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www.louekeskus.fi

Yli 50 v. naisista 1 kolmesta ja 1 viidestä
miehestä saa luunmurtuman osteoporoosin vuoksi.

Louekalliontie 60, 85410 Sievi

Puh. 044 502 6902

Onneksi osteoporoosi voidaan
tunnistaa ajoissa luuntiheysmittauksella – ja sen jälken hoitaa.
Mikä on luustosi kunto?

Seuraava Vieskan Viikko ilmestyy
torstaina 24.1.2019!

AJANVARAUS 08-424 681
Torikatu 3, Ylivieska

Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 22.1.
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Keittiöpäivä LAUANTAINA 12.1.
Ylivieskan myymälä, Kärkkäinen
SINULLE SUUNNITELTU

Lauantaina tarjouksen pyytäjälle yllätyslahja. Kahvitarjoilu.
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KEITTIÖ
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Synttärivuoden juhlaedut ovat nyt nähtävillä.
Riikka Hakkarainen, 045 130 1028
riikka.hakkarainen@sievinkeittio.ﬁ
Uudisrakentajat Ylivieska / Kokkola

Matti Meetteri, 040 771 8760
matti.meetteri@sievinkeittio.ﬁ
Ylivieska

www.sievinkeittio.ﬁ

ihanasti oma

LIIKUNNAN ILOA!

KEV
ÄT
201
9

LIIKUNNALLINEN VIIKKO-OHJELMA SINULLE!
Seuraavissa ohjatuissa ryhmissä on vielä tilaa!
MAANANTAI
10.00 Porukkakävelylenkki (lähtö Tuokiotuvalta, Lukkarinkatu 1). Maksuton!
UUSI RYHMÄ! 4.2.-15.4.2019
klo 17.00-18.00 LIIKETTÄ ARKEEN
Neuvoja arkielämän liikunnan lisäämiseen Tuntuuko liikunnan aloittaminen vaikealta? Aloitatko liikkumisen innolla, mutta sen jälkeen tekeminen unohtuu? Miten
saan liikettä arkeen ilman treenaamista.
Hinta 50 € (sis. 10 kertaa.) Ilmoittaudu
mukaan puh. 044 4294 472
Tule mukaan reippaaseen Liikettä arkeen
–liikuntaryhmään!

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

WWW.VIESKATALO.FI

TIISTAI
10.30-11.00 Vesijumppa eläke 3
11.15-11.45 Vesijumppa sydänryhmä
12.00-12.30 Vesijumppa naisten ryhmä
13.30-14.30 Kuntosali-cirkuit senioreille.
Kuntosali-circuit on kiertoharjoitteluna
tehtävä kuntosaliharjoitus, joka sopii niin
aloittelevalle kuntoilijalle kuin jo pidempään salilla käyneelle (Sporttikulma, Kettukalliontie). Hinta 50€/kausi. Kokoontuu
10 kertaa, ajalla 15.1.-19.3.2019. Mukaan mahtuu 10 henkilöä. Toteutuu jos ilmoittautujia on 10. Ilmoittaudu mukaan
044 4294 472.

KESKIVIIKKO
6.30–8.30 Aamu-uinti.
9.15-9.45 Vesijumppa eläke 5
10.00-10.30 Allaskävely. Liikuntarajoitteisille (max 5 henk.)
10.45-11.15 Vesijumppa reumaryhmä
12.00–14.00 Liikuntaneuvonta. Tule
testaamaan kuntoasi tai löydä itsellesi
uusi harrastus. Maksutonta neuvontaa.
Tiedustelut puh. 044 4294 472
TORSTAI
8.30-9.00 Prisman aamujumppa (Ravintolamaailma, Savarinkatu 9). Maksuton!
14.30–15.00 Vesitreeni. Matalassa
päässä sekä syvemmällä ilman pohjakosketusta tapahtuva jumppa. Jumpassa
käytetään juoksuvyötä ja tarkoituksena
on keskivartalon lihasten ja lihaskunnon
parantaminen. Ilmoittaudu mukaan puh.
044 4294 472
PERJANTAI
6.30–8.30 Aamu-uinti.
18.00–21.00 Hohtokeilaus (varaa rata
044 4294 473).
Perheperjantai joka kuukauden 1 perjantai klo 15.00-18.00. Keilarata 10€/ratatunti (varaa rata 044 4294 473) tai Uinti 10€/perhe

Uimahalli avoinna
Ma-to 14-21, Pe 14-20,
la 12-18, su suljettu
Keilahalli avoinna
Ma-ti-to-pe 13-21, ke 13-20,
la 12-18 ja su 11-17

LAUANTAI
16.00–18.00 Hohtokeilaus. Varaa rata
044 4294 473).
SUNNUNTAI
13.00–17.00 Perhekeilaus. 10€/ratatunti.
Varaa rata 044 4294 473
ILMOITTAUDU VESIJUMPPAAN, VESITREENIIN JA ALLASKÄVELYYN.
Ohjausmaksu 25€/kevät. + uimalippu
Vesijumpparyhmään otetaan max 25
henk. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset puh. 044 4294 472
Kynttiläuinti joka kk. viim. perjantai
19.30–21.30.

Uimahalli – Keilahalli – Jäähalli – Tennishalli – Sählykenttä
– Squash – Sisäcurling – Pöytätennis – Sulkapallo
– Seinäkiipeily – Kuntosali – Liikuntasali – Painonnosto
– Ulkoliikuntapaikat, kattava latuverkosto ja kentät

Tutustu liikuntatarjontaamme: www.ylivieska.fi/liikuntapalvelut

Päivyri

Ylivieskassa 10. tammikuuta 2019
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Pääkirjoitus
Uuden vuoden lupaukset
pitäisi olla tehtyinä ja jos
hyvin on käynyt niin vielä
niitä on tullut noudatettua.
Useilla ne saattavat liittyä
syömiseen, juomiseen, tupakointiin yms. nautintoaineisiin ja hakusessa on
edes hieman terveellisempi
elämäntapa. Myös liikunnan
lisääminen, painon pudottaminen taitavat kuulua yleisimpiin lupauksiin varsinkin
jouluherkuttelujen jälkeen.
Tästä syystä kuntosalit ovat
normaalia ahkerammassa käytössä alkuvuodesta,
toki jatkuen kesään saakka,
koska pitäähän sitä päästä
”kesäkuntoon”. Liika stressaaminen ei ole hyvästä,
mutta onhan se terveyden
kannalta tärkeää liikkua ja
pitää itsestään huolta

joulun välipäivinä ja jotenkin
se aluksi tuntuu oudolle. Se
sama toistuu joka vuosi ja
kestäähän se hetken ”opetella” kirjoittamaan uusi
vuosiluku. Mitä sinä odotat
uudelta vuodelta? Vai pitäisikö siltä sen kummemmin
edes odottaa mitään. Jos
odottaa liikoja ja ne eivät
toteudu, niin tuleeko sitä
vain pettymään. Tai jos ei
odota mitään, niin onko edes
mitään tavoiteltavaa. Toiset
taas luottavat sanontaan että
pessimisti ei pety. Joskus
onkin syytä pohtia mitä
elämältään tai lähitulevaisuudelta haluaa, jottei vain
käy niin että vuodet vierivät
lähes samanlaisina. Elämä on
kuitenkin suhteellisen lyhyt
aika ja voi päättyä hetkenä
minä hyvänsä.
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Lehden ilmestymisen aikana eletään jo vuoden 2019
kymmenettä päivää. Kirjoitin kyseisen vuosiluvun
ensimmäistä kertaa paperille

