan hakeutua uusiin ympyröihin
”Tupaemäntä” –rintaneu- palkitsee
Tuokiotupa itsessään kuin vapaaehtoistyön merkeissä
lasta sekä siitä että usein
kaikkien yhteinen olohuo- ja sen myötä luoda uusia
kädessä on kahvipannu. He Mikä sen parempaa jos voi ne. Positiivinen asenne on sosiaalisia kontakteja. Se
osaavat vastata kysymyksiin joutilasajalla olla hyväksi tärkeintä ja se Tuokiotuvalla piristää mieltä ja antaa saja opastaa siihen että miten myös muille. Se ei vaadi on selvästi huomattavissa. malla hyvää ympäröivälle
toimia seuraavaksi. Kaikki paljoa, mutta sillä voi an- Kuukausittain vapaaehtoiset yhteiskunnalle.
uudet vapaaehtoiset saa- taa toisille paljon ja siitä pitävät myös epämuodollivat myös perehdytyksen, saa samalla itselle hyvän sen palaverin, joka pidetään
Elina Kytökorpi
eli ei tarvita aikaisempaa mielen. Toki aloittamisen lähiseuduilla, tai saattaa olla
kokemusta ennen aloitta- kynnystä voi olla hieman, virkistysilta esimerkiksi
mista. Tarvitaan vain halu mutta nopeasti huomaa värianalyysin tai pukeutuTuokiotupa on avoinna joka päivä vuodesta 2014 lähtien
– n 2340 tuntia vuodessa. Arkisin klo 9-16 ja viikonloppuisin sekä pyhisin klo 11-16. Tuvalla on käynyt tähän
mennessä yli 45000 vierasta. Työntekijä on paikalla tuvalla
pääsääntöisesti arkisin ja muina aikoina tuvasta huolehtivat
vapaaehtoiset tupaemännät.

Tuokiotupa on kaikille ikäihmisille avoin "yhteinen olohuone",
joka on avoinna joka päivä. Tuvalla voi kahvitella, osallistua
erilaisiin toimintatuokioihin tai vaan istua ja ihmetella.
Tuokiotupaa pyörittää ja toiminnasta vastaa Yhteisestä
Ovesta ry. Toiminta on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti
sitoutumatonta ja kaikille ikäihmisille avointa.

Parasta kaveritoiminnassa (haastattelussa Aino ja Milja)
- tuntee itsensä tarpeelliseksi, kun saa olla ikäihmisen
seurana ja ilahduttaa
- samalla saa itsekin vertaistukea sekä iloa, virtaa ja hyvää
mieltä

Seniori-Kahviloiden
yhteyshenkilöt

Vertaisohjaajana, ryhmänohjaajana
- Vertaisohjaaja on itse kokenut saman tilanteen, joten hänellä on omakohtaista kokemusta asiasta ja osaa asettautua
muiden kanssa samaan tilanteeseen
- Pystyy keskustelemalla ja kuuntelemalla tukemaan toisia
- Myös ryhmänohjausta oman kokemuksen ja osaamisen
myötä, esim. liikuntaryhmät
Miksi haluan toimia vertaisohjaajana (haastattelussa
Anna-Liisa, Kirsi)
- toivon, että voin keskustelemalla ja kuuntelemalla tukea
toisia
- olen itsekin kokenut saman ja jaksoin eteenpäin kun
sain tavata muita samassa tilanteessa olevia joiden kanssa
jutella

"Jokainen auttava käsi ja
annettu hetki on meille
arvokas."

- Toimii linkkinä kylän kokoontumispaikan ja Tuokiotuvan
työntekijöiden välillä
- Keittää kävijöille kahvit
- Seniori-Kahviloiden ryhmät voivat halutessaan kokoontua
myös täysin omaehtoisesti ilman työntekijöitä
- Seniori-Kahvilat avoinna pääsääntöisesti kerran tai kaksi
kuukaudessa, n 2 h kerrallaan

Keikka-apu
- Vapaaehtoisena voi toimia myös silloin, tällöin – tai
vaikka kertaluonteisesti
- Isommissa tapahtumissa tarvitaan aina enemmän käsipareja ja monenlaista osaajaa
- Voit ilmoittautua ”reserviin” ja otamme tapauskohtaisesti
yhteyttä ja kysymme, sattuisiko sinulla olemaan aikaa
tulla mukaan juuri kyseiseen tapahtumaan

SOME-opastajalle paikka avoinna
- Osaisitko opastaa miten älypuhelin toimii? Miten
tabletilla otetaan valokuvia ja minne ne talletetaan?
Entä miten ne seuraavalla kerralla löydetään?
- Mm. tämäntyyppisiä asioita meille pitäisi tällä hetkellä
opastaa – olisitko sinä meidän some-opastaja? terveisin
Tuokiotuvan kävijät
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eisöllinen tila kutsuu mukaan porukkaan
Terveiset Lauralta!

Puheenjohtaja Eijan kokemukset

”Aloitin vapaaehtoistyöt
Tuokiotuvan tupaemäntänä n. 1 ½ vuotta sitten,
käydessäni ensin vapaaehtoistyön infotilaisuudessa
paikkakunnalla. Vapaassa
tilaisuudessa esitin kiinnostukseni muun muassa Tuokiotuvan tehtäviä kohtaan,
ja pian Yhteisestä Ovesta
ry:n toiminnanjohtaja Anne
Isokoski koputtikin minua
olalle, ja antoi yhteystietonsa
ilmoittautumista varten.
Kaikki sujuikin suht
sukkelaan siitä eteenpäin:
Kävin seuraavalla viikolla jo
tutustumassa Tuokiotupaan,
sen toiminnan sisältöön ja
perusperiaatteisiin yhdessä
vakituisen työntekijän Irenen, sekä Annen kanssa.
Istuimme, rupattelimme
ja hörpimme kahvia kaikessa rauhassa mukavissa
tunnelmissa, täytimme
parit lomakkeet, ja pian jo
sovimmekin ensimmäisen
tupaemäntävuoroni.
Minun ”työhukini” muodostuivat epäsäännöllisen
säännöllisiksi: Tein vuoroja
siis silloin kuin itselle parhaiten sopi, oman koulun
aikatauluihin ja muuhun
arkeen sovittaen.
Tehtäviini tuvalla kuuluivat muun muassa kahvien
keittäminen, pöydän kattaminen, tarjoilujen esille
laittaminen, siisteydestä
huolehtiminen, tiskaaminen
sekä vapaa seurustelu,”raataaminen” asiakkaiden
kanssa.

