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AVOINNA JOKA PÄIVÄ
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Keskustan
Vaalihulinat!
Lauantaina 9.3. klo 10-14
Kirppis Ruususen pihalla

Ilmapalloja ja ohjelmaa lapsille
Juha Pylväs tavattavissa klo 10-11

Maksaja Keskustan Ylivieskan kunnallisjärjestö

www.vieskanviikko.fi
Tervetuloa kotiputiikkini avajaisiin
Perjantaina 8.3. ja lauantaina 9.3. klo 11-17
Perjantaina juhlitaan naistenpäivää!
Esillä kauniit Evelace-alusasut,
koko perheelle juhlaan ja arkeen!
Avajaistarjouksia

Myös lahjakortteja

Arvontaa ja kahvitarjoilu
Avajaisten jälkeen putiikki avoinna sopimuksen mukaan!

Lauantaina 16.3. klo 10-14
Citymarketin pihalla

Anja Saari
040 545 3124

www.vieskanviikko.fi

Tavattavissa myös muita
eduskuntavaaliehdokkaita
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Seuraava Vieskan Viikko
ilmestyy torstaina 21.3.2019!
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PUUMESTA YLIVIESKA

0400 890 276
0400 223 744

Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 19.3.

Musta, valkoinen
harmaa
Kuusi
B-laatu

20x170 Hirsipaneeli

Oulaisten Maalauspalvelu
Alila & Saukko

Kuusipaneeli
Kantri valkoinen
Päätypontattu
Piilonaulaus

15x120 STS Saunapaneeli

anja.saari@evelace.fi • www.evelace.fi/anjasaari

Makkaraa ja mehua
Juha Pylväs tavattavissa klo 10-11

Tervetuloa
juttelemaan!

Matalankuja 10
84100 Ylivieska

14X120 STP
-

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

www.oulaistenmaalauspalvelu.com

AVOINNA:
ma-pe 7.30-16.30
TERVETULOA!

SE PALVELEVA PUUTAVARALIIKE!

ENSI KESÄN
TALOPAKETIT
SINULLE SUUNNIMYYDÄÄN NYT!
ETIT
TALOPAK
ASTA JO
ALAVIESK

50

AJAN
VUODEN
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

ALUEEN TALOPAKETTIMYYNTI
SUORAAN TEHTAALTA:
Tapani Yrjölä

044 730 9238
tapani.yrjola@vieskanelementti.fi

PERJANTAI 15.3. Klo 19.00
YLIVIESKAN KULTTUURIKESKUS
AKUSTIIKKA

Liput 28€ (+toimitusmaksu)

ILKKA VAINIO TUOTANTO
www.ilkkavainio.fi

WWW.VIESKATALO.FI

Musiikin myynti ja jakelu:

Päivyri

Ylivieskassa 7. maaliskuuta 2019
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Pääkirjoitus
Talviloma alkaa olemaan
loppusuoralla ja kelit olivat
ihan kohtuullisia muutamia
yöpakkasia lukuunottamatta. Itse en lomaa kerennyt
sen kummemmin viettämään, mitä nyt pidennetyn
viikonlopun poissa näistä
maisemista. Tänäkin vuonna
Ylivieskan Sputnikin pihalle
oli tehty mukavan kokoinen
pulkkamäki, tosin itse ohikulkiessani en nähnyt siellä
laskijoita. Olisikohan kylmä
tuuli verottanut ulkoilijoita.
Aurinko kuitenkin päiväsaikaan lämmittää jo ihan
kivasti eli eiköhän se kevät
ala pikkuhiljaa tulemaan ja
eihän kesään ole enää edes
montaa kuukautta.
HHH
Hiihtokeli vielä näyttävät

jatkuvan vaikkakaan kisamenestystä ei suomalaisille
juurikaan tullut. Laskiainen
on myös takanapäin ja koska
se on pääsiäistä edeltävä
juhla niin seuraava työn
katkaiseva pidennetty tauko
lähestyy. Tosin onhan siihen
vielä puolitoista kuukautta.
Laskiaispullat jäivät omalta
osaltani tänä vuonna kauppojen hyllyille, ne vain eivät
koskaan ole olleet minulle
suurinta herkkua. Ainainen
keskustelun aihe kuitenki
on sen täyte, eli suosiiko
hillo- vai mantelitäytettä.
Makuasioistahan on turha
kiistellä, mutta itse valitsisin
mantelitäytteellä ja sitä saisi
olla runsaasti. Ehkä vuoden
kuluttua leivon itse pullaa
ja laitan vaikka molempia
täytteitä.