Muutos on aihe joka jakaa
paljolti mielipiteitä. Toki se
riippuu siitä mitä muutos
koskee, mutta myös ikä vaikuttaa asiaan. Esimerkkinä

voidaan pitää Ylivieskan
Kotikartanossa ja Sipilässä
asuvia ihmisiä, joista osa
muutti tällä viikolla uusiin
tiloihin. Muutto on yleensä
aina stressaavan tekijä, joten
voi vain kuvitella kuinka se
vaikuttaa vanhojen ihmisten
elämään, joilla useilla on
esimerkiksi muistisairauksia.
Sellaisessa tilanteessa kaikki
muutokset ovat varmastikin
hyvin hämmentäviä, kun
normaalitkin arjen askareet
ovat hankalia ellei mahdottomia. Sitten kun yhtäkkiä
asuinpaikka muuttuu, vanhalle ja muistihäiriöisen
mielelle se voi olla hyvinkin
stressaavaa. Mutta usein
muutos on väistämätöntä ja
siihen joutuu valitettavasti
tottumaan halusipa tai ei.
Se vain ei tapahdu niin
helposti, varsinkaan mikäli ei
ole nuoreet ja terveet aivot.

tarkoittaa myös joulukuusen
poisviemistä. Nyt alkaakin
arkinen aherrus, sillä seuraava pyhäpäivä on vasta
pitkäperjantai huhtikuussa.
Toki sitä ennen on hiihtoloma, jota näillä lakeuksilla
vietetään maaliskuun alussa
viikolla kymmenen. Se on
kuitenkin mukavaa että
päiväsaika pidentyy koko
ajan ja ei aikaakaan kun
ollaan jo kevään puolella!
Mukavaa alkanutta vuotta
2019 kaikille, tehdään tästä
vuodesta oikein mukava
kaikin puolin!

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Pietari Päivärinta -Seura valitsi vuoden ylivieskalaisen vaikuttajan:

Ukkopiiri – vuosikymmenet talkootyötä
Pietari Päivärinta -seura
on valinnut Vuoden ylivieskalaisen vaikuttajan 20
kertaa. Tänä vuonna seura
valitsi Vuoden ylivieskalaiseksi vaikuttajaksi ns.
Ukkopiirin. Valinnallaan
Päivärinta -seura haluaa
tuoda esille vapaahtoisen
talkootyön merkityksen,
jonka avulla ennen on saatu tehtyä paljon yhdessä,
mutta saadaan halutessa
vieläkin, kuten Ukkopiiri
on toiminnallaan konkreettisesti osoittanut. Ukkopiirin
työ on myös osoitus siitä,
että toimimalla yhteiseksi
hyväksi, saadaan aikaan
yhteisöllisyyttä ja hyvää
mieltä ei vaan talkootyön
kohteille vaan myös itse
talkootyön tekijöille.
Vuosikymmenet Ylivieskassa on toiminut

Torstai 10.1. (vk 2): Nyyrikki
Perjantai 11.1: Kari, Karri
Lauantai 12.1: Toini
Sunnuntai 13.1: Nuutti
1. sunnuntai loppiaisesta
Maanantai 14.1. (vk 3): Saku, Sakari, Sasu
Tiistai 15.1: Solja
Keskiviikko 16.1: Ilmari, Ilmo
Torstai 17.1: Toni, Antton, Antto, Anttoni

Aurinko

Aurinko nousee Ylivieskassa klo 10:00 ja laskee
klo 14:59. Päivän pituus on 4 h, 59 min.

Jokirannan keittiön ruokalista

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

Ateriapalvelun ruokalista

HHH
Loppiaista vietettiin viime
sunnuntaina. Se päättää
joulun pyhät ja useille se

Nimipäivät

Ukkopiirissä on ollut
parhaimmillaan mukana
kolmisenkymmentä miestä,
monen alan ammattilaisia,
joten vaativimmatkin talkookohteet ovat hoituneet
hyvin.
Ukkopiirin jäseniä on
ollut mukana myös muiden
yhteisöjen järjestämissä projekteissa muualla Suomessa,
ja kokemuksia on kertynyt
Ukkopiiristä Juhani Harju, Jorma Kopakkala ja Mauno
myös kehitysmaakohteista.
Salonsaari, Päivärinta-seurasta puheejohtaja Arja NeTalkookeikat on tehty
vanperä, jäsen Aura Hasanen ja sihteeri Tarja Kangaskorvauksetta.
Jos toimeksiluoma. Kuva Petri Hakala.
antaja kuitenkin on halunnut
vapaaehtoisista koostuva kohdan täyttäminen sekä antaa rahapalkkion, on se
Ukkopiiri, jolle pääasiassa leirikirkon rakentaminen ohjattu mm. lähetystyöhön.
seurakunta on välittänyt toi- Törmälään. Useana talvena Viimeaikoina kohteena on
meksiantoja. Viime vuosien talkoolaiset ovat hiihtolo- ollut Kirkkotalakoot.
merkittävimpiä kohteita maviikolla ottaneet hiihtäjät
Ukkopiirille on ominaista
ovat kirkon palopaikan rai- vastaan Joonaalassa; vastan- kitkaton yhteistyö ja hyvä
vaaminen, istumapaikkojen neet puiden pilkkomisesta, henki, mikä on tuonut porakentaminen, ristin pys- majan lämmittämisestä ja rukkaan myös sosiaalisen
tyttäminen ja kellotapulin tarjoilusta hiihtäjille.
ulottuvuuden.

Torstai: Uunimakkara, perunamuusi, kastike,
sinappikurkkusalaatti, mustikkakeitto
Perjantai: Palapaisti, perunat, melonisalaatti,
appelsiinikiisseli
Lauantai: Lihakeitto, juusto, jogurtti
Sunnuntai: Kaalikääryleet, perunamuusi, puolukkasose, mansikkakiisseli
Maanantai: Lihapyörykät, perunat, kastike, punajuurisalaatti, persikkakeitto
Tiistai: Makkaravihanneslaatikko, mandariinisalaatti, ruusunmarjavaahto
Keskiviikko: Jauhemaksapihvit, perunat, kastike,
puolukkasose, kuningatarkiisseli
Torstai: Broileripata, keitetty riisi, juustovihannessalaatti, suklaakiisseli

Kuka mitä häh?

1. Monesko Suomen presidentti Sauli Niinistö on?
2. Mikä on Alavieskan keskustan postinumero?
3. Mikä maa jäi kolmanneksi jääkiekon nuorten
MM-kisoissa 2019?
4. Minkä nimisiä olivat Myytinmurtajat samannimisessä TV-sarjassa?
5. Minkä nimiseksi virastoksi Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto sekä osa Maanmittauslaitoksen tekniikkapalvelukeskuksesta yhdistettiin vuoden alussa?
6. Millä elektroniikan komponentilla korvataan
nykyään elektroniputket?
7. Paljonko painaa tennispallo?
8. Mitä oli kuvattuna Suomen viimeisen markkasarjan 10 markan kolikon kääntöpuolelle?
9. Millä paikkakunnalla 32 ihmistä kyydittänyt
turistibussi suistui tieltä?
10. Minkä nimisen lumiukkoa muistuttavan objektin New Horizons -luotain kuvasi vuodenvaihteessa Kuiperin vyöhykkeellä?
Vastaukset sivulla 7.

Seuraava Vieskan Viikko
ilmestyy torstaina 24.1.2019!

Ilmoitus
Vieskan Viikossa
huomataan!

Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 22.1.

Muutto Ylivieskan uuteen Ratapuiston palvelukotiin
Maanantaina lähes kolmekymmentä Ylivieskan
tehostetun palveluasumisen
piirissä olevaa muutti juuri
valmistuneisiin tiloihin Ylivieskan Ratakadulle. Tässä
Ratapuiston palvelukodiksi
nimetyssä rakennuksessa on
tilaa kolmellekymmenelle
ja pelkästään maanantain
aikana siihen muutti 27 asukasta. Palvelukoti on jaettu
kolmeen eri osioon eli niin
kutsuttuun kotiryhmään,
joissa jokaisessa on kymmenen huonetta. Jokaisessa
kolmessa kotiryhmässä on
myös yhteiset tilat, joissa
hoituu ruokailun lisäksi
myös muu oheistoiminta.

tiloissa voi käydä esimerkiksi
keittämässä kahvia niin
asukkaat kuin heidän luona
vierailevat omaisensakin”,
kertoo Peruskuntapalveluyhtiö Kallion palveluesimies
Tiina Toivo. Ranta-Sipilästä
muuttaneille yhdeksälletoista asukkaalle muutos
oli lähes päinvastainen.
”Siellä kaikkiin asuntoihin
ei kuulunut omaa vessaa,
joten tämä oli varmasti tervetullut parannus päivittäiseen elämään. Muutoinkin
Ranta-Sipilän tilat olivat jo
aikansa nähneet, joten tämä
on todella hyvä muutos,”
kertoo Toivo.
Uudet tilat on rakentanut
ylivieskalainen Rave Rakennus Oy. Toimitusjohtaja
Tilaratkaisut
Antti Rantala kertoo, että
Kotikartano 4:stä uuteen tilojen luovutus oli joulun
palvelukotiin muutti yh- alla, tosin joitain viimeisdeksän asukasta. Heille telyjä oli tehty vielä joulun
ehkä suurin muutos oli itse pyhien aikaan. ”Käyttäjien
huone, sillä Kotikartanon ja tilaajan kanssa on käyty
asunnoissa oli keittokomero kehitysprosessia läpi koko
sekä enemmän tilaa asumi- rakentamisen ajan ja pyritty
seen. Nykyisten huoneiden huomioimaan asiakkaat.
pinta-ala on 20 neliötä eli Siitä on tullut nykyaikainen
huomattavasti vähemmän, ja toimiva prosessi, jossa asimutta wc-tila on avaram- akkaiden on hyvä asustella.
pi. ”Aika vähän asukkaat Rakennusliikkeen puoleskäyttivät keittokomeroa, ta kiitos mukana olleille
sillä monillakaan siihen että yhteistyö on sujunut
ei ole ollut kuntoa. Toki tosi hyvin ja jouhevasti. Ei
jotkut varmastikin jäävät muuta kuin onnea uusille
sitä mahdollisuutta kai- asukkaille ja nauttikaa”,
paamaan, mutta yhteisissä lopettaa Rantala.

paikkaavat tilanteen nopeasti esimerkiksi vakituisen
työntekijän sairastuessa”.

jatkaa, joten tilapäinen hoito
siirretään ensimmäiseen
kerrokseen. Tällöin 2. ja 3.
kerros vapautuu Kallion
Paloturvallisuus käytöstä, mutta 2. kerrokseen
on tiedossa jo asiakkaat jotka
ja käytännöllisyys pääosassa sinne haluavat muuttaa.
Myös alakerran saliin siirtyy
Hyvinvointipalvelujohtaja meidän päiväkeskustoiminPirjo Matikainen PPKY ta,” Matikainen kertoo.
”Muutoinkin tilapäistä
Kalliosta kertoo, että eräs
hoitoa
on helpompi pyösuurimmista syistä Ranrittää
ensimmäisessä
kerta-Sipilästä ja Kotikarpois muuttoihin roksessa, jossa on myös
Muutto nopealla sanottua yhteisöhoitoa, joka tanosta
se iso sali, joten asiakkaat
on uusinta uutta vanhus- olivat paloturvallisuusmääaikataululla
voivat osallistua päiväkespuolella. Tarkoituksena on räykset. ”Ranta-Sipilästä
puuttuu automaattinen kustoimitaan. Synergiaetua
Muutto uusiin tiloihin ottaa hoidon suunnitteluun palosammutusjärjestelmä, tulee siitä, että kaikki on
tapahtui kertarysäyksel- sekä talon toimintaan myös jonka vuoksi sitä ei enää ensimmäisessä kerroksessa.
lä heti loppiaisen jälkeen omaiset mukaan jo alusta saa käyttää ympärivuoro- Suuri syy muuttoon on myös
maanantaina. Liikennettä lähtien. Jo tällä viikolla on kautiseen palveluasumiseen. se, että Kotikartano 4:sta ei
ja muuttokuormia pihalla tarkoituksena aloittaa niin Toinen asia kun lähdettin ole alunperin suunniteltu
kävi tiuhaan tahtiin. ”Muut- sanotut yhteisökokoukset, suunnittelemaan uuden tehostetun palveluasumito sujui ihan mallikkaasti, joissa näitä asioita käsi- rakentamista oli se, että sen käyttöön. Asuntoja on
vaikka kaikki tapahtuikin tellään.”
kolmessa eri kerroksessa,
Tiina Toivo kertoo että kaupunki teki sielläkunyhden päivän aikana. Omaitoarvion. Ranta-Sipilässä joten se ei ole optimaalinen
sia oli oikein mukavasti vaikka muuttopäivä oli on A- ja B-puoli ja toisessa asiakkaiden hoitamisen kanauttamassa, joten muutto varmasti ollut asukkaille niistä oli todettu, että se on nalta, sillä hoitajat joutuvat
tapahtui ihan jouhevasti. raskas, niin ensimmäinen yö sen kuntoinen että sitä ei olemaan eri kerroksissa,
Toki vielä on paljon järjes- oli sujunut hyvin ja kaikki kannata peruskorjata.”
eivätkä siten pysty olemaan
telemistä, mutta kyllä tämä olivat saaneet nukuttua.
Kotikartano 4:ssä on kol- niin hyvin läsnä asiakkaiden
tästä kun pahin rulijanssi ”Näin aluksi meillä on tääl- me kerrosta ja niissä kaikissa arjessa.” Matikainen arvelee,
on ohi. Muutaman päivän lä yöllä työvuorossa kaksi on kuusi asuntoa. Tähän että kolmannen kerroksen
kuluttua täällä näyttää jo työntekijää eli ”yökköä”, asti kotihoidon ylläpitämä asunnot Vanhustenkotiyhihan erilaiselta ja pääsem- jotka huolehtivat siitä että tilapäinen hoito ikäihmi- distys varmaankin laittaa
me kunnolla käyttämään yöllä sujuu kaikki hyvin. sille on ollut kolmannessa vuokrattavaksi avoimille
uusia tiloja,” kertoo Tiina Myös muuta henkilökuntaa kerroksessa. ”Myös siinä markkinoille ikäihmisten
Toivo iloisesti. ”Uudesta on mitoitettu tarpeeksi ja paloviranomainen on ollut käyttöön.
palvelutalosta pyritään te- lisäksi meillä on saatavilla sitä mieltä, että tilapäistä
kemään hyvin yhteisöllinen tarpeen mukaan PPKY hoitoa ei voida siellä enää
Elina Kytökorpi
paikka. Tuomme tänne niin Kallion sisältä sijaisia, jotka

Kallen kolumni

Oulaskangas vai keskittäminen
Oulaskankaan synnytysosasto on perheelleni muistorikas ja rakas paikka. Olen
ollut siellä kuuden lapseni
synnytyksessä. Vieläkin
muistan noiden ajomatkojen
tunteet: mennessä jännitystä
ja palatessa riemua uudesta
elämästä.
Synnytykset ovat tunnepitoisia hetkiä ja niiden
muistelu on elämän tärkeimpiä asioita. Sen sijaan tarina
Oulaskankaan synnytystoiminnan lakkauttamisesta
on kuiva tarina politiikasta
ja sen voimista. Taustalla
ovat 2010/2016 uusi terveydenhuoltolaki ja sen

pohjalta asetettu tarkentava
päivystysasetus. Lakkautus
tuo mielen murheelliseksi.
Ja kyselemään mikä voima
tai aate on kaiken takana.
Alkuperäinen päivystysasetus vahvistettiin vuonna
2013 elokuussa Kataisen
hallituksen peruspalveluministeri Susanna Huovinen
(sd.) allekirjoituksella. Voimaanastumisvuosi on 2015,
mutta synnytyssairaaloille on
kahden vuoden siirtymäaika
vuoteen 2017.
Syyskuussa 2014 asetusta täydennettiin 1000
synnytyksen vähimmäisvaatimuksella ja se uusinta