”Puheenjohtajana kutsun
Yhteisestä Ovesta ry:n
hallituksen koolle kerran
kuukaudessa. Seitsemän
hengen porukalla käymme

läpi Tuokiotuvan kuulumiset
ja hallituksen päätettäväksi
tulleet asiat.
Mahdollisuuksieni mukaan olen ollut mukana Tuo-

kiotuvan arjessa ja juhlassa.
Tervetuloa mukaan toiNämä kaksi vuotta ovat mintaan – osallistujana tai
olleet erittäin mielenkiin- vaikkapa joskus vapaaehtoisia ja palkitsevia. Aina toisena! ”
tarttuu mukaan hyvä mieli.

Tupaemäntä Irene

”Työ on Tuokiotuvan arjen
pyörittämistä ja käytännön asioiden hoitamista.
Huolehdin siisteydestä ja
yleisestä viihtyisyydestä.
Pidin kovasti omasta Huolehdin myös, että tutyönkuvasta ja Tuokiotuvan valla riittää tarjottavaa kahhengestä, sekä siitä tietystä vipöytään ja teen tarvittavat
tunnelmasta jonka paikan hankinnat kaupasta jne.
päällä kokee. Kukaan ei
Huolehdin myös tumyöskään painostanut tai paemäntien töiden orsanonut, että omia vuo- ganisoinnista ja seuraan,
roja tulisi lisätä, tehdä pi- että viikonloput pyörivät
dempään, enemmän tai ja tupaemännille on kaikki
tehokkaammin. Kyseessä valmiina – tupa siivottuna
oli täysin vapaasta tahdosta ja tarjottavaa pöytään, että
tapahtuvasta toiminnasta, eli heidän on helppo tulla töivapaaehtoisuudesta.
hin. Olemme myös yhdessä
Nyt jo toisaalla, Ete- kyläyhdistysten kanssa avanlä-Suomessa asuessani ja neet muutamalle kylällekin
tätä kirjoittaessa, muiste- ikäihmisten kohtaamislen erityisellä lämmöllä ja paikkoja ja näiden Seniolievällä haikeudella omia riKahviloiden toiminnan
vuoroja sekä rupatteluhetkiä organisointi kuuluu myös
ihanien ikäihmisten parissa. työhöni.
Erityiset kiitokset lähetän
Annelle sekä Irenelle tästä
ensimmäisestä kosketuksesta ja mahdollisuudesta ” Toiminnanjohtajan työ on
vapaaehtoistyöhön, johon monipuolista, mielenkiinolin halunnut niin pitkään. toista ja palkitsevaa eikä
Näitä opittuja taitoja voin kahta samanlaista päivää
hyödyntää myös tämän het- ole. Hienoimmat hetket
ken opinnoissani ihmisten koen aina kävijöidemme
parissa. Tuokiotupa todella- parissa Tuokiotuvalla, Sekin on matalan kynnyksen nioriKahviloissa tai muissa
paikka.”
tapahtumissa. Niitä hetkiä
on kuitenkin valitettavan
harvoin, sillä teen työni
TERVETULOA KAHVILLE –
pääosin toimistopöydän
AVOIMET OVET
ääressä kotona. Onneksi
torstaina 18.10. klo 15-18
välillä on aikaa työskenKiinnostaisiko vapaaehtoistyö silloin, tällöin?
nellä myös Tuokiotuvalla.
Haluan ehdottomasti tehdä
Tulehan piipahtamaan ja tutustumaan Tuokiotumyös tupatyötä aina, kun
van toimintaan oman aikataulusi mukaisesti!
se suinkin on ajallisesti
Olemme paikalla iltaan asti.
mahdollista muilta töiltä.
Tuumataan yhessä mille alettais!
Nautin suunnattomasti,
kun pääsin kesällä pariksi
Tervetuloa!
viikoksi kokonaan tupaemännän hommiin ja asioiden ytimeen - kohtaamaan
meidän ihania kävijöitämme.
Yksi työni tärkeimmistä
asioista on varmistaa meille
sellaiset toimintaedellytykset, että tekijöillä olisi hyvä
työskennellä ja kävijöillä
hyvä tulla ja olla. Eli esimerkiksi pyrkiä varmistamaan
Kuusamon Tules- ja reumayhdistyksen vapaaehtoiset
joka vuodelle rahoitus, että
opastivat vapaaehtoisia Liisaa, Ainoa, Ailaa, Ireneä ja
voimme palkata työntekijöiMiljaa geokätkeilyn saloihin.

Työhöni kuuluu Tuokiotuvan ohjelmasuunnittelu,
sen organisointi ja välillä
voin vaikka ottaa haitarinkin
kainaloon ja soitella iltapäivän ratoksi. Osa ajasta kuluu
myös hallinnolliseen työhön,
kuten esim. kävijämäärien ja

eri tapahtumien osallistujamäärien ylöskirjaamiseen
vuoden toiminnan kokoamiseksi.Lisäksi meillä on
monenlaisia kampanjoita ja
tapahtumia, joista huolehdin
yhdessä muiden kanssa.
Monenlaista päiviin si-

sältyy ja kiirettäkin tuppaa
usein olemaan, mutta kävijöiden kohtaaminen on niin
antoisaa ja mukavaa, että
siitä aina innostuu itsekin
ja saa virtaa arkisempiinkin
töihin.”

Tuokiotuvan palkatut työntekijät Irene ja Anne esittelemässä toimintaa messuilla.

Toiminnanjohtaja Anne
tä huolehtimaan toiminnasta
ja kävijöistä. Vuoden 2019
hakemukset onkin juuri
lähetetty ja nyt jännitetään,
miten käy. Seuraan ja vastaan
myös siitä, että toimintamme noudattaa niitä lakeja
ja muita määräyksiä, jotka
toimintaamme säätelevät.
Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä hallituksen kanssa.
Toiminnanjohtaja toimii
hallituksen johdon ja valvonnan alaisena ja hänen
esimiehensä on hallituksen
puheenjohtaja. Itse puolestani toimin työntekijöiden
ja muiden tuvalla toimivien
lähiesimiehenä ja pyrin
mm. monin eri tavoin järjestämään aina riittävästi
työntekijöitä erityisesti tupatyöhön. Jo pelkästään itse
Tuokiotuvan tarve tekijöille
on n. 2400 tuntia vuodessa
(aukioloaika vuodessa). Kun
siihen päälle lisätään monet
muut työt, kuten vaikkapa
ihan vain kaupassakäynnit,
niin tarvetta lisäkäsille on
kovastikin vuoden mittaan.
Yhden työntekijän työaika
kun on vain n. 2000 tuntia/
vuosi. Meillä onkin vuosien

varrella ollut tuvalla useita
työkokeilijoita, harjoittelijoita, työssäoppijoita apuna ja kokeilemassa työtä
ikäihmisten parissa. Osa
on tosissaan innostunut
kokemuksistaan ja lähtenyt
opiskelemaan esimerkiksi
lähihoitajaksi. Työtodistus
vapaaehtoistyöstä on jopa
opintopisteiden arvoinen ja
arvokas myös työnhaussa.
Toimin hallituksen sihteerinä eli kokoan esityslistat ja kirjoitan pöytäkirjat
hallitukseen kokouksista. Hoidan myös sellaisia
juoksevia asioita ja teen
päätöksiä asioista, jotka eivät
tarvitse hallituksen päätöstä.
Vuosittain kokoan edellisen
vuoden toiminnot toimintakertomukseksi keväällä ja
nyt juuri on ajankohtaista
kirjoittaa ensi vuodelle toimintasuunnitelmaa yhdessä
hallituksen kanssa. Myös
muu tiedottaminen kuuluu
työhöni ja mm. kuukausittain lähetämme uutiskirjeen
niin yhdistyksen jäsenille
kuin yhteistyötahoille ja
kaikille kiinnostuneille.
Matkojen ja muun oh-

jelman suunnittelu ja organisointi kuuluu olennaisena
osana työhöni ja yhdessä
Irenen kanssa suunnittelemme muutenkin tulevaa.
Mietimme Tuokiotuvan
päivittäistoimintojen ja
vapaaehtoistyön organisointia ja koitamme löytää
hyviä tapoja toimia. Hankkeen puolella seuraan, että
etenemme suunnitelmien
mukaisesti, kutsun ohjausryhmän koolle pari kertaa
vuodessa ja toimin ryhmän
sihteerinä. Ylipäätäänkin
kaikenlainen toiminnan
kehittäminen kuuluu tähän
pestiin, joten katse eteenpäin! - huomista kohti.
Paljon siis tietojen etsimistä, selaamista ja tiedonhallintaa sekä kaikenlaista
kirjoittamistahan työ sisältää. Toisaalta vähintään yhtä
iso osa työstä kuluu puhelimessa, yhteistyökumppaneiden kanssa tavatessa ja
monin tavoin yhteyksiä pitäen. Ihmisten kohtaaminen
on ja on aina ollut itselleni
tärkeää. Tuvalla kävijöiden
kanssa raataaminen…ai että
sentään! Nautin!”
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Kapinaralli jyrähtää Nivalassa
viikonloppuna 13.–14.10.
Nivalan Kapinaralli ajetaan 13.10.2018 ensimmäistä
kertaa tässä mittakaavassa. Kyseessä on Harrasterallin
R-RalliCup -sarjan kuudes, eli viimeinen osakilpailu.
Kattojärjestö on Harrastemoottoriurheilun Keskusjärjestö Ry ja kilpailun
järjestää Kisa 2000 Ry.
R-RalliCup -sarjaan on
alkuvuonna ilmoittautunut
lähemmäs 90 kuljettajaa
18:sta eri luokkaan. Sarjan
kilpailuja on vuoden aikana
yhteensä 6, joista 3 on ajettu
talvikaudella ja 3 kesäkaudella. Näiden kilpailujen
yhteispisteet lasketaan ja
kuudennen osakilpailun
jälkeen joulukuun alussa
Lahdessa Hanaa Expo –
tapahtumassa palkitaan
sarjan parhaat. Elokuussa
2017 ajettiin Pyssymäellä
pienempi ralli, jossa haettiin jo kokemusta millaisen
vastaanoton näillä lakeuksilla ralli saa. Kokemus ja
vastaanotto oli positiivinen
niin kilpailijoiden kuin
katsojienkin puolelta. Tänä
vuonna Kapinaralli ajetaan
kolmen kunnan alueella,
Nivala, Ylivieska ja Haapavesi. Erikoiskokeita on
5, kokonaismitta reitillä

on n. 177 km, joka pitää
sisällään n. 50 km erikoiskoe
-kilometrejä. Ralli ajetaan
pimeänä rallina, EK:t ja
reittikartta julkaistaan vasta
kilpailupäivän aamuna.
Mistä tämä kaikki on saanut alkunsa? Rallin puuhamies, Hemppa Hosionaho
on aloittanut autourheilun
parissa pari vuotta sitten
jokkiksen puolelle. Vuonna
2017 tammikuussa hän
ajoi ensimmäisen rallinsa Piippolassa. Hän on
touhunnut siitä lähtien
aktiivisesti Harrasterallin
puolelle ajaen kilpaa ja tuonut rallikilpailut Nivalaan.
Alkukaudesta 2018 Hempan
kartturina kiersi R-RalliCup
–sarjaa Juha Lindström.
Hän puolestaan on vanha
konkari rallipuolella. Hän
on ajanut itse kilpaa noin
25 vuotta sitten ja kiertäen
ralleja jo silloin kartturina
ja ajaen itse. Nivalaan hän
on muuttanut Yli-Iistä noin
kahdeksan vuotta sitten
vaimonsa Annen myötä.