Nimipäivät
HHH
Järjestöt kokoontuivat
viime kuun loppupuolella
vapaaehtoistoiminnan info-tilaisuuteen, jonka olivat
järjestäneet ALVA-hanke
sekä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Tarkoituksena
heillä on tiivistää yhteistyötä
eri järjestöjen kesken sekä
parantaa tiedonvälitystä.
Paikalle oli saapunut useita
kymmeniä järjestöaktiiveja
ja vapaaehtoisia Ylivieskasta
ja lähialueilta. Tilaisuudessa
eri toimijat pääsivätkin kasvotusten tapaamaan muita
järjestöjen edustajia ja vapaaehtoisia sekä kuulemaan
samassa tilanteessa olevien
kokemuksia. Eräänä pinnalle
nousseena asiana pidettiin
tilojen puutetta, sillä yhdistykset kamppailevat jatku-

vasti sen ongelman kanssa.
Tällaiset kokoontumiset
ovatkin erittäin tärkeitä varsinkin nyky-yhteiskunnassa,
koska järjestöjen toiminnan
merkitys kasvaa entisestään.
Toivottavasti jatkossa niihin
panostetaan enemmän myös
kaupungin puolelta.

Aurinko

Aurinko nousee Ylivieskassa klo 7:10 ja laskee
klo 17:57. Päivän pituus on 10 h, 47 min.

Jokirannan keittiön ruokalista

Maanantai: Lohikeitto, suolakurkku, pehmeä
leipä
Tiistai: Broilerpihvit, riisi, lämmin currykastike,
raejuusto-porkkanaraaste
Keskiviikko: Ohrapuuro, soppa, leikkele
Torstai: Maksapihvit, perunat, ruskea kastike,
kaali-kurkku-melonisalaatti, puolukkasose
Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Ylivieskan Kameraseuran
näyttely Akustiikassa
Maaliskuun ajan Yliivieskan
Akustiikassa on mahdollisuus käydä tutustumassa
Ylivieskan Kameraseuran
valokuvanäyttelyyn. Näyttelyn avajaisia vietettiin
lauantaina 2. maaliskuuta ja
talviloman jälkeen se on auki
perjantaihin 29. maaliskuuta
saakka. Esillä on yhteensä
kuusikymmentä teosta, jotka
ovat viidentoista seuran
jäsenen otoksia. ”Yhteensä
kameraseuraamme kuuluu

vähän alle kolmekymmentä
jäsentä, joista ylivieskalaisten
lisäksi on mukana jäsen
sekä Sievistä, Oulaisista
että Reisjärveltä. Mukaan
seuran jäseneksi voi liittyä
kuka tahansa valokuvaamisesta kiinnostunut”, kertoo
Ylivieskan Kameraseuran puheenjohtaja Vilho
Kallio. ”Mukaan tähän
näyttelyyn pääsivät kaikki
ne jäsenet jotka halusivat
tuoda otoksiaan esille. Se

Kuukauden kuva

Ylivieskan kameraseuran helmikuun kuvaksi valittiin
Anssi Hietaharjun "Talvimökki".

Torstai 7.3. (vk 10): Tarja, Taru, Taika
Perjantai 8.3: Vilppu
Kansainvälinen naistenpäivä
Lauantai 9.3: Auvo
Sunnuntai 10.3: Aurora, Aura, Auri
1. paastonajan sunnuntai
Maanantai 11.3. (vk 11): Kalervo
Tiistai 12.3: Reijo, Reko
Keskiviikko 13.3: Erno, Tarvo, Ernesti
Torstai 14.3: Matilda, Mette, Tilda

Ateriapalvelun ruokalista

Torstai: Broileripata, keitetty riisi, juustovihannessalaatti, suklaakiisseli
Perjantai: Kalakeitto, lihaleikkele, vatkattu aprikoosipuuro
Lauantai: Jauhelihakiusaus, punajuuriviipaleet,
mustaherukkakiisseli
Sunnuntai: Karjalanpaisti, perunamuusi, sienisalaatti, sitruunakiisseli
Maanantai: Jauhelihaperunalaatikko, kaalipuolukkasalaatti, karpalokeitto
Tiistai: Metsästäjänpata, perunat, persikkasalaatti,
omenakiisseli
Keskiviikko: Porojuustokeitto, herkkukurkku,
vispipuuro
Torstai: Silakkapihvit, perunamuusi, kastike,
porkkanaraaste, mangokiisseli