hyväksytään taas Susanna
Huovisen allekirjoittama.
Siirtymäsäännös synnytysten osalta vuoteen 2017
poistettiin.
Sipilän hallitus otti päivystysasetuksen omaan
käsittelyynsä. Peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) elokuussa 2017
allekirjoittaman asetuksen
tekstiä muutetaan, mutta
periaatteet liitteenä olevan muistion (22.8.2017)
mukaan säilyvät ennallaan.
Asetuksen painoarvo muuttuu, koska se annetaan nyt
valtioneuvoston asetuksena,
kun se aiemmin oli minis-

teriön asetus.
Mainitussa muistiossa
todetaan synnytyssairaaloiden väheneminen ja, että
poikkeuslupia on Kemillä
ja Mikkelillä vuoteen 2019
ja Kainuulla vuoteen 2021
asti. Kajaanissa synnytykset
jatkuvat poikkeusluvalla,
vaikka Oulaskankaan alueella väestöä on enemmän kuin
Kainuussa.
Oulaskankaan synnytystoiminnan lakkauttaminen
on siis ollut kahden viime
hallituksen hyväksymä poliittinen linjaratkaisu, joka
perustuu toimintojen keskittämiselle. Kun asetus kävi

läpi uudet hyväksymispro- vastaan silloin, kun taistelun
sessit, siihen olisi voitu lisätä aika olisi ollut?
Oukaskankaalle ja muille
aluesairaaloille helpotuksia.
Mutta keskittämisperiaatetta vastaan ei syntynyt
sellaista hallinnollista tai
poliittista voimaa, silloin
kun sen aika olisi ollut.
Ylivieska ja meidän seutumme tulee kärsimään
myös tulevista maakuntien
keskittämisratkaisuista, jos
keskittämiselle ei synny
tarpeeksi vahvaa vastavoiKalle Luhtasela
maa tältä alueelta ja muista
samankaltaisista seuduista. Lukion rehtori, joka pohtii
maailman muutosta
Miksi edustajamme eivät
joutoaikoinaan.
taistelleet keskittämistä
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Apteekkarin kynästä

PAINONHALLINTAA
JOULUN JÄLKEENKIN

Melkein joka kolmas suomalainen on niin lihava, että
voidaan puhua huomattavasta ylipainosta. Tämä on
merkittävä terveysriski. Ylipaino kuormittaa tukija liikuntaelimistöä ja rasittaa insuliini- ja muuta
aineenvaihduntaa, minkä takia useiden sairauksien
riski kasvaa. On myös tilastollinen tosiasia, että
lihavuus lyhentää elinikää 5-10 vuotta.
Nyt moni syyllistyy ja miettii, että pitäisi laihduttaa.
Olisi kuitenkin syytä puhua painonhallinnasta eikä
laihduttamisesta, joka saattaa tuoda mieleen ihmedieetit ja tavoittamattomissa olevat ”ihannepainot”.
Painonhallinta perustuu hyviin ruoka- ja liikuntatottumuksiin. Hyvät ruokatottumukset muodostuvat
terveellisestä ruokavaliosta, kohtuullisista annoskoista
ja säännöllisestä ateriarytmistä – siis ei ihmedieeteistä.
Kohtuullinenkin painonhallinta ehkäisee lihavuuteen liittyvien sairauksien puhkeamista ja hidastaa
jo puhjenneiden sairauksien etenemistä.
Käytä runsaasti ja monipuolisesti kasviksia, marjoja
ja hedelmiä. Vältä sokeria, alkoholia ja runsasrasvaisia
ruokia. Älä napostsele, vaan aterioi säännöllisesti, mikä
ylläpitää vireyttä ja ehkäisee liian pitkien ateriavälien
aiheuttamaa hallitsematonta syömistä. Jouluviikolla
lihotaan keskimäärin puoli kiloa. Moni tekee joulun
herkkupöydistä päästyään uudenvuodenlupauksia
laihduttamisesta. Tärkein asia ei kuitenkaan ole
laihdutus, vaan elintapojen muuttaminen terveellisimmiksi. Tässä ei nyt kilpailla siitä, kuka laihduttaa
eniten, vaan pyritään painonhallintaan löytämällä ja
omaksumalla hyvät ruoka- ja liikuntatottumukset.
Vanhoista tottumuksista luopuminen ja uusien
omaksuminen ei ole helppoa. Aseta itsellesi selkeitä ja kohtuullisen helposti toteutettavissa olevia
tavoitteita. Unohda ajatukset ”ihannepainosta”. Jo
kohtuullisen pienikin (esimerkiksi 5-10 prosentin)
laihtuminen parantaa terveydentilaasi. Varaa myös
riittävästi aikaa tavoitteeseen pääsemiseen. Mielekäs
laihtumisnopeus on 1-2 kg kuukaudessa. Painonhallintaan – kuten muutoksiin yleensäkin – ei riitä
päätös aloittaa, vaan muutosten toteutumista on
seurattava esimerkiksi säännöllisillä punnituksilla
ja ruoka/liikuntapäiväkirjan pitämisellä.
Tehokkaaseen painonhallintaan kuuluu myös säännöllinen liikunta, johon pitäisi sisältyä sekä kuormittavaa
kestävyysliikuntaa että lihaskuntoharjoittelua. Suositusten mukaan kohtuullisen kuormittavaa liikuntaa
(kuten reipasta kävelyä) tulisi olla 45-60 minuuttia
päivässä. Yritä löytää kunnollesi ja mieltymyksillesi
soveltuva liikuntamuoto.
Jos haluat tehostaa painonhallintaasi, aloita perusteista.
Punnitse ensin itsesi ja laske tuloksista painoindeksisi. Jos tämä tuottaa vaikeuksia, tule apteekkiin niin
autamme sen laskemisessa. Painoindeksin avulla
voidaan arvioida aikuisten mahdollista ylipainoa.
Myös vyötärön ympäryksen mittaaminen antaa
tietoa painonhallintaa varten.
Tervetuloa apteekkiin keskustelemaan painonhallinnasta, vaikka et olisikaan tehnyt mitään uudenvuoden
lupauksia. Me apteekissa osaamme ja haluamme
auttaa terveytesi ylläpitämisessä
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan Ykkösapteekki

Tipaton ei paranna riippuvuussairautta
”Olen ajatellut alkaa tipattomalle. Aloitinkin jo pari
päivää sitten ja ihan hyvin on
mennyt. Otin oikein kunnon
kännit tuossa uudenvuoden
kunniaksi. Aloittelin ottamista
jo joulun pyhinä, kun oli vähän lomaa siinä perheenkin
kanssa. Ihan huomaamatta
meni samalla uusi vuosi. Ei
kuulkaa mitään muistikuvaa raketeista, vaikka näin
puolison keräilevän hylsyt
hangesta aamusella. Niin
no tölkkien hylsyt, jotka olin
kekseliäästi upottanut lumeen
siinä alkuvalmisteluja tehdessä. Täytyihän ne tyhjentää
ensin, juomalla, mitenpä
muuten. Ei niitä ampumisen
jälkeen siinä pimeässä enää
viitsinyt ja nähnyt keräillä.
Ehtiihän nuo.. Mutta lapset oli varmasti innoissaan
raketeista. Paitsi, etteivät
kuulemma uskaltaneet pihalle tulla katsomaan, vaan
ikkunasta katsoivat kun minä
ammuin. Niin se puoliso kertoi
jälkeenpäin. Olin kuulemma
kaatunut pihalle ja jäänyt
siihen ihastelemaan kätteni työtä. Aamulla heräsin
eteisestä, eikä minulla ollut

hajuakaan siitä, miten olin
siihen päätynyt. Oli vain helkkarinmoinen päänsärky ja suu
kuin hiomapaperilla vedetty.
Puoliso sähisi keittiössä, että
nyt saa loppua tuo tipottelu.
Ja oikeassahan se on. Viikko
meni taas tipossa, vaikka
ei ollut tarkoitus. Jäi lasten
kanssa se luvattu kylpyläreissukin tekemättä. Vaikka
se oli oikeastaan naapurin
vika, kun se meni ajamaan
sen metsäkoneensa ojaan
suon takana ja piti lähteä
tapanin jälkeen aamulla
auttelemaan nostossa. Venähti
siinä nuotiolla kuivatellessa ja
lämmikeryyppyjä ottaessa se
ilta, eikä siinä humalatilassa
enää voinut ajaa. Mutta nyt
näytän koko porukalle, että
meikäläinen pystyy olemaan
kuivin suin. Siinähän saavat
nähdä, että hommat sujuu
meikäläiseltä!”
Tällä tarinalla ei ole onnellista loppua. Tämä tarina on
keksitty, mutta silti täyttä
totta liian monessa suomalaisessa perheessä. Petetyt
lupaukset, pilalle menneet
juhlat, täyttymättömät toi-

veet, häpeä ja jopa pelko
läheisen käyttäytymisestä
humalassa. Moni läheinen kokeilee vielä pullojen piilotusta, puhumista,
pariterapiaa, lahjomista
kunnes kaikki keinot on
vuosien mittaan käytetty
moneen kertaan. Apua ei ole
tipattomista kausista, joiden
aikana tehdään tuhat uutta
lupausta olla juomatta, pestään talo lattiasta kattoon,
sunnitellaan sukujuhlat ja
seuraavan kesän lomat. Kun
tipaton loppuu, alkaa tavallinen päihderiippuvuuteen
sairastuneen läheisen arki.
Sairaus ei parantunutkaan
itsestään tipattoman aikana
vaan palailee taas entistä
ehompana mukaan iltoihin
ja viikonloppuihin kaveriksi
riippuvaiselle. Jokainen voi
päätellä tarinan lopun, ellei
kukaan perheessä havahdu
avun tarpeeseen tai riippuvainen havahdu sairauteensa
ja lähde hoitamaan itseään.
Meillä suomalaisilla on
vahvat perintötekijät päihdesairauteen, joista kertovat
omaa tarinaansa alkoholiperäisten kuolinsyiden kasvava

määrä. Suomessa hoidetaan
pääsääntöisesti edelleen
päihderiippuvuuden seurauksia ja oireita, mutta
itse riippuvuussairauteen
ei suurella skaalalla kajota.
Kaikkien muiden sairauksien hoidossa vaaditaan tuloksia ja niitä mitataan, mutta
päihdesairauksien hoidon
osalta ei. Päihderiippuvuus
on sairaus, josta ei koskaan
parane, mutta sitä voidaan
hoitaa tuloksekkaasti toipumiskeskeisellä hoidolla.
Päihderiippuvuutta ei voi
hoitaa vaihtamalla päihde
toiseen, eikä päihderiippuvasta tule enää kohtuukäyttäjää, mutta hyvän hoidon
avulla hän voi elää raitista
ja mielekästä elämää ilman
päihteitä. Tarinan ei siis
tarvitse saada loppua, vaan
uusi alku.
Raitista Uutta vuotta, päivä
kerrallaan toivottaen
Virpi Karhu
kirjoittaja on Kokkolan
päihdeklinikka
Avominnen vastaava
sosiaaliohjaaja

Terveiset kaupungilta!

Strategiasta suuntaviivoja tulevaisuuteen
Ylivieskan kaupungin strategiatyön myötä olemme
piirtämässä karttaa, miltä
Ylivieska näyttää vuonna
2030. Mitä me haluamme
olla ja miten ulkopuoliset
meidät näkevät? Kaupunkistrategia on tärkein kaupungin tulevia päätöksiä
ja johtamista ohjaava asia.
Kaikki mitä teemme tai
jätämme tekemättä täytyy
olla strategian mukaisia.
Se ei ole yksityiskohtainen
ohjekirja vaan siinä on suurella pensselillä maalattuna
suuntaviivat mihin pyrimme
ja millä keinoin tavoitteeseemme pääsemme.
Ylivieska on taloudellisesti hyvin haastavassa
asemassa. Olemme panostaneet hyvin voimakkaasti
päiväkotien, koulujen ja
teknisen infrastruktuurin
rakentamiseen ja panostamme suunnitelmakaudella
vieläkin voimakkaammin.
Tämä vuoksi Ylivieskan
velkamäärä nousee jopa 120
miljoonaan euroon. Tämä
aiheuttaa suuria ongelmia

jos ja kun korot nousevat.
Jo yhden prosenttiyksikön nousu tarkoittaa yli
miljoonan euron kuluja
käyttötalouteen.
Talouden kuntoon laittaminen tulee olemaan strategian tärkeimpiä tavoitteita.
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi vaaditaan yhteishenkeä ja tiukkaa talouskuria.
Vaaditaan varmasti myös
vaikeita päätöksiä ja joidenkin palveluiden supistamista. Voimme jokainen
miettiä, mikä on se minun
talvisodan hengen mukainen kultasormus, josta olen
valmis luopumaan yhteisen
tavoitteemme eteen. Meidän
on turvattava lakisääteiset
palvelut ja panostettava elinkeinoelämän kehittämiseen,
kaupunkimarkkinointiin ja
kasvua tukeviin toimintoihin. Kaupungin tulee myös
suhtautua myönteisesti ulkopuolelta tuleviin investointeihin, sillä verotuksemme
on jo nyt kipurajalla.
Noin kuukausi sitten
valtuutetuille järjestetyssä

kyselyssä kaupunkistrategiasta, nostin esille tämän päivän Ylivieskan suurimman
menestystekijän. Se on hyvät
kulkuyhteydet. Jo Pietari
Päivärinta teki aikoinaan
ansiokasta työtä tämän asian
puolesta valtiopäivillä, kun
pohjoiseen suuntautuvan
junaradan linjauksia vedettiin. Jotta kulkuyhteydet
olisivat menestystekijänä
tulevaisuudessakin, sen eteen
on tehtävä lujasti töitä.
Toinen merkittävä Ylivieskan elinvoimaisuuteen
ja menestykseen vaikuttanut ja vaikuttava tekijä on
koulutus. Olemme yhdessä
linjaamassa, että Ylivieska
on koulutuskaupunki myös
jatkossa ja tämän eteen on
kaupungin tehtävä kaikki
voitavansa. Se vaatii myös
aktiivista edunvalvontatyötä yli puoluerajojen, niin
paikallisesti, kuin valtakunnallisesti.
Lapsiperheiltä vaaditaan yhteiskunnassamme
yhä enemmän ja perheiden
taloudellista tukea sekä

tukipalveluita on samaan
aikaan supistettu. Tämä
näkyy selkeästi myös valtakunnallisissa syntyvyystilastoissa. Kaupungissamme
on paljon lapsia ja nuoria
ja tämä on kaikin puolin
alueemme rikkaus. Strategiassa tuleekin näkyä,
että kaupunki on valmis
panostamaan lapsiperheiden
tukemiseen sekä lasten ja
nuorten hyvinvointiin. On
myös mietittävä keinoja,
miten saamme alueemme
nuoret pysymään alueella tai palaamaan alueelle
kouluttautumisensa jälkeen.