nään, nautitaan ajamisesta
ja mukana olosta. Yleisesti
ottaen, Harrasteralli kiinnostaa paljon, niin vanhempia lajin harrastajia kuin
uusiakin, koska kynnys lajin
pariin on matala. Ja mukaan
toivotaankin myös uutta
sukupolvea, rohkeasti vaan
yhteyttä kuskeihin”, kertoo
Juha Lindström.
Nivalan Kapinaralli on
myös esillä Konekapinassa
perjantaina 12.10.2018.
Rallin 2018 Suomen Mestari Eerik Pietarinen on
mukana autonsa kanssa,
Skoda Fabia R5:lla. Hän on
mukana lauantain Kapinarallissa VIP-kuljettajana.
Näytillä on myös muita ralliautoja, jokkisauto ja Pauli
Junttilan kiihdytysauto, jolla
hän voitti oman luokkansa,
Top Street -luokan Suomen
mestaruuden tänä vuonna.
Sunnuntaina 14.10.2018
ajetaan Kapina JM Nivalassa
Pyssymäellä uudistetulla
radalla. Kilpailussa nähJuha Lindström valmistautuu Nivalan Kapinaralliin. Kuva Anne Lindström.
dään myös Eerik Pietarinen
kannustusjoukkoineen, hän
Niin paljon kilpailuvietti -luokassa.
pinä oli vuosia haudattuna, ajaa yleisessä luokassa enon noussut hänellä tämän
–” Silloin aikoinaan kier- mutta aloitin lajin parissa simmäisen jokkiskilpailunsa.
vuoden aikana, että hän sin noin 10 vuotta ralleja ja uudelleen, kun kuulin tästä
ajaa itse autonaan VW Polo olin mukana kaikenlaisessa, Harrasterallista Nivalassa.
Mervi Pyöriä
1.4 16v, VIRI < 1400 cc mitä siihen liittyy. Ralliki- Rennolla fiiliksellä men-

Lukijalta

Alma ja Sote
Alma on pari vuotta elänyt
kotiin tuodun vanhusten
hoivan ja huolenpidon
säädösten tukemana. Sen
palvelun oli koko maata
mullistanut Sote - uudistus
saanut aikaiseksi. Aamuisin
Alma makasi vuoteellaan
odotellen kymmeneen asti
hoitajaa, joka tuli antamaan
oikeat aamulääkkeet, mittasi
verenpaineet ja päällystakki
päällä kyseli, onko yöllä
nukuttanut. Ei Alma siihen osannut oikein mitään
vastata, hänen mielestään
vuorokausi oli yhtä yötä.
Mahtuihan siihen toki väliin
tunteja, jolloin hän ei kuullut
tuulen huminaa tai pakkasen pauketta nurkista. Sen
verran oli hataraksi mökki
tullut, että ulkoäänet kuuluivat ihan kuuntelematta.
Seuraavaksi tuli ruokapalvelu. Mies kantoi kylmälaukussa päivän ateriat. Oli

kahdenlaista puuroa, toinen
taisi olla enemmän velliä,
muutama leivänpala ja pari
lauantaimakkaran siivua.
Alma kaipasi perunoita
ja karjalanpaistia. Olihan
hänellä vielä osa hampaista
jäljellä, joten aivan hyvin hän
olisi niillä vielä lihanpalat
hienontanut.
Kaikkina päivinä Alma
ei viitsinyt pukea päivävaatteita ylleen, vaan tössytteli
yöpaitasillaan koko päivän.
Iltahoitaja tuli jo kohta
kuudentoista jälkeen asettelemaan häntä yöpuulle.
Alma ajatteli helpottavansa
hoitajan työtaakkaa olemalla
jo valmiiksi yöpaidassaan.
Sitten alkoi ikävä aika
Alman elämässä. Pissa lirahteli pöksyihin, vaikka
kuinka varovasti yritti yskäistä. Hoitajat toivat ison
laatikollisen vaippoja, joita
Alma saisi käyttää vain öisin.

Päivällä hänen olisi kipiteltävä kankeilla jaloillaan
vessaan jo hyvissä ajoin,
kaiken varalta istumaan.
Onneksi oli Kusti aikoinaan rakentanut sisävessan.
Aluksi Alma oli projektia
vastustellut ajatellen, että
sontaloori sisälle, aivan kuten lehmillä oli navetassa.
Mutta nyt hän oli ikikiitollinen Kustille, että tämä
teki oman päänsä mukaan,
eikä kuunnellut Alman
motkotuksia.
Vaipat oli tarkkaan las-

kettu, siis montako sai kuukaudessa kuluttaa. Välillä
Alma sekosi laskuissaan,
tai tuli laitettua kaksikin
vaippaa, kaiken varalta.
Tuli kolmas talvi hoivan
turvissa asumiseen. Lunta
tuprutti pihat ja tiet umpeen.
Aura-autot kolasivat jo aamuneljältä teitä ja Almankin
mökille kääntyvälle polulle
kasaantui mahtava lumivalli.
Kaupunki oli unohtanut
Sote -hankkeessa, että
monet mummot ja vaarit
asuivat talvellakin siellä
syrjäkylillä omassa talossaan.
Ja joka talvi satoi lunta,
enemmän tai vähemmän.
Tielautakunta piti huolen
teiden aurauksesta, mutta
sen velvollisuuteen ei kuulunut enää kolata polkuja
talojen oville saakka.
Niinpä kunta antoi terveysasemalle määrärahat
lumilapioiden ostoa varten.

