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Tule tapaamaan!
Lauantaina 26.1. klo 15:30-16:30
Ylivieskan Halpa-Hallin
piha-alueelle (Rautatienkatu 18)

Mari-Leena

TALVITIE
kansanedustaja

LUMENVALTAAJAT
YLIVIESKAN LIIKUNTAPUISTOSSA
LA 2.2. KLO 12.00-15.00

Tule veistämään
lumesta yhdessä!

Osaavat ammattilaisemme
hoitavat alan työt ripeästi
ok-, rivi- ja kerrostaloissa
yksityisille ja yrityksille.

Ohjaajina ammattitaiteilijat
Sarma – Kalajoen kyläkulttuuri ry:stä.
Ota mukaan kaveri tai koko perhe – tai tule itse paikalle
ihastelemaan ja oppimaan!

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

TUULA KOMUJÄRVI
Hammasproteesiasioissa
palveleva ammattilainen

Kuulan Pesäpallon C-tyttöjen kioski palvelee!
Liikuntapuiston piha-alue, osoite Salmiperäntie 8
Järjestää Kulttuuristartti
Tervetuloa mukaan!

Luotettavaa tilitoimisto- ja
isännöintipalvelua

Puh. 0500 589 203
tiliviesti@tiliviesti.fi
www.tiliviesti.fi

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

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

KYSY TARJOUS!

AJANVARAUS PUH. 044 2660 660
Rautatiekatu 15, Ylivieska
Torin laidalla katutasossa
www.ehtkomujarvi.fi

KAIKKI REMONTIT
JA KORJAUKSET
LATTIASTA KATTOON!

Närhitie 2 • 044 4294 472
www.ylivieska.fi/liikuntapalvelut

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

www.sos-lapsikyla.fi

Haluatko yhdistää
työn, perheen ja kodin?

Haukkana

0100
2400
Hinaus- ja tiepalvelut 24h

Ylivieska
Jokilaaksojen Hinauspalvelu
044-3138518
Hinaus- ja tiepalvelut
24h

0100 2400

Ylivieska
Jokilaaksojen Hinauspalvelu
044-3138518

Tule kuulemaan sijaisvanhemmuudesta
Oulaisten kirjastolle (Sahakatu)
tiistaina 29.1.2019 kello 17:30

VETER A!
O
TUL

KOULUTUSKESKUS

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

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

PYSYVÄÄ JA EDULLISTA
VUOKRA-ASUMISTA
YLIVIESKASSA
Kauttamme myös
opiskelija-asunnot
KÄY TUTUSTUMASSA
VUOKRATTAVANA OLEVIIN
KOHTEISIIN OSOITTEESSA

www.ylivieskanvuokraasunnot.fi
YLIVIESKAN
VUOKRA-ASUNNOT OY
PL 192, Juurikoskenkatu 6, 2. krs.
84101 Ylivieska, Puh. 044 7110 800

YLIVIESKA

S E N I O R I PÄ I VÄ RU N E B E RG

KULTTUURIKESKUS AKUSTIIKASSA
TIISTAINA 5.2. KELLO 13-15
Liput 5 €, sisältää päiväkahvit
Ohjelma:
Juontajana Jouko Kantola
Kirjailija Marjo Heiskasen esitelmä
“Vanhana vitsa väännettävä”
Pieni taukojumppa, Veikko Taka-Eilola
Päiväkahvit Runebergin leivoksen kera
Vanhoja koululauluja ja -runoja esittää
ja laulattaa Kirjaston runoryhmä,
säestys Jouko Kantola
Päivätanssit: vanhan tanssimusiikin orkesteri
ILTATÄHTI - johtajanaan Taimo Löf
Lämpimästi tervetuloa!

L öydä 2019 Kul t t uur i Hel met :
www. yl i vi es ka. f i /akus t i i kka

0100 2400

Hinaus- ja tiepalvelut 24h
Ylivieska
a paikalla
Haukkan
Jokilaaksojen
Hinauspalvelu
044-3138518

Tiesitkö, että voit toimia sijaisvanhempana myös päätoimisesti?

Tiedustelut:
tanja.ollilainen@sos-lapsikyla.fi
p. 044 712 2109

paikalla

PERUSTUTKINNOT
Humanistiset ja taidealat:
- mediapalvelujen toteuttaja
Palvelualat:
- turvallisuusvalvoja
Terveys- ja hyvinvointialat:
- lähihoitaja
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AMMATTITUTKINNOT
- Puhtaus- ja kiinteistöpalveualan at
- Turvallisuusalan at
VALMA

TULOSSA
YHTEISHAKU
19.2.-12.3.
2019

KOULUTUKSIA
NUORILLE JA AIKUISILLE!
LISÄTIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT:

jedu.fi/koulutuskalenteri
TAI skannaa QR-koodilla koulutuksiin
Seuraa somessa! @jeduofficial #jeduofficial #jedukouluttaa

HAAPAJÄRVI - HAAPAVESI - KALAJOKI - NIVALA - OULAINEN PIIPPOLA (SIIKALATVA) - YLIVIESKA

Päivyri

Ylivieskassa 24. tammikuuta 2019
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Pääkirjoitus
Tällä hetkellä Ylivieskan
kaupungilla on avoinna
kaksi kyselyä paikkakuntalaisille. Toinen niistä on
seutukunnnan vetovoimaisuuteen liittyvä ja toinen
äänestys Ylivieskan uudeksi
sloganiksi. On hienoa että
kaupunkilaisten mielipiteitä
kuunnellaan ja avoimuutta
ja tiedottamista on lisätty.
Vaihtoehdot uudeksi sloganiksi eli niin kutsutuksi
iskulauseeksi ovat Ylivieska
– Ihmeidentekijä ja Ylivieska – Kasvun paikka. Jos
näistä kahdesta pitää valita,
niin itse olen jälkimmäisen
vaihtoehdon kannalla, tosin
olisi saanut kyllä olla joku
kolmaskin vaihtoehto... No
mutta hyvähän se on että
äänestys pidetään, eli käykäähän antamassa mielipiteenne. Myöhemmin saattaa
tulla mahdollisuus vaikuttaa myös rautatieaseman
alikulkukäytävän nimeen.
Vaikka Feriatis-nimestä on
puhuttu, siitä ei ole vielä
tehty päätöksiä. Toivon todellakin että siitä tehtäisiin
jonkilainen nimikilpailu,
sehän voisi olla joko avoin
nimiehdotus tai äänestys
muutamista vaihtoehdoista
kuten sloganin kohdalla.

HHH
Tulihan ne pakkaset kuitenkin, tammikuu jo lopuillaan
ja ollut tähän saakka melko
leutoa. Sunnuntaina vietetään vainojen uhrien muistopäivää, joka ei välttämättä
monellekaan ole se tutuin
merkkipäivä. Kyseistä päivää
on Suomessa vietetty vasta
2002 vuodesta lähtien ja
päivän merkitys on muistaa
holokaustin uhreja. Myös
Runebergin päivä on tuloillaan ja sen kyllä huomaan
kaupan leivoshyllyssä. Itse
pidän kyseisestä leivonnaisesta ja täytyy myöntää
että on tullut jo ostettua,
se on oikein tehtynä eräs
suosikeistani.

eikä missään muuallakaan.
Ensimmäisenä kävi epätoivoisesti mielessäni, että jospa
se olisi jäänyt autoon, vaikka
siinä vaiheessa jo uumoilin
että ei. No eihän se siellä
ollut, joten heti päässäni
raksutti, että se oli jäänyt
ostoskärryn ns. laukkukoukkuun. Yleensä en käytä niitä
isompia ostoskärryjä, joten
sinne se oli jäänyt killumaan
kärryä palauttaessani. Tietysti paniikki hiipi mieleeni,
että niinköhän olisi joku
ystävällinen ihminen sen
palauttanut vai olisikohan
tilaisuus tehnyt jostakin
varkaan.
HHH

Äkkiä siis soitto kauppaan
ja voi että sitä helpotusta
kun sieltä sanottiin että
Kaupoista puheen ollen, täällä se on. Mielessäni oli
tällä viikolla tuli henkilö- jo pyörinyt pankkikortin
kohtaisesti todistettua, että kuolletus ja uuden ajokortin
rehellisiä ihmisiä todellakin hommaaminen, käteistä
vielä löytyy. Kävi nimittäin siellä ei ollut kuin muutama
niin, että kauppareissun kymppi. Niin ja käsilalaujälkeen muutaman tunnin kussa olleen lompakon olin
kuluttua rupesin hakemaan juuri viime jouluna ostanut
huulirasvaa käsilaukustani. itselleni lahjaksi. Suomessa
Mutta kappas vain, missä on siis edelleen rehellisiä
on käsilaukku? Eipä nä- ihmisiä ja onneksi tässä ei
kynyt omalla paikallaan käynyt kuten Kolumbiassa

matkustaessani. Siellä nimittäin lounaalla ollessani
käsilaukkuni varastettiin
äärimmäisen ammattimaisesti. Tuolloin käsilaukussa
sattui olemaan lompakon
lisäksi passi ja uuden saaminen kyseisessä maassa ei
ole mikään läpihuutojuttu.
Mutta nyt selvisin siis säikähdyksellä tästä laukun
unohduksesta ja ehkä tästä
opin jotain. Olisin kiittänyt
palauttajaa henkilökohtaisesti, mutta hän ei ollut
jättänyt yhteystietojaan. Jos
tunnistat itsesi äskeisestä ja
palautit tiistaina puoliltapäivin mustan käsilaukun
Prisman infopisteeseen, Iso
Kiitos Sinulle!

HHH

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Strategia valmistumassa
Työt valmisteltiin konsultin kera saunanlauteilla ja
iltapalan yhteydessä. Saunassa me uudet valtuutetut
saimme rautaisannoksen
tietoa konkarivaltuutetuilta,
miten kaupunkia on ennen
kehitetty ja johdettu. Aamulla käytiin ryhmätyöt
läpi ja niistä muodostettiin
tavoitteet ja toimintamalli
tuleville vuosille.
Nyt valmistumassa oleva
strategia on vaatinut paljon
suuremman työmäärän ja
isomman joukon osallistujia työhön. Konsulttien
johdolla valmisteluun on
osallistunut valtuuston lisäksi kaikki sidosryhmät,

Torstai 24.1. (vk 4): Senja
Perjantai 25.1: Pauli, Paavo, Paul, Paulus, Paavali
Lauantai 26.1: Joonatan
Sunnuntai 27.1: Viljo
3. sunnuntai loppiaisesta
Vainojen uhrien muistopäivä
Maanantai 28.1. (vk 5): Kalle, Kaarlo, Kaarle,
Mies
Tiistai 29.1: Valtteri
Keskiviikko 30.1: Irja
Torstai 31.1: Alli

Aurinko

Aurinko nousee Ylivieskassa klo 9:26 ja laskee
klo 15:42. Päivän pituus on 6 h, 16 min.

Jokirannan keittiön ruokalista

Torstai: Lihakeitto, kasvispala, sämpylä
Perjantai: Broilerpastavuoka, porkkana-kurkku-hunajamelonisalaatti
Maanantai: Pasta, bolognesekastike, kaali-ananas-punafriseesalaatti
Tiistai: Riisipuuro, soppa, leikkele
Keskiviikko: Kinkku/jauhelihakiusaus, kaali-herne-persikkasalaatti
Torstai: Hernekeitto, juusto, rieska

Ateriapalvelun ruokalista

Terveiset kaupungilta!
Sain osallistua ensimmäisen
kerran kaupungin strategian valmisteluun -93
uuden valtuuston aloittaessa
nelivuotiskauttaan. Matkustimme kaksipäiväiseen
seminaariin Toholammin
Hirvikoskelle tekemään
työsuunnitelmaa alkaneelle
valtuustokaudelle. Silloinkin oli konsultti avaamassa
mielikuvia, miten tulisi
kaupunkia kaikin tavoin
kehittää ja vastata tuleviin
haasteisiin. Samoin omat
virkamiehet johdattivat
meitä strategiatyöhön.
Pitkän työpäivän jälkeen saimme ryhmätöitä
seuraavaa aamua varten.