Samuli Kärkinen
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Uuden loikan edessä
Vuosi ja neljä kuukautta sitten otin neljänsadan
kilometrin uskonloikan
idästä länteen, kun aloitin työt täällä. Nyt tutuksi
tullutta seutua katsellessani
tuumaan, että tuo loikka
kannatti! Yllättävän nopeasti
ehdimme juurtuakin tänne.
Se kertoo siitä lämmöstä,
jolla otitte minut ja perheeni
vastaan. Ihmetellen kiitän
kaikista niistä hetkistä, jotka
sain jakaa teidän kanssanne!
Erityisen kiitoksen lausun
jokaiselle yhteiseen työhön
osallistuneelle vapaaehtoiselle. Kiitän myös työyhteisöäni, joka innolla suuntautuu yhteiseen tehtävään ja
viljelee huumoriakin työn
lomassa. Kiitän Herraani
kaikista teistä.
Ennen uudelle seudulle siirtymistä katsahdan
vielä tähän Ylivieskan aikaan. Teidän kanssanne
olen kasvanut rukouksen
virrassa, luottamuksessa
Herran johdatukseen sekä
joustavuudessa työotteessani.
Tärkein löytöni tänä aikana
on syventynyt uskallus ottaa
uusia loikkia, niin mielen
sisällä kuin fyysisestikin.
Kun hyppyjen pohjalla on
tukeva Sanan perustus ja

turvakallio, silloin uskaltaa
hypätä aivan outoihinkin
tilanteisiin.
Ilon ja rauhan evankeliumi on tarkoitettu jokaiselle.
Siispä riemun sanoman tulisi
myös kaikua mitä erilaisimmissa paikoissa! Tällöin
katvealueiden löytäminen ja
haltuun ottaminen nousee
arvoon arvaamattomaan!
Vasta tutun ulkopuolella voi
kunnolla kiinnittyä siihen,
mikä on oikeasti kestävää.
Nämä kokemukset sydämessä tähyän luottavaisesti
uusiin haasteisiin.
Missä sinä tarvitset rohkeutta astua uuteen? Se,
että ei uskalla yrittää jotain,
kaduttaa enemmän kuin
se, että tekee jonkin asian
toisin kuin suunnitteli. Uskallus kannattaa! Meillä on
kasvussa vain Taivas rajana,
matkalla toistemme mukava
seura ja itse Herramme Jeesus Kristus rohkaisemassa
kulkuamme. Jääkää siis
Herran rauhaan, kunnes
kohtaamme seuraavissa
seikkailuissa!

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Iida Ulla Annikki Häivälä

Kirkkotalakoot
Kirkkotalakoiden hyväksi: Hannele Lampelan ja Mirkka Näverin
kirja Kettu ja Vanhus 25 e, Kirkkomatkalla-kirja 25 e, Samuel Salmen
Sydämeni polkuja –juhlalevy 20 e,
kirkkopuusta tehtyjä esineitä, kirkkosukkia, kortteja ym. myytävänä
kirkkoherranvirastossa, Terveystie 11.
Juhani Palmun palaneen kirkon materiaalista
tekemiä tauluja myynnissä tarjousten perusteella
Kirkkotalakoiden hyväksi. Lisätietoa ja tarjoukset:
www.ylivieskanseurakunta.fi.

Niko Salminen,
Ylivieskan seurakunnan
vs. seurakuntapastori vuoden 2018 loppuun saakka

Aamupalalta messuun

Erilaista messuaamua vietetään Suvannon kappelissa
sunnuntaina 13. tammikuuta. Vapaaehtoisista seurakuntalaisista koostuva jumalanpalvelusryhmä tarjoilee
tuntia ennen messun alkua
aamupalan. Ryhmän vetäjän,
Miika Sumelan mukaan
tarkoitus on tuoda messuun
tulevat yhteen ja lisätä yhteisöllisyyttä. Ohjelmassa
on alkuvirsi, jonka jälkeen
yksinkertainen aamupala ja
vapaata keskustelua. Kirkkosalin puolelle siirrytään
hyvissä ajoin ennen messun
alkamista. Aamupala on
matalan kynnyksen paikka,
jossa on toki mahdollisuus
vaikka ilmoittautua mukaan
jumalanpalvelusryhmään tai
muuhun vapaaehtoistoimintaan. Idean aamupalasta toi
jumalanpalvelusryhmään
Leena Hirvilammi Punkaharjulta. Jos kokemus
saa kannatusta Ylivieskassa,
voidaan se myös uusia. Aa-

Kuollut: Matti Antti Keskinen 89 v., Kaija Leena Anttila
54 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
To 10.1. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 18 Kirkkokuoron harjoitukset Suvannon kappelilla.
La 12.1. klo 18 Seurakuntapäivä Rauhanyhdistyksellä,
alustus: Jaksanko luottaa, Sami Pikkuaho.
Su 13.1. klo 9 - 9.30 Aamupala ennen messua Suvannon kappelissa; klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Riikka Talvitie, Eeva-Kaisa Laakko, Teija Siirtola,
pyhäkoulu, ei kirkkokahveja messun jälkeen, kirkkokyyti
Mariasta lähtee klo 8.50 aamupalalle ja palaa messun
jälkeen; klo 14 Rauhan Sanan seurat Siltalan seurahuoneella, Martti Vähäkangas; klo 14.30 Seurakuntapäivä
Rauhanyhdistyksellä, alustus: Iloon, rauhaan ja vapauteen, Leo Paaso.
Ma 14.1. klo 10 Aamutupa Vitiksessä (sisäänkäynti B);
klo 13-15 Perhekerho Pietarissa.
Ti 15.1. klo 9 - 11 Perhekerho Pietarissa; klo 13 Tiistaikerho Rauhanyhdistyksellä.
Ke 16.1. klo 12 - 13.45 Ekavauvakerho Pietarissa; klo
18 Kirkkovaltuuston kokous Pietarissa, kokoushuone
Bäckmanissa; klo 18.30 Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä, seurapuhe klo 19.30, Ismo Iso-Heiniemi; klo
18.30 Gospelkuoro Riemun harjoitukset Suvannon
kappelilla.
To 17.1. klo 9 - 11 Perhekerho Pietarissa; klo 13 Varttuneen väen kerho ja Lähetyspiiri Mariassa; klo 18 - 19.30
Raamattupiiri Pietarin Lyydiassa (ovi D), Pekka Lehto;
klo 18 Kirkkokuoron harjoitukset Suvannon kappelilla;
klo 18.30 Naistenilta Rauhanyhdistyksellä.
La 19.1. klo 19 Kotiseurat Hietalalla, Antti Lauhikari.
Su 20.1. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Eija
Nivala, Eeva Korhonen, pyhäkoulu, kirkkokahvit; klo 14
Seurat Betaniassa, Helvi Lahtinen; klo 18 Siioninvirsiseurat Mariassa; klo 14 Hartaus Kotikartanossa, Pekka
Typpö, klo 14.30 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Martti
Murtoperä ja klo 16 Markku Launonen.
Kirkkokyyti Suvannolle lähtee su 13.1. Marian pihasta
klo 8.50 aamupalalle, paluu messun jälkeen, muulloin
lähtö klo 9.40 Mariasta.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto avoinna ma-ke
klo 9-15, to klo 11-17 (taloustoimisto klo 9-16), pe
suljettu, p. 044-7118 610, os. Terveystie 11.
Seurakunnan ateriapalvelu Mariassa avoinna ma-to klo
10.30-13, pe klo 10.30-12. Lounaan hinta eläkeläisiltä
6,50 e, muilta 7,50 e. Lisätietoja Maarit Repo 0447118630.
DIAKONIA
Diakoniatyön asiakasvastaanotto avoinna ti-to klo
8.30-10. Asiakasvastaanotto on suljettuna perjantai-aamuisin vuoden alusta alkaen.

mupala korvaa tällä kertaa
perinteiset messun jälkeen
juotavat kirkkokahvit.
Jumalanpalveluksen kehittäminen osallisuuden
lisäämisellä alkoi Ylivieskan
seurakunnassa syksyllä 2013.
Tuolloin ensimmäisestä
adventista alkaen jumalanpalvelukset muuttuivat
viikoittaisiksi messuiksi

eli ehtoollisjumalanpalveluksiksi. Silloin aloittivat
toimintansa myös vapaaehtoisista seurakuntalaisista
koostuvat jumalanpalvelusryhmät, joita tällä hetkellä
on kahdeksan. Ryhmät
kokoontuvat vuorollaan
suunnittelemaan messua
hyvissä ajoin sunnuntain
liturgin kanssa ja osallistuvat

sen toteutukseen. Ryhmä
palvelee messussa mm.
tulijoiden vastaanottajina,
virsikirjan jakajina, tekstinlukijoina, kolehdinkantajina,
esirukouksen suunnittelijoina ja lukijoina sekä
kirkkokahvien tarjoilijoina.

Seurakunnan verkkosivut: ylivieskanseurakunta.fi
Facebook.com/ylivieskanseurakunta • YouTube > Ylivieskan seurakunta

LAPSET
Ekavauvakerho keskiviikkona klo 12-13.45 Pietarissa.
Perhekerho maanantaina klo 13-15, tiistaina ja torstaina
klo 9-11 Pietarissa.
Pyhäkoulu sunnuntaina jumalanpalveluksen saarnan
aikana Suvannon kappelissa.
RIPPIKOULU
Pe 18.1. klo 18-19 8action+Oloilta Vitiksessä rippikouluryhmä 2.
NUORET
Pe 11.1. klo 19-23 Oloilta Vitiksessä.
Ke 16.1. klo 18.30 K-16 lautapeli-ilta Vitiksessä.
Pe 18.1. klo 19-23 Oloilta Vitiksessä.
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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LVI-urakointi

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

Remontointi

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

Kulttuuri

Rakennusurakointi

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

Vuosien
kokemuksella ja
ammattitaidolla!

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

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

Ristikoiden ratkaisut
••••••LAGUUNI•••
••••••A•E•J•UKKO
••••••PUOSU••O•R
••••••A•D•TAIKOA
S•JANO•NEITO•K•V
ERÄ•I•••S•A•SOTA
KOSTEA•KISAT••••
Ä•E•M•••A••AVARA
•GNEISSI•ASU•L••
J•N••Ä••U••TIETO
O•Y•ORI•POVI•N•K
KÄSI•I••E•••OTUS
I••••S•RAE•J•U•I
•OMISTAA•MUOKATA
P•I••Ä•TÄI•KA•••
U•ENO••A••POLTIN
K•H•••••OVI•I••I
ITU••APU•VEKSELI
J•U•••••••TOTUUS
ANSIOT•EHKÄ•A•UI

Clare Mackintosh:

Minä näen sinut
Minä näen sinut –kirjan
päähenkilö on nelikymppinen Zoe, joka on töissä
Lontoon keskustassa sijaitsevassa kiinteistövälitysfirmassa. Hän kulkee
työmatkansa joka arkipäivä
Lontooseen metrolla, kotoa töihin ja töistä kotiin.
Eräänä perjantaina hän
huomaa selaamansa lehden
mainosilmoituksissa oman
kuvansa.
Zoen perhe aviomies
Simon sekä lapset Katie
ja Justin ovat sitä mieltä, että kuvan nainen vain
muistuttaa häntä. Myös
Zoen naapurit Melissa ja
Neil ovat samaa mieltä
muiden kanssa, että kuva
vain muistuttaa häntä.
Kirjan toinen päähenkilö
on Kelly Swift poliisi maanalaisen taskuvarkausyksikössä. Ennen tätä virkaa hän
oli seksuaalirikostutkija, joka
hyllytettiin käytettyään liian
kovia otteita epäillyn seksuaalirikollisen kuulusteluissa.

Syynä tähän käytökseen oli
hänen kaksoissiskonsa Lexin
kokema raiskaus ollessaan
opiskelijana yliopistossa.
Sisar haluaisi unohtaa koko
tapahtuman, mutta Kellyä
painaa sen tapahtuman
muisto.
Zoe ihmettelee kuvaansa
lehdessä ja alkaa selvittämään mitä tämä ilmoituksen
takana on. Hän huomaa, että
seuraavan päivän lehdessä
on taas eri nainen kuvissa.
Kuten myös oli lehden
edellisissä numeroissa.
Zoe muistaa Cathy Tanningin tapauksen, jossa
häneltä varastettiin avaimet
metrossa hänen nukkuessa täpötäydessä vaunussa.
Tämä lehtijuttu saa Zoen
soittamaan Kellylle, sillä
hän on nähnyt Cathyn
kuvan samoissa mainosilmoituksissa kuin hänen
omansakin on ollut.
Kelly saa selville, että
kuva on julkaistu kaksi
päivää ennenkuin hänen

Järjestötoiminta
Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa

nontoja menneiltä vuosikymmeniltä. Keskusteluun johdattelee
Reino Marjakangas.

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.
Joulutauko on ohi ja seuraavat tuokiot aloittavat toimintansa
viikottain taas 14.1. alkaen:
ma klo 10 Porukkalenkki, lähtö tuvalta. Sauvakävely- ja
rollaattoriryhmät.
ti klo 10 Tuolijumppa tuvalla.
ke klo 13 Yhteislaulutuokio. Klo 18 Miesten ilta tuvalla.
to klo 8-10 Kuntosalivuoro Kotikartanossa. Opastusta ja
kyyditys tuvalta 8.30 (ennakkoilmoitt.).
to klo 12 Ompeluseura kokoontuu.
su klo 12 Pelituokio (Skip-Boa, Rummikubia ym)

KEVÄTTÄ KOHTI - iloa, eloa ja hyvää oloa! Tervetuloa
Tuokiotuvalle!

MUUTA LÄHIVIIKKOJEN OHJELMAA (muutokset
mahdollisia – viimeisin tieto tuvalla ja www.facebook.com/
tuokiotupa ):
to 10.1. Tammi-helmikuun JÄSENTIEDOTE JA KK-OHJELMA haettavissa tuvalta.
ti 15.1. klo 13-15 Seniorineuvonta. Sairaanhoitajan vastaanotto
ilman ajanvarausta.
ti 15.1. klo 16 Vapaaehtoisten kk-kahvit tuvalla.
ke 16.1. klo 13-15 Pylvään kylätuvalla tavataan! Kahvitellaan,
suunnitellaan kevään tekemisiä ja pyöräytetään bingoakin.
to 17.1. klo 13 Älylaitteen välähdys (ryhmä täynnä).
pe 18.1.klo 14 Lukion vapaaehtoistyön tiimi tutustuu Tuokiotupa -kummiyhteisöönsä.
ma 21.1. klo 11 Vanhoja kotiseututarinoita ja sanontoja.
- Tervetuloa kuulolle ja kertomaan omiakin tarinoitasi ja sa-

SENIORIkahvilat/Kylätuvat avoinna seuraavan kerran:

SenioriKahvilat, Ylivieska
SenioriKahvilat/Kylätuvat ovat Ylivieskassa sijaitsevia, varttuneelle väelle suunnattuja yhteisiä kohtaamispaikkoja, joissa
on matala kynnys kaikkien tulla kahvittelemaan ja tapaamaan
muita. Toivomuksesta myös järjestettyä ohjelmaa. 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. Tiedustelut, lisätiedot puh: 044
987 2895 ja 044 987 2895. Tervetuloa mukaan!

Ke 16.1. klo 13-15 HUOM! Pylvään kylätuvalla tavataan
jatkossa aina kuukauden toisena KESKIVIIKKONA. Lämpimästi tervetuloa! Tänään kahvitellaan, raataillaan ja pelataan
myös ”kankkubingoa”!
Ke 23.1. klo 13-15 Raudaskylän SenioriKahvila aloittaa –
tervetuloa avajaisiin! Paikkana Raudaskylän opisto, Iidan
kamari. Raudaskylällä tavataan jatkossakin aina kuukauden
kolmantena keskiviikkona.
Ti 5.2. klo 13-15 Sorviston kylätalolla kahvipannu kuumana ja Runebergin torttuja tarjolla, tervetuloa raatailemaan!
Sorvistossa tavataan aina kuukauden ensimmäisenä tiistaina.
Tervetuloa tapaamaan ikätovereita ja pitämään kylähenkeä vireänä!

avaimensa varastettiin.
Saatuaan lisää tietoa
lehden naismainoksista ja
mahdollisista rikostapauksista, hän ottaa yhteyttä
murhatutkimusryhmän
Nick Rampelloon. Näin
myös Kelly pääsee mukaan
koeajalle tutkimaan tapausta
murhatutkimusryhmään.
Tätä hän on toivonut vuosia ja nyt hän saa näyttää
kyntensä tutkinnassa.
Kirja etenee vauhdikkaasti ja huomaa, että kirjan
kirjoittaja on ollut ennen
poliisina itsekin.
Zoe miettii kohtaloaan
ja sitä, jos hänellekin käy
kuten kuvien muillekin
naisille.
Kirja on pakko lukea
loppuun asti, sillä ihan
viimeisillä sivuilla alkaa
tapahtumaan ratkaisevia
seikkoja syyllisen löytämiseksi. Yllätyskäänteiltä ei
tässä kirjassa voi välttyä, sillä
kaikilla tuntuu olevan jotain
salaisuuksia, jotka vain odot-

tavat paljastumista. Kirjaa lukiessa jää
itsekin miettimään miten
paljon meitä ihmisiä voidaan
tarkkailla huomaamattamme ja kuinka helppoa se on.
Kirja vei mukanaan ja
taidankin lukea lisää Clare
Mackintoshin jännittäviä
kirjoja.
Minulla on toimintamalli,
tarvitsemani teknologia ja
sähköpostilista niistä asiakkaista, jotka ovat kiinnostuneet tarjoamastani erikoispalvelusta. Ja tietenkin
minulla on sinut. Sadat tuhannet ihmiset, jotka tekevät
joka päivä samalla tavalla.
Minä näen sinut, mutta sinä
et näe minua. Ei ennen kuin
haluan sinun näkevän.
Eira Someroja

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

50-luvun OK-talo Raudasmäellä, pikku remppaa.
Esim. sijoittajalle yli 10%
vuokratuotto. 050 343 8993.

Lähellä Alavieskan keskustaa omakotitalon päätyhuoneisto 52 m2. Vuokra 375
euroa sisltää sähkön ja veden.
Tiedustelut 045 664 6488.

Kuivaa ja seulottua koivuklapia, säkeissä ja irtona. KT-kaksio 50.5 m2 1. kerPuh. 050 446 7870.
roksessa Ykan keskustassa.
Mh, alkovi, oh, keittiö, kylMyydään 3 kesää kuivanutta pyhuone, lasitettu parveke.
metristä koivu- ja havupuu- Kaukolämpö. Vuokra 520€/
halkoa. Koivuhalko 50€/m. kk, lämmitys sis hintaan.
Mänty/kuusi 40€/m. Tarjol- 044 047 4757.
la myös 35cm koivuklapia.
Puh. 0400 888 011.

Ostetaan

Ostetaan

Ajoleikkuri etu tai traktorimalli saa pikkuvikainen
040 706 1749.

Onko sinulle jäänyt tarpeettomia LP-levyjä. Hyvistä
levyistä kunnon hinta. Soita
ja tarjoa. P. 0400 902 266.

Matkailuvaunu vuosimalli
90-1999 myös kosteusvikaiset 040 812 1379.
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Vapaa-aika
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Vaikea
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1. 12.
2. 85200.
3. Venäjä.
4. Jamie Hyneman ja Adam
Savage.
5. Ruokavirasto.

11

6. Transistorilla.
7. Noin 60 grammaa.
8. Metso.
9. Ivalossa.
10. Ultima Thule.

4

9

12

3

17

8

8

10

12

12

20

12

12

8

8

11

11

11
9

19

19

8

13

2

6

10
5

12

9

10

1

3

3

19
20

19

3

11
13

8

19

9

11

13

11

20

11

9

19

9

5

16
12

12

10
17

15

6

5

12

19

11

11

19

9

9

4

19

12

11

11

9

3
5

5

19

3

3

11

19

16

8
12

11

9

11

9

12

17

13

12

13

10

3

8

10

16

12

9

19

9

5

5

8

5

12

5
17

9

11

3
19

10
20

9

5

11

11

6

12

5

5

19

5

8

11

2

3

12

2

1=

2=

3=

4=

5=

6=

7=

8=

13=

14=

15=

16=

17=

18=

19=

20=

12

11

9=

10=

11=

12=

Ristikoiden vastaukset sivulla 6.

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 torstaisin
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© 2018 Marko irkkula

Sudoku

Tekniset tiedot
Jakelu:
Painos:
Painopaikka

Posti Group Oyj
10150 kpl
Suomalainen Lehtipaino Oy

Ilmestymispäivä: Torstai. 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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KUULA ISKEE!!!

KAIKKIA AKKUJA
SAATAVANA

Naisten 2-sarjaa
Lentopallon jatkosarjat alkavat!

YLIVIESKAN
KUULA

MYÖS ROMUAKKUJEN
KERÄYS

KIISTO 2
(Vaasa)

POHJANMAAN AKKU

Su 13.1. Ylivieskan Liikuntakeskus klo 16:00

RAUHALANTIE 66, YLIVIESKA
PUH. 0500 389 117

Liput 5/3 €. Puffetti. Tervetuloa!
Su 13.1. klo 16 vieraana Kai Similä
Ruoka-aputilaisuudet ma ja pe klo 14
Tervetuloa!

Rakennustekniset palvelut
& remontit

Vapaaseurakunta

Rautatiekatu 4 • www.ylivieskanvapaasrk.com

kuntoarviot
• Kosteuskartoitukset
• Asbestikartoitukset
t
• Vesivahinkoremonti

• Asuntokauppojen

• Sähköasennukset
Sähköasennus• Sähkösuunnitelmat
työt yli
• Heikkovirta-asennukset
20 vuoden
• Kodin turvalaiteasennukset kokemuksella.
• Sähkötarvikemyynti

Raitatie 8, YLIVIESKA
0400 295 030, 040 768 8351

jounimikkola.com

jamsahko.com
Pihlajatie 12, 84100 Ylivieska - Puh. 0400 860 679

 Sälekaihtimet
Sälekaihtimet
 Hyönteissuojat
Hyönteissuojat
 Parvekekaihtimet
Parvekekaihtimet

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

Ilmoitus
Vieskan
Viikossa
huomataan!

0440848
323 0848
044 323

valli.jussi@kotinet.com • www.kaihdintuote.fi
valli.jussi@kotinet.com • www.kaihdintuote.fi

-pyyhkijänsulat
tarjoushintaan

Viineri-kahvitarjoilu!

Arvontaa!

-25%

LÄMMITINESITTELYPÄIVÄ
Uudet Eberspärcher -lämmittimet nyt
nähtävillä - tervetuloa tutustumaan!

Edustaja
paikan päällä

!

www.vieskanautosahko.fi
Kiskotie 1,
84100 Ylivieska
Puh. (08) 410 210

ja hyvämaineisten toimeksiantajien tuotteilla oikeisiin kohderyhmiin.
Menestyt työssä, jos omaat positiivisen myyntiasenteen sekä aitoa halua saavuttaa
hyvät tienestit. Etsimme joukkoomme ahkeria ja hyvän tiimihengen omaavia
henkilöitä, joilla on motivaatiota ja halua tehdä töitä. Vastineeksi saat viihtyisän
työpaikan, joustavan työnantajan sekä palkan kaksi kertaa kuukaudessa. Kokemus
myynnistä ja asiakaspalvelusta katsotaan eduksi, mutta se ei ole välttämätöntä, sillä
koulutamme tehtävään.

Lisätietoja tehtävästä antaa myyntipäällikkö Ari-Pekka Jaakola 050 345 1815.

Juhlimme 25-vuotissynttäreitä
!

HAEMME YLIVIESKAAN MYYJIÄ

Lisätienestiä? Meillä on mahdollista työskennellä myös osa-aikaisesti,
sekä päivä- että iltavuorossa!

Perjantaina 11.1. klo 9-17
Asennettuna

Suoramarkkinointi Mega Oy on yli 30-vuotias Suomen johtava puhelimitse
tapahtuvaan markkinointiin erikoistunut yritys. Kuulumme vahvasti kehittyvän Alma
Media Oyj –konsernin Alma Talent –liiketoimintayksikköön.