Jokaisella kotiin palveluja
tuovalla hoitajalla, oli hän
mies tai nainen, oli oltava
auton takakontissa lumilapio. Ensiksi tämmöisinä
pyryaamuina oli huiskittava
lapiolla jonkinlainen navero
hankeen, että pääsi sisälle.
Auto jäi tietysti vaaralliselle
paikalle tien varteen.
Oli niitäkin aamuja,
jolloin hoitajan voimat
lopahtivat jo parin lapiollisen jälkeen, hän perääntyi vaivihkaa autoonsa
ja huristeli tiehensä. Sinä
aamuna Alma tiiraili verhon
lomasta tytön lapiointia ja
hänelle tuli vaivaantunut
olo. Tuntui, että pitäisi itse
lähteä kaveriksi aukomaan
polkuja. Ei se työ Almalle
mitään vierasta työtä olisi
ollut. Sinä päivänä hän otti
lääkkeet varmuuden vuoksi
kahteen kertaan, kun käväisi
unessa ja luuli uuden päivän

koittaneen. Kovin tuppasi
iltasella huippaamaan, aivan
piti seiniä myöten kävellä,
että pääsi sohvalle istumaan.
Ei päässyt ruokakuskikaan tien reunaa pidemmälle. Alma toppuutti nälkäänsä
näkkärillä ja kahvilla. Tytär
oli joskus viime joulun tienoilla piipahtanut ja tuonut
monta paketillista näkkileipää. Sitä oli hänellä
varaleipänä, koska säilyi
pitkään ruokakaapin ylähyllyllä. Siellä ne saivat olla
rauhassa syksyisin sisälle
pyrkiviltä hiiriltäkin. Mutta
ei Alma ääneen valittanut.
Saihan hän olla omassa
kodissaan ja katsella tuttuja huonekaluja, lasten
ja lastenlasten valokuvia
kirjahyllystä kymmenosaisen tietosanakirjanrivistön
vieressä.
Kirsti Mäenpää
s. Vilkuna
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Taikatuulen lapset
ilahduttivat ikääntyneitä
Taikatuulen lapset kävivät viikolla esiintymässä ja
ilahduttamassa vanhuksia
Kotikartanossa, terveyskeskuksen hoivaosatolla
ja Tuokiotuvalla. Keskiviikkona vietettiin avoimia
ovia päiväkodilla, pihalla
oli pientä naposteltavaa,
toiminnallisia pisteitä ja
tanssimme yhdessä letkajenkkaa... Letkajenkkaa
tanssitaan kaikissa pilkepäiväkodeissa ympäri Suomea,
näistä koosteita voi kurkistaa
Pilkkeen Facebook-sivuilta.
Pilke-päiväkodit osallistuivat Suomalaisen työn
liiton Tervetuoa meille
-kampanjaan, jolloin jokaisessa Pilke-päiväkodissa Eskarit ja yläkerran Viskarit hoivaosastolla itse tehtyine soittimineen. Kuva Juuso
järjestettiin avoimet ovet. Rantala.
Pilke-päiväkodit on kotimainen yritys, jolla tällä
hetkellä on 99 päiväkotia
ympäri suomen. Ylivieskassa
Pilke päiväkoteja on kolme
joista yksi on musiikkipainotteinen Taikatuuli.
Ensimmäinen esiintyminen hoivaosastolla maanantaina jännitti ja pelotti
eskarilaisia ja yläkerran
viskareita, mutta esityksen jälkeen päällimmäinen
tunne oli Hyvä! Tiistain
esiintymiseen lähdettiin
huomattavasti rennommalla
mielellä, vaikka kuitenkin
vähän jännitti. Vanhuksille
lauleltiin ja rytmiteltiin
syksyn aikaan laulettuja
lauluja ja loruja mm. Litinöitä lätinöitä, Ripsis ropsis, Tuokiotuvalla Eskarit ja alakerran Viskarit. Kuva Juuso Rantala.
Hyvät tavat ja On syksy niin
ihmeellinen.
Olipa siellä vanhuksilla
mahdollisuus saada lapsen
laulupiirtämänä aurinko
selkäänsäkin lämmittämään. Rytmittelyissä eskarit
käyttivät itse valmistamia
ämpärisoittimia ja sadeputkia. Alakerran 3-5 vuotiaita
lapsia kävi Kotikartanossa
konsertoimassa samalla reissulla kahdella eri osastolla.
Myös heitä esiintyminen
jännitti aluksi kovasti. Olikin
yksi lapsisita tuumannut,
että aluksi jännitti niin
paljon, että tuli vain pieni
ääni ja sitten vähän isompi
ja isompi ääni.
Satu Rantala

Alakerran 3-5 vuotiaat lapset Kotikartanossa. Kuva Anni Tukeva.

Apteekkarin kynästä

YMMÄRRÄN YSKÄN –
VAI YMMÄRRÄNKÖ

Kaikki yskivät joskus. Yskä ei ole sairaus, mutta tosi
yleinen ja joskus aika riepova oire. Yskiminen on
silti hyödyllistä, koska yskä on elimistömme tapa
puolustautua ja puhdistautua: yskimällä poistamme
hengitysteistä sinne kuulumattomia aineita, kuten
limaa tai hiukkasia.
Tavallisimmin yskä on viruksen tai bakteerin aiheuttaman hengitystietulehduksen oire. Tällainen flunssayskä
alkaa yleensä kuivana ärsytysyskänä, kurkun kutinana,
ja myöhemmin yskä muuttuu ”lohkeavammaksi”.
Pääsääntöisesti flunssa yskineen paranee itsehoidolla
parissa viikossa. Lääkärin apua tarvitaan, jos hengitystietulehduksen oireet ovat voimakkaat (kuten
korkea kuume tai hengitysvaikeudet). Joskus yskä
voi pitkittyä. Yli kuukauden kestänyt yskä on syy
hakeutua lääkäriin. Yleisin pitkittyneen yskän syy on
alkava astma. Myös harvinaisemmat syyt voivat olla
mahdollisia, esimerkiksi mahan sisällön nouseminen
ruokatorveen tai sydämen vajaatoiminta. Yskäoireen
takana voi olla myös lääkitys, sillä muutama verenpainelääke voi aiheuttaa haittavaikutuksena yskää.
Yskä saattaa liittyä myös tupakointiin. ”Tupakkayskä”
voi olla keuhkoahtaumataudin oire. Tiesithän että
koskaan ei ole liian myöhäistä lopettaa tupakointia
ja että lopettamiseen saa apua apteekista?
Yskä on siis elimistön luonnollinen reaktio ärsykkeeseen, eikä sitä aina ole edes syytä estää. Apteekista voi kysyä neuvot yskän itsehoidoon. Apteekin
farmaseutit ja proviisorit osaavat auttaa oireiden
tulkitsemisessa ja tilanteen arvioinnissa. He voivat
myös arvioida käyttämäsi lääkityksen merkityksen
yskässäsi ja mahdollisen yskänlääkkeen valinnassa.
Nykylääketiede suhtautuu erittäin pidättyvästi yskänlääkkeisiin, koska niiden tehosta ei juuri ole saatu
todisteita. Yskän oireenmukaisesta hoidosta saatu
hyöty vaihtelee, ja lääkkeillä on myös haittavaikutuksia.
Tämän takia alle 2-vuotiaille ei yskänlääkeitä suositella ollenkaan eikä myöskään esimerkiksi raskaana
oleville. Menneinä vuosikymmeninä yskänlääkkeiden
valikoima – sekä itsehoidossa että reseptillä – oli
nykyistä suurempi. Moni apteekin asiakas kaipaa
vieläkin näitä ”yskänmikstuuroita”. Kaipauksesta
huolimatta täytyy hyväksyä, että lääketieteen ja hoitosuositusten kehitys näkyy apteekin neuvonnassa
ja lääkevalikoimassa.
Itsehoidon yskänlääkevalikoimaan kuuluu yskänärsytystä hillitseviä lääkkeitä, jotka saattavat olla
tilapäisesti tarpeen yskän häiritessä yöunta. Valikoimassa on myös limaa irrottavia tai limaa ohentavia
yskänlääkeitä. Keskustele apteekin asiantuntijoiden
kanssa yskästäsi, jotta hoitosi on mielekästä ja turvallista. Paras hoito voi olla myös lääkkeetöntä, sillä
usein mikä tahansa nielua tai kurkunpäätä kostuttava
neste saattaa helpottaa yskää. Esimerkiksi hunajan
tilapäisestä käytöstä (vain yli 1-vuotiaille) on saatu
hyviä kokemuksia, jotka mainitaan jopa lääketieteellisissä katsauksissa.
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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Kulttuuri
Rikoksia ja rakkautta
1920-luvun metropolissa
on kuin 1920-luvun Berliini
kahdella jalalla. Saksan
pääkaupunki eli tuolloin
kulttuurista kultakauttaan,
mutta se oli myös hyvin
ristiriitainen paikka. Aikakausi antaa hienon taustan
murhalle ja rikosten punokselle, jota Rath ryhtyy
selvittämään. Kirja herättää
murharyhmän tutkimuk- henkiin menneen maailman
siin. Rikoksen jäljet vievät metropolin, joka kiivauhänet emigranttivenäläisten dessaan ja värikkyydessään
piireihin, kullan, huumeiden vaikuttaa hämmästyttävän
ja aseiden salakuljettajien modernilta.
maailmaan. Tilanteeseen,
Kirjailija Volker Kutscher
jossa hänestä itsestään tulee (s. 1962) asuu Kölnissä. Hän
murhaepäilty.
on opiskellut germanistiikKovia kokenut, hieman kaa, filosofiaa ja historiaa
turmeltunut ja hyvin kun- sekä työskennellyt lehtitoinianhimoinen Gereoh Rath mittajana. Babylon Berlin

Saksalaiskirjailija Volker Kutscherin bestselleriksi
noussut Babylon Berlin on ensimmäinen osa dekkarisarjaa, jonka päähenkilönä on nuori komisario
Gereon Rath ja näyttämönä 1920-luvun Berliini.
Romaani kuhisee huimia juonenkäänteitä, mutta
se on myös taidokas ajankuva yhdestä 1900-luvun
kiehtovimmista aikakausista ja kaupungeista. Kutscherin kirjoihin perustuva tv-sarja Babylon Berlin
alkaa marraskuussa Ylellä.
Sykkivä Berliini vuonna
1929. Eletään uudenlaisen
vapauden aikakautta, jossa
moraalisäännöillä on vain
vähän sijaa. Politiikassa
kuohuu, kaduilla rettelöivät
kommunistit ja natsit.
Kaupunkia halkovasta
Spreejoesta ongitaan kidutettu ruumis ja komisario
Gereon Rath värvätään

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.
Tervetuloa ensikertalaisetkin mukaan ja tutustumaan! Seuraavat tuokiot viikottain:
Ma klo 10 Porukkalenkki, lähtö tuvalta. Sauvakävely- ja
rollaattoriryhmät.
Ti klo 10 Tuolijumppa tuvalla.
Ke klo 13 Yhteislaulutuokio.
Ke klo 18 Miesten ilta tuvalla tai sovitusti muu ohjelma (mm
retket).
To klo 8-10 Kuntosalivuoro Kotikartanossa. Opastusta ja
kyyditystä tuvalta (ennakkoilmoitt.).
To klo 10 Ompeluseura – tervetuloa mukaan, käsitöitä tehden
tai muuten vaan!
Alla lähiviikkojen ohjelmaa. (muutokset mahdollisia – viimeisin
tieto tuvalla ja www.facebook.com/tuokiotupa):
Ma 8.10. klo 10 Porukkalenkille haastettu mukaan kaupungin
työntekijät ja luottamushenkilöt. Myös muut kaupunkilaiset
tervetulleita! Väsykahvit lenkin jälkeen tallituvassa. Klo 1215 Ikäihmisten iltapäivä Akustiikassa. Myös Tuokiotuvalta
ohjelmaa. Tervetuloa!
Ti 9.10. klo 12-15 Vanhustenviikon alueellinen juhla Alavieskassa. Ilmainen linja-autokyyti kaupungintalolta klo 11.35 ja
takaisin juhlan jälkeen.
Ti 9.10. klo 13 Seniorineuvonta. Sairaanhoitajan vastaanotto
ilman ajanvarausta. (Ppky Kallio)
Pe 12.10. klo 13 Ravitsemus ja suun terveys. Kirsi Nukari,
peruspalvelukuntayhtymä Kallio.
Ti 16.10. klo 13 Seniori-Kahvila Pylvään kylätalolla.
To 18.10. AVOIMET OVET klo 15-18: Kiinnostaisiko
vapaaehtoistyö silloin, tällöin? Tervetuloa kahville ja tutustumaan Tuokiotuvan vapaaehtoistoimintaan oman aikataulusi
mukaisesti klo 15-18 välillä! Olemme paikalla iltaan asti.
Ti 23.10. klo 16 Vapaaehtoisten kk-kahvit. Tänään menossa
mukana myös Heikkilän Saila. Sailalla asiaa aiheesta: Jaksaminen elämän eri vaiheissa. TERVETULOA!
Ke 24.10. YLLÄTYSRETKI klo 11-16. Linja-autolla tuntematonta kohti. Lisätiedot tuvalla.
Tervetuloa Tuokiotuvalle!

teki hänestä kertaheitolla
bestsellerkirjailijan.
Moniosaisen dekkarisarjan pohjalta Saksassa on
tuotettu toistaiseksi maan
kaikkien aikojen kallein
tv-sarja Babylon Berlin, joka
on kuuluisan saksalaisohjaaja
Tom Tykwerin käsialaa.
Sarja alkaa 10.11.2018 ja
on nähtävissä Yle Areenassa
8.5.2019 asti.
Volker Kutscher: Babylon
Berlin. Alkuteos Der nasse
Fisch, Suomentanut Heli
Naski. 592 sivua. Saatavana painettuna kirjana ja
sähkökirjana. Ilmestymispäivä 27.9.2018, julkaisija
Bazar-Kustannus Oy

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. Tiedotamme toiminnasta tällä palstalla, muutokset mahdollisia. Tiedotusta myös mm.
kyläyhdistysten ja Tuokiotuvan facebook-sivuilla.
SENIORIkahvilat avaavat ovensa jälleen lokakuussa – nyt
tiistaisin:
Ti 16.10. klo 13-15 Pylvään kylätalolla tavataan: Vähäkangas-Pylvään Seniorikahvila auki! Kahvitellaan ja raataillaan.
Menossa mukana myös Omais-Oiva.
Ti 6.11. klo 13-15 Sorviston kylätalolla tavataan: Seniorikahvila avoinna. Kahvitellaan ja raataillaan. Menossa mukana
myös Omais-Oiva.
Ti 13.11. klo 13-15 Pylvään kylätalolla tavataan: Vähäkangas-Pylvään Seniorikahvila auki! Kahvitellaan ja raataillaan.
On mahdollista, että Raudaskylällekin avautuu oma Seniori-Kahvila myöhemmin syksyllä. Ollaanpa kuulolla ja
pidetään peukkuja!
Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Ylivieskan Latu
Talviuintikauden avajaiset. Otamme varaslähdön avantouintiin
ja vietämme valtakunnallista talviuintikauden avausta Kekan
majalla lauantaina 6.10. klo 15-18.
Höntsäpelit 2018-19. Kaikille avoimilla vuoroilla pelataan
joukkuepelejä. Joskus teemme muutakin hauskaa Ladun hengessä, retkiä ulos, kokeillaan uusia liikuntamuotoja ja pelataan
salibandyä tai vaikka futsalia.8-vuotiaat ja siitä nuoremmat
keskiviikkoisin Kiviojan koululla klo 16-17:30 Huom! Vuorolla
voi käydä tuohon aikaan, miten itselle sopii. 9-15-vuotiaat
torstaisin Kiviojan koululla klo 16-17:30 TERVETULOA
MUKAAN! Lisätietoja Jannelta: 044-344 9448
Kylätalot tutuksi Tervetuloa tutustumaan kylätaloihin ja kylien
toimintaan. Ma 8.10 Kantokylän vanha koulu (Vanhakouluntie
36), ohjelmassa n. 4 km vaelluspolun kierto. Nuotio. Ma 15.10.
Sorviston koulu (Halisentie), ohjelmassa boccia, taidetyöpaja
ja kävelylenkki. Myynnissä kahvia, nuotio.

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

Askarruttaako sinua kotisi ilmanvaihdon toimivuus ja riittävyys?
Tilaa nyt ILMAINEN sisäilmakartoitus (norm. 295€). Meiltä
uusi ratkaisu kodin ilmanvaihdon
parantamiseksi. Soita, et pety.
ecoair.fi p. 044 533 6546.

Ylivieskan keskustassa siisti,remontoitu kerrostaloasunto.
Huoneisto on läpiasuttava tilava
kaksio ja näkymät parvekkeelta
etelään Katajaojan puistoon.
Asunto on mukavassa taloyhtiössä
ja rauhallisella paikalla. Vapaa
28.10 alkaen. Ei lemmikkejä.
puh. 050 398 1065.

Myydään/vaihdetaan Opel Agila
vm. -01 todella siisti, huoltokirja, 2-renk, kaikinpuolin nätti
menopeli. Vaihdossa ottaisin
kevyen pienen veneen. Soittele
kerron lisää, puh. 0400 822 157.
Puoli-integr. asuntoauto Fiat
LMC 2,3 TDI 692 Liberty vm.
08 ja aj. 120000 km. Puh. 0400
587 983.
Myydään puuliiteri pyöröhirsinen,
kattoa vaille valmis,lattia lankut
mukaan. 600€. Myydään henkilöauton talvirenkaat 175/70X
R14 Gislaved 1000 km ajetut 80€.
Puh. 044 536 5195.
Keittiön pöytä ja 4 tuolia 10 euroa.
Tietokonepöytä 10 euroa. Puh.
045 664 6488.
Canon IP4000 väri-mustesuihkutulostin, käy 32-bittiseen (mukana
asennuslevyke). Mukana täydet
värit+muste sekä aukaisematon
musta. Hinta 25€. P. 040 749 1103.

Ostetaan
Asuntovaunu Solifer, Matkaaja,
Hobby, LMC tarjoa edullista
talven alta pois 040 706 1749.

Vuorattavana juuri peruskorjatussa k-kerrostalossa kaksio 55
m2.Yliv. keskustan tuntumassa.
Huoneisto on siisti ja vuokra hyvin
kohtuullinen. Puh. 050 446 7870.
Yksiö parvekkeella Ylivieskan keskustassa Centrian (AMK) lähellä,
1h+kk 30 m2. Hyväkuntoinen,
pesuhuone ja pinnat uudistettu.
Rauhallinen alue, puistonäkymät.
Vuokra 420 eur/kk + vesimaksu
21 eur/kk. Vapaa 1.10 alkaen.
Puh. 040 738 5740.
Piha- ja rak.pohjatöihin eril.
kauhoilla varustettu minikaivuri + tarvittaessa traileri. Puh.
044 043 2848 Alavieska.
Hyväkuntoinen rivitalo-kaksio
Alavieskan keskustasta. Asunnon koko 39 m2, vuokra 405€
sis. sähkö+vesi. Eevi Kiimamaa
050 337 7294.
Hyväkuntoinen rivitaloyksiö
Alavieskan keskustasta. Asunnon koko 27 m2, vuokra 310€
sis. sähkö+vesi. Eevi Kiimamaa
050 337 7294.
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Yhteystiedot
Postiosoite:

Ilmoitushinnat
Viertotie 8 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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8. Joensuuhun kuuluvassa
Kiihtelysvaarassa.
9. Norjan lipussa tausta
on punainen ja keskiristi
sininen, Islannin lipussa
päinvastoin.
10. Sauberille.
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1. Alina Voronkova.
2. Ohmi.
3. Jussi "Juba" Tuomola.
4. 1981.
5. Soul.
6. Lepakko.
7. Slovakiassa (Bratislavassa
ja Košicessa).
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Kuka mitä häh -vastaukset
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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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PE 5.10. KLO 19:00 OLAVI UUSIVIRTA
Liput ennakkoon 20 €. Ovelta 25 €.

• Ympäristöystävällinen ja halpa
tapa lämmittää talosi

LA 6.10. KLO 19:00 PAULA
KOIVUNIEMI - ROOTS & FRIENDS

• Siisti ja nopea
toimitus ammattilaisilta

Liput 30 €. Ryhmät min.10 hlö 25 €.

SU 7.10. ELOKUVIA AKUSTIIKKA-KINO

Puh. 050 300 9685
Käy tutustumassa uusiin kotisivuihimme:

Klo 14:00 Olavi Virta
Klo 16:30 Johnny English Iskee Jälleen
Klo 18:30 Venom

www.porausassat.fi
info@porausassat.fi

MA 8.10. IKÄIHMISTEN ILTAPÄIVÄ
Aktiviteettipisteitä, harrastustoimintojen
esittelyitä sekä päivätanssit ja kahvila.
Reima Huhtala & Taimo Löf Trio.
Vapaa pääsy.

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. 044 429 4545.

• 50 % enemmän
nastoja
• Optimoitu
nastasijoittelu
parantaa jääpitoa
• Epäsymmetrinen
pintakuviointi
parantaa lumipitoa ja
ajettavuutta

Rengasliike
Kimmo Sorjonen Oy
Kiskotie 4, 84100 Ylivieska • Puh. 08 424 915

Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.

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

Autoilija! Jäätkö
Pohjolaan talveksi?
Päivystämme

24/7

Oli sitten kyse uusista
renkaista, renkaiden
vaihdosta tai auton
huollosta – meiltä
löydät kaiken
tarvittavan
turvalliseen
talvikauteen.

maista KEHUTTU
MAISTA
RYSKY-HAMPURILAINEN

8€

Avoinna
joka päivä
klo 15-22

facebook.com/vieskanautogrilli

Puh.
0400 445 932

Ollilanojankatu 8, Ylivieska
(Kärkkäisen pihalla)
Puh. 045 110 9712

Yli 50 v. naisista 1 kolmesta ja 1 viidestä
miehestä saa luunmurtuman osteoporoosin vuoksi.
Onneksi osteoporoosi voidaan
tunnistaa ajoissa luuntiheysmittauksella – ja sen jälken hoitaa.
Mikä on luustosi kunto?

Hakkapeliittojen ostajalle 50 € etukuponki

AJANVARAUS 08-424 681
Torikatu 3, Ylivieska

Meillä maksat joustavasti laskulla tai erissä!

AVOMINNE KLINIKAT

Ruutihaantie 2, Ylivieska
Puh. 010 401 3920
Avoinna ma-pe 08-17

HELSINKI - RIIHIMÄKI - LAHTI - TAMPERE - KOKKOLA - OULU

Puhelun hinta 0,0835 €/puh + 0,1699 €/min (alv. 24 %)

vianor.fi

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

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

HAAPAJÄRVEN KANTOJYRSINTÄ

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

JARI KOSKELA,
Haapajärvi p. 040 747 1796

Ei hätää! Tämän helpommaksi se ei enää mene:
Tuokaa likaiset mattonne
Kirppis Ruususeen,
Valtakatu 13

Mattonne pestään
ja kuivataan
(vesipesu 30 asteessa)

Mattonne kuljetetaan
pesulaan keskiviikkoisin

Saatte tekstiviestin kun
mattonne on noudettavissa
(noin viikon kuluessa)

Pesuhinnat maton koosta
riippumatta VAIN:
RÄSYMATTO

12,-

KAIKKI
MUUT
MATOT

25,-

www

f

KOULUTUSKESKUS
Osta/varaa liput hyvissä ajoin.

www.kinokulma.fi

KinoPub on myös avoinna elokuvia ennen,
aikana ja jälkeen – tervetuloa!

Kinokulma Oy
Asemakatu 1, Oulainen
040 533 1945
www.kinokulma.fi

20-40€ /kpl

KOULUTUKSIA
NUORILLE JA AIKUISILLE

#jedukouluttaa
@jeduofficial
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Puuttuuko tutkinto? Haluatko vaihtaa alaa?
Tee osaamisestasi virallista!
!
A
T

T
UU
‑ Metsäalan AT; Haapajärvi (Alkaa tammikuussa)

METSÄKONEENKULJETTAJA

Avustaminen ja huolenpito

Haetaan
salaojatöihin
tottunutta
ja reipasta
työntekijää.
040 7761 871/
Myntti

‑ Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan at:n
tutkinnon osa; Ylivieska (Alkaa 6.11.2018)

Erityisruokavalioiden
toteuttaminen
ammattikeittiössä
‑ Dieettikokin eat:n
tutkinnon osa; Haapavesi
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HAAPAJÄRVI - HAAPAVESI - KALAJOKI - NIVALA - OULAINEN - PIIPPOLA - YLIVIESKA

‑ Sosiaali- ja
terveysalan pt;
Ylivieska
soveltuvuus‑
haastattelu
21.11.2018