Nimipäivät

henkilöstö, kaupungin asuk- onnistumme työssämme
kaat, yritykset, järjestöt ja pitää kaupunki jatkuvan
kaupungin virkamiehet. kasvun ja kehityksen tiellä.
Merkillepantavaa on ollut
yhteinen tahto saada valmiiksi uudet askelmerkit
kaupunkimme jatkuvalle
kasvulle ja kehittämiselle
tulevaisuudessa.
Lähipäivinä kaikille valmisteluun osallistuneille
lausunnolle lähtevä strategialuonnos saataneen
valmiiksi helmikuun aikana ja myöskin valtuuston
hyväksyntä. Valmistunut
strategia on vain paperi,
Alpo Löytynoja
joka tarvitsee toteuttajat.
valtuuston
2. vpj
Suurimmat haasteet ovat
Sd
edessäpäin. Toivottavasti

Torstai: Hernekeitto, juusto, pannukakku ja mansikkahillo
Perjantai: Jauhelihavihanneskastike, perunat,
lounassalaatti, puolukkakeitto
Lauantai: Kinkkukiusaus, punajuuriomenasalaatti,
hedelmäsalaatti
Sunnuntai: Palapaisti, perunamuusi, perunasalaatti, puolukkakinuskirahka
Maanantai: Jauhelihakeitto, juusto, omenapuuro
Tiistai: Kinkkujuustokastike, perunat, porkkana-puolukkaraaste, punaherukkakiisseli
Keskiviikko: Lihaperunalaatikko, keitetyt vihannekset, tomaattisalaatti, marjarahka
Torstai: Uunimakkara, perunamuusi, kastike,
sinappikurkkusalaatti, mustikkakeitto

Kuka mitä häh?

1. Mihin yhtyeeseen Saara Aallon on huhuttu
liittyvän?
2. Montako vokaalia on suomen kielessä?
3. Mitä joukkuetta jääkiekkoilija Atte Ohtamaa
edustaa tällä hetkellä?
4. Missä pidettiin kesäolympialaiset 2000?
5. Kuka maalasi ekspressionistisen maalauksen
"Huuto" (1893)?
6. Montako jäsentä on Ylivieskan kaupunginhallituksessa?
7. Miksi kutsutaan laivan potkurin aiheuttamaa
veden kuplimista?
8. Mihin partiojärjestöön Aku Ankka kuuluu?
9. Montako uutta monitoimikorvettia Merivoimat
aikoo rakennututtaa vuosina 2021–2025?
10. Minkä käännettävällä kasetilla varustetun
videokasettijärjestelmän Philips ja Grundig kehittivät 1979 VHS:n kilpailijaksi?
Vastaukset sivulla 11.

Seuraava Vieskan Viikko
ilmestyy torstaina 7.2.2019!

Ilmoitus
Vieskan Viikossa
huomataan!

Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 5.2.

Heijastinpuu-ilmiö myös Ylivieskassa
Ylivieskan kaupunginkirjaston pääsisäänkäynnin
luona on alkuvuodesta
lähtien ollut niin kutsuttu
heijastinpuu. Ylivieskan
kaupungin kuntatekniikan
yksikkö oli saanut ennen
joulua aloitteen asiasta ja
tähän soveltuva puu oli
löytynyt kirjaston pihalta.
Puusta saa ottaa itselleen
heijastimen tai mikäli
itselläsi on ylimääräisiä
heijastimia, ne voi käydä
ripustamassa oksille.

Riippuvuusluento Ylivieskassa
Hotelli Käenpesässä järjestetään maksuton luento
5.2. klo 17.30-20.30. Avominne klinikoiden vastaava
sosiaaliohjaaja Virpi Karhu
luennoi aiheesta päihde- ja
peliriippuvuus sairautena
sekä miten ne vaikuttavat
läheisiin.

Avominnen infoluennon on tarkoitus aukaista
ymmärrystä päihde- ja peliriippuvuuksiin sairautena,
miten ne etenevät ja miten
esimerkiksi genetiikka vaikuttaa niiden syntyyn. Kokkolan Avominnen vastaava
ohjaaja Virpi Karhu aukaisee

myös läheisriippuvuuden
käsitettä. Millaisia rooli- ja
käyttäytymismalleja lapsi tai
aikuinen saattaa omaksua
ns. toimintahäiriöisessä
perheessä, voimakkaan ja ristiriitoja aiheuttavan ilmiön,
kuten läheisen päihderiippuvuuden takia. Infoluennolla

saa myös tietoa Avominnen
tehokkaasta päihde-, peli- ja
läheisriippuvuuden hoito-ohjelmasta.
Ilmoittautumiset 4.2.
mennessä Virpille 040 5789
353 tai virpi.karhu@avominne.fi

Senioripäivä Runeberg Akustiikassa
KulttuuriHelmien Senioripäivä Runeberg kutsuu
ikäihmisiä viihtymään pariksi tunniksi Kulttuurikeskus
Akustiikkaan. Tapahtuman
toteuttaa Ylivieskan kulttuuripalvelut yhteistyössä
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston, Peruspalvelukuntayhtymä Kallion,

Ylivieskan seudun kansalaisopiston, Ylivieskan
seudun musiikkiopiston,
Lions Clubien Savisilta,
Huhmari ja Ylivieska kanssa.
Tapahtumahetkeen
kuuluu perinteisesti pieni
luento, minkä tänä vuonna pitää kirjailija Marjo
Heiskanen aiheesta ”Van-

hana vitsa väännettävä”.
Pienen taukojumpan pitää
Veikko Taka-Eilola. Ohjelmaosuudessa vanhojen
koululaulujen ja –runojen
esityksistä vastaa Kirjaston
runoryhmä Irma Hannulan
johdolla, jotka myös laulattavat yleisöä. Juonnoista ja
laulujen säestyksistä vastaa

Jouko Kantola. Päiväkahvit nautitaan Runebergin
leivoksien kera ravintolasalissa ja ala-aulassa. Vanhan
tanssimusiikin orkesteri
Iltatähti Taimo Löfin johdolla tahdittaa päivätanssit
Akustiikan näyttelysalissa.
Tilaisuus on maksullinen.

Ylivieskan uusi
strategialuonnos julkaistu
Ylivieskan kaupunki on
halunnut osallistaa kuntalaisia, henkilöstöä ja yrityksiä
mukaan strategiatyöhön.
Uutta strategiaa on työstetty syksyn 2018 aikana
eri tilaisuuksissa ja nyt työ
on loppusuoralla.
Uusi strategia on nyt
luonnosvaiheessa ja on julkaistuna kaupungin nettisivuilla. Tässä vaiheessa
voi vielä jättää palautetta
strategialuonnoksesta ja
ennen kaikkea nyt voi äänestää omaa suosikkiaan
Ylivieskan uudeksi visioksi.
Visio on slogan, jonka
tehtävä on kuvata kaupunkia
lyhyesti ja ytimekkäästi.

Visio on kuin voimalause,
joka kuvastaa kaupungin
strategiaa ja tukee sen toteutumista. Kahdeksi visiovaihtoehdoiksi on valittu
"Ylivieska - Ihmeidentekijä" sekä "Ylivieska - Kasvun
paikka".
Äänestystulos tullaan
julkaisemaan ennen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston strategiakäsittelyä heti Rakenna
- Sisusta - Asu -messujen
jälkeen 4.2.2019.
Strategialuonnos löytyy
osoitteesta www.ylivieska.
fi/ajankohtaista/101/0/uusiylivieska_-strategialuonnos

Kaupunkitutkimus Ylivieskasta
Ylivieska on yksi 55:stä
suomalaisesta seutukaupungista. Seutukaupunki on
oman seutunsa tai alueensa
keskus. Seutukaupungit toteuttavat yhdessä asukkaille
”pehmeän vetovoimatutkimuksen”, jonka avulla tutkitaan vastaajien mielikuvia
seutukaupungeista.
Oheisen linkin kautta
voit osallistua vetovoimatutkimukseen ja arvioida
oman kotikaupunkisi vetovoimaisuutta ja imagoa
sekä myös naapuriseutukaupunkeja. Voit pohtia,
onko kotikaupunkisi vetovoimainen? Entä onko se
imagoltaan vireä, turvallinen
tai omaleimainen? Lomak-

keen täyttämiseen kuluu
noin 5 minuuttia.
https://innolinkresearch.
eu.qualtrics.com/jfe/form/
SV_dou78qIndaSUiP3
Ihmiset muuttavat pääasiassa opiskelun tai työn
perässä. Mutta asukkaita
houkuttelevat myös sujuvan
arki, kuten viihtyisä ympäristö, tiivis kaupunkirakenne
ja läheltä löytyvät palvelut
– sekä esimerkiksi mielikuvat alueen identiteetistä ja
vireydestä.
Tutkimuksen avulla autetaan kaupunkeja kehittämään niiden tunnettuutta ja
vetovoimaa - ja sitä kautta
elinvoimaa. Tutkimuksen
toteuttaa Innolink.

Kallen kolumni

Muovipussiton Ylivieska
Esitän, että tehdään Ylivieskasta muovipussiton
kaupunki.

kaupasta teetä, se oli kyllä
pakattu muovikääreeseen.
Mutta turistikaupasta ostettu puinen paistinlasta
Kun viime kesänä mat- laitettiin pussiin, joka oli
kustimme perheen kansa tehty samasta materiaalista
Intiassa, niin huomaisin kuin meidän kertakäyttölatien varressa kyltin, jossa oli kanat. Veikkaisin, että pussi
teksti: Plastic-Free District oli selluloosasta valmistettua
eli muovivapaa alue. Mat- viskoosia.
kaseurueemme oli saapunut
Samanlaisen herätyskoKannurin maakuntaan, jossa kemuksen koin 2000-lumuovinvastainen kampanja vun alussa Ranskassa, kun
oli aloitettu jo vuonna 2017. olimme eräällä nuorten
Silloin tajusin, että Intiassa Euroopan-matkalla osollaan tässä asiassa meitä toksilla ranskalaisessa tapaljon edellä.
varatalossa Carrefourissa.
Kun Kannurissa ostin Silloin törmäsin ensi ker-

taa kestokasseihin, joihin
ostokset pakattiin. Näitä
tosi lujia kasseja on nyt
viime vuosina ilmestynyt
Ylivieskan kauppoihin. Nuo
ensimmäiset Carrefourin
kassit ovat käytössä yli 10
vuoden jälkeenkin.
Muovi on kätevä ja
kestävä materiaali, mutta miksi siitä kehitetään
kertakäyttöistä? Näitä ovat
pussit, hanskat, pakkaukset,
astiat, ruokailuvälineet ja
monet toimistotarvikkeet.
Kertakäyttöiselle muoville täytyy sitten rakentaa
monimutkaisia kierrätys

toimintoja, jotta muovituote
saadaan uudestaan käyttöön.
Järjetöntä toimintaa.
Muovipussittoman Ylivieskan periaate olisi se, että
näitä kertakäyttöisiä muovitavaroita ei hyväksyttäisi.
Intiassa on uhkana sakotkin,
mutta me voisimme edetä
vapaaehtoisuuden tiellä.
Me kuluttajat palkitsemme
ostoksilla niitä liikkeitä,
jota ryhtyvät tähän toimintaan mukaan. Tärkeää olisi
kaupungin ja seurakunnan
sitoutuminen kertakäyttömuovin vastustamiseen.
Kahvipaketeista punotut

kauppakassit ovat mainioita. samalla haastan mukaan
Niiden tekijät ovat pääosin koko kaupungin.
sitä sukupolvea, joka säästi
kaikki viili – ja jogurttipurkit kaappeihin pitkiksi
torneiksi. Näitä pinoja oli
ja on meilläkin kotona.
Vasta hyvinvointi Suomen
tuoreemmat ikäluokat ovat
tottuneet kertakäyttömuovin
helppouteen. Onko meidän
taivuttava tähän vanhempiemme ajatustapaan ja
lopetettava kertakäyttöKalle Luhtasela
muovin käyttö?
Lukiolla ryhdymme Lukion rehtori, joka pohtii
maailman muutosta
tuumasta toimeen. Muojoutoaikoinaan.
vipussiton lukio. Mutta
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Kansainvälisiä musiikkivieraita
Ylivieskassa
Viikko sitten keskiviikkoiltana Ylivieskaan
saapui bussilastillinen virolaisen musiikkikoulun oppilaita. Heille oli järjestettynä
kuusi konserttia, joista kaksi oli Kulttuurikeskus Akustiikassa ja muut lähialueen
vanhainkodeissa sekä Raudaskosken koululla.
Lapset ja nuoret olivat tulleet bussilla ja
autolautalla Viimsin kunnasta, joka sijaitsee vajaan kymmenen kilometrin päässä
Tallinnasta koilliseen.
Matkan- ja kuoronjohtajana
toimi Ita-Riina Pedanik,
joka perusti Ita-Riinan
Musiikkistudion Viimsiin 25 vuotta sitten. Tällä
hetkellä studiolla käy laulamassa 180 lasta, nuorta ja
aikuista, joista Ylivieskaan
saapui 25 laulajaa. Nuorin
saapuneista oli viisi vuotias
ja muutoin heitä oli eri-ikäisiä vanhimman ollessa 17
vuotta. ”Eräs laulajista on
ollut mukana jo 15 vuotta,
hän aloitti ollessaan puolivuotias”, Pedanik kertoo
hymyillen. ”Muutoinkin studiolla käy hyvinkin pieniä,
vauvakoululaisten ryhmässä
ikää on puolivuotiaista kaksivuotiaisiin. Suurin osa on
kuitenkin 3 – 17 vuotiaita ja
heitä on sekä lauluryhmissä
että soololauluopinnoissa.”

Tottuneita
esiintyjiä
Musiikkistudion lapset ja
nuoret ovat esiintyneet

erilaisissa tilaisuuksissa.
Konserttien lisäksi he ovat
esiintyneet muun muassa
Viron television lastenohjelmissa, monissa kilpailuissa
ja viimeisimpänä joulun
aikana järjestetyssä hyväntekeväisyyskonsertissa
leukemiaa sairastavien lasten
hyväksi. ”Suomessa olemme
käyneet esiintymässä useasti
Lasten laulukaupunki –festivaaleilla Salossa. Viimeksi
olin siellä neljän nuoren
laulajan kanssa. Näin kauakana emme kuitenkaan ole
aiemmin käyneet ja tämä
onkin meille eksoottinen
kokemus”, kertoo Pedanik.
Perjantaina ryhmä matkaa
Ouluun, jossa tarkoituksena
on käydä ainakin Oulun
Tietomaassa. ”Esiintymisten
vastapainoksi on hyvä käydä myös virkistäytymässä.
Matkan tarkoitus on että
yleisö ottaisi meidät hyvin
vastaan, mutta myös se että
kaikki lapset nauttisivat
tästä kaikin puolin. Tänään

Yhteiskuva viimeisen konsertin jälkeen Sipilässä, esiintyjien lisäksi mukana myös matkalle osallistuneet aikuiset.
Kuva Vilho Kallio.
ehdimme vielä käydä ainakin
shoppailemassa, siitä ovat
kaikki innoissaan, myös
ryhmämme ainoa poika,”
Pedanik kertoo iloisesti.
Matkan jälkeen vanhimmat
tytöt olivat kertoneet, että
heillä ei ole ennen ollut näin
mahtavaa reissua.

Ilolla
esiintymässä
Matkaan musiikkistudiolaiset lähtivät jo viideltä aamulla keskiviikkona. ”Olihan
se aikainen herätys ja siitä
syystä varsinkin nuorimmat nukkuivat ison osan
matkasta. Perille kuitenkin
päästiin hyvin ja linja-autos-

Metallinetsintäkurssi Sievissä
Jussinpekan koululla Sievissä
järjestetään tammikuun
lopulla yhden kerran kokoontuva kurssi, jossa saa
perustiedot metallinilmaisinharrastuksen säännöistä
ja etiikasta eli siitä, miten
harrastat oikein ja miten
harrastuksestasi olisi hyötyä
tutkimukselle. Tilaisuudessa
opitaan tunnistamaan yleisimpiä metallinilmaisimella
löydettäviä esinetyyppejä
varsinkin esihistorian osalta. väitellyt Ville Hakamäki. kiinnostuneelle ja lisätietoja
Kouluttajana toimii vast- Kurssi on suunnattu jo- asiasta saa Ylivieskan seudun
ikään Oulun yliopistossa kaiselle metallinetsinnästä kansalaisopistosta.

sa oli myös aikaa harjoitella
tulevia esiintymisiä varten.
Yövymme Törmälän leirikeskuksessa ja lapset ovat
viihtyneet siellä todella
hyvin, aivan mahtava paikka
tällaiselle porukalle”, kertoo
Pedanik iloisena. ”Tänä
aamuna herätys oli kello
seitsemän, sillä ensimmäinen konsertti Akustiikassa
oli jo yhdeksältä. Äänen
käytön kannalta se on hieman vaativaa, mutta kaikki
suoriutuivat todella hyvin.”
Toinen Akustiikan konsertti
oli ennen puoltapäivää ja
sitä oli tullut kuuntelemaan noin 300 henkilöä,
pääosin Päivärinnan koulun oppilaita. Paikalla oli

myös Päivärinnan koulun
rehtori Ulla Hautamäki ja
hän oli erittäin vaikuttunut
esityksen tasosta. ”Ihailin
todella kuinka kauniisti
ja puhtaasti he lauloivat
ja esitys oli tasapainoinen,
ammattimaista ja kaikki oli
balanssissa”, Hautamäki kertoo. ”Haluan myös erityisesti
kiittää Päivärinnan koulun
entistä opettajaa Vilho Kalliota, että hän on järjestänyt
meille Ylivieskaan tällaista
kansainvälistä kulttuuria”.
Akustiikassa esitysten
kesto oli 45 minuuttia ja
se koostui sekä ryhmä- että
soololauluista. Kappaleiden
välissä musiikinopettaja
ja kuoronjohtaja Ita-Rii-

na Pedanik selitti lyhyesti
mistä tuleva laulu kertoo,
sillä kappaleet luonnollisestikin esitettiin viron
kielellä. Akustiikan konserttien jälkeen ryhmä jatkoi
matkaansa esiintymisiin
Raudaskosken koululle sekä
vanhainkoteihin Sipilään,
Kotikartanoon ja Sieviin
Kotirinteelle. Yhteensä tilaisuuksissa kävi vajaa 800
kuuntelijaa, joista koululaisia
ja henkilökuntaa noin 650
sekä palvelukeskusten asukkaita ja henkilökuntaa noin
140. Ehkäpä täällä vieraili
tuleva kansainvälinen tähti?
Elina Kytökorpi

Kivaa kierrättäen,
tyylikästä tuunaten
Vaatesuunnittelija Aija Rouhiaisen luento kierrätyksestä,
ekologisesta kuluttamisesta
ja vaatteiden tuunaamisesta
keskiviikkona 6.2. Elämystalo Artterin lämpiössä.
Luento on maksullinen.
Aija Rouhiainen pyrkii
hyödyntämään suunnittelutöissään vanhoja, jo
olemassaolevia materiaaleja.
Vaatesuunnittelijana hän on
erikoistunut muokkaamaan
eli tuunamaan vanhoja vaatteita täysin uusiksi.
Myös stailausasiakkail-

leen Aija pyrkii hankkimaa
vaatekaapin täydennystä
siten, että uusia hankintoja
tarvitsee tehdä mahdollisimman vähän.
Tavoitteena on, että tehdyt vaatehankinnat kestäisivät aikaa ja olisivat siten
ekologisempia. Satojen tvohjelmien puvustuskokemus,
laaja vaatetyylien tuntemus,
huippuunsa hiotut ompelutaidot ja näkemys huomata vanhojen vaatteiden
muokkausmahdollisuudet
tekevät Aijasta mitä parhaan

vaatetuunauksen opettajan
ja ekologisen elämäntavan
puolestapuhujan.

Aija Rouhiainen.
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Kirkkotalakoot
Kirkkotalakoot tuottaneet vuoden 2018 loppuun
mennessä 590 484 euroa kirkon rakennusrahastoon.
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 muistoesineitä,
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.

Tarja Koutonen kirkkovaltuuston
puheenjohtajaksi
Ylivieskan seurakunnan
uuden kirkkovaltuuston
ensimmäisessä kokouksessa 16.1. kirkkovaltuuston
puheenjohtajaksi vuosille
2019-2020 valittiin Tarja
Koutonen ja varapuheenjohtajaksi Antti Lauhikari.
Valtuusto valitsi kirkkoneuvoston jäsenet vuosille 2019-2020 ja muiden
hallintoelimien jäsenet
koko nelivuotiskaudeksi
2019-2022.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin
Pekka Similä (henkilökohtainen varajäsen Olli
Hiitola). Kirkkoneuvoston
varsinaisiksi jäseniksi valittiin (henkilökohtainen
varajäsen suluissa) Jukka
Hautala (Mari Rättyä),
Mauno Autio (Markku
Autio), Marja Himanka
(Antti Rahja), Reino Junttila
(Kirsi Herranen–Somero),
Merja Jaakola (Paula Haapakoski), Raili Peltokorpi
(Ritva Nauha) ja Juhani
Alaranta (Aarne Härö).
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra
Eija Nivala.
Suhteellisten vaalien
lautakuntaan valittiin Antti
Rahja (Marja Himanka),
Kirsi Herranen-Somero
( Jorma Kopakkala) ja Samuli Savela ( Janne Pelo).
Kiinteän ja irtaimen
omaisuuden tarkastajiksi
valittiin Juhani Isotalo (Ville

Siirtola), Jorma Kopakkala
(Alpo Löytynoja), Kimmo
Heikkilä (Pertti Jussila).
Julistustyön johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Sakari Sorvisto (Annika Kaivosoja) ja jäseniksi
Marita Haukipuro (Merja
Jaakola), Veijo Pelkonen
(Reino Junttila), Heta Koskinen (Aira Lehto), Mikko
Himanka (Antti Rahja),
Kirsi Herranen-Somero
(Taru Haaga) ja Timo Katainen ( Janne Pelo).
Diakoniatyön johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Juhani Isotalo (Ulla
Junttila) ja jäseniksi Markku
Autio (Mauno Autio), Juha
Törmälä (Ville Siirtola),
Kaija Arhio (Eero Virtanen),
Paula Rahja (Terhi Manni),
Samuli Savela ( Jani Palola)
ja Anna Raudaskoski (Taina
Palola).

Lapsityön johtokuntaan
valittiin puheenjohtajaksi
Antero Saulio (Karoliina
Saukko) ja jäseniksi Janne
Pelo (Reija Jokitalo), Kati
Paananen (Saara Saukko),
Liisa Nivala ( Juho Nivala),
Annika Kaivosoja (Marko
Mäki), Margaretha Sorvisto (Päivi Vähäkangas)
ja Jouko Pesämaa ( Jaakko
Keskisipilä)
Nuorisotyön johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Taru Haaga (Paula
Haapakoski) ja jäseniksi
Mari Rättyä (Markku Autio), Mikko Hannula (Ari
Mehtälä), Hannu Leppälä
(Esko Salmikangas), Ville
Siirtola (Heta Koskinen),
Pekka Lehto (Tommi Salo)
ja Meri Vähäkangas (Laura
Lehtola).
Lähetystyön johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Esko Salmikangas (Ii-

da-Liisa Repo), ja jäseniksi
Sirpa Hannula (Marketta
Känsälä), Aira Lehto (Meri
Vähäkangas), Pille Nevala
(Kaarina Autio), Tatu Löytynoja (Esko Sydänmetsä),
Markku Orpana (Raiko
Karvonen) ja Jorma Kopakkala (Matti Harju).
Kalajoen rovastikunnan
yhteistyön johtokuntaan
vuosille 2019-2022 valittiin Eija Nivala (Kaisa
Toivoniemi).
Merijärven kappelineuvostoon valittiin Markku
Jauhiainen (Olli Hiitola),
Liisa Nivala (Eero Pohjanen), Tarja Salmela (Taneli
Myllylä), Kalevi Sotaheimo
(Anitta Talus), Saara Saukko
(Anna-Kaija Toppila) ja
Aarne Härö (Karoliina
Saukko). Puheenjohtajana
toimii kappalainen Janne
Isomaa.

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

Kastettu: Heljä Alma Ilona Heinonen, Lauri Robert Mikael
Hartikainen
Kuollut: Esko Jooseppi Sakko 86 v., Raimo Ilmo Antero Immonen 83 v., Paula Ilona Pylväs 66 v., Pasi Aulis Lämpsä 64 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
To 24.1. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 15.30 Eläkeliiton
kuoro seurakuntakoti Mariassa; klo 17-18 Lapsikuoron harjoitukset rippikoulusalissa; klo 17.30 Jumalanpalvelusryhmien
vapaaehtoisten kokoontuminen seurakuntakoti Mariaan, myös
uudet kiinnostuneet mukaan; klo 18 Kirkkokuoron harjoitukset
Suvannon kappelilla; klo 19 Raamatun luku- ja keskustelupiiri
Rauhanyhdistyksellä.
Pe 25.1. klo 18 Iltakirkko Vitiksessä (rippikouluryhmä 3
osallistuu); klo 18.30 Rauhan sanan pyhäkoulu Eliassoneilla,
Rauhantie 6.
Su 27.1. klo 10 Sanajumalanpalvelus Suvannon kappelissa,
Eeva-Kaisa Laakko, Riikka Talvitie, Teija Siirtola, kirkkokahvit;
klo 14 Rauhan Sanan seurat Siltalan seurahuoneella, Timo
Kontio; klo 14.30 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Pasi Kurtti
ja klo 16 Eero Salin; klo 19 Rukouspiiri toimitalo Pietarin
kokoushuone Lydiassa.
Ma 28.1. klo 13 Aamutupa Vitiksessä (sisäänkäynti B); klo
13-15 Perhekerho Pietarissa; klo 17 Kehitysvammatyön Ystävyyden kerho Vitiksessä, Terveystie 11, ovi B.
Ti 29.1. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 13 Tiistaikerho
Rauhanyhdistyksellä; klo 13 Löytyn kyläkerho Löytyn koululla;
klo 18.30 Sanan ja Siionin kanteleen ilta toimitalo Pietarin
Bäckman-salissa, mukana Tuomo Jukkola ja Samuel Korhonen.
Ke 30.1. klo 8 Aamurukoushetki toimitalo Pietarin Lydiassa,
E-ovi; klo 12-13.45 Ekavauvakerho Pietarissa; klo 13.30 Ehtoollishartaus Sipilässä, Eeva-Kaisa Laakko ja Teija Siirtola; klo
18.30 Gospelkuoro Riemun harjoitukset Suvannon kappelilla;
klo 18.30 Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä, seurapuhe klo
19.30, Yrjö Koskimäki.
To 31.1. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 13 Varttuneen
väen kerho ja Lähetyspiiri Mariassa; klo 14 Hartaus Kotikartano IV, Riikka Talvitie; klo 15.30 Eläkeliiton kuoro seurakuntakoti Mariassa; klo 17-18 Lapsikuoron harjoitukset rippikoulusalissa; klo 18-19.30 Raamattupiiri Pietarin Lyydiassa (ovi
D), Pekka Lehto; klo 18 Kirkkokuoron harjoitukset Suvannon
kappelilla.
Pe 1.2. klo 19 Nuorten järjestämät porinamyyjäiset Rauhanyhdistyksellä.
La 2.2. klo 19 Gambia-ilta ja iltahartaus Rauhanyhdistyksellä,
Kyösti Marjanen
Su 3.2. klo 11 Sanajumalanpalvelus Suvannon kappelissa,
Eeva-Kaisa Laakko, Eeva Korhonen, lapsikuoro. Vauvakirkko, johon kutsutaan erityisesti v. 2018 kastettujen perheitä.
Kirkkokahvit ja Yhteisvastuukeräyksen avaus; klo 14 Rauhan
Sanan seurat Siltalan seurahuoneella, Ahti Vähäkangas; klo
14 Seurat Betaniassa, Kirsti ja Veli Siljander; klo 14.30 Seurat
Rauhanyhdistyksellä, Veli Matti Linnanmäki ja klo 16 Martti
Nuorala; klo 18 Kynttiläkirkko kirkon raunioilla, Eija Nivala,
Riikka Talvitie, Eeva Korhonen, Raudaskylän sekakuoro,
järjestetään yhteistyössä Lions Clubien, Urheiluautoilijoiden,
Kotiseutuyhdistyksen ja partiolaisten kanssa.
Kirkkokyyti Suvannolle sunnuntaisin klo 9.40 seurakuntakoti
Marian pihasta, paluu messun jälkeen.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto avoinna ma-ke klo 9-15,
to klo 11-17 (taloustoimisto klo 9-16), pe suljettu, p. 0447118 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 044-7118630.
DIAKONIA
Diakoniatyön asiakasvastaanotto avoinna ti-to klo 8.30-10.
Asiakasvastaanotto on suljettuna perjantai-aamuisin vuoden
alusta alkaen.
LAPSET
Ekavauvakerho keskiviikkona klo 12-13.45 Pietarissa.
Perhekerho maanantaina klo 13-15, tiistaina ja torstaina klo
9-11 Pietarissa.
VARHAISNUORET
To 24.1. klo 14.30-16.30 7-Oloilta Vitiksessä; klo 17 Välipalakerho 1-2lk Vitiksessä; klo 17 Liikuntakerho 1-2lk Vitiksessä;
klo 18 Palloilukerho 3-4lk Vitiksessä; klo 18.30 Välipalakerho
1-2lk Vitiksessä.
Ke 30.1. klo 17 Kokkikerho 3-6lk Vitiksessä; klo 18.30 Kokkikerho 3-4lk Vitiksessä.
To 31.1. klo 14.30-16.30 7-Oloilta Vitiksessä; klo 17 Välipalakerho 1-2lk Vitiksessä; klo 17 Liikuntakerho 1-2lk Vitiksessä;
klo 18 Palloilukerho 3-4lk Vitiksessä; klo 18.30 Välipalakerho
1-2lk Vitiksessä.
NUORET
Pe 25.1. klo 18.30-23 Oloilta Vitiksessä.
Ke 30.1. klo 18.30 K-16 lautapeli-ilta 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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Vertaistukiryhmän ohja
Ylivieskalaistunut Kirsi Brandt on asunut
Vähäkankaalla nyt reilut kuutisen vuotta.
Tällä hetkellä hän toimii vertaistukiohjaajana Kipu ry:ssä sekä Reumayhdistyksessä.
Lisäksi hän on tukihenkilönä nuorelle kehitysvammaiselle, joten vapaaehtoistyö on
hänelle lähellä sydäntä. Vertaistukitoiminta
on tullut hänelle myös omien vaivojensa
kautta hyvin tarpeelliseksi ja sitä kautta
hän voi olla mukana auttamassa muita
samassa tilanteessa olevia.
Ensimmäinen kosketus
vapaaehtoistyöhön tapahtui Kirsin kohdalla noin
15 vuotta sitten hänen
asuessaan Jyväskylän maalaiskunnassa. Innokkaana
luonnossa liikkujana paikallinen koulun opettaja oli
eräänä päivänä pysäyttänyt
Kirsin ja kysynyt hänen
kiinnostustaan ryhtyä ohjaajaksi kylätalolla pidettäviin
jumppiin. Kyseiset jumpat
olivat osa kunnossa kaiken
ikää –toimintaohjelmaa,
jonka tarkoituksena on jakaa
liikuntaan ja terveyteen
liittyvää tietoa erityisesti
ikääntyvälle väestönosalle.
Tuolloin oli juuri alkamassa ohjaajakoulutus, joten
Kirsi päätti tarttua tilaisuuteen ja koulutuksen kautta
ryhtyi vetämään kyläjumppia Nyrölässä. Jumppien lisäksi vapaaehtoistoimintaan
kuului myös erityyppisten
yhteisöllisten liikuntatuokioiden sekä retkien
järjestäminen. Nyrölässä
asuessaan Kirsi oli mukana
myös paikallisessa kylätoimikunnassa, jossa jonkin
aikaa hän toimi myös niin
sanottuna kyläpäällikkönä.
Kylätoimikunta oli mukana
muun muassa Jyväskylän

ralleissa makkaramyynnissä
ja myös pääsiäisen aikaan
traditiona oli järjestää pääsiäiskokko –tapahtuma.
Nyt Ylivieskassa Kirsi on
mukana Vähäkankaan kyläyhdistyksen toiminnassa,
esimerkiksi heidän järjestäessään Wanhat Wehkeet
kylätiellä –tapahtumaa.

Vertaistuki
vapaaehtoistyön
muotona
Vertaistuen parissa Kirsi
on tehnyt vapaaehtoistyötä
muutaman vuoden ajan.
Hän on vertaistukiryhmän
ohjaajana Ylivieskan seudun
Kipuryhmä ry:ssä sekä Kalajokilaakson Reumayhdistys
ry:ssä. Ylivieskan Kipuryhmä
on Suomen Kipu ry:n paikallisosasto ja Kirsi on ollut
mukana sen perustamisesta
lähtien. ”Noin kaksi vuotta
sitten Peruspalvelukuntayhtymä Kallion toimintaterapeutti keräsi porukkaa
vertaistukitoimintaan. Hän
kysyi kiinnostustani lähteä
vertaistukiohjaajaksi ja innostuin heti asiasta, sillä
minulla on omakohtaisia
kokemuksia kivun kanssa
elämisestä,” Kirsi kertoo.

Vapaaehtoistyön juttusarja on tehty yhteistyössä ALVA eli alueellisen vapaaehtoistoiminnan palvelurakenteen kehittämishankeen
kanssa. Se on STEAn rahoittama 3-vuotinen hanke, jota hallinnoi
Raudaskylän Kristillinen Opisto.
Hanke kehittää vapaaehtoistoimintaa yhteistyössä kuntien ja
järjestöjen kanssa Oulun Eteläisen ja Raahen alueilla. Hanke
auttaa yhdistämään asiakkaat ja vapaaehtoistoimijat sekä parantaa
toimijoiden yhteistyötä ja tiedottamista.
Toimintamuotoja ovat muun muassa vapaaehtoisille tarjottavat
koulutukset, tapahtumat ja työnohjaukset.

”Minulla todettiin hyvälaatuinen kasvain, joka on kiinni
kuulo- ja tasapainohermostossa. Tämän lisäksi jouduin
onnettomuuteen vajaa kolme
vuotta sitten, jonka vuoksi
erilaisia kiputiloja on jatkuvasti. Kaatumisen vuoksi
jalassani todettiin myös crps,
joka on raajan pitkäaikainen
paikallinen kipuoireisto.
Näistä sairauksistani johtuen
koin, että vertaistukiryhmän ohjaajana voisin auttaa
muita kaltaisiani ja samalla
saada itsekin vertaistukea.
Toimin Ylivieskan yhdistyksen aluevastaavana, joten
vertaistukiohjaamisen lisäksi tehtäviini kuuluu myös
muun muassa raportointi
yhdistyksen pääkonttorille,
koulutuksista tiedottaminen
sekä toiminnan kehittäminen.”

Kipuryhmän
toiminta

toiminta on hyvin terapeuttista ja koska meillä kaikilla
on kiputiloja, vertaisistaan
Kipuryhmä kokoontui saa todella voimaannuttaensimmäiset 1,5 vuotta van tuen. Kuuntelemisen
kerran kuukaudessa, aina ja puhumisen yhdistelmä
ensimmäisen viikon tors- toimii, ja se antaa voimia
taina. Nykyään tämän li- jaksamiseen. Minun tehtäsäksi kokoontumisia on väni ohjaajana on johdattaa
myös joka toinen kuukausi keskustelua ja yleensä olen
yhden kerran enemmän. miettinyt jonkin aiheen,
Kokoontumisen kesto on jonka ympärille lähdetään
noin 2-2,5 tuntia, riippuen keskustelemaan. Joskus titilanteesta ja osallistujien laisuuudessa käytämme niin
määrästä. Yleensä paikalla kutsuttuja terapiakortteja ja
on 12 – 20 henkilöä, mikä pidämme rentoutumishetosoittaa sen että ryhmälle kiä. Toki tarjolla on myös
on tarvetta. Kipuryhmän kahvia ja teetä sekä joskus
vertaistukiryhmään voi jotain pientä naposteltavaa,”
osallistua kuka tahansa kertoo Kirsi hymyillen.
Kipuryhmässä käy lisäksi
vertaistukea tarvitseva ja
tilaisuudet ovat maksutto- vierailijoita, asiantuntijoita
mia eikä niihin ole mitään sekä yhteistyökumppaneita
sitoutumispakkoa. ”Ryhmän kertomasta omasta toiminnastaan tai asiantuntijuudes-

taan. Tällöin teemoina ovat
ollet esimerkiksi hengitysharjoitukset, faskiahoidot,
akupunktio, jäsenkorjaus
ja itsehoidon tarpeellisuus.
Uutena Kipuryhmän toiminnassa on liittyminen
tällä viikolla perustettuun
Oulun eteläisen valikkoryhmään eli ALVA-verkostoon.
Valikkoryhmän tarkoituksena on parantaa entisestään vapaaehtoistoiminnan
koordinaattorien yhteistyötä
ja verkostoitumista. Ylivieskan kipuryhmä kokoontuu
Toimintakeskus Kipinässä,
Suopellontie 6:ssa. Tilaisuus
on avoin kaikille vertaistukea
tarvitseville eikä erillistä
ennakkoilmoittautumista
tarvita. Uusia osallistujia
otetaan mielellään mukaan,
ja kynnys tulemiseen halutaan pitää matalana.
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austa vapaaehtoistyönä
Reumayhdistyksessä
vertaisohjaajana
Kipuryhmän lisäksi Kirsi
toimii vertaisryhmäohjaajana myös Reumayhdistyksessä. Aiemmin hän
toimi varapuheenjohtajana,
mutta sittemmin luopui
siitä tehtävästä. Edelleen
hän on tiiviisti toiminnassa
ja kokouksissa mukana ja
lisäksi Kirsi toimii liikuntavastaavana, eli vaihtelevasti
vetää esimerkiksi jumppia.
Vertaisryhmää hän ohjaa
noin joka toinen kuukausi
ja myös niiden kokoontumisien kesto on noin kaksi
tuntia. ”Reumayhdistyksen
puitteissa olen myös mukana
erilaisissa tapahtumissa,
kuten esimerkiksi viime
kesänä järjestetyllä vammaistorilla. Lisäksi olen
ideoimassa erilaisia aluetapaamisia ja olen mukana
kehittämässä yhdistyksen
toimintaa.” Reumayhdistyksen vertaistukiryhmässä
käy noin kymmenisen henkilö ja myös sinne otetaan
vastaan uusia vertaistukea
tarvitsevia.

Tukihenkilönä
toimiminen
Reilu vuosi sitten Kirsi
osallistui erääseen vapaaehtoisille tarkoitettuun seminaariin, jossa hän huomasi
ilmoituksen että PPKY
Kallio etsii tukihenkilöitä
kehitysvammaisille nuorille. Paikalla olikin eräs
Kallion ohjaajista ja Kirsin
kerrottua kiinnostuksensa
asiasta, ohjaaja pystyikin
heti suosittelemaan erästä
tukea tarvitsevaa henkilöä juuri Kirsille sopivaksi.
”Tämä tyttö oli tuolloin
15-vuotias eikä hänellä
ollut mitään kovin hankalia
vaivoja, joten mitään erityistaitoja ei hänen kohdallaan
tarvittu. Kaikista tärkeintä
tukihenkilönä olemisessa
on läsnäolo sekä yhdessä
tekeminen ja olemmekin
siitä lähtien viettäneet aikaa
noin 10 tuntia kuukaudessa.
Yleensä tapaaminen kestää
kerralla noin kaksi tuntia ja

vaihtelevasti olemme joko
hänen luonaan tai minun
tykönä ja teemme erilaisia liikunnallisia juttuja.
Olemme käyneet muun
muassa uimassa, kuntosalilla
ja ratsastamassa. Lisäksi käymme ajankohdasta

Jyväskylässä. ”Lapset käyvät
kuitenkin usein kotona ja
viihtyvät täällä hyvin, joten
se piristää arkielämää, sillä
olen itse määräaikaisella sairaseläkkeellä. Tämän lisäksi
meillä on Tiibetinspanieli
Jedi ja hänen kanssaan ul-

kursseja, ihan vasta olin
heidän Mielenterveys 2
-kurssilla. Välillä yhdistysten
puitteissa on koulutuksia
myös Etelä-Suomessa ja
niissä tapaakin monipuolisesti yhdistysten kautta
tulleita tuttuja. Myös ne

kemästäni kyselystä. Haluttiin sellainen yhteinen
tapaaminen kipuihmisille,
johon voivat osallistua myös
heidän puolisonsa. Meillä
oli tapahtuman ohjaajana
parisuhdeterapeutti ja ohjelmaan kuului muun muassa

omalla vertaistuella jotenkin
kannatella ja tukea toista
ihmistä, niin se palkitsee
samalla myös minua itseäni.
Kaikki kohtaamiset ovat
tärkeitä ja niistä jää hyvä
mieli. Sen avulla pystyy taas
jatkamaan eteenpäin.” Kirsi
kokee vapaaehtoistyön saral"Kaikki kohtaamiset ovat tärkeitä ja
la myös kehittämiskohteita.
niistä jää hyvä mieli. Sen avulla pystyy Alueella on pitkään ollut
huutava pula tiloista, joissa
taas jatkamaan eteenpäin."
yhdistykset voisivat toimia
tilaisuudet ovat tärkeitä, sillä rentoutusharjoituksia. Pie- ja kokoontua. ”Ylivieskassa
siellä näkee vapaaehtoistyön nellä osallistumismaksulla on paljon yhdistyksiä jotka
valtakunnallisen puolen ja sai myös keittolounaan, perustuvat pitkälti vapaaehpystyy vaihtamaan tietoa kahvit ja loppu päivällä toisuuteen. Yleishyödyllisten
kasvotusten yli kuntara- oli mahdollisuus myös yhdistysten rahoitus on
jojen.”
makkaran paistoon nuo- todella minimaalista, joten
tiolla. Tämän tapahtuman ei ole varaa maksaa korkeita
Parhaita hetkiä mahdollisti Suomen kipu kuluja esimerkiksi vuokrista.
vapaaehtoistyön ry sekä talkootyöt, joissa Yhdistykset tarvitsisivat
ei tunteja laskettu. Lisäksi oman tilan tai talon, jota
parissa
Raudaskylän Kristillinen useat yhdistykset voisivat
Viime keväänä Ylivieskan opisto levitti myös tietoutta käyttää toiminnassaan.
seudun Kipuryhmä järjesti tapahtumasta, ja koska bud- Näin eri toimijat voisivat
Tuokiotuvan kanssa yhteisen jetti oli pieni, sen merkitys tehdä myös yhteistyötä
tapahtuman Tuokiotuvalla oli ehdottoman tärkeää. keskenään ja siitä hyötyisi
Ylivieskassa. Tapahtuman Olenkin erittäin kiitollinen, myös esimerkiksi Kallio.
nimi oli Ihan pihalla ja että sain järjestää tämän Vapaaehtoistyöhön tulisi
panostaa myös kuntatasolla,
siihen osallistui noin 50 tärkeän kohtaamisen.”
sillä ilman sitä moni ihmihenkilöä. Tapahtuman ohnen jää helposti pulaan.”
jelmassa oli kulttuurikävely Palkitsevaa
Lopuksi Kirsi kannustaa
mutta
myös
lähialueella, kevätkukkien
riippuen erilaisissa tapah- koilu pitää minut liikkeessä. istutusta, makkaran gril- kehittämistä
ihmisiä vapaaehtoistyön
tumissa, kuten esimerkiksi Jedi on ulkoiluseuran lisäksi lausta, tikkupullan paistoa löytyy
pariin. ”Sen pitää kuitenkin
elokuvissa ja konserteissa. minulle kyllä todella hyvää ja yhteislauluhetki. ”Päivän
lähteä omasta itsestä, tulee
Tämä pitää minut itseni- terapiaa, oikea ilopilleri”, aikana ohjasin puistojumpan Vapaaehtoistyössä eräänä olla oma halu auttaa sekä
kin virkeänä ja lähteminen kertoo Kirsi iloisesti.
ja sisällä tuvassa tein ikäih- parhaana puolena Kirsi pitää halu olla ihmisten kanssa.
on helpompaa kun tietää
misille itse valmistamallani lohdun antamista ihmisille Unohtamatta suvaitsevuutettä siitä on tukinuorelle Kurssit ja
tuotteella käsienkuorintaa vaikeina hetkinä. ”Jokaisen ta ja avarakatseisuutta, ne
hyötyä.” Kirsin tukinuori koulutukset
ja käsihierontaa rasvan kera. meistä tulisi saada tuntea ovat tärkeitä ominaisuuksia
täyttää kohta 17-vuotta ja tärkeitä
Tuon käsihoidon aikana merkityksellisyys kaikista vapaaehtoistoiminnassa.”
on lähdössä toiselle paiksain ihanan kosketuksen vaivoista ja sairauksista
kakunnalle opiskelemaan. Vapaaehtoistyöhön liitty- useaan vanhukseen. Ne huolimatta. Jos minä voin
Elina Kytökorpi
”Tämä jättää kyllä suuren viä koulutuksia ja kursseja hennot ja ryppyiset kädet
aukon ja olenkin miettinyt Kirsi on reilun 15 vuo- kertoivat eletystä elämästä
että mitä seuraavaksi tilalle, den aikana käynyt useita. ja vanhuuden viisaudesta.
ja eräs vaihtoehto voisi olla Hän pitää niitä erittäin Nämä läheisyyden hetket
sijaisvanhemmuus.” Yli- hyödyllisinä ja suosittelee rentouttivat kielen kanvieskassa järjestettiin maa- niitä kaikille asiasta kiin- nat myös puhelemaan ja
nantaina SOS-Lapsikylän nostuneille. ”Kursseilla saa kuulinkin päivän aikana
infotilaisuus sijaisvanhem- itsekin tukea ja enempi monenlaisia tarinoita”, Kirsi
••••••SELLISTI••
muudesta ja toinen tilaisuus ymmärtämystä erilaisuut- kertoo.
••••••Y•••Ä••TAE
••••••ÖLJYTÄ•S•M
on Oulaisten kirjastossa ta kohtaan. Lisäksi tulee
Toinen Kirsin mieleen
••••••V•O•I•NEVA
ensi maanantaina.
SIRO•HYTTI••YI•L
suvaitsevammaksi myös jäänyt tapahtuma on KipuI•U•••T•T•LYÖNTI
Jyväskylästä Ylivieskaan omia sairauksia kohtaan ja ryhmän järjestämä Lupaan
KÄSI••Y•AIE•RH••
U•K•H•S••N•PIONI
muuttaneen 45-vuotiaan oppii paremmin jakamaan olla sun –tapahtuma talvella
RIEHUA•PIIRI•••S
Kirsin ja hänen avopuoli- tietoa sitä tarvitseville. En- 2016 Salon tuvalla, noin
I•A•I••E•N••OHUT
•••UJO•IKÄ••R•LU
sonsa perheeseen kuuluu simmäinen käymäni kurssi 11 kilometriä Ylivieskan
ASU•A•AL••O•PATA
myös yhteensä viisi aikuista oli liikuntapuolelle, johon keskustasta. Tapahtumaan
J•••RASITUS•O•R•
O•VOI•I•Ä•A••MAA
lasta, jotka kaikki ovat jo kävin aikoinani vertaisoh- osallistui reilu 20 henki•••T•RAITA••T••L
muuttaneet pois kotoa. jaajakoulutuksen. Lisäksi löä ympäri Pohjanmaata
SIVEÄ•••I•TUOSSA
O•U••OHI••E•K••R
Avopuolison kaksi poikaa olen ollut useilla Kipu ry:n ja se oli tarkoitettu myös
POOLO•AHO•MEIKKI
I•R•••I•JOPA•O•V
asuvat Ylivieskassa ja Kirsin ja Reumaliiton koulutuk- kipuihmiseten puolisoilAJOJÄÄ••A•O•KIVI
vanhempi tytär Helsingissä sissa. Myös ALVA-hanke le. ”Idean tapahtumaan
sekä poika ja nuorempi tytär Raudaskylällä järjestää hyviä sain kipuryhmäläisille te-
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Ylivieskan uuden kirkon
kaavaluonnos hyväksyttiin

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan
uuden kirkon kaavaluonnoksen sekä niihin liittyvien
katu-, puisto-, pysäköimisja autosäilytyspaikat.

Kirkon rakentamisen
pitäisi alkaa kevään aikana. Uusi kirkkovaltuusto
tarkentaa järjestäytymiskokouksessaan aikataulun
tätä lehteä painettaessa.

Ylivieskan palolaitoksen
laajennus harjakorkeudessa

Tällä viikolla laajennusosan
Ihanneaikataulussaan
kirkko valmistuu adventtina, huppu on purettu pois ja
vajaan 300 neliön rakenjoulukuussa 2020.
nus paljastui ohikulkijoille.
Sisäpuoliset työt jatkuvat
Havainnekuvat
edelleen ja laajennusosan
Arkkitehtitoimisto K2S.

on tarkoitus valmistua loppukesästä.
Ylivieskan kaupungin
rakennuspäällikkö Leena
Löytynoja kertoo, että tiloihin tulee ensihoito sekä kou-

lutustila, jota voidaan käyttää
isommissa hälytystehtävissä
myös johtokeskustilana.
Laajennusosan työt ovat
edenneet suunnitelmien
mukaisesti.

Muuttuva yhteiskunta – yleinen oikeusapu ja
edunvalvonta pienen ihmisen asialla
Viime vuonna tuli kaksikymmentä vuotta siitä
kun julkinen oikeusapu
siirtyi kunnilta valtiolle
ja kymmenen vuotta siitä
kun edunvalvontakin siirtyi
oikeusministeriön alaisuuteen. Juhlavuoden puheessaan oikeusministeri Antti
Häkkänen osuvasti totesi
oikeusavun ja edunvalvonnan olevan oikeusvaltion
ytimessä eräänlainen kansalaisten turvaverkko, joka
vaikuttaa positiivisesti koko
yhteiskunnan hyvinvointiin.
Oikeusapu tarkoittaa
sitä, että kansalainen voi
saada oikeudellisen asian
hoitamista varten itselleen
avustajan eli lakimiehen
osittain valtion varoin. Joissakin tapauksissa palvelu
asiakkaalle voi olla jopa
kokonaan maksutonta. Apua
on tarjolla mm. oikeudenkäyntiin, sovintoneuvotteluun tai erilaisten asiakirjojen laadintaan. Asiakkaaksi
voi hakeutua mihin tahansa oikeusaputoimistoon
tai kirjautua sähköiseen
asiointipalveluun. Myös
chat-kyselyn kautta voi
tiedustella neuvoa lainopillisissa asioissa.
Edunvalvoja voi olla tarpeen silloin kun asioistaan

ei kykene huolehtimaan itse
esimerkiksi alaikäisyyden,
sairauden, korkean iän tai
muun syyn vuoksi. Entisen
holhouslautakunnan tilalla valvova viranomainen
on nykyään maistraatti.
Edunvalvojana voi toimia
omainen tai muu läheinen, määräaikaisena tai
toistaiseksi. Maistraatti tai
käräjäoikeus voi määrätä
edunvalvojaksi myös yleisen
edunvalvojan eli valtion
virkamiehen. Maistraatti tai
käräjäoikeus myös päättää
edunvalvojan tehtävät, joita
yleensä ovat taloudelliset
asiat ja omaisuuden hoito.
Maistraattiin voi olla
yhteydessä kaikissa edunvalvonnan tarpeeseen ja
järjestämiseen liittyvissä
asioissa. Maistraattiin voi
myös ilmoittaa mikäli
katsoo, että tietty henkilö
saattaisi olla edunvalvojan
tarpeessa. Asiointi onnistuu ottamalla yhteyttä lähimpään maistraattiin tai
sähköisellä ajanvarauksella
toimistoon.
Vuoden 2019 alusta
lähtien myös talous- ja
velkaneuvonta on siirtynyt
aluehallintovirastoilta sekä
kunnilta oikeusaputoimistojen yhteyteen. Positiivisena

vaikutuksena viranomaisyhteistyön katsotaan entisestään helpottuvan ja
nopeutuvan. Kaikkiaan 175
virkailijaa sijoittuu 23:een
oikeusaputoimistoon ympäri Suomen. Kansalaisten
kannalta palvelu eri puolella
maata yhtenäistyy ja tavoitteena on lisäksi sähköisten
palvelujen parantaminen.

hotuksesta; suuri osa etsii
apua myös netin kautta ja
löytää sieltä velkaneuvonnan
yhteystiedot.
Viime vuosina yhteydenotot sähköpostin kautta ovat
lisääntyneet merkittävästi,
kertoo Vähäkangas. Velkaneuvojan työmäärä on
suuri ja aiheuttaa ajoittain
jutturuuhkaa; sähköiset

Pohjois-Suomen oikeusapupiirin johtajana toimineen Kari Hietalan mukaan
oikeusapu ja edunvalvonta
– jatkossa myös velkaneuvonta toimivat hyvin valtion
tuottamana palveluna eikä
yksityisten palveluntuottajien lisäämiselle ole tarvetta.
Vaikka hallintoa on keskitetty ja organisaatiomuutoksia
vuosien varrella tehty on
rajapinta yhä asiakkaissa.
Asiakaspalvelu pyritään
pitämään paikkakunnilla,
luonnollisesti myös etäpalvelua etenkin pitkien välimatkojen alueilla tarjoten.
Asiakaslähtöisyyttä korostaa
myös valtion edunvalvontatoimiston palvelulupaus,
jossa edunvalvontatoimisto
lupaa tarjota asiakkailleen
ammattimaista, yksilöllistä
Ylivieskan kaupungin järjestelmät helpottavat ja itsemääräämisoikeutta
talous- ja velkaneuvoja- tietojen hankintaa ja hake- kunnioittavaa edunvalvontaa
na vuodesta 2004 lähtien musten tekeminen nopeutuu ilman tarpeettomia rajoityöskennellyt Tuija Vähä- ja helpottuu.
tuksia, mainitsee Hietala.
kangas uskoo, että siirtymiYhteiskunnan monimutTurvapaikkajärjestelmän
nen näkyy asiakkaille päin kaistuessa ja muuttuessa ylikuormittuessa vuonna
hyvin pienin muutoksin. myös ihmisten ongelmista 2016 päädyttiin oikeusmiYhteystiedot muuttuvat on tullut monisyisempiä, nisteriössä mm. uudistamaan
mutta yhteydenotto ta- myös taloudellisissa ja oi- sekä oikeusapu- että ulkolous- ja velkaneuvontaan keudellisissa asioissa. On maalaislakisäädöstä, jotta
on vähintään yhtä help- pakolaisongelmaa, mielen- käsittely- ja valitusaikoja
poa kuin ennenkin. Usein terveysongelmaa, pikavippi- saataisiin lyhennettyä.
asiakkaat tulevat ulosoton kaaosta, ylivelkaantumista.
Ylivelkaantuminen työltai sosiaalitoimiston keVuodesta 2016 lähtien listää sosiaalitoimen lisäksi

paljon myös oikeusapua,
edunvalvontaa ja velkaneuvontaa. Usein jatkumona
myös käräjäoikeutta ja ulosottovirastoa. Pikavippikierre
yhdistettynä mielenterveys- tai päihdeongelmaan
on sellainen vyyhti, että
siihen yleensä tarvitaan ja
saadaan apua.
Oikeusministeri Häkkänen on ilmoittanut, että
vuoden 2019 talousarvioesitykseen on luvassa
lisärahoitusta talous- ja
velkaneuvontaan. Tarkoituksena sekä ennaltaehkäistä
ylivelkaantumista että pyrkiä
auttamaan jo velkaantuneita.
Lisäksi oikeusministeriössä tullaan puuttumaan
kulutusluottojen korkosääntelyyn ja käynnistään selvitys
pikavippiyritysten – joita
löytyy pikaisesti googlaten
parisenkymmentä - aggressiivisen markkinoinnin
sääntelyn tiukentamiseksi.
Vaikka yhä joillekin kansalaisille viranomainen on
ainoa omainen, on luottamus toinen toisiimme ja
lähimmäisestä välittäminen
tärkeää niin yksilön kuin
koko yhteiskunnan kannalta.
Perusasioista on pidettävä
huolta Suomessa.
P.P.
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SKS haluaa lukea
suomalaisten päiväkirjat
helmikuun toiselta päivältä
Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura järjestää nyt kolmatta kertaa valtakunnallisen
Suomalaisen päivä -kirjoitustapahtuman, jossa
suomalaisia pyydetään pitämään päiväkirjaa yhden
päivän ajan.
Kerro, mitä lauantaina
2.2.2019 tapahtui, keitä
tapasit, mitä ajattelit ja
miltä tuntui. Mikä jäi harmittamaan, mitä toivoit,
mitä odotit? Mitä haluat
muistaa päivästä myöhemmin tai kertoa siitä muille?
Tapahtuiko lopulta mitään
ja mitä ihan tavallisesta
päivästä jää jäljelle?
Helmikuun 2. päivänä
1999 noin 23 000 suomalaista kirjoitti päivästään.
Toinen Suomalaisen päivä -keruu oli maanantai-

na 2.2.2009, josta saatiin
päiväkirjoja noin 11 600
kappaletta. Nämä aineistot
ovat SKS:n arkistossa niin
tutkijoiden kuin muidenkin
aiheesta kiinnostuneiden
luettavissa.
Lähetä päiväkirjasi
SKS:lle helmikuun 2019
loppuun mennessä joko
verkkolomakkeella, sähköpostitse tai postitse. Arvomme kaikkien vastaajien
kesken kirjapalkintoja ja
tiedotamme tuloksista tarkemmin kevään 2019 aikana.
Keruun järjestää Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
yhteistyössä Sanomalehtien
Liiton kanssa.
Lisätietoa: www.finlit.fi/
suomalaisenpaiva

Centriaammattikorkeakoulusta
valmistuneet
Centria-ammattikorkeakoulusta valmistui kesä-joulukuussa 2018 yhteensä 170
opiskelijaa, joista seitsemän
ei halunnut nimeään julkaistavaksi. Tässä alueen
valmistuneet:
Insinööri (AMK) mediatekniikka:
Vuorinen, Joni Mikael,
Ylivieska.
Insinööri (AMK) sähkötekniikka:
Eerola, Joonas Waltteri,
Alavieska.
Insinööri (AMK) tuotantotalous:
Hiltunen, Sami Aarne Eerik,
Ylivieska.
Tradenomi (AMK):
Haikola, Jonna Eveliina,
Sievi, Heikkilä, Minna Marika, Alavieska, Kärkkäinen,
Kaisa-Maria, Ylivieska,

Niemonen, Maija Johanna,
Ylivieska.
Sosionomi (AMK), sosiaaliala:
Kärkkäinen, Heli Maarit,
Ylivieska, Manninen, Jonna
Nina Susanna, Ylivieska,
Miettinen, Elina Tuulia,
Ylivieska, Peltokangas, Hanna-Kaisa, Ylivieska, Seppälä,
Roosa Maria Katariina,
Ylivieska.
Yhteisöpedagogi (AMK),
kansalaistoiminta ja nuorisotyö:
Kortelainen, Mikko Niilo
Kalervo, Ylivieska, Louhimaa, Jussi-Matti Artturi,
Ylivieska, Oranne, Satu
Maarit, Ylivieska, Rantala,
Roope Matias, Ylivieska,
Vähäkangas, Jani Jussi Vilhelm, Ylivieska.

Lukijalta

Heikoimmassa asemassa olevia ei saa
laittaa sote-uudistuksen maksajiksi
Kun sote-uudistuksen myötä
maakunnat aloittavat, niillä ei ole verotusoikeutta.
Useammasta suunnasta on
esitetty pelko, että taloutta
paikataan nostamalla kohtuuttomasti asiakasmaksuja.
Hallitus asettikin katon
maksuille niin, että lääkärikäynti saa olla 20,40 ja
hoitajalla käynti siitä puolet.
Voi kuulostaa hyvältä, mutta
kun lakiesitystä katsoo, se
lisää paljon palveluja käyt-

tävien maksuja jopa sadoilla
euroilla vuodessa, koska
hallituksen esitys poistaisi
nykyisen välikaton.
Aiemmin asiakas on
maksanut esimerkiksi lääkärikäynneistä enintään
kolmesta käyntikerrasta
yhteensä enintään 61,80
euroa vuodessa (à 20,60),
mutta jatkossa, jos käyntejä
tulee paljon, niistä pitää
maksaa maksukaton täyttymiseen 683 euroon saakka.

Maksujen periminen ei siis
enää rajoitu kolmeen käyntikertaan vaan jokaisesta
käynnistä on maksettava,
myös hoitajalla.
Laki tulisi voimaan vuoden 2021 alusta.
Käytännössä
tämä
tarkoittaisi sitä, että monet vähävaraiset jättävät
käymättä lääkärissä. Jos
sairauksiin ei haeta apua
ajoissa, ajaudutaan niiden
pahentuessa erikoissairaan-

hoidon puolelle ja siitä vasta
kallis lasku yhteiskunnalle
tulee. Suunniteltu laki on
siis paitsi epäinhimillinen
köyhiä kohtaan, myös yhteiskunnalle kallis.
Toivottavasti tässä otetaan järki käteen ja laitetaan
maksumiehiksi muut kuin
vähävaraiset.
Lare Inkala
Oulun perussuomalaisten
puheenjohtaja

Vapaaehtoistyön liittäminen aktiivimalliin
Luin jutun Jyväskylän lehdestä, joka käsitteli aihetta
aktiivimalli. Jutussa puhuttiin myös vapaaehtoistyön
liittämisestä aktiivimalliin.
Miksei se voisi olla mahdollista?
Tutkin asiaa ja tuttuni
lähetti minulle infoa asiasta lisää. Vapaaehtoistyötä
aktiivimallissa käsitellään
eduskunnassa. Voi kun se
menisi läpi, koska ei ole
niin yksinkertaista saada
työpaikkaa kun hakijoita
on niin paljon.
Mitä hyötyä vapaaehtoistyöstä olisi aktiivimallissa?
Aktiivimallin saisi hel-

pommin täytettyä, koska
vapaaehtoistyötä voisi tehdä
monissa eri paikoissa. Itse
olin vapaaehtoishommissa Ylivieskan työttömien
yhdistyksellä, jonne menin
aamulla ja siitä lähdimme
yhdessä muiden kanssa
hakemaan avustuksia eri
kaupoilta, jotka lahjoittivat ruoka-apua työttömien
yhdistykselle. Lajittelimme
syömäkelpoiset ruuat, laitoimme ne esille, keitimme
puuroa, kahvia ja loppupäivä
meni jakaessa ruoka-avustuksia ja keskustellessa ihmisten kanssa.
Miksei aktiivimalliin

riitä todistus, että on tehnyt
tämän kaltaista vapaaehtoishommaa?
Todistuksessa voisi mainita vapaaehtoistyöntekijän
tuntimäärät ja työtehtävät.
Itse toimin tällä hetkellä
vapaaehtoisesti eri kanavilla
moderaattorina ja kehitän
ps4-peliyhteisöä, jossa olen
myös moderaattorina. Pidän
huolta muiden moderaattoreiden kanssa, että pelaajat käyttäytyvät yhteisössä
hyvin, järjestämme erilaisia
peliturnauksia ja pidämme
kokouksia.
Ja palatakseni hyötyihin,
tämä malli olisi hyvä myös

niille, joilla ei ole mahdollisuutta muuttaa toiselle
paikkakunnalle, tulojen,
lapsien, oman tukiverkoston
tai mielenterveysongelmien
takia.
Jos aktiivimalli on pakko
olla, vaikka itse en pidä
tästä lainkaan ja pidän sitä
kyykyttämisenä, miksei sitä
sovellettaisi ihmisten tilanteen mukaan?
Eikö jokaisella pitäisi olla
mahdollisuus edes täyttää
aktiivimallinsa?
Jonna Säily

Apteekkarin kynästä

MUISTA HOITAA
KUIVAA TALVI-IHOA

Nyt on lunta ja pakkasta, kuten talvella olla kuuluukin. Monien iho kuitenkin kärsii, sillä talven kylmä
ja kuiva pakkasilma saattaa olla iholle koettelemus.
Talvi-ihon hoito ei kuitenkaan ole vaikeaa, ja apteekki
voi siinä auttaa.
Ihoa kannattaa hoitaa, koska iho on kehomme suurin
elin jolla on monta tärkeää tehtävää. Iho toimii muun
kehon suojakerroksena ja eristeenä. Jotta iho pärjää
tehtävissään, sen on oltava kunnossa. Ihon uloimmassa
kerroksessa on rasva-aineita, joiden tarkoitus on estää
kosteuden haihtumista ihon syvemmstä kerroksista.
Rasva-aineiden ja kosteuden tasapaino tekee ihosta
joustavan ja pehmeän. Talvella kuiva ilma, muiden
tekijöiden ohella, lisää kosteuden haihtumista ihosta,
jolloin iho tuntuu kuivalta ja kireältä. Kuiva iho myös
ärtyy helpommin, jolloin iho voi kutista ja punottaa.
Miten hoidat ihoasi? Jos tapanasi on käydä kuumissa
suihkuissa pitkään ja pestä runsaalla saippualla harjalla
hangaten, on ehkä aika tarkistaa tapoja. Ärtynyttä
ihoa on toki pestävä mutta se on tehtävä hellävaroen
ilman, että talvi-ihosta virutetaan pois sen viimeisetkin omat suojakerrokset. Pese ripeästi turhan
kuumaa vettä välttäen, ja käytä sellaista pesuainetta
jonka pH on hapan kuten ihosi on. Pesun voit tehdä
myös rasvaa sisältävällä pesuöljyllä tai –voiteella.
Tärkeintä on kuitenkin, että muistat ihon rasvauksen
pesun jälkeen, sillä se estää ihon saaman kosteuden
haihtumista. Muutoinkin saat huomata, että pesun
jälkeen on hyvä hetki voidella, koska rasva imeytyy
parhaiten hieman kosteaan ihoon.
Muista perusvoiteet! Ne ovat ihan suomalainen
keksintö: edulliset, hajusteettomat voidepohjat jotka
yleensä ovat lääketehtaan valmistamia. Perusvoiteita
on saatavana kymmenillä eri koostumuksilla eri vesija rasvapitoisuuksilla. Jos et ole vielä perusvoiteisiin
tutustunut, nyt näillä pakkasilla on aika se tehdä ja
antaa talvikuivan ihosi kokea jotain uutta. Apteekissa
voit tutustua myös hoitaviin perusvoiteisiin, jotka
sisältävät ”perusaineiden”, veden ja rasvan lisäksi myös
kosteutta ihoon sitovia aineita. Tällaisia aineita ovat
mm. keramidit ja glyseroli. Ne parantavat voiteen
kosteuttavaa vaikutusta ja tavallaan pidentävät sen
vaikutusaikaa. Glyserolipitoiset voiteet sopivat erityisen hyvin lapsille tai tosi herkälle iholle.
Vähintään kerran päivässä olisi ihoa voideltava.
Parempi olisi voidella kahdesti päivässä, jolloin voit
tehdä sen aamulla kevyemmällä perusvoiteella ja
illalla hoitavammalla, ehkä rasvaisemmalla voiteella.
Jos et saa ihoa kuntoon päivittäisellä perusvoitelulla,
ärtyneimpiä kohtia voi hoitaa hydrokortisonivoiteella
1-2 viikon hoitojaksoina. Jos tämä ei auta ja varsinkin, jos kutina on todella kova, hakeudu lääkäriin.
Perusvoiteet ja lääkevoiteet löydät apteekista, ja
sieltä myös saat neuvot niiden käyttöön. Tervetuloa,
hoidetaan ihoasi yhdessä!
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan Ykkösapteekki
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Kulttuuri

Kirjaston vinkit
Toivoa herättäviä tosiasioita maailmasta
Hans Rosling: Faktojen maailma. Suom. Matti Kinnunen. Otava. 2018. 348 s.
Teoksen alaotsikko Asiat
ovat paremmin kuin luulet kitetyttää koko kirjan
sanoman. Ruotsalainen
lääkäri ja luennoitsija Hans
Rosling käy teoksellaan
Faktojen maailma taisteluun
tietämättömyyttä vastaan.
Tätä tietämättömyyttä havainnollistetaan kyselyllä,
johon on vastannut lähes
12000 ihmistä neljässätoista
maassa. Suurin osa koulutustasosta riippumatta arveli
maailman tilan muuttuneen
huonommaksi. Olisitko
sinä tiennyt, kuinka moni
tytöistä suorittaan peruskoulun matalan tulotason

maissa? Vaihtoehdot ovat 20,
40 tai 60 prosenttia. Oikea
vastaus on kuusikymmentä
prosenttia; Ruotsissa oikein
vastasi 11 ja Suomessa 6
prosenttia osallistujista.
Testin tulokset kertovat
tavasta hahmottaa maailma
”tuhoisalla tavalla väärin”,
sillä puhtaasti arvaamallakin
olisi vastausten jakauma
ollut tasaisempi.
Mistä tällainen vääristynyt käsitys maailman tilasta
ja kehityksestä sitten johtuu?
Rosling puhuu ”ylidramaattisesta maailmankuvasta”,
jota media uutisoinneillaan
sodista ja luonnonkatast-

rofeista ruokkii. Tällaisen
maailmankuvan taustalla
on aivojemme tapa toimia:
teemme nopeita johtopäätöksiä ja kiinnostumme

dramaattisista tarinoista,
kuten metsästäjä esi-isämme
aikoinaan. Tätä kirjoittaessa
julkaistu uutinen kertoi, että
ero rikkaiden ja köyhien
välillä kasvaa; juttu koski
maailman 26 rikkaimman
omaisuuden kasvua. Tämä
on hyvä esimerkki kuiluvaistosta, jota Rosling
pitää jättiläismäisenä harhakäsityksenä, sillä se estää
näkemästä ääripäiden väliin
jäävän enemmistön.
Sen sijaan että puhuisimme kehittyvistä ja kehittyneistä maista, maailma tulisi
jakaa neljään tulotasoon.
Suurin osa ihmisistä elää

toisella ja kolmannella tasolla, eli ”siellä missä pitäisi
olla juopa”. Kuiluvaiston
ohella meitä johtavat harhaan pelko, joka sumentaa
käsityskykymme, tapamme
yleistää asoita tai nähdä ne
vain yhdestä näkökulmasta
ja halumme syyttää tiettyä
ihmistä tai ihmisryhmää
tapahtuneesta pahasta. Kaikista näistä Rosling antaa
lukuisia esimerkkejä omilta
luennoiltaan mutta myös
käytännön työkaluja virhekäsitysten kampittamiseen.
Hans Rosling menehtyi
haimasyöpään 2017. Roslingin lisäksi teosta ovat olleet

tekemässä hänen poikansa Ola Rosling ja hänen
miniänsä Anna Rosling
Rönnlund, jotka vastaavat
faktojen visualisoinneista.
Hyvä esimerkki on kansien
sisäpuolella olevat kartat, kuvat ja grafiikat – pelkästään
näitä vilkaisemalla valottuu
tekijän sanoma siitä, että
maailma on ongelmistaan
huolimatta menossa kohti
parempaa. Jos haluat kerrankin hyviä uutisia, lue
tämä kirja!
Marita Hietasaari

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.
Viikkotuokiot:
Ma klo 12 Porukkalenkki, lähtö tuvalta. HUOM! uusi aika.
Ti klo 10 Tuolijumppa.
Ke klo 13 Yhteislaulutuokio. Klo 18 Miesten ilta.
To klo 8-10 Kuntosalivuoro Kotikartanossa. Kyyditys tuvalta 8.30
(varaa aika).
To klo 12 Ompeluseura.
Su klo 12 Pelituokio (Skip-Boa, Rummikubia ym).
Muuta lähipäivien ohjelmaa (muutokset mahdollisia – viimeisin
tieto tuvalla ja www.facebook.com/tuokiotupa):
Pe 25.1. klo 13 Kirja-Vinkkausta: tarinoita, kuvia ja kertomuksia.
Marita ja Kristiina kirjastosta esittelevät mielenkiintoisia kirjoja
kuvin ja sanoin. Mahdollisuus lainata esiteltyjä kirjoja heti mukaan.
Tervetuloa kuuntelemaan ja katselemaan kiehtovia lukuvinkkejä!
Ma 28.1. klo 10.15 Lähdetään yhdessä Kotikartanoon laulamaan.
Yhteiskyyti tuvalta.
Ti 29.1. klo 12 Keskustelutuokio, teemana: Yksinäisyyden monet
kasvot. Maire-Liisa Salmela johdattelee aiheeseen. Tuokion lopuksi
päätetään yhdessä seuraavan kuukauden aiheesta. Keskustelutuokio
aina kk:n viimeinen tiistai.
Ke 30.1. Helmikuun JÄSENTIEDOTE JA KK-OHJELMA
ilmestyy ja on haettavissa tuvalta.
Ma 4.2. klo 16 Tuvan vertaisryhmä leskeksi jääneille. Vetäjinä Anna-Liisa ja Aino. Tänään myös vahvistukset ”Älä jätä sinua yksin”
-esitykseen 2.3. (hinta 18€).
Ti 5.2. klo 10 Tuolijumpan aluksi arvotaan kannustuspalkinto liikuntakortin palauttaneiden kesken. Klo 13 Kylätupa/SenioriKahvila
avoinna Sorviston kylätalolla.
Pe 8.2. klo 13 Elämän ennakointia edunvalvontavaltuutuksella.
Asiantuntijana pankkilakimies, varatuomari Pekka Ylönen, Keski-Pohjanmaan Osuuspankki.
Tervetuloa Tuokiotuvalle!

JYTY Ylivieska
Yhdistyksen työvoimajäsenet saavat käydä kerran viikossa uimassa
Ylivieskan uimahallilla ilman omavastuuta. Peleistä ja keilauksesta
yhdistys korvaa 5 euroa, asiakas maksaa erotuksen. Etuus on käynnistynyt ja voimassa 31.12.2019 saakka.
Piristetään arkea iloisella liikunnalla!

SenioriKahvilat, Ylivieska

Ylivieskan Martat ry

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!
SENIORIkahvilat/Kylätuvat avoinna seuraavan kerran:
Ti 5.2. klo 13-15 Sorviston SenioriKahvilassa kahvipannu kuumana
ja Runebergin
torttuja tarjolla, tervetuloa raatailemaan! Bingo.
Ke 13.2. klo 13-15 Vähäkangas-Pylvään SenioriKahvila avoinna.
Senioritanssia.
Ke 20.2. klo 13-15 Raudaskylän SenioriKahvila Iidan kammarissa
avoinna.
Ti 5.3. klo 13-15 Sorviston SenioriKahvila avoinna – liukasta laskiaista!
Senioritanssiesityksiä ja mahdollisuus halukkaiden kokeilla itsekin.
Ke 13.3. klo 13-15 Vähäkangas-Pylvään SenioriKahvila avoinna.
KirjaVinkkausta: kirjastosta Janne ja Marita esittelevät mielenkiintoista luettavaa
Ke 20.3. klo 13-15 Raudaskylän SenioriKahvila avoinna.
Seniorikahviloiden aukioloajat:
Sorviston kylätalo: kuukauden ensimmäinen tiistai.
Pylvään kylätalo: kuukauden toinen keskiviikko.
Raudaskylä: kuukauden kolmas keskiviikko (Iidan kammari, Raudaskylän kristillinen opisto)
Lisäksi:
Ma 28.1. klo 13 Joka maanantai pelataan ”tuppia” Sorvistossa.
Opastamme uudet
peliin mukaan. Tervetuloa tutustumaan perinteiseen, mukaansa-tempaavaan korttipeliin! Järj. Sorviston Kyläyhdistys.
Ke 30.1. klo 16 Bocciaa Sorvistossa joka keskiviikko. Uudet pelaajat
tervetuloa! Järj. Sorviston Kyläyhdistys.
Tervetuloa tapaamaan ikätovereita ja pitämään kylähenkeä vireänä!

MA 4.2.2019 Martta-ilta Kotikutomossa klo 18.00.
Voit ottaa oman istuimen mukaan! Olemme mukana Martta-liiton/
Kätilöliiton kampanjassa, jossa lahjoitetaan villasukat äideille jotka
saavat ensimmäisen lapsensa. Tule hakemaan langat niin pääset
kutomaan! Myös talkoo-esiliinoja saatavilla.

Myydään

Ostetaan

Pohjois-Pohjanmaan
kesäyliopisto

Iso metsäinen tontti Ylivieskassa, n. 4000 m2. Korttelissa
86, tontti 86-3. Koulut ja
päiväkoti pyörämatkan päässä. Rakennusoikeus 240 m3.
p 0440 540 126, klo 16:sta
jälkeen.

Onko sinulle jäänyt tarpeettomia LP-levyjä. Hyvistä levyistä
kunnon hinta. Voit tarjota myös
C-kasetteja. Soita ja tarjoa. P.
0400 902 266.

Kevätlukukauden ensimmäinen Avoimen yliopiston etäluento
ikääntyville ja muille kiinnostuneille, Akustiikassa , Koulukatu 2. 30.1.2019 klo 14.00-16.00. Aihe: Hoivan tarpeet ja
palvelujärjestelmän tulevaisuus, Professori Teppo Kröger, JYU
Ikääntyville vapaa pääsy! Tervetuloa!

Kankaan Nuorisoseura

VUOSIKOKOUS Kankaan Nuorisoseuralla su 10.2.2019 klo 16.
Esillä sääntömääräiset asiat. TERVETULOA!
Johtokunta

Ylivieskan Latu
Avantouintia Kekalla (Isokankaan metsätie 232) Sunnuntaisin
klo 12-17. Hinta yli 16-vuotiailta 3,- euroa. Sisältää mehun. Tervetuloa nauttimaan talviuinnista. Ylivieskan Latu, Niemelänkylän
Kyläyhdistys ja Ylivieskan nuorisotoimi. Joulunajan avantouinti
normaalisti su 23.12.
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. 9-15-vuotiaat Torstaisin Kiviojan
koululla klo 16-17:30 TERVETULOA MUKAAN! Lisätietoja
Jannelta: 044-344 9448
Huuhankallion retkihiihto la 2.2. Lähtö Maasydämen matkailualueelta
klo 10-13. Matka 12 km, hiihtotapa perinteinen. Osallistumismaksu
5€/hlö tai 10€/perhe.

Sorviston Kyläyhdistys
Tuppi-kerho kokoontuu maanantaisin klo 13 - 15. Tutustutaan
Neljän Kuninkaan kirjaan
Bocciaa pelataan keskiviikkoisin klo 16 - 18.
Tervetuloa Sorviston koululle!

Viikko-Tori

Vielä erä erittäin kuivaa ja
seulottua koivuklapia. Puh.
050 446 7870.
Teen pienimuotoista korjaus
ompelua. P 045 110 2513.

Startti/käynnistinlaturi, tarjoa
toimivaa. Puh. 040 812 1379.

Lähetä ilmoituksesi
ilmaiseksi netissä
www.vieskanviikko.fi
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1. Spice Girlseihin.
2. Kahdeksan.
3. Oulun Kärppiä.
4. Sydneyssä, Australiassa.
5. Edvard Munch.
6. Yhdeksän, joista jokaisella
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henkilökohtainen varajäsen.
7. Kavitaatioksi.
8. Tuomenmarjoihin.
9. Neljä.
10. Video 2000.
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Ristikoiden vastaukset sivulla 7.

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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• Asuntokauppojen

k

Remontointipalvelu H. Hietala
Puh. 040 8584 863

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

Yli 50 v. naisista 1 kolmesta ja 1 viidestä
miehestä saa luunmurtuman osteoporoosin vuoksi.
AJANVARAUS 08-424 681
Torikatu 3, Ylivieska

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

KALLIOPORAUKSET

• Ympäristöystävällinen ja helppo
tapa lämmittää talosi!

• Kokeneet poraajamme suorittavat
työn hyvin, nopeasti ja siististi.

Puh. 050 300 9685

www.porausassat.fi
info@porausassat.fi

Alpuumintie 1, 84100 Ylivieska / Puh. 040 525 7197
raimo.koskela@krtimperi.fi / www.krtimperi.fi
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Tilaa lehdet opetuskäyttöön
25.1. mennessä
toimitus@vieskanviikko.fi
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Sanomalehtiviikko 28.1.–1.2.2019

Miten
sinä...
tekisit teidän
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SÄÄDÄMME VÄREJÄ

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

• Omakotitalorakentaminen
• Korjausrakentaminen
• Kosteusvaurioiden korjaus
• Liike- ja teollisuusrakentaminen

PT

jounimikkola.com

Muista
nys!
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Raitatie 8, YLIVIESKA
0400 295 030, 040 768 8351

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

3 PT

kuntoarviot
• Kosteuskartoitukset
• Asbestikartoitukset
t
• Vesivahinkoremonti

Korjausrakentamista, saneerausta,
maalaus- ja tapetointityöt,
kalusteasennukset

G
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Seuraava
Vieskan Viikko
ilmestyy to
7.2.2019!
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään
tiistaina 5.2.

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

HAEMME YLIVIESKAAN MYYJIÄ
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.
Lisätienestiä? Meillä on mahdollista työskennellä myös osa-aikaisesti,
sekä päivä- että iltavuorossa!
Lisätietoja tehtävästä antaa myyntipäällikkö Ari-Pekka Jaakola 050 345 1815.
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