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MA–PE 9–20
LA 9–16
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www.vieskanviikko.fi

Klassista sekä urheiluhierontaa yhdistäen
www.ylivieska.fi/akustiikka

LA 23.2. KLO 19:00
BLUESROCK MEETS BIG BAND

AVAJAISTARJOUS
60 min
hieronta

-20%

helmikuun
loppuun saakka

Hieronta Ässä

Valtakatu 11 (NorPinkin tiloissa)
timma.fi/hieronta.assa, puh. 044 272 5465, hieronta.assa@gmail.com

Alavieskan Sportin
KAHVITARJOIL
U
TAPAHTUMA
Viihdekeskus Hipussa la 23.2. klo 12
ANNETAAN LUISTOVOIDEPAKETTEJA ILMAISEKSI
sis. 5 palaa kaikille keleille, 1 pkt/hlö tai perhe
Spray –uutuusvoiteiden
ESITTELY
Päivän VOITELUTARJOUS
7€/pari.
Tule toteamaan voitelun helppous!

VOITELUNEUVONTAA,
ota suksesi mukaan

Pokelantie 1, Alavieska

VIIHDEKESKUS HIPPU
Pokelantie 1, Alavieska

Lauantaina 23.3. klo 13 alkaen
JUONNETTU PANEELIKESKUSTELU
TEEMALLA EDUSKUNTAVAALIT

Liput 12 €. Ovelta 15 €.
KP-etukorttietu: liput 10 €, vain Akustiikasta.
Mitä tapahtuu, kun bluesrock kohtaa big
bandin? Arvelemme että siitä seuraa huikea
konsertti! Tervetuloa ottamaan selvää!
Lavalla 20 ansioitunutta muusikkoa.

Vielä muutamalle kansanedustajaehdokkaalle
paikka vapaana, ilmoittaudu mukaan. Puh. 050 5583 238.
Tapahtuman juontaa Anja Takkunen.

KAHVITARJOILU

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

Hiihtolomaviikolla
vapaat yleisövuorot

Social icon

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

PALKINTOKILPAILU SIVULLA 6

TERVETULOA!

ti 5.3. ja ke 6.3 klo 08:30-15:00

Kuusitie 6, Ylivieska

Salibandyä, jalkista, futsalia, lentopalloa, tennistä, korista, sulista jne..

MONIPUOLISET LIIKUNTA- JA
VAPAA-AJANVIETTOMAHDOLLISUUDET
LIIKUNTAKESKUKSESSA JA HUHMARISSA

ILOA LIIKUNNASTA!

HIIHTOLOMAVIIKOLLA (VKO 10)

Uimahalli avoinna ma-to 12–21,
pe 12–20, la 12–18.
Keilahalli avoinna ma-ti-to-pe 12–21,
ke 12–20, la 12–18, su 13–17
Varaa rata 044 4294 473

MA KLO 12-16 KIIPEILYPÄIVÄ
KAIKENIKÄISILLE
Hinta 5 €/hlö. Sis. ohjauksen ja välineet.

HUHMARIN RINNEMAJA
AVOINNA HIIHTOLOMAVIIKOLLA
MA-PE KLO 12–18 JA LA-SU 12-16
Kahvilasta virvokkeita ja leivonnaisia.
Maanantaina klo 12-18 Naamiaislasku.
Pukeudu asuun ja nouda Rinnemajalta
palkinto!
Torstaina klo 12-18 Muumipolku,
lumikenkä- ja fat-bike -kokeilupäivä
Os. Huhmarintie 165.

PUUHAPÄIVÄT KIVIOJAN KOULULLA
TYTÖILLE JA POJILLE
MA-KE KLO 12-14
Ohjelmassa liikuntaleikkejä ja pelejä koulun salissa 1-6 luokkalaisille. Ohjaajana
Janne Männikkö
Maksuton! Os. Kiviojantie 16

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

PERHEPUUHAPÄIVÄ
LIIKUNTAKESKUKSESSA
TO-PE KLO 12-15.
Maksu Kahvila Messiin
Tervetuloa harrastamaan omatoimista
liikuntaa perusliikuntavälinein
Hinta 5 € /perhe

RAKASTETUN JUHA VAINION ja ILKKA VAINION LAULUJA ja TARINOITA
Klassikoita ja yllätyksiä, sekä vierailijoita.

JANUS HANSKI · JANI JALKANEN
LEGENDA ILKKA “LUUMU” KAIKKONEN

SAMI HEINONEN · MARJA PISILÄ · TAPANI LAASTOLA
YLIVIESKAN ALBATROSSIT · VIIHTEEN KENTTÄMIEHET

PERJANTAI 15.3. Klo 19.00
YLIVIESKAN KULTTUURIKESKUS
AKUSTIIKKA

Liput 28€ (+toimitusmaksu)

ILKKA VAINIO TUOTANTO
www.ilkkavainio.fi

Musiikin myynti ja jakelu:

Päivyri
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Pääkirjoitus
Helmikuu on kyllä jotenkin
ankeaa aikaa. Päivät ovat
kyllä jo selkeästi pidentyneet, mutta säät vaihtelevat
laidasta laitaan. Jotenkin
tuntuu kuin kaikki olisivat
odottavalla kannalla, eikä
oikein mitään tapahdu. No
jotain kuitenkin tapahtuu,
Ylivieskan Jokirannan koulun purku on pitkällä, eikä
aikaakaan niin siitä ei ole
muuta kuin muistot jäljellä.
Ja toisaalla Ylivieskassa ollaan saamassa uutta valmiiksi,
nimittäin rautatieaseman
tunneli näyttää valmistuvan
lähiaikoina ja pääsy radan
alitse Koskipuhdon puolelle
aukenee kevyelle liikenteelle
maaliskuussa.
HHH

Nimipäivät

kamaan kohti kesää. Ennen
sitä kutsuttiin hiihtolomaksi
ja kyllä muistan että sukset
tuli otettua esille mikäli ilmat olivat edes kohtuulliset.
Toivottavasti säät sallivat
tänä vuonna, jotta viikko
kuluisi myös ulkoillessa.
Lähiseuduillakin pääsee
nauttimaan ulkoilusta, esimerkiksi Huhmarkallio on
normaalista poiketen auki
koko viikon. Ja mikäli säät
eivät salli, niin toivottavasti
uusi sisäleikkipuisto ehtii
valmistua ennen lomaa.
Se onkin paljon kaivattu
aktiviteetti ainakin perheen
pienimmille, lähikunnissa
ei taida olla ainuttakaan.
Siellä ei ainakaan Suomen
oikuttelevat kelit häiritse.
HHH

Talviloma on jo ovella, vielä
reilu viikko ja kevätkauden
katkaiseva loma piristää jat-

Penkkareiden ja vanhojentanssien lisäksi lukio on

puhuttanut ylivieskalaisia
viime päivinä. Valitettavasti
negatiivisesti, sillä nyt siellä
on havahduttu sisäilmaongelmiin. Penkin painajaisia
viettäneet abiturientit pääsivät omalta osaltaan pois
tiloista, mutta muiden osalta
tilanne on varmasti hankala.
Kuluneella viikolla lukiolla
on tehty sisäilmatutkimuksia
ja talviloman jälkeen opiskelijoille ja henkilökunnalle
tehdään sisäilmakysely.

pääse helpolla uudessa virassaan. Helppo ei myöskään
ollut hakuprosessi kyseiseen
pestiin, sillä yksi toisensa
jälkeen valintaprosessissa jatkoon päässeistä veti
hakemuksensa pois. Syitä
siihen on varmaan monia,
mutta toivotan onnea ja
menestystä hänelle!

Aurinko

Aurinko nousee Ylivieskassa klo 7:58 ja laskee
klo 17:14. Päivän pituus on 9 h, 16 min.

Jokirannan keittiön ruokalista

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

HHH
Mikäli vanhat merkit pitävät
paikkansa, hyviä tuloksia
tuskin on odotettavissa. Ja
sehän tietää luonnollisesti
lisää kuluja ja kuntalaisten
kukkaroistahan ne lopen
kaivetaan. Toivotaan parasta
ja pelätään pahinta. Vasta
valittu Ylivieskan kaupungin
tekninen johtaja ei varmasti

Torstai 21.2. (vk 8): Keijo
Perjantai 22.2: Tuuli, Tuulia, Hilda, Tuulikki
Lauantai 23.2: Aslak
Sunnuntai 24.2: Matti, Matias
2. sunnuntai ennen paastonaikaa
Maanantai 25.2. (vk 9): Tuija, Tuire, Vanessa
Tiistai 26.2: Nestori
Keskiviikko 27.2: Torsti
Torstai 28.2: Onni, Sisu
Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä
Liputuspäivä

Ateriapalvelun ruokalista
Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Kyliltä

Lukiolaisilla vilkas viikko

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?

Viime viikolla lukiolaisilla oli vilkas viikko, ystävänpäivänä vietettiin lukulomalle lähtevien abiturienttien penkkareita ja seuraavana päivänä lukion vanhimmat pääsivät pyörähtelemään vanhojentansseissa Ylivieskan Liikuntakeskuksessa.

1. Missä ministerintoimessa Anne Berner on
toiminut?
2. Minkä värisiä Tampereen uusista raitiovaunuista
tulee?
3. Mikä sarjakuvakustantamo kustantaa
Ihmenelosia, Hämähäkkimiestä, Hulkia, Kapteeni
Amerikkaa ja Ryhmä-X:ää?
4. Kuka on Kimi Räikkösen tallikaveri tulevalla
F1-kaudella?
5. Mikä oli aikoinaan Euron vaihtokurssi Suomen
markkaan nähden?
6. Kuka esittää nykyään listasijoilla soitetun
kappaleen "Suomen muotoisen pilven alla"?
7. Mikä oli Suomen ajoneuvojen kansallisuustunnus
ennen FIN-tunnusta?
8. Ketkä esittivät kahta pääosaa elokuvassa "Nyt
tai ei koskaan" (The Bucket List, 2008)?
9. Missä kaupunginosassa Ylivieskassa sijaitsee
Katajan koulu?
10. Montako tähteä kuuluu Ison Karhun
tähtikuvioon?
Huomaa myös palkintokysymykset
Juha Vainiosta sivulla 6.
Vastaukset sivulla 11.

Seuraava Vieskan Viikko
ilmestyy torstaina 7.3.2019!

Huomaisitko tästä
oman mainoksesi?

Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 5.3.

Sympatiaa pienelle sankarien maalle

Ulkomailla kuvitettuja Kalevaloita
ilmestyi sota-aikana paljon
Ylivieskan kaupunginkirjastossa juhlistetaan Kalevalaa
keskiviikkona 27.2. klo
18.30 perehtymällä kansalliseepoksemme ulkomaisiin
kuvituksiin erityisesti sotavuosilta. Uuden Kalevalan
ilmestymisestä on kulunut
170 vuotta ja talvisodan
syttymisestä 80 vuotta. Dosentti Sisko Ylimartimo
nivoo merkkivuodet yhteen
esittelemällä ulkomaisia
kuvitettuja Kalevaloita otsikolla Fantastinen sankarien
maa.
Sankarien maata on ulkomailla julkaistuissa Kalevala-kuvituksissa kuvattu Pohjolan valtiattaren Louhen
vuoksi saamelaisena, mutta

joissakin se on sijoitettu
jopa Afrikkaan. Erityisesti
sotavuosina 1939-1942 ulkomaisia kuvitettuja Kalevaloita ilmestyi muun muassa
Yhdysvalloissa, Italiassa,
Hollannissa ja Japanissa.
Kalevalan kuvituksia
tutkineen Sisko Ylimartimon mukaan ulkomailla
kuvitettujen Kalevaloiden
julkaisemiseen liittyi sympatiaa pienelle maalle, joka
kävi Daavid – Goljat -sotaa
isompaansa vastaan.
Kalevalanpäivän aattona
Ylimartimo esittelee Ylivieskan kirjastossa myös
Kalevaloita, joita on julkaistu
erimerkiksi Vanhan Kalevalan juhlavuosien tienoilla.

Näyttelyssä on samaan
aikaan esillä kirjaston Kalevala-kokoelman kuvituksia.
Ylivieskan kaupunginkirjastolla on yli 100 Kalevalan
erikoiskokoelma, jonka kuvituksista osa on näyttelyssä
helmikuun loppuun saakka.
Kalevala-kokoelma on
perustettu 1998 silloisen
kaupunginjohtajan Harri
Viitasen aloitteesta. Kokoelmaan kerätään saatavissa
olevat, erikieliset Kalevalat,
niiden mukaelmat, lyhennelmät ja kuvitetut laitokset
sekä Kalevalaan liittyvää
tutkimusta.
Lisätietoa kirjaston Kalevala-kokoelmasta löytyy
kirjaston nettisivuilta.

Jay van Everen Kalevala-kuvitus "Lemminkäisen
äiti". Kuvitus on kirjasta
Parker Fillmore: Wizard of
the North. A Tale from the
Land of Heroes. (Harcourt
1923).

Bluesia puhaltimilla
höystettynä
Lauantai-iltana Kulttuurikeskus Akustiikan lavalle
nousee pitkän uran aina
1960-luvulta saakka tehnyt St. Marcus Bluesband
yhdessä Jakob Big Bandin
kanssa kapellimestarinaan
Anders Sjölind. Tämä parikymmenpäinen suurkokoonpano siivittää bluesia
musiikin harjalle eittämättä,
kun yhteen on laitettu aito
bluesbändi sekä kolmetoista
puhaltajaa ja lyömäsoittaja
bigband-rintamalta.
St. Marcus Bluesband

on Pietarsaaresta lähtöisin
oleva bändi, joka sai kipinän
kuusikymentäluvun kansainvälisistä musiikkivirtauksista
kuten rockista ja bluesista.
Bändin kantavina voimina
ovat olleet Markku Lönngren ja Hannu Lindblom.
Lauantain konserttiin tehdyt
sovitukset ovat tehty tätä
konserttikiertuetta varten
ja ne antavat oikeutta todella taitaville muusikoille.
Tervetuloa viihtymään ansioituneiden muusikoiden
huikeaan konsertti-iltaan.

Jokirannan koulun purkutyöt edistyvät
St. Marcus Bluesband ja Jakob Big Band. Kuva Johan
Hagström.

Hewiä Wappua Oulaisissa

Jokilaaksojen Tapahtumatuotanto järjestää 30.4.2019
klo 18 alkaen Hewiä Wappua - tapahtuman, jonka
tapahtumapaikkana on
Oulaisten jäähalli.
Hewiä Wappua – tapahtuma on kattaus suomalaista
rock-musiikkia. Esiintyjinä
ovat Ellu & Roosters (Ou-

Jokirannan koulun purku on edennyt jo pitkälle, kuvat tiistain tilanteesta.

lainen), The Government
(Oulainen), Boldiful (Oulainen), Nicumo (Kokkola/
Ylivieska) ja pääesiintyjänä
Kotiteollisuus. Tavoitteena
on saada Oulaisiin jokavuotinen vapputapahtuma
rikastuttamaan Oulaisten
kulttuuritarjontaa.

Kallen kolumni

Metsä odottaa meitä
Omistan pienen palan
metsää. Vasta sen jälkeen
kun tulin tämän palstan
metsänomistajaksi tunsin,
että olen nyt enemmän
kuin ennen. Metsä nostaa
itsetuntoa ja on identiteetin
perusta.
Seurakunnan metsät ovat
olleet lähellä sydäntäni,
kun olen kohta 25 vuotta
ollut sen hallinnossa luottamushenkilönä. Sieviläinen
Kukonkylän Paavo Harju
opetti nuorta pappia jo
80-luvulla: “Kuules Kalle,
seurakunnan metsät ovat

Jumalan puutarha.”
Tämän ajatuksen mukaan seurakunnan metsistä
vaihdettiin Sapparin yli 50
hehtaarin palsta Teikkoperältä valtion Metso-ohjelman suojelualueeksi vuonna
2014. Tosin sittemmin valtiolta vaihtomaina saadun
Keskisen palstan hakkuussa
ammattilaiset epäonnistuivat. Ottakoon siitä opiksi.
Mutta Sapparissa on nyt
hieno vanha metsä liito-oravien asustella.
Toinen seurakunnan yli
20 hehtaarin metsosuoje-

lualue on Löytyllä Törmäjärven ympäristössä. Tämä on
merkattu maastokarttaankin.
Mies- ja hevosvoimin padottu Törmäjärvi oli tärkeä
paikka minulle nuorena ja
myös nykyisille nuorille,
jotka kokoontuvat Törmälän leirikeskukseen. Siellä
olevat laavut ja partiomaja sijaitsevat Ylivieskassa
harvinaisessa mäkisessä
järvenranta maisemassa.
Harjun Paavon lause
seurakunnan metsistä on
usein mielessäni, kun hiihtelen Joonaalan ladulla, joka

kulkee seitsemän kilometriä
seurakunnan mailla. Joonaalan kämpän nimi tulee
kolmesta Joonaksesta, jotka
rakensivat paikalle ensimmäisen kämpän, kun pappilan metsiä kaadettiin. Nuo
Joonakset ja viime syksyn
latupohjan vapaaehtoiset
kunnostajat sekä Uuden
Joonaalan kämpän rakentajat ovat niitä seurakuntalaisia, jotka jakavat metsän
arvostuksen kanssani.
Teknologia ja kulutuksen
vaatimus saa ihmisen mielen
rauhattomaksi. Sen sijaan

metsässä ensin keho rauhoittuu ja saa kohta mielenkin
tyyntymään ja luopumaan
turhista ajatuksista ja haluista. Luonto ei ole ihmisen
ulkopuolella, vaan sisällä.
Kun menemme metsään,
niin tuo luonto ihmisen
sisällä pääsee kuin kotipihalleen. Tämän näkee kotonani päivähoidossa olevista
lapsista, joille metsäretki on
ehtymätön aarreaitta ja paras
leikkipuisto. Kävely, hiihto
tai retki Herran puutarhassa
tuo sielulle rauhallisen olon.

Kalle Luhtasela
Lukion rehtori, joka pohtii
maailman muutosta
joutoaikoinaan.

Vieskan viikko
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Ylivieskassa ikäihmisten SenioriKahviloista
virkistystä ja vaihtelua arkeen
Kun kolmas ikäihmisten
SenioriKahvila avasi tammikuussa ovensa Raudaskylällä,
on tarjolla kyläilypaikkaa jo
melkein kuukauden kaikille
viikoille. Toimintaa on Raudaskylän lisäksi Sorvistossa
sekä Vähäkangas-Pylväällä.
Kukin paikka on avoinna
kerran kuukaudessa.
Viime vuonna aloitettu
ikäihmisten vapaa-ajan toiminta Ylivieskan kylillä on
alkanut löytää ne kullekin
kylälle ominaisimmat ja
mieluisimmat muotonsa.
Ollaan tultu tutuiksi ja on
mukavaa yhdessä tuumata,
mille alettais. Kohtaamispaikkojen kesken on alkanut
viritä yhteistyötäkin ihan
itsestään ja niinpä mm. Vähäkangas-Pylväältä tullaan
maaliskuussa esittelemään
Senioritanssia Sorvistoon
ja Sorvistosta puolestaan
lähdetään huhtikuussa
boccian peluuta vinkkaamaan Pylvään kylätalolle.
Sorvistossa halutaan pelata
joka kerta bingoa. Pylväällä
tykätään myös kirjoista ja
kylähistoriasta. Raudaskylällä ollaan vasta niin alussa,
että kokeillaan monenlaista
ja tuumataan sitten, mikä
olisi mukavinta. Kahvipöydässä raataaminen on
kuitenkin aina sitä tärkeintä
joka tuvalla.
Niin kävijöiden kuin
kyläyhdistysten edustajien
kanssa aika ajoin yhdessä

arvioidaan mennyttä ja
suunnitellaan tulevaa. SenioriKahviloiden toiminta
on täysin kävijälähtöistä
ja ohjelma koostuu niistä
asioista, mitä väki toivoo ja
kokee omakseen. Kevääksi
on tulossa tietoiskuja Kallion ja muiden toimijoiden
tarjoamista palveluista ikäihmisille, KirjaVinkkausta
kirjaston toimesta, liikuntapalveluilta käytännön
opastusta monipuoliseen
liikuntaan – nämä tuokioina
iloisen seurustelun ja kahvittelun lomaan. Kesäkuulle
suunnitellaan kylien yhteistä
päiväretkeä, ”Kyläpäivää”,
Tuokiotuvalle.

Kahvilapäivä
vaihtelee
tiistaista
keskiviikkoon –
kyyti järjestyy
Sorviston kylätalolla kokoonnutaan aina kuukauden
ensimmäisenä tiistaina klo
13-15 ja Pylvään kylätalolla
kahvitellaan kuukauden
toisena keskiviikkona klo
13-15. Raudaskylällä kokoonnutaan kuukauden
kolmantena keskiviikkona
klo 13-15. Aikataulut ja
ohjelmat löytyvät aina Vieskan Viikon järjestöpalstalta
sekä lisäksi ainakin kyläyhdistysten ja Tuokiotuvan
Facebook -sivuilta.

Kokoontumisaikoja on
siis muutettu viime vuodesta. On haluttu välttää
päällekkäisyyksiä mm.
asiointi-/kutsubussin sekä
seurakunnan kyläkerhojen kanssa. Toivotaankin
nyt, että uudet ajat sopivat
mahdollisimman monille
halukkaille osallistujille ja
tulee lähdettyä tapaamaan
vertaisia.
Jos on haastetta päästä
omin voimin paikalle, voi
aina ottaa yhteyttä Tuokiotuvalle, josta järjestellään
kyytejä lähikylien kohtaamispaikkoihin. Rohkeasti
vaan soittamaan! Puhelin:
044 987 2896 ja 044 987
2895.

paikan toiminta räätälöidään
kävijöiden ja tekijöiden
toiveita kuunnellen omannäköisekseen. Eikä mikään
estä vierailemasta kahvilassa
vaikka joka viikko – vuorotellen eri kylällä!
”Tutuksi Tuokiotuvalla
– virtaa, välittämistä, vertaistukea” -hankkeen tuella Tuokiotuvan työntekijät Irene
Visuri ja Anne Isokoski ovat
mukana kahviloissa, järjestävät toivottua ohjelmaa ja
kokoavat ”tupakalenteria”.
SenioriKahviloiden yhteyshenkilöiksi ja vaikka kahviakin keittämään toivotetaan
aina myös tervetulleeksi
kahvilan lähistöltä 1-2 tuttua
oman kylän vapaaehtoista.
Jo näinkin pienimuotoisesta
vapaaehtoistoiminnasta saa
Yhteinen
itselleen runsaasti hyvää
kohtaamispaikka virkistää mieltä ja mukavaa vaihtelua! Onhan se hauskaa
mieltä ja estää
”keikkailla” kerran 1-2 kuumökkiytymistä
kaudessa, tavata itsekin
Yhteinen kohtaamispaikka tuttuja näissä merkeissä
ehkäisee ”mökkiytymistä ja olla mukana tukemassa
neljän seinän sisälle ja vetää toimintaa omalla kylällä.
muiden seuraan tapaamaan Mukaan voi tulla kertatuttuja”, kuten kävijät kah- luonteisesti tai useammin
vilan merkitystä pohtivat. – kukin oman tilanteensa
Koska kyläileminen on ja aikataulunsa mukaan!
nykyään monelta jäänyt, Apukädet ovat tervetulleita
voidaan yhteisiä kahvihetkiä esimerkiksi tapahtumiin ja
jatkaa nyt SenioriKahviloi- retkille, joskus myös kahvia
den pöydissä. Kohtaamispai- keittämään tai vaikkapa
kat ovat kylien ikäihmisille tiedotteita jakamaan, kaikki
paikkoja kokoontua yhdessä oman kiinnostuksen ja aikamukavan tekemisen mer- taulun mukaan – jokainen
keissä. Jokaisen kohtaamis- annettu hetki on kylän

toiminnalle arvokas.
Kohtaamispaikkojen
ohjelmaa voivat olla esimerkiksi retket, laulutuokiot, liikuntahetket, tietoiskut ikäihmisille tärkeistä
asioista, juhlat, musiikki tai
vaikkapa bingon ja muiden
erilaisten pelien pelaaminen.

Kaikkein tärkeintä taitaa
kuitenkin olla se kahvittelu
ja kuulumisten vaihtaminen.
Tervetuloa kohtaamaan
kylille!
Yhteistyössä
kyläyhdistykset ja
Yhteisestä Ovesta ry

Ikäihmisten kohtaamispaikka, ”seniorikahvila”, on
varttuneelle väelle suunnattu avoin paikka, "yhteinen
olohuone", jossa on matala kynnys kaikkien tulla. Toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti puolueetonta
ja sitoutumatonta. Järjestäjinä toimivat ensisijaisesti
kyläyhdistykset yhdessä Yhteisestä Ovesta ry/Tuokiotuvan ja Ylivieskan kaupungin liikuntatoimi/Liikuntaa
läpi elämän -hankkeen kanssa. Ohjelmaa järjestävät
myös monet muut yhteistyötahot ja kylien ikäihmisille
suunnatut tapahtumat, kerhot pyritäänkin jatkossa
kokoamaan mahdollisimman kattavasti yhteiseen
”kalenteriin”. Tavoitteena on tukea ikäihmisten osallistumista sekä vahvistaa sosiaalista hyvinvointia ja
terveyttä tarjoamalla ns. matalankynnyksen mahdollisuuksia ottaa osaa toimintaan. Aukioloajat sovitaan
jokaisen kylän kanssa erikseen.

Ylivieskan seurakunta
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Kirkkotalakoot

Kolme
gospellauluryhmää
yhteiskonsertissa

Kirkkotalakoot tuottaneet vuoden 2019 tammikuun loppuun mennessä 629 545 euroa kirkon rakennusrahastoon.

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

Ylivieskan seurakunta järjestää
yhteislaulutilaisuuden Kalevalan
päivänä 28.2. klo 13.30 keskustan
kahvila Häggmanilla. Kahvitarjoilun lomassa lauletaan virsiä ja
vanhoja koululauluja sekä joku
päivän teemaan liittyvä laulu.
Laulattajana on kanttori Teija

Siirtola ja Yhteisvastuukeräyksestä kertoo diakoni Jaana
Tuomi. Kolehdilla ja arpajaisilla
tuetaan Yhteisvastuukeräystä.
Huhtikuun alussa järjestetään vastaavanlainen yhteislaulutilaisuus myös Prisman
ravintolamaailmassa.

Kutsu yhteiseen
keittiöön
Kutsumme sinua kokkailemaan
ja leipomaan yhdessä Marttojen
kotitalousneuvoja Marja-Leena
Pirkolan seurassa tiistaisin 19.3.
tai 14.5. klo 9-13 toimitalo Pietariin Vitiksen keittiöön. Päivä
on sinulle, joka haluat opetella
valmistamaan ravitsevaa ja ter-

veellistä arkiruokaa edullisista
elintarvikkeista.
Ruokaa valmistetaan yhdessä,
jonka jälkeen syödään kiireettömästi yhteisessä pöydässä
hyvästä ruuasta nauttien. Yhdessä
tekemällä saadaan vinkkejä oman
arkiruuan kokkailuun. Päivään
osallistuminen on maksutonta
sisältäen ruuan, päiväkahvin ja
ohjauksen.
Keittiöön mahtuu yhdellä
kerralla työskentelemään 8
henkilöä ja toivomme sinun
ilmoittautuvan jompaankumpaan päivään torstaihin 14.3.
mennessä 044-7118670 (ti-to
8.30-10) tai diakoniatyöntekijä
Satu Similälle (044-7118628).

Juurimusiikkia sunnuntai-illan konsertissa esittää lauluyhtye
Roots: Teija Siirtola (vas.), Jaana Yrttiaho, Eija ja Jouko Kantola.
Sana gospel tulee englannin kielestä ja se tarkoittaa ilosanomaa.
Ylivieskassa toimivat lauluyhtye
Roots, Gospelkuoro Riemu
ja Gospellauluryhmä Agape
päättivät yhdistää voimansa
ja pitää konsertin Suvannon
kappelilla ensi sunnuntaina 24.
helmikuuta klo 18. Konsertin
nimi ”Yhteinen ilo” kuvaa hyvin
näiden kolmen musiikkiryhmän
toimintaa.
Roots ammentaa ohjelmistoaan nimensä mukaisesti
gospelmusiikin juurilta. Yhtye
tulkitsee pääasiassa spirituaaleja,
jotka ovat Amerikan afrikkalaisen väestön hengellisiä
kansanlauluja. Ne tunnetaan
rytmikkyydestään ja tarttuvista

melodioistaan. Yhtyeessä laulavat
musiikkipedagogit Eija ja Jouko
Kantola, Jaana Yrttiaho, sekä
kirkkomuusikko/musiikkipedagogi Teija Siirtola.
Gospelkuoro Riemu (johtaa
Teija Siirtola) esittää mieluusti suomalaisen bändigospelin
kappaleita kuorolle sovitettuna,
sekä tuoreempaa amerikkalaista
gospelmusiikkia.
Lauluryhmä Agapen (johtaa
Jaana Yrttiaho) ohjelmisto nojaa
vahvasti suomalaiseen hengellisen rytmi- ja ylistysmusiikin
perinteeseen.
Konserttiin on vapaa pääsy.
Kolehti kerätään Ylivieskan
kirkon rakennusrahastoon soittimien hankintaan.

Pullakahvit
Joonaalan kämpällä
hiihtolomaviikon ajan
Ylivieskan seurakunnan ukkopiirin väki järjestää perinteisen
lähetyskahvilan 2.-10.3. Joonaalan kämpällä päivittäin klo 1016. Kahden euron pullakahvien

lisäksi on mahdollisuus paistella
tulilla omia eväsmakkaroita.
Joonaalan kämpälle pääsee
hiihtämällä tai autolla Latvalantien kautta.

Luukas10 –viikonloppu 8.-9.3. Sievin seurakuntakodilla
Kannuksen, Nivalan, Sievin,
Toholammin ja Ylivieskan ev.lut.
seurakunnat järjestävät Kansan
Raamattuseuran kanssa L10T
-koulutuksen 8.-9.3. Sievin
seurakuntakodilla. Koulutus
on tunnettu kymmenissä eri
maissa ja se on osoittautunut
toimivaksi tavaksi saada ihmisiä
mukaan seurakuntiin.
L10T (Luukas 10-tapa elää)
perustuu ohjeisiin, jotka Jeesus
antoi opetuslapsilleen lähettäessään heidät matkaan Luukkaan
evankeliumin 10. luvun mukaan.
Jeesuksen ohjeet sopivat myös
tähän päivään kaikkialla arjen
keskellä. Toimintamalli sopii

yhtä hyvin niin ujoille kuin
rohkeille, niin nuorille kuin
vanhoille. Tavoitteena on uusi
tapa elää silmät ja sydän avoimina
lähimmäisille. Yksinkertaiset
askeleet auttavat kristittyjä elämään uskoaan todeksi arjessaan
- ahdistamatta ja ahdistumatta.
Kouluttaja Kristiina Nordman kertoo, että kurssi on
herättänyt innostusta juuri konkreettisuutensa vuoksi. Kurssilla
käydään läpi tuttuja asioita, mutta
käytännönläheisyys herättää
teoriassa tutut termit eloon
myös arjessa. L10T-tapahtumia
on järjestetty jo monissa kymmenissä seurakunnissa ympäri

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Adelia Helmi Rebekka Kamula, Julius Wilhelm Arvola
Avioliittoon kuulutetaan: Jarmo Antero Viitala ja Pirjo Aulikki
Paasimaa
Kuollut: Jouko Kontio 84 v.

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.

Yhteislaulua keskustan
Häggmanilla
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Suomea.
L10T kutsuu kokonaisvaltaiseen elämäntapaan, jossa
kuljetaan rukoillen ja rakastaen.
Kun annamme rukouksen muuttaa itseämme, näkyy se myös
asenteissa ja toiminnassa. Tätä
elämäntapaa voi toteuttaa kuka
tahansa kristitty, se ei ole varattu
vain harvoille ja valituille.
Kristiina Nordman on teologi
ja kouluttaja, jonka sydämen
asiana on rohkaista jokaista
seurakuntalaista kasvamaan uskossa ja innostumaan Raamatun
lukemisesta ja rukouksesta sekä
löytämään oman paikkansa ja
omat lahjansa. Kristiinalla on

monipuolinen kokemus hengellisestä työstä niin koti- kuin
ulkomailla. Hänen koulutuksensa
sisältävät paljon käytännöllisiä
esimerkkejä ja harjoituksia huumoria unohtamatta.
- Jokainen voi olla siunauksena siellä missä on. Tule mukaan
sinäkin, joka ehkä käyt kirkossa,
mutta et hirveästi ole miettinyt
omaa paikkaasi tai et yleensä käy
tällaisissa tilaisuuksissa. Uskon,
että yllätyt positiivisesti!
Lisätietoja Sievin koulutusviikonlopusta 8.-9.3.2019
antaa ja ilmoittautumisia 1.3.
mennessä vastaanottaa Pirjo
Jylhä-Ollila, p 050 593 6009.

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

SEURAKUNNAN VIIKKO
To 21.2. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 14 Hartaus Kotikartano IV, Janne Isomaa; klo 15.30 Eläkeliiton kuoro seurakuntakoti Mariassa; klo 18 Kirkkokuoron harjoitukset Suvannon
kappelilla; klo 19 Raamatun luku- ja keskustelupiiri Rauhanyhdistyksellä.
Pe 22.2. klo 18 Iltakirkko Vitiksessä (rippikouluryhmä 7
osallistuu); klo 18.30 Rauhan Sanan pyhäkoulu Eveliina ja Otto
Rautakoskella, Pentintie 49.
La 23.2. klo 14 Talvimyyjäiset Rauhanyhdistyksellä, ruokailu
alkaa klo 13, klo 19 Rauhanyhdistyksen kotiseurat Koskelalla,
Keskitalontie 2 - Kimmo Heikkilä, Katajalalla, Kummuntie 52
- Jorma Hintikka ja A-M ja P Heikkilällä, Kankaantie - Seppo
Jokelainen.
Su 24.2. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Eeva-Kaisa Laakko, Riikka Talvitie, Eeva Korhonen, lapsikuoro, pyhäkoulu, kirkkokahvit; klo 14 Rauhan Sanan seurat Siltalan seurahuoneella,
Timo Kontio; klo 14.30 Pyhäkouluseurat Rauhanyhdistyksellä,
Raimo Österberg ja klo 16 Seurat, Urho Savela; klo 18 Gospelkonsertti Suvannon kappelilla, Lauluyhtye Roots, Gospelkuoro
Riemu ja Gospellauluryhmä Agape; klo 19 Rukouspiiri toimitalo
Pietarin kokoushuone Lydiassa.
Ma 25.2. klo 10 Aamutupa Vitiksessä (sisäänkäynti B); klo 1315 Perhekerho Pietarissa; klo 17 Kehitysvammatyön Ystävyyden
kerho Vitiksessä, Terveystie 11, ovi B.
Ti 26.2. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 12 Siionin virsien
päiväveisuut Marian toimituskappelissa; klo 13 Tiistaikerho Rauhanyhdistyksellä; klo 13 Isokosken kyläkerho Villamiinassa; klo
13.30 Kantokylän ja Tuomelan kyläkerhot Kantokylän vanhalla
koululla, ohjelmassa Ylivieska 150 v. video ja vieraana Veikko
Lesell; klo 18.30 Sanan ja Siionin kanteleen ilta toimitalo Pietarin
Bäckman-salissa, mukana Samuel Korhonen ja Jouko S. Niemi.
Ke 27.2. klo 8 Aamurukoushetki toimitalo Pietarin Lydiassa,
E-ovi; klo 12-13.45 Ekavauvakerho Pietarissa; klo 13 Löytyn
kyläkerho Löytyn koululla; klo 18.30 Gospelkuoro Riemun
harjoitukset Suvannon kappelilla; klo 18.30 Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä, seurapuhe klo 19.30, Veli Matti Linnanmäki.
To 28.2. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 13.30 Hartaus Sipilässä, Riikka Talvitie ja Eeva Korhonen; klo 13.30 Yhteisvastuun
laulutuokio kahvila Häggmanilla (Rautatiekatu), Teija Siirtola
ja Jaana Tuomi, kahvitarjoilu, oma virsikirja mukaan, kolehti ja
arpajaiset Yhteisvastuukeräykselle; 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.
Kirkkokyyti Suvannolle sunnuntaisin klo 9.40 seurakuntakoti
Marian pihasta, paluu messun jälkeen.
Seurakunnan ateriapalvelu Mariassa avoinna ma-to klo 10.3013, pe klo 10.30-12. Lounaan hinta 1.2.2019 alkaen eläkeläisiltä
6,80 e, muilta 8,00 e. Lisätietoja Maarit Repo 044-7118630.
DIAKONIA
Diakoniatyön asiakasvastaanotto avoinna ti-to klo 8.30-10.
Lämmin kiitos kaikille talvitapahtumaan osallistuneille ja
yhteistyökumppaneille: Ylivieskan Martat, Lippukunta Viessojat,
Ylivieskan kaupungin liikuntatoimi, Kalajokilaakson Kaverikoirat,
Nivala Cowboysin taitoluistelijat ja Ylivieskan Jääkarhut. Tapahtuman tuotto Yhteisvastuulle oli 1550 e.
LAPSET
Ekavauvakerho keskiviikkona klo 12-13.45 Pietarissa.
Perhekerho maanantaina klo 13-15, tiistaina ja torstaina klo
9-11 Pietarissa.
Pyhäkoulu sunnuntaina 24.2. Suvannon kappelilla jumalanpalveluksen saarnan aikana.
VARHAISNUORET
To 21.2. 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 27.2. klo 17 Kokkikerho 3-6lk Vitiksessä; klo 18.30 Kokkikerho 3-4lk Vitiksessä.
To 28.2. 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 22.2. klo 18.30-23 Oloilta Vitiksessä.
Ke 27.2. klo 18.30 K-16 lautapeli-ilta Vitiksessä.
MUU TOIMINTA
Rovastikuntakuoron harjoitukset ma 25.2. klo 18 Sievin seurakuntakodilla
Uskon askeleita - Luukas 10 elämäntapa eli L10T-koulutus
Sievin seurakuntakodilla 8.3. klo 18 - 20.30 ja 9.3. klo 10- 17.
Koulutus auttaa kristittyjä elämään uskoaan todeksi arjen keskellä ja kutsumaan toisia Jumalan yhteyteen. Kurssi on ilmainen,
tarjoilusta peritään pieni maksu. Kysy lisää ja ilmoittaudu 1.3
mennessä Pirjo Jylhä-Ollila p 050 593 6009. Kurssin vetää
TM Kristiina Nordman Kansan Raamattuseurasta. Tilausuuden
järjestävät Kannuksen, Nivalan, Sievin, Toholammin ja Ylivieskan
ev.lut. seurakunnat.
Hiljaisuuden retriitti 15.-17.3. Törmälän leirikeskuksessa. Ohjaajina ovat pastori Riikka Talvitie ja retriitinohjaaja Sirpa Järvelä.
Retriitin osallistujat majoittuvat 1 hh:n huoneissa, joten retriittiin
mahtuu max. 10 henkeä. Alkaa pe 15.3. klo 19 ja loppuu 17.3.
klo 13 mennessä. Hinta oman seurakunnan jäsenille 40 e ja
muille 160 e. Ilmoittautuminen (nimi, sähköposti, osoite, puhelin) ja tiedot erityisruokavalioista 5.3. mennessä Sirpa Järvelälle,
sirpa.jarvela@evl.fi, 044 711 8657 (klo 12-13). Ilmoittautuneille
lähetetään vielä kirje.

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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Juha Vainion 80-vuotisjuhlakiertue
– herkkää ja hauskaa musiikkia
Suuren suosion saaneet Juha Vainion juhlavuoden konsertit jatkuvat ja kiertue saapuu
Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikkaan
maaliskuun 15. päivä. Konsertissa kuullaan
toisen polven taitelijan Ilkka Vainion johdolla
klassikoita ja yllätyksiä, sekä tarinoita joita
yksikään toinen ei voisi kertoa paremmin
kuin hänen poikansa Ilkka Vainio - kansantaitelija, sanoittaja ja tuottaja.
Konsertissa kuullaan luonnollisesti Juha Vainion klassikoita kuten Vanhoja poikia
viiksekkäitä, Sellaista elämä
on, Albatrossi, Kotkanpoikii
ja Käyn ahon laitaa. Lisäksi
mukana on myös Ilkan suuresta laulukirjasta otettuja
klassikot kuten Ystävän risti,
Valaise yö ja Paperihattu sekä
joka konserttiin kuuluvat
”rallit ja raportit”. Ystävän
risti –laulun Ilkka on tehnyt
kunnianosoituksena isälleen
Juhalle sekä Kari Tapiolle.
Paperihattu –laulu on puolestaan omistettu Veikko
Laville, joka muistetaan
muun muassa hänen 1976
levyttämästään kappaleesta
Jokainen ihminen on laulun
arvoinen.
Mukana juhlakonsertissa
ovat myös Jani Jalkanen,
jonka Isä Kari Tapio oli
Juha Vainion hyvä ystävä.
Kolmannen polven taiteilija
Janus Hanski kuuluu myös
esiintyjäkaartiin ja hänen
isänsä Seppo Hanski oli
myös Juhan hyvä ystävä
ja menehtyi 52-vuotiaana kuten itse Juha Vainio.
Konserttia säestää laajalti
mainetta niittänyt Viihteen
kenttämiehet, jossa mukana
on huippumuusikoita kuten Ilkka ”Luumu” Kaikkonen, Tapani Laastola,

Matti Rantatalo, Pekka
Kuorikoski ja Jussi Liski.
Legendaarinen Luumu
Kaikkonen on Juha Vainio
lisäksi säestänyt jo vuosikymmeniä huippuartisteja
kuten Tuomari Nurmio,
Remu Aaltonen ja Kari
Tapio.

Vierailevia
tähtiä

esiintyjät tuovat konserttiin
sitä oman alueen väriä ja
juuri sillä tavoin löytyy
erilaisia vivahteita. Tämän
kevään kiertue päättyy Hel-

Hän kertoi sen luottavaisin
mielin, sillä olimme tehneet
yhteistyötä jo hyvän aikaa
ja hän oli myös ottanut
minun sanoituksiani omalle

”Laulut jäivät meille toivoa ja iloa
antavina soimaan!”
singin Tavastialle ja siellä
itse Juhani Merimaa on
aikonut heittäytyä lavalle,
ehkä esiinnyn hänen kanssaan duettona”, paljastaa
Ilkka Vainio myhäillen.

levylleen. Hän oli hyvä isä
Ilkka Vainio on halunnut
ja olimme myös työkavetuoda kiertueen eri paikreita sekä hyviä ystäviä,”
kakunnille myös vierailevia
Ilkka kertoo haikeudella.
esiintyjiä, joista Ylivieskassa
”En kuitenkaan ole katkera
esiintyy pyhäjokinen Marsiitä, että hän lähti niin
ja Pisilä. Pisilä on tullut
nuorena, sillä tiedän että
tunnetuksi The Voice of Poika
hän halusi minun jatkavan
Finlandista, jossa hän kilpaili kunnioittaa
sitä mitä hän oli tehnyt
Olli Lindholmin tiimissä isänsä
lähtemiseensä saakka. Se
sekä tangomarkkinoiden elämäntyötä
lämmittää sydäntäni tänäsemifinaalista vuonna 2017.
kin päivänä ja toivon että
”Marja on kuin laulava Ilkka Vainio kertoo että on näin myös muut pääsevät
enkeli, oikein valoisa tai- hienoa tulla Ylivieskaan edelleen nauttimaan hänen
teilija”, sanoo Ilkka Vainio konsertoimaan ja samal- elämäntyöstään. Se oli seliloisesti. ” Jokainen konsertti la kunnioittamaan Juha keästi isäni toive.”
on vähän erilainen ja on Vainion 80-vuotisjuhlaa.
Myös ihan lähiaikoina
mahtava saada upea artisti ”Tapasin isäni viimeisen usea muu taitelija ja muukuten Marja esiintymään. kerran kaksi viikkoa ennen sikko on jättänyt äkisti
Hän on ollut myös aiemmin hänen poismenoaan. Se jäähyväiset maanpäälliselle
mukana ja nyt hän esiintyy kohtaaminen oli tietyllä elämälle. Ilkka Vainio tunsi
myös Ylivieskassa.” Toi- tavalla enteellinen tulevasta, henkilökohtaisesti Harri
nen vieraileva esiintyjä on vaikka sitä en silloin ym- Marstion, Matti Nykäsen
Kokkolasta kotoisin oleva märtänyt. Tuolloin isä sanoi ja Olli Lindholmin ja he
Sami Heinonen, hän kilpaili minulle, että nyt on sinun kaikki menehtyivät tänä
tangomarkkinoiden finaa- aikasi jatkaa tästä, tuntuu vuonna kahden viikon sisällissa vuonna 2012. ”Nämä siltä että en enää kauaa elä. lä. ”Tokihan se tuo mieleeni

oman isäni lähtemisen ja
haluamme kunnioittaa myös
heitä tulevissa konserteissa.
Ei kuitenkaan siten, että
konsertti olisi surujuhla,
mutta tietynlainen syvä
muistaminen on konser-

tissa tulossa yllätysnumeron muodossa. Tervetuloa
nauttimaan legendaarista,
hauskaa ja herkkää musiikkia!”, huikkaa Ilkka lopuksi.
Elina Kytökorpi

LU!

KILPAI

10 palkintokysymystä
Juha Vainiosta:

1. Mikä oli Juhan toinen ammatti?
2. Minkä ikäisenä Juha Vainio kuoli ja missä maassa?
3. Minkä yhtyeen kanssa Juha levytti ensimmäisen
albuminsa?
4. Kenen kanssa Juha teki menestyskiertueen ”Kansalle
mitä kansa haluaa” vuonna 1966?
5. Millä salanimillä Juha Vainio ja Ilkka Vainio tekivät
Kikalle hittejä?
6. Montako Juha Vainion laulua on levytetty?
7. Montako kappaletta Ilkka Vainio on sanoittanut ja
montako teosta hän on tuottanut?
8. Missä urheilulajissa Juha Vainio oli nuorena maajoukkuerivissä?
9. Mikä laiva mainitaan Albatrossi -laulussa?
10. Montako sävellystä Juha Vainio teki?
Vastaa kysymyksiin sähköpostitse toimitus@vieskanviikko.fi 5.3. mennessä, niin voit voittaa kaksi lippua
Juha Vainion klassikkokonserttiin Akustiikassa 15.3.
Ilmoitamme tulokset seuraavassa lehdessä 7.3.
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Hieronta Ässästä
helpotusta lihasjumeihin
Pirkanmaalta Ylivieskaan muuttanut Juho Salminen on
nuori yrittäjä, joka uskoo tekemiseen ja uskaltaa toteuttaa
haaveitaan. Päämäärätietoisuus ja halu oppia ihmisen
fysiologiaa saivat hänet hakeutumaan hieronta-alalle
ja nyt hän on urheiluhierojan tutkinnon suorittanut
ja helmikuun alusta lähtien pitänyt yritystä Ylivieskan
keskustassa. Kotiutuminen uuteen kaupunkiin on sujunut
hyvin ja luonnonläheisyys miellyttää nuorta yrittäjää.
Yrittäjyys ei ole helppoa
elämää nyky-yhteiskunnassa, mutta Salminen otti
riskin ja ryhtyi yrittäjäksi
heti valmistumisensa jälkeen viime vuoden syksyllä.
Tuolloin hän asui vielä
kotisuduillaan Kangasalla
ja piti aluksi toimipistettä
paikallisen kuntokeskuksen
tiloissa.”Yrittäjäksi lähteminen ei ollut minulle vaikeaa,
sillä isäni on myös yrittäjä.
Hierojat yleensä työllistävätkin itsensä yrittäjinä ja
pidän itsenäisestä toiminnasta. Hierojan ammattiin
tavallaan ajauduin, sillä
itselläni oli pahoja alaselän
ongelmia. Selkäni oli pitkään
niin jumissa, että ryhdyin
perehtymään ihmisen fysiologiaan ja anatomiaan,

ja siitä syttyi into tietää
enemmän miten siihen
pystyisi vaikuttamaan. Eikä
aikaakaan, niin hakeuduin
Tampereelle kouluttautumaan urheiluhierojaksi ja
tulevaisuudessa aikeissani
on kouluttautua vielä lisää, esimerkiksi osteopatia
kiinnostaa ja se tukisi hyvin
hierontatyötä.”

Asettuminen
Ylivieskaan

Valtakadulla työskentelee uusi nuori hierojayrittäjä Juho
Salminen.
Salminen täyttää tänä vuon- muuttoa hänen kotiseu- sillä minä asuin Tampereella
na 22-vuotta, mutta nuoresta dulleen. Olemme käyneet ja Jenna opiskeli Oulussa.
iästään huolimatta hän on täällä useasti vierailemassa Opintojensa jälkeen hän
seurustellut avopuolisonsa hänen vanhempiensa luona, kuitenkin muutti Tamkanssa jo viitisen vuotta. joten Ylivieska on tullut pereelle ja sai alansa töitä
”Avopuolisoni Jenna on myös minulle tutuksi. Al- lähihoitajana. Nyt kuitenkin
kotoisin Ylivieskasta ja ru- kuaikoina seurustelumme omien opiskelujeni päätyttyä
pesimmekin miettimään oli melkoista matkustelua, virisi ajatus muuttamisesta

ja olen aina pitänyt muun
muassa Ylivieskan luonnonläheisyydestä. Sopivan
toimitilan löytäminen ei
kuitenkaan ollut helppoa,
mutta kun sellainen löytyi NorPinkistä, teimme
päätöksen muuttamisesta.
Nyt asumme Koivukalliolla
ja tämä on juuri mukavien
ulkoilumaastojen läheisyydessä.” Muuttopäätöstä oli
helpottanut myös se, että
Jennakin löysi täältä oman
alansa töitä, kehitysvammaisten parista. ”Olihan
tämä iso muutos ja toki
kestää hetken tottua. Pidän
kuitenkin uuden oppimisesta ja täällä pääsee luomaan
uusia ystävyyssuhteita.” Mukana Koivukalliolle muutti
myös pariskunnan tyttökissa
Reppuli.

Hierontatekniikkojen
yhdistäminen
Työssään Salminen yhdistää
mielellään klassista- sekä
urheiluhierontaa. Jokaisen
asiakkaan hän ottaa vastaan

yksilönä ja hänen kanssaan
käydään läpi millaista apua
hieronnalla halutaan saavuttaa. ”Jokaisen kohdalla hieronta suunnitellaan
tapauskohtaisesti ja myös
terveydentila otetaan aina
huomioon. Asiakkaan tulee
tuntea olonsa mukavaksi ja
pystyä rentoutumaan jottei
kehon suojatilat tule päälle.
Tuntemuksen tulee olla
hyvä ja voimaa käytetään
aina juuri sopivasti kunkin
henkilön kohdalla. Rohkaisenkin aina asiakkaita
kertomaan tuntemuksista
ja sen mukaan edetään.”
Salminen tekee tarvittaessa
myös kotikäyntejä ja suunnitelmissa on tarjota jatkossa hierontapalveluja myös
yrityksiin. Asiakaskuntaa
hänellä on laidasta laitaan
ja varsinkin arkiliikkujat
hyötyvät klassisen- ja urheiluhieronnan yhdistelmästä.
Lopuksi Salminen haluaakin
toivottaa kaikenikäiset ihmiset tervetulleiksi Hieronta
Ässään.
Elina Kytökorpi

Ylivieska ravinneneutraaliksi
esimerkkikunnaksi
Ylivieskan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan
11.2.2019, että kaupunki
sitoutuu mukaan RANKU3-hankkeen ravinneneutraaliksi esimerkkikunnaksi, seitsemän muun
kunnan ohella Suomessa.
Ravinneneutraali kunta
(RANKU) on ravinnekierrätyksen toi¬min¬ta¬mal¬li. Kuntaa voidaan
sanoa ravinneneutraaliksi,
kun se sitoutuu edistämään
ravinteiden kierrätystä toimintamallin mukaisesti ja
tämä näkyy konkreettisella
tavalla kunnan, yritysten ja
muiden toimijoiden yhteisessä toiminnassa alueella.
Toimintamallin jalkaut-

tamiseksi on käynnistetty
val¬ta¬kun¬nal¬li¬nen
2,5-vuotinen Ravinneneutraali toiminta kunnan
käytännöksi (RAN¬KU3)
-hanke. Hanke kerää hyviä esimerkkejä jaettavaksi
val¬ta¬kun¬nal¬li¬ses¬ti
sekä tukee kuntia ja muita
sidosryhmiä ra¬vin¬ne¬neut¬raa¬liin toimintaan.
RANKU3 -hanke järjesti viime vuoden lopussa
pienille ja keskisuurille
kunnille avoimen kisan
osallistumiseksi hankkeeseen. Esimerkkikunniksi
valittiin Asikkala, Forssa, Ii,
Kaarina, Marttila, Orimattila, Parainen ja Ylivieska.
Työ kunnissa on lähtenyt

vauhdilla käyntiin.
Ensimmäinen askel kunnissa on virallisen osallistumispäätöksen tekeminen
valtuustossa tai hallituksessa.
Tällä halutaan varmistaa,
että koko kuntaorganisaatio
ja kuntalaiset ovat tietoisia
osallistumisesta ja halu-tessaan kaikki voivat osallistua
ja vaikuttaa toimintaan
hankkeessa. Seuraava askel
on työpaja kehittämis- ja kokeiluteemojen valitsemiseksi
ja työn käynnistämiseksi.
Lähes kaikki kunnat ovat
jo tehneet osallistumispäätöksensä ja työryhmien
työskentely kunnissa on
käynnissä.
Ylivieskan kaupungin-

hallitus siis päätti osallistumisesta hankkeeseen
maanantain kokouksessaan.
Ylivieskassa käytännön järjestelyjen vuoksi
virkamieskunnan työpaja
pidettiin jo päivällä 11.2.
ennen kau-punginhallituksen päätöstä. Ensimmäiseksi
Ylivieskassa ryhdytään pohtimaan sitä, miten ravinteiden kierrätyksen vaikutusten
arviointia voitaisiin lisätä
kaupungin päätöksenteossa
ja kaavoituksessa. Lisäksi hankkeessa kehitetään
ravinteiden kierrätyksen
koulutus-yritys-kaupunki –
yhteistyötä alueella, pyritään
tehostamaan biojätteiden
ravinteiden kierrätystä ja

ruokahukan syntyä kaupungin ruokapalveluissa.
Myös metsätalous nähtiin
tärkeänä: Aluksi tehdään
yleisluontoinen selvitys
metsätalouden ja puuta
hyödyntävän teollisuuden
roolista ravinteiden kierrätyksessä alueella ja siitä,
kuinka kaupunki voisi olla
edistämässä ravinteiden
kierrätystä. Myös kaava- ja
haja-asutusalueiden rajapinnassa sijaitsevien kiinteistöjen jätevesilietteiden
käsittelyn tehostaminen
nähtiin tärkeänä ja hankkeen
avulla pyritään löytämään
siihen konkreettisia neuvonnan keinoja.
Ravinnekierrätyksen

kehitys- ja kokeilutyö esimerkkikunnissa on ensiarvoisen tärkeää. Kuntien
organisaatioissa viedään läpi
RANKU-toimintamallin
askeleet kuntien valitsemien
kehittämisteemojen avulla.
Hankkeen aikana esimerkkikunnille laaditaan selkeät
niiden ominaispiirteet huomioivat askeleet ravinnekierrätystoimenpiteiden
toteuttamiseksi ja hanke
tukee kuntia konkreettisten
toimenpiteiden käynnistämisessä. Tavoitteena on
myös lisätä kuntien välistä
ravinteiden kierrätyksen ja
kiertotalouden yhteistyötä,
yrittäjyyttä ja uusia rohkeita
avauksia.

Vieskan viikko
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Tanssin tarkoituksena on
tuottaa elämyksiä - tanssitaiteen
pioneerilta uutuuskirja
Viime viikolla opetusneuvos,
tanssipedagogi- ja koreografi
Marketta Viitala julkaisi
uutuusteoksensa Elämyksellisiä polkuja esittävää
tanssiin Ylivieksan Kulttuurikeskus Akustiikassa.
Pitkän uran tanssitaiteen
parissa luonut Viitala toi
tilaisuuteen mukaansa myös
hänen ohjaamiaan nuoria
tanssijoita, jotka ilahduttivat
monipuolisilla esityksillään.
Viitala on jo aikaisemmin
kirjoittanut useita teoksia
tanssiin liittyen, mutta tähän
hän oli koonnut kattavasti
koko 50-vuotisen uransa
tapahtumia ja oppeja. Teoksessa hän tuo myös hyvin
esille muita alan vaikuttajia
sekä heidän näkemyksiään
ja kokemuksiaan alalta.
”Arvostan suuresti monia
kollegojani ja yhteishenki
keskuudessamme on hyvin
vahva. Meillä ei ole niin
sanottua kilpailuasetelmaa,
vaan me kaikki haluamme

Marketta Viitala julkistustilaisuudessa.

YLIVIESKAN
Kaupunginkirjasto

Dosentti
Sisko Ylimartimo
Fantastinen sankarien maa

Kalevalan kuvituksia
ulkomailla
ke 27.2.klo 18.30
Ylivieskan kirjastossa

TERVETULOA!

edistää tämän alan kehittymistä. Ja varsinkin lapsissa ja
nuorissa on se tulevaisuus,”
kertoo Viitala
Viitala on uransa aikana
kiertänyt eri tanssiryhmien
kanssa ympäri maailmaa.
Tilaisuudessa nähtiin pätkiä
tanssiesityksistä, joissa oli
mukana lähialueen nuoria
tanssijoita. Mukana oli myös
yksi poika ja se onkin harvinaisempaa tanssipiireissä.
Viitanen harmitteleekin
kuinka vaikeaa on löytää
poikia tanssin pariin ja haluaakin rohkaista myös heitä
mukaan. ”Tämä laji sopii
kaikille iästä ja sukupuolesta
huolimatta. Esimerkiksi
Vertin esitys keijuna on
rakennettu siten, että siinä
on ympärillä omanlaisensa
tarina, eli se ei ole mitenkään
liian feminiininen. Vertti
on lahjakkuus ja hänellä on
kyky innovoida esitystään
itse. Minun tehtäväkseni
usein jää vain rohkaiseminen
sekä ohjaaminen tietylle
linjalle”, kuvailee Viitala
opetusmetodiaan.
Kirja on asiapitoisuuden
lisäksi upeasti kuvitettu ja
siinä avataan tanssitaidetta
hyvin monipuolisesti. Huomaa kuinka omistautuneesti Viitala on paneutunut
tekemiseensä ja uraansa,
pitäen aistinsa avoinna
opettamiselle. Se on varmasti luonut hyvän pohjan
monelle lapselle ja nuorelle
ja tämän teoksen myötä
myös hänen oppinsa jäävät
kirjoihin ja kansiin. Vilpittömällä otteellaan hän on
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Ylivieskan ensimmäistä
2019 syntynyttä vauvaa
onnittelemassa

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Ylivieskan
paikallisyhdistyksen ja Yhteisestä Ovesta ry/Tuokiotuvan väki kävivät yhdessä
tervehtimässä Ylivieskan
ensimmäistä tänä vuonna
syntynyttä vauvaa. Johanna
Viitalan uutuusteos "Eläja Juha Kamulan perheeseen
myksellisiä polkuja esittä2.1.2019 syntynyt pikku
vään tanssiin".
prinsessa sai tulisina lahjakortin valokuvaukseen,
onnistunut luomaan uutta lämpimän torkkupeiton
opetuskulttuuria ja haluaa sekä lisäksi kauniin turvamyös jakaa sen muille tä- lonkeronkin sormeiltavaksi.
män teoksen kautta.”Tämän Samalla toivotettiin vauva
kirjan kautta haluan siirtää vanhempiensa kanssa tervevuosien saatossa oppimaani tulleeksi MLL:n toimintaan
myös muille, jotta voitai- tapaamaan muita perheitä
siin helpottaa elämyksien esimerkiksi perhekahvilaan.
tuottamista myös tuleville
Voidaan jo sanoa, että
sukupolville.” Vuosikym- nyt toista kertaa toteutettu
menien jatkuneen uransa vuoden ensimmäisen vauvan
jälkeen hänen silmistään muistaminen on tullut jäähuokuu edelleen ohjaa- däkseen. Sujuvaa yhteistyötä
misen ja opettamisen palo näiden lapsiperheiden ja
ja se tuskin tulee koskaan ikäihmisten hyväksi töitä
sammumaan.
tekevien järjestöjen kansAlkusanoissa Viitala osu- sa jatketaan muutoinkin.
vasti toteaakin ”Kiitollisena Viime vuonna Tuokiotuomistan teoksen tanssijoil- valla nimittäin kudottiin
leni, kanssatoimijoilleni, yhteistyössä ihastuttavia
taustavoimille, kannustajille, junasukkia, jollaiset lahjoitanssimme kokijoille ja tettiin jokaiselle Ylivieskassa
tukijoille Pyhäjärvellä, Jokilaaksoissa ja kautta maan.
Lämmin kiitos viidestä
tanssivuosikymmenestä!”
Se kiteyttää hyvin Viitalan
lämminhenkisen olemuksen
ja tanssi ei varmasti tähän
lopu.

Johanna Kamula, Sirkka Dag, Kati Arvola sekä tietenkin pikkuprinsessa.
2018 syntyneelle vauvalle.
Myös tänä vuonna tullaan
ilahduttamaan kaikkia uusia
Ylivieskan vauvoja samalla
tavalla. Lahjoja onkin jo
valmiina ja niitä voi käydä
hakemassa Tuokiotuvalta
sekä MLL:n perhekahvi-

loista.
Onnittelukäynnillä olivat
mukana Kati Arvola MLL
Ylivieskan paikallisyhdistyksestä sekä Tuokiotuvalta
Irene Visuri ja isoäidin
neliöt peittoon virkannut
Sirkka Dag.

Kirkkoherra Eija Nivala
asetettiin virkaansa

Elina Kytökorpi

Sunnuntaina 17.2.2019
asetettiin virkaan Ylivieskan

11. kirkkoherra Eija Nivala. ti piispa Jukka Keskitalo
Virkaan asettamisen toimit- avustajineen.

Ristikoiden ratkaisut
••••••MASKARA•U•
••••••U•U•S•ALLA
••••••LUURI•L•J•
••••••A•R•AITAUS
KÖYSI•TAE•••O•U•
I•M••OT•SYKE•ASU
ROMU•PISTIN•L••N
A•Ä••E••I•AJOKKI
HÄLY•TYÖ••L•G••K
D•L••T••••LUOKSE
UTELIAS••TI••O•K
S••A•J•MAA•HERMO
•AUKEAVA•KOE•I••
T••A••O•ASPI••••
IRAN•RIITA•NUPPU
SALATA•H•••Ä•I•H
K•K•U•JOKO•••L•R
AVAUTUA•A•URAKKA
T•J•T•ETSIN•IK•T
AJATUS••A•I•EA•A

Virkaan asettamisessa piispa Jukka Keskitaloa avustivat kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tarja Koutonen (vas.), lääninrovasti Kari Tiirola, rovasti Timo Määttä ja vs.
kappalainen Eeva-Kaisa Laakko. Kuva Jussi Leppälä.
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Simonpuiston
Tintti-eskareiden runoja
Myyrien
runoja

Simonpuiston Tintti-eskarit viettivät Runebergin
päivää paistaen ja maistaen Runebergin torttuja sekä
laatimalla omia runoja. Liitteenä päivän tuotantoa.

Hiirten
runo
Runo rupisammakko
sanoi kerran suu.
Susi huusi luu.
Susi kiipesi puuhun
otti sieltä luun.
Kissa tuli, söi suden ja nuoli puun.
Kissa putosi puusta,
luu tuli suusta.
Se oli suden luu!
Susi putosi puusta.
Kissa meni susen selkään.

Ei ole totta,
autoa ajoi rotta.
Pusi pusi
sanoi susi.
Lumihiutale tippui,
kumihiutale littui.
Kuusi metsässä oli.
Vanha puu kaatui.
Ja kaikki puut kaatui.
Pupu, supu, kupu, luku.
Kuusi tipahti alas mäeltä
lumiukon päälle.
Lumiukko liiskaantui.
Sitten lumiukon hattu
oli aivan liiskana.
Runeberg meni kauppaan.
Osti karkkia.
Elävä lumiukko meni ostamaan
talveksi ruokaa.
Lupu ja Tupu
kävi superparkissa.
Ne ajoi formuloilla,
ihan oikeilla formuloilla,
Koska siellä oli formularata.
Söin pelkkää pullaa kotona.

Mielipide

Caruna osoitti maanomistajien
oikeusturvan
Nykyisen hallituksen ohjelmaan kirjattiin lunastuslain
muutostarve vajaa neljä
vuotta sitten. Virkamiesten
nihkeän suhtautumisen ja
poliittisen ohjauksen puuttuminen oikeusministeriössä
johti siihen, ettei lakimuutosta tällä hallituskaudella
ehditty tehdä. Monet maanomistajat ympäri maata
ovat jo pitkään tienneet
lunastuslain puutteet ja
korvaustasojen epäsuhdan.
On halvempaa lunastaa
maanomistajilta maata kuin
aidosti neuvotella ja sovitella parhaimman ratkaisun

löytymiseksi.
Caruna osoitti Pudasjärvi-Ranua -sähkölinjan
tutkimuksessa lunastuslakia hyödyntävien yritysten
asenteen. Maanomistajista
ei paljon tarvitse murhetta
kantaa saati neuvotella heidän kanssaan, kun voi suotuisaa lunastuslakia hyväksi
käyttäen viedä maanomistajien maat ilmoitustyyliin.
Samalla Caruna unohti
tuolla työmaalla ilmoittaa
maanomistajille selvitystyöhön kuuluvista metsänhakkuista etukäteen. Vaikka
työn toteutuksen tekivät

urakoitsijat, on yhtiöltä selvä
signaali heille asenteesta,
miten maanomistajia voimalinjayhtiöt kohtelevat.
Samaa viestiä on tullut
paljon eri puolilta maata.
Linjoja rakentavat yhtiöt
polkevat häikäilemättä
maanomistajien etuja. Koska
laki antaa yhtiöille mahdollisuuden aina puoli-ilmaiseen maan käyttöoikeuden
ryöstöön, ei neuvotteluhaluja
tarvitse lainkaan.
Nykyien lunastuslaki on
tullut perusteiltaan voimaan silloin, kun maata
piti sähköistää. Monet lain

tavoitteet ovatkin niiltä vanhoilta ajoilta. Nyt ajat ovat
toiset ja linjoja rakentavilla
yhtiöillä on enemmän euron
kiilto silmissä kuin yhteiskunnan palvelualttius. Siksi
lunastuslain uudistaminen
pitää ottaa ehdottomasti
tulevan hallituksen ohjelmaan. Maanomistajia on
riistetty jo riittävästi.
Juha Pylväs
Kansanedustaja (kesk),
Agronomi
Ylivieska
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Apteekkarin kynästä

BIOLOGIAA?

Uutiset ovat viime aikoina kertoneet uuden biologisen
migreenilääkkeen saatavuuteen ja kustannuksiin liittyvistä
ongelmista. Näissä uutisissa on tullut hyvin esille pari
oleellista biologisiin lääkkeisiin liittyvää seikkaa: ne ovat
usein tehokkaampia ja muutenkin parempia kuin perinteiset
lääkkeet (hyvällä syyllä voidaan puhua täsmälääkkeistä),
mutta ne ovat myös merkittävästi kalliimpia.
Mitä nämä biologiset lääkkeet eroavat perinteisistä
lääkkeistä? Ero löytyy valmistusmenetelmästä: biologisia
lääkkeitä tuotetaan elävissä soluissa tai ne ovat näistä peräisin. Toki jo pitkään on käytetty tällaisia lääkkeitä, kuten
esimerkiksi rokotteita. Useimmiten biologisella lääkkeellä
tarkoitetaan bioteknologisia lääkkeitä, joiden vaikuttavat
aineet ovat valkuaisaineita. Tällaisia vaikuttavia aineita
terve elimistö tuottaa myös itse. Nämä lääkkeet tulevat
koko ajan ajankohtaisemmiksi, sillä merkittävä osa nyt
kehitteillä olevista lääkkeistä on biologisia.
Biologisia lääkkeitä käytetään tällä hetkellä muun muassa
tulehduksellisten reumasairauksien, psoriasiksen, astman,
kroonisten suolistosairauksien ja syöpätautien hoidossa, ja
nyt uusimmalla tulokkaalla hoidetaan vaikeaa migreeniä.
Nivelreumaan löytyy apteekin hyllyltä jo useita biologisia
lääkkeitä, jotka rauhoittavat tehokkaasti sairauteen liittyvää tulehdusta. Niitä aletaan käyttää yleensä silloin, kun
perinteiset reumalääkkeet eivät ole tehonneet riittävästi.
Monen nivelreumaa sairastavan potilaan toiminta- ja
työkyky on parantunut merkittävästi näiden lääkkeiden
ansiosta. Syövän hoitoon on kehitetty biologisia lääkkeitä,
joilla on huomattavasti vähemmän haittavaikutuksia kuin
perinteisillä solunsalpaajilla eli sytostaateilla. Biologinen
lääke voi vaikuttaa suoraan syöpäsoluun, jolloin vaikutukset
terveisiin soluihin ovat vähäisempiä.
Kuten kaikilla lääkkeillä, myös biologisilla lääkkeillä on
haittavaikutuksia. Yleisimpiä haittoja ovat yliherkkyysreaktiot sekä lisääntynyt riski sairastua infektioihin eli
tulehduksiin. On myös mahdollista, että elimistö alkaa
tuottaa vasta-aineita lääkettä kohtaan. Tämä voi vaikuttaa lääkkeen tehoon ja turvallisuuteen. Vasta-aineiden
muodostusta seurataankin biologisen lääkehoidon aikana
säännöllisesti verikokein. – Biologisten lääkkeiden valmistusta ja jakelua valvotaan hyvin tarkasti. Jokaisen potilaan
käyttämä valmiste voidaan tarvittaessa jäljittää, koska
toimitetun lääkkeen erätiedot on tallennettava apteekissa.
Biologiset lääkkeet annostellaan liki aina suonensisäisesti.
Apteekista toimitettavat lääkkeet ovat useimmiten sellaisia,
jotka potilas voi oppia itse kotona pistämään. Biologisten
lääkkeiden säilyvyys on huonompi kuin perinteisten lääkkeiden, siksi niitä ei yleensä ole apteekissa isoa varastoa
tai ne tilataan tarvittaessa. Useimmiten vaaditaan myös
jääkaappisäilytystä.
Biologisten lääkkeiden kehitystyö ja valmistaminen on
vaativaa ja kallista, ja siksi ne ovat kalliita. Toisaalta niiden
käyttö voi vähentää terveydenhuollon muita kustannuksia
ja lisätä jopa potilaan elinvuosia. Tätä yritetään huomioida lääkekorvauksissa siten, että Kela korvaa biologisia
lääkkeitä mutta vain tarkoin rajatuille potilasryhmille.
Biologisten lääkkeiden kopiolääkkeitä kutsutaan biosimilaareiksi. Kyse ei kuitenkaan ole samanlaisista kopiolääkkeistä kuin perinteisissä lääkkeissä, joissa vaikuttava aine
on sama. Biosimilaarit eivät kuulu apteekin lääkevaihden
piiriin, vaan lääkärin on harkittava potilaallensa soveliain
lääkevalmiste. Biologisten lääkkeiden yleistyessä myös
biosimilaareja tulee lisää markkinoille, ja samalla kilpailu
laskee hintatasoa.
Alussa mainitsemani biologinen migreenilääke tulee
(erittäin) rajatusti korvattavaksi huhtikuun alusta.
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan Ykkösapteekki
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Kirjaston vinkit
Rikoksia sodan varjossa
Mikko Porvali: Kadonneen kaupungin varjo. Atena. 2018. 271 s.
Mikko Porvalin Karelia
Noir -sarja on ollut virkistävä poikkeus historiallisten
rikosromaanien joukossa,
sillä Helsingin sijaan tapahtumat sijoittuvat Viipuriin.
Kadonneen kaupungin varjo
on etsiväkaksikko Johannes Kähösen ja Salomon
Eckertin tutkimuksista
kertovan trilogian päätösosa. Ensimmäinen osa
Sinisen kuoleman kuva
kuvasi 1920-lukua, toinen
osa Veri ei vaikene 1930-luvun oikeistoliikehdintää
päättyen talvisotaan ja Viipurin pommituksiin. Nyt
Porvali ottaa käsittelyynsä
jatkosodan ja sodan jälkeisen
ajan. Jokaisessa teoksessa
Porvali kuvaa tutkimusmenetelmien kehittymistä

ja poliisin tasapainoilua
poliittisten ääripäiden välillä.
Päähenkilöinä Kähönen ja
Eckert ovat sopivasti erilaisia: edellinen noudattaa
lain kirjainta, jälkimmäinen
kiertää lakia ja ottaa sen
tarpeen vaatiessa omiin
käsiinsä.
Porvali on kertonut halunneensa kuvata rikospoliisin työn todellisuutta,
sitä että tutkittavana on
yhden sijaan kymmeniä
tapauksia samanaikaisesti.
Sarjan tässäkin osassa riittää
tapahtumia. Uudella rajalla
Neuvostoliiton puolelle joutuu kolme miestä, jotka olisi
saatava takaisin Suomeen.
Jatkosodan alussa Viipuri
vallataan takaisin, mutta
venäläiset ovat miinoittaneet

kaupungin räjähteillä, joiden
mekanismi aiheuttaa päänvaivaa – lopulta purkamiseen
käytetään apuna jopa Säkkijärven polkkaa. Kähönen
seuraa desanttien liikkeitä ja
Eckert yrittää tunnistaa sotavankien joukosta vakoojat.
Kun Neuvostoliitto rauhan
solmimisen jälkeen vaatii
sotavankien palauttamista,
kuljettavat miehet vakoilijoiksi koulutettuja Tornion
kautta Ruotsiin. Sodan
jälkeen Kähönen toimii
nimismiehenä Kuhmoisissa.
Kähöselle tuttu vanhempi
pariskunta kuolee, ja vaikka
kuolema on luonnollinen,
odottaa häntä yllätys. Miehen henkilöllisyyden selvitys
vaatii vuosien työn ja nivoutuu yllättäen teoksen alussa

kuvattuihin tapahtumiin
ja Eckertin sukutaustaan.
Porvali on rikostutkija
ja historioitsija. Rikoshistoriasta kiinnostuneille
Porvalin teokset antavat
paljon, sillä kuvatuista tapahtumista monet, kuten
Poikkijärven postiryöstö ja
poliisikuolemat, pohjautuvat
todellisuuteen. Yksittäisiä
tapauksia mielenkiintoisempi on silti teosten miljöö
ja ajankuva. Porvali kuvaa
koskettavasti niitä, jotka
menettivät kotiseutunsa.
He eivät menettäneet vain
maallista omaisuuttaan,
vaan ”sosiaaliset ympyränsä:
työpaikan, ystäväpiirin, usein
parisuhteen, kantaravintolat,
urheiluseurat ja näytelmäkerhot”, sen näkymättömän,

jota ei ”osattu purkaa sanoiksi”. Teokset etenevät
ajallisesti päätä huimaavaa
vauhtia, mikä onkin ainoa
moitittava seikka. Olisin
toivonut, että tekijä olisi

malttanut hidastaa vauhtia,
sillä Viipurissa ja näiden
etsivien parissa olisi viihtynyt pitempäänkin.
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). Klo 12 Ompeluseura.
Su klo 12 Pelituokio (Skip-Boa, Rummikubia ym)
Muuta lähiviikkojen ohjelmaa (muutokset mahdollisia – viimeisin
tieto tuvalla ja www.facebook.com/tuokiotupa ):
To 21.2. klo 8-10 Kunto-ohjaaja Veikko Taka-Eilola ohjaa ja opastaa
kuntosalilla. klo 13 Kustannusten muodostuminen taloyhtiössä. Asiantuntijana isännöitsijä Heidi Simonen, OPKK Ylivieska Aiheina mm:
mistä yhtiövastike koostuu? miten ennakoida ylimääräisiä menoja?
Kylppäriremontti? – kuka maksaa ja mitä? Kysy – Heidi vastaa.
Pe 22.2. klo 13 Älylaitteen välähdys! Älylaitteiden opastusta pienryhmissä. Varaa paikka! klo 13 (5 paikkaa) Perusasiat haltuun 1 (TÄYNNÄ) klo 14.30 (5 paikkaa) Sekaryhmä (VAPAITA PAIKKOJA).
Peruasiat haltuun 2. Myös jatkoryhmäläiset voi ilmoittautua tähän.
La 23.2. klo 10-18 Hyvinvointikeskus Fysiomotionilla HYVÄNTEKEVÄISYYSPÄIVÄ - jo pienelläkin osallistumisella saadaan
yhdessä paljon hyvää aikaan! Fysiomotion lahjoittaa päivän osallistumismaksut suoraan lasten, nuorten ja ikäihmisten hyvinvointiin.
Toiseksi kohteeksi FM on valinnut Pelastakaa Lapset ry:n ja toiseksi
kohteeksi Yhteisestä Ovesta ry/Tuokiotuvan. Tuokiotupa huolehtii
kampanjapäivän kahvituksesta yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa.
Vapaaehtoiset kahvimaksut lahjoitetaan keräykseen. Kahvituksessa
meitä auttaa talkoovoimin Jokilaakson Paintball ry. Tervetuloa
tutustumaan hyvänmielen tempaukseen ja vaikka kahvikupilliselle!
Ma 25.2. klo 10.15 Lähdetään yhdessä Kotikartanoon laulamaan.
Yhteiskyyti tuvalta. klo 13 Ruusupuutarha - Topin matkakertomuksia
maailmalta sanoin ja kuvin. Tervetuloa seuraamaan – katsomaan ja
kuulemaan!
Ti 26.2. klo 12 Keskustelutuokio. Aihe: ”Vanhankansan sananlaskujen
viisaus” Maire-Liisa Salmela johdattelee aiheeseen. Tuokion lopuksi
päätetään yhdessä seuraavan kuukauden aiheesta. Keskustelutuokio
aina kk:n viimeinen tiistai.
Ke 27.2. klo 13 Juhlistamme huomista Kalevalan -päivää ”etkoilla”
ja vietämme yhdistettyä yhteislaulu- ja runotuokiota klo 13-14.30.
Kirjaston Runoryhmä vierailee laulutuokiossamme. Tervetuloa!

Ke 27.2. Seuraava jäsenkirje ja kuukausiohjelma ilmestyy – hae
omasi tuvalta.
HUOM! Muista ilmoittautua ja varata ajoissa paikkasi:
La 2.3. klo 18 ”Älä jätä sinua yksin” – Ritva Oksasen koskettava
konsertti. Runoja ja musiikkia, säest. Pedro Hietanen. Liput 18
e. SITOVAT VARAUKSET Tuokiotuvalta viimeistään ma 25.2.
Pe 22.3. klo 19 ”Kinkku kylmänä” – Aamuvirkkujen riemukas
komedia. Liput 12 e. SITOVAT VARAUKSET Tuokiotuvalta
viimeistään ma 18.3. Esitys ja väliaikakahvit vapaaehtoisille maksuton (mutta muista ilmoittautua). Kyyti tuvalta klo 18.30. Varaa
ilmoittautumisen yhteydessä.
To 14.3. YLLÄTYSRETKI klo 10 – n 15.30. Tiedot tuvalla. Ilmoittaudu viimeistään 7.3.
Tapaamisiin Tuokiotuvalla, tervetuloa!

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!
SENIORIkahvilat avoinna seuraavan kerran:
Ti 5.3. klo 13-15 Sorviston SenioriKahvila avoinna – liukasta laskiaista! Senioritanssiesityksiä ja mahdollisuus halukkaiden kokeilla
itsekin. Bingo.
Ke 13.3. klo 13-15 Vähäkangas-Pylvään SenioriKahvila avoinna.
KirjaVinkkausta! Kirjastosta Marita ja Janne esittelevät uutta ja
vanhaa, kiinnostavaa luettavaa sanoin ja kuvin. Mahdollisuus myös
lainata kirjat mukaan.
Ke 20.3. klo 13-15 Raudaskylän SenioriKahvila Iidan kammarissa
avoinna.
Jos haluaisit tulla SenioriKahvilaan, mutta sinulla ei ole kyytiä, soita
Tuokiotuvalle, puh 044 987 2896 ja 044 987 2895. Järjestellään kyyditys!
Seniorikahviloiden aukioloajat:
Sorviston kylätalo: kuukauden ensimmäinen tiistai.
Pylvään kylätalo: kuukauden toinen keskiviikko.
Raudaskylä: kuukauden kolmas keskiviikko (Iidan kammari, Raudaskylän kristillinen opisto)
Lisäksi:
Joka maanantai klo 13 pelataan ”tuppia” Sorvistossa. Järj. Sorviston
Kyläyhdistys.
Joka keskiviikko klo 16 Bocciaa Sorvistossa joka keskiviikko. Uudet
pelaajat tervetuloa! Järj. Sorviston Kyläyhdistys.
Tervetuloa tapaamaan ikätovereita ja pitämään kylähenkeä vireänä!

Ylivieskan Moottorikerho
Ylivieskan Moottorikerhon vuosikokous pidetään perjantaina
1.3.2019 klo 18 alkaen kerhotiloissa, Mattilantie 1. Esillä
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa kaikki mukaan, tarjotaan
kahvia ja pullaa. Hallitus.

Pohjois-Pohjanmaan
kesäyliopisto
Ikääntyvien yliopiston luento ikääntyville ja muille kiinnostuneille, Akustiikassa, Koulukatu 2. 27.2.2019 klo 14.00-16.00
Miksi minä olen tällainen? Persoonallisuuden ja sosiaalisen
käyttäytymisen kehitys. Emeritaprofessori Lea Pulkkinen, JYU
Ikääntyville vapaa pääsy! Tervetuloa!

Vasemmistoliitto
VASEMMISTOLIITTO KEVÄTKOKOUS
Ylivieskan vasemmistoryhmä ry:n KEVÄTKOKOUS
PE 1.3.2019 klo 17:00 Kahvila konditoria Häggmanilla,
Rautatiekatu 8. Tervetuloa!

Viikko-Tori
Ilmoita
Vuokrattavana
päätyhuoneisto
ilmaiseksi Omakotitalon
lähellä Alavieskan keskustaa
Vuokrattavana
Lukkarinkatu 4 (28,5 m2)parvekkeellinen yksiö 445 €/kk (+sähkö
& vesi) vapaa 1.3. Hermannintie
4 (62,5 m2) kaksio (sauna, terassi
2 kpl) 550€/kk (+sähkö & vesi)
vapaa 1.4. Molemmat huoneistot
viihtyisiä ja mukavilla paikoilla.
1kk vuokravakuus, jonka voi
maksaa pikkuhiljaa. Terveisin
mukava vuokraisäntä Petri. p.
044 555 4264

vapaana. Asunnon koko 52 m2,
vuokra 375 euroa sisältää veden ja
sähkön. Tiedustelut 045 664 6488.

Ostetaan
Mönkijä 2- tai 4-vetoinen puh.
040 812 1379.
Traktori Zetor tai vastaava 2/4wd
puh. 040 706 1749.
Pulpetti/rattivene moottorilla tai
ilman puh. 040 706 1749.

Viihde
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7. Tunnus oli SF vuoteen
1993.
8. Jack Nicholson ja Morgan
Freeman.
9. Lundinkankaalla.
10. Seitsemän: Alkaid,
Mizar, Alioth, Megrez,
Phecda Merak ja Dubhe.
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Yhteystiedot
Postiosoite:

Ilmoitushinnat
Viertotie 8 A 2,
84100 Ylivieska
Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Etusivu
Sisäsivut
Takasivu

1,50 €/pmm +alv
1,20 €/pmm +alv
1,30 €/pmm +alv

Puhelin:

040 5300 600 (klo 10-17)

Järjestöpalsta

20 €/kerta

Sähköposti:

toimitus@vieskanviikko.fi

Rivi-ilmoitukset Ilmaiset yksityishenkilöille

Materiaalin
toimitus:

Marko Virkkula
ilmoitukset@vieskanviikko.fi

Internet:

www.vieskanviikko.fi

Päätoimittaja:

Sitoutumaton kaupunkilehti
Ilmestyy torstaisin
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1. Liikenne- ja viestintäministeri.
2. Punaisia.
3. Marvel Comics (om.
Walt Disney).
4. Antonio Giovinazzi.
5. Yksi euro oli 5,94573
markkaa.
6. Arttu Wiskari.
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Kuka mitä häh -vastaukset
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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.

© 2018 Marko irkkula
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• Sähkösuunnittelu

10 vuoden kokemuksella jatkamme entisen Sähkösaaren tiloissa

• Sähkösuunnittely
• Asennustarvikemyynti
• Moottorimyynti
• Asennukset urakka- ja laskutustyönä
• Teleasennukset
• Lämpökamerakuvaukset
• Hälytysjärjestelmät ja kamerat

• Asennus

SähkötarvikeKAIKKI •
SÄHKÖPALVELUT
myymälä
UUDESTA YRITYKSESTÄ!

KAIKKIA AKKUJA
SAATAVANA
MYÖS ROMUAKKUJEN
KERÄYS

POHJANMAAN AKKU
RAUHALANTIE 66, YLIVIESKA
PUH. 0500 389 117

10 vuoden kokemuksella jatkamme entisen Sähkösaaren tiloissa

• Sähkölaitekorjaukset

• Sähkösuunnittely • Asennustarvikemyynti • Moottorimyynti
• Asennukset urakka- ja laskutustyönä • Teleasennukset
• Lämpökamerakuvaukset • Hälytysjärjestelmät ja kamerat
Savelantie 1, 84100 YLIVIESKA

Luotettavaa tilitoimisto- ja
isännöintipalvelua

Mikko 044 3341 633 Teemu 044 3341 630
Jukka K 050 564 5847

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

AJANVARAUS 08-424 681

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

Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 5.3.

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

jounimikkola.com

- Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan at
- laitoshuoltaja AT
- toimitilahuoltaja AT
- Turvallisuusalan at

HAE NYT!
YHTEISHAKU
19.2.-12.3.
2019
KOULUTUKSIA
NUORILLE JA AIKUISILLE!
jedu.fi/koulutuskalenteri
TAI skannaa QR-koodilla koulutuksiin
Seuraa somessa! @jeduofficial #jeduofficial #jedukouluttaa

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

• Asuntokauppojen

Raitatie 8, YLIVIESKA
0400 295 030, 040 768 8351

Humanistiset ja taidealat:
- mediapalvelujen toteuttaja
Palvelualat:
- turvallisuusvalvoja
Terveys- ja hyvinvointialat:
- lähihoitaja

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

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

JEDU.FI

PERUSTUTKINNOT

LISÄTIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT:

Torikatu 3, Ylivieska

Seuraava Vieskan Viikko
ilmestyy torstaina 7.3.2019!

YLIVIESKA

AMMATTITUTKINNOT

Myymälä (08) 420 511

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

KOULUTUSKESKUS

JA H
TK A
UV E N
A YT
HA
KU

vieskanviikko.fi

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

YLIVIESKAN
OIKEUSAPUTOIMISTO
Toimipaikat Ylivieskassa
ja Haapajärvellä
Asiakaspalvelu avoinna
klo 9.00-11.00 ja 13.00-15.00
Ajanvaraus 029 566 1300
Velkaneuvonnan ajanvaraus:
Ylivieska 029 566 1312
Haapajärvi 029 566 1311