Kuka mitä häh?
Vilho Kallio on seuran pitkäaikainen puheenjohtaja ja
näyttelyssä on esillä kolme hänen lintuaiheista otostaan.
onkin seuramme eräs perusperiaatteista, että kaikki
pääsevät kokemusvuosista
riippumatta mukaan.”
Ylivieskan Kameraseura
on rekisteröity jo vuonna 1961, mutta 80-luvun
taitteessa oli muutama hiljaiselon vuosi. Nyt seura
on kuitenkin jo pitkään
toiminut yhtäjaksoisesti
ja kokoontumisia heillä
on kerran kuukaudessa.
Tällöin valitaan myös aina
kuukauden kuva, joita myös
Vieskan Viikossa julkais-

taan säännöllisesti. ”Akustiikassa meillä oli nättely
reilut viisi vuotta sitten ja
viimeisimmäksi olemme
järjestäneet näyttelyn Viron
Viimsissä vuonna 2014.
Tällä kertaa näyttely on
aika luontopainotteinen,
vaikkei mitään yksittäistä
punaista lankaa teemaksi
valittukaan. Mukana on
myös pari erikoisempaa
teosta, jotka on tehty alumiinilevylle. Tervetuloa
tutustumaan näyttelyyn!”
Elina Kytökorpi

1. Minkä nimisellä kappaleella Suomi osallistuu
Euroviisuihin?
2. Minkä maan kanssa Intialla on ollut
ilmataisteluita viime viikolla?
3. Mikä on Tintti-sarjakuvista tutun hajamielisen
professorin nimi?
4. Montako mitalia Suomi sai Seefeldin MMkisoissa 2019?
5. Mitä sukua on Ison-Britannian kuningatar
Elisabeth II?
6. Mikä kappale alkaa sanoilla "Aurinko laskee
selkäsi taa"?
7. Minkä kunnan alueella sijaitsee Suomen ja
Euroopan Unionin mantereen itäisin piste?
8. Kuka ohjasi elokuvan Braveheart - taipumaton
(1995)?
9. Montako tuulivoimalaa sijaitsee Ylivieskan
Pajukoskella?
10. Mikä on vedyn kemiallinen merkki?
Vastaukset sivulla 11.

Seuraava Vieskan Viikko
ilmestyy torstaina 21.3.2019!
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 19.3.

Huomaisitko tästä
oman mainoksesi?

Touhutalo Ylivieska
avaa ovensa torstaina
Sisäleikkipaikkaa alueelle
toivoneiden ei enää tarvitse
odottaa, sillä Touhutalo
Ylivieska aukeaa tänään
talvilomaviikon torstaina.
Touhutalon takana on yrittäjäpariskunta Tomi ja Katja
Petäjäsoja ja sisäleikkipaikka
sijaitsee Savarin alueella
Ruutihaantiellä, tiloissa
jossa he ovat pyörittäneet
Hauskakauppa -myymälää
ja KirppisParatiisia jo usean
vuoden ajan. Innoituksen
Touhutalon perustamiseen
ovat olleet pariskunnan
kolme alle kouluikäistä lasta.
Ylivieskan Touhutalo on
osa saman nimistä ketjua,
jonka pääpaikka on Hämeenlinnassa ja monille
ketju on tuttu Kokkolan
toimipisteestä. Kokkola
onkin ollut lähin paikka
mistä löytyy sisäleikkipaikka,
mutta nyt ei tarvitse enää
matkustaa sinne saakka.
Pääasiallisena kohderyhmänä Touhutalossa ovat 1-12
vuotiaat lapset ja heille paikasta löytyykin monenlaista

neljä päivää kello 10 – 20
välisenä aikana. Sen jälkeen Touhutalo ja entiset
liiketoiminnat ovat auki
joka päivä lukuunottamatta
maanantaita ti-pe 10-19
sekä la-su 12-19. Ainakin
aluksi ruuhka-aikoina aikarajoitus on kaksi tuntia,
mutta syksyn laajennuksen
myötä tästä todennäköisesti
luovutaan. Tilan kapasiteetti
on laskennallisesti viitisenkymmentä lasta sekä lisäksi
mukana olevat huoltajat.
Mitään erikoisia varusteita
ei tarvita, mutta kenkiä
Touhutaloon ei turvallisuus- ja siisteyssyistä sallita.
”Vauhtia liukumäessä saattaa
puuhaa. ”Nyt alkuvaiheessa Siinä vaiheessa avaamme jestämiselle ja muutamia ehdotuksia uusista vem- olla paljonkin, joten kengät
tilaa on noin kaksisataa tiloihin myös laajemman varauksiakin on jo tullut,” peleistä. Mietinnässä on saattavat tökätä ja aiheuttaa
neliötä ja täältä löytyy muun kahvilan ja ruokapuolen. Katja toteaa tyytyväisenä. esimerkiksi pomppulinna, vaaratilanteita. Sen vuoksi
muassa kiipeilyseinä, pallo- Nämä ovat tietysti avoinna Syksyn laajennuksen myötä fyllariallas, autorata sekä sukat ja normaalit joustameri, liukumäkiä, tunne- myös muillekin asiakkaille, myös syntymäpäivien viet- erilaiset pelikoneet. Ne mitä vat vaatteet ovat parhaat.
limaailma, krokotiilirata, mutta siitä ei sen enempää totilat suurenevat ja kävi- eniten toivotaan niin tullaan Tervetuloa tutustumaan
trampoliini sekä erilaisia vielä tässä vaiheessa. Tällä jöiltä toivotaan palautetta toteuttamaan kesän jälkeen sisäleikkipaikkaan, myös
telineitä. Syksyllä valmistuu hetkellä tiloissa on pieni myös uusien välineiden laajennuksen yhteydessä.” avajaistarjouksia on luvastoinen vaihe, jonka jälkeen kahvila, avajaisten jälkeen hankkimiseen. ”Laitamme
Talvilomaviikon vielä sa”, Petäjäsojan pariskunta
tilaa on reilut kolme kertaa valmistusmassa ovat tilat tänne palautelaatikon, jo- ollessa käynnissä Touhutalo toivottaa lopuksi.
enemmän,” kertoo Katja. myös syntymäpäivien jär- hon toivomme saavamme on avoinna ensimmäiset
Elina Kytökorpi

Kallen kolumni

Ylivieskan neljä pilaria
Strategian tekeminen on
valintojen tekemistä. Valitaan ne taistelut, joita ei
saa hävitä. Kaikkea ei voi
voittaa ja ei tarvitsekaan.
Strategian toteuttaminen on
voimavarojen sijoittamista
näihin valittuihin asioihin.
Ylivieskan hyvä tulevaisuus
rakentuu seuraavan neljän
peruspilariin varaan.

toiveet. Omassa listassani
on ensimmäisenä uusi lukio,
joka voisi olla nuorten oma
talo eikä vain koulu. Samalla
tavoin kuin liikuntakeskus
oli alunperin 70-luvulla
säätiön kauskatseisten miesten ideoima nuorisotalo eli
“nuoppari”.
Lisätukea tarvitaan
varhaiskasvatukseen, jotta
se olisi laadultaan ja per1. Kasvatus ja koulutus. heille paras toimintamalli.
Ylivieskassa on aivan poik- Annetaan nuorille etusija
keuksellisen hyvä väestön liikuntapalveluihin ja makikäjakauma. Meillä on lapset setaan lapsiperheille synja nuoret, joita muilla ei ole. nytyspalkkio (tarvittaisiin
Tähän on meillä satsattu, koko Suomessa). Nuorten
mutta ei vielä tarpeeksi, harrastuspalveluiden tulisi
jotta väestörakenne säilyy olla kaupungin silmäterä,
hyvänä.
jottei FCYPAn kaltaisia
Paras taktiikka on antaa katastrofeja päästetä talasten ja nuorten parissa pahtumaan.
työskentelevien unelmoida
ja sitten toteutettava ne 2.Yrittäminen. Miksi meillä

ei ole vielä alueen parhainta
tukea ja etuja yrittäjille?
Tämän strategiaosan voittotaktiikan tietävät yrittäjät
itse parhaiten. Laadukasta
tukea yrityksille on luotukin. Esimerkiksi Centrian
tutkimustoiminta alueen
yrityksille. Kärkkäinen ja
muu kauppa tarvitsevat
myös kaupungin tuen, jota
kaupan vetovoima säilyy.
Kahteen ensimmäiseen
peruspilariin täyttyy sijoittaa
budjettivaroja. Seuraavat
kaksi ovat henkisiä. Henkiset arvot ovat kalenteriasioita; ilman aikaa ne eivät
muutu toiminnaksi.
3.Luottamus alueelle. Luottamus annetaan, sitä ei voi
vaatia. Jotta aluekeskusasema Seinäjoen tapaan voisi
toteutua Ylivieskassa, niin

meidän aina ensin ajateltava
alueen etua eikä omaa etua.
Vain siten ympäröivissä
kunnissa voi luottamus
ylivieskalaisiin kasvaa. Purnaus ei tuota luottamusta.
Mutta jos meihin luotetaan,
niin saamme sellaisia yhteenliitymiä, joissa meistä
tulee tarpeellinen kumppani
alueen kunnille sekä Kokkolaan, Ouluun ja Raaheen.
Onhan näitä tapahtunutkin
Kallio, Jokipelastus, KPO,
OP ja KP.
Jokilaaksojen kuntien
yhteistyö ja keskinäisen
luottamuksen saavuttaminen on johtavien luottamushenkilöiden ja muiden
kunnan johtajien erityinen
vastuualue.
4.Luottamus keskenämme. Tämän kohdalla olisi

helppoa lähteä liikkeelle
epäluottamus esimerkeistä.
Niitä löytyy urheiluseuroista, monestakin puolueesta
ja yhdistyksestä. Muutos
on tarpeen ja onneksi parempaan suuntaan ollaan
menossa.
Keskinäinen luottamus on nostettava eturyhmän asioita ja omaa
etua tärkeämmäksi. Avain
keskinäisen luottamuksen nostamiseen on avoin
hallintokulttuuri. Valmistelu,
esityslistat ja päätösehdotukset julkisiksi heti ja nettiin
kaikkien nähtäville. Tämä
voisi olla toimintamalli
virallisissa organisaatioissa,
mutta myös yhdistyksissä ja
puolueissa. Tämän toteutuminen edellyttää johtajilta
ja esimiehiltä rohkeutta ja
luottamusta kaupunkilaisiin.

Keskinäinen luottamus
on henkinen arvo, joka nostaa kaupungin voimavarat
muiden yläpuolelle. Kyse
ei ole siis vain taloudesta,
vaan yhteisestä voimasta,
jota voisi kuvata sanaparilla:
YLIVIESKA UNITED.

Kalle Luhtasela
Lukion rehtori, joka pohtii
maailman muutosta
joutoaikoinaan.

Vieskan viikko
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Villiklubi on nimensä veroinen
Jo toista kertaa järjestetty Villiklubi keräsi jälleen mukavasti
osallistujia Ravintola Jokeriin Ylivieskaan. Maanantaina
alkuillasta paikalle oli kerääntynyt reilut parikymmentä
ihmistä laulamaan karaokea sekä nauttimaan yhdessäolosta
teemalla ”jotta kukaan ei jäisi yksin”. Kyseisiä tapahtumia
on järjestetty muualla Suomessa jo jonkin aikaa ja nyt
tänä vuonna se rantautui myös Ylivieskaan. Villiklubin
tarkoituksena on luoda leppoisa ja yhteisöllinen tilaisuus
kehitysvammaisille sekä erityisapua tarvitseville.
Tunnelma ravintolassa on
hyvin lämminhenkinen,
iloinen ja vilpitön. Karaoke
vetää laulajia puoleensa jatkuvalla syötöllä ja aploodit
raikuvat tämän tästä. Myös
tanssilattialla riittää iloisia
pyörähtelijöitä ja paikalla
olijat selvästi nauttivat tapahtumasta. Laulamisen
ja tanssimisen lomassa,
paikallaolijat nauttivat
Villiklubin yhteisöllisestä
ja rennosta ilmapiiristä ja
arjen huolet pyyhkityvät
ainakin hetkeksi pois.
Paikalle ovat saapuneet
myös Ylivieskassa asuvat
Otto ja Timo. He molemmat olivat mukana jo
ensimmäisellä kerralla ja
ovat silminnähden tyytyväisiä tapahtumaan. ”Kaikki on parasta”, kaverukset
tuumaavat kuin yhdestä

suusta. ”Saisi olla useamminkin ja maanantai on
ihan hyvä päivä tällaisen
järjestämiselle. Palvelu on
täällä tosi mahtavaa, ihan
parasta, ja tällä kertaa ollaan
syöty pitsaa ja sekin oli tosi
hyvää. Mahtuisihan tänne
vielä enemmänkin porukkaa ja voisi näitä järjestää
useamminkin”, Otto ja Timo
huikkaavat tyytyväisinä.
He olivat kuulleet tapahtumasta Eija-Liisa Pokilta,
jonka toimesta Villiklubia ruvettiin järjestämään
myös Ylivieskassa. ”Kuulin
Villiklubin toiminnasta
ensimmäisen kerran viime
vuoden puolella tyttäreltäni,
joka työskenteleen Tampereella kehitysvammaisten
parissa. Hän kertoi miten
Villiklubi siellä on järjestetty
ja ehdotti jos samanlainen

Otto, Timo ja Mehtis viihtyivät Villiklubilla Ravintola Jokerissa.
konsepti voisi toimia myös
Ylivieskassa. Villiklubeja on
myös muutamalla muullakin paikkakunnalla ja
ajattelinkin että miksipäs ei,
voisihan kokeilla että olisiko
tällaiselle tarvetta. Aika pian
sen jälkeen otinkin yhteyttä
Ravintola Jokerin yrittäjään
Ilmari Vähäsarjaan ja esitin

idean hänelle ja siitä se
kaikki lähti,” kertoo Pokki.
Ravintoloitsija Vähäsarja kertoo lähteneensä
erittäin mielellään mukaan
tapahtuman järjestämiseen,
sillä se kohdentuu juuri
sitä tarvitseville ihmisille.
”Vaatiihan tämän meiltä
hieman lisää resursseja,

mutta kyllähän tässä näkee
kuinka tarpeellinen tapahtuma on ja ihmiset todellakin
nauttivat. Joka tapuksessa olemme maanantaisin
auki, mutta nyt Villiklubin
aikaan tunnelma on erityisen lämminhenkinen ja
avoin”. Kesätaukoa ennen
Villiklubia vietetään vielä

18.3. ja 29.4. ja sen jälkeen
jatkoa on luvassa syksyllä.
”Tänne voi tulla kuka vain
kohtaamaan ja tutustumaan
erilaisiin ihmisiin,” toivottaa
Pokki lopuksi.
Elina Kytökorpi

Jotta kukaan ei jäisi yksin
Valtakunnallisen hankkeen
tavoitteena on vähentää kehitysvammaisten ja erityistä
tukea tarvitsevien ihmisten
yksinäisyyttä.
Yksinäisyys on epämiellyttävää
ja ahdistavaa. Se vaikuttaa merkittävästi ihmisen hyvinvointiin.
Syitä yksinäisyyteen on monenlaisia ja kenestä tahansa voi
tulla yksinäinen. Vammaisten ja
erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yksinäisyys ei ole pelkästään
yksilön ominaisuus, vaan myös
osaksi yhteiskunnan rakenteiden
tuottamaa. Yksinäisyyttä voi
vähentää niin, että puretaan
esteitä kohtaamisten tieltä ja
vahvistetaan ihmisten osallisuutta
ja mahdollisuuksia vaikuttaa
sosiaalisissa verkostoissa.
Jotta kukaan ei jäisi yksin
-hankkeen tavoitteena on auttaa
ymmärtämään yksinäisyyttä ja
herättää ihmiset tekemään pieniä
arjen tekoja yksinäisyyden vähen-

tämiseksi. Kolmen vuoden aikana
hankkeessa kehitetään pysyviä
verkostoja ja vapaaehtoistyön
muotoja, joilla mahdollistetaan
vapaamuotoista sosiaalista toimintaa. Samalla tuetaan muun
muassa vammaispalveluiden,
asumisyksiköiden ja nuorisotoimen työntekijöiden valmiuksia
yksinäisyyden torjumisessa.
Hankkeessa toteutetaan Ystäväkampanja, joka muodostuu
useita paikkakuntia kattavasta
valtakunnallisesta kiertueesta.
Kiertueen tavoitteena on muun
muassa kannustaa vapaaehtoisia
henkilöitä toimimaan Ystävyyden
lähettiläinä. He voivat osoittaa
pienilläkin teoilla myönteistä
huomiota ja ystävällisyyttä myös
vaikeammin vammaisten ihmisten parissa. Hankkeen aikana
julkaistaan tarinoita ystävyydestä
ja esimerkkejä ja välineitä tavoista,
joilla jokainen voi torjua yksinäisyyttä omassa lähipiirissään.

Paikalliset toimijat muodostavat
hankkeen aikana valtakunnallisen verkoston. Verkosto edistää
tapoja torjua yksinäisyyttä.
Toiminnan ensisijaisena kohderyhmänä ovat yksinäisyyttä
tai yksinäisyyden uhkaa kokevat
kehitysvammaiset, autismikirjon
ja muut erityistä tukea tarvitsevat
ihmiset. Kehitysvammaisilla ja
autismikirjon ihmisillä on yleensä
enemmän haasteita löytää ystäviä
ja seurustelukumppaneita kuin
muilla ihmisillä. Jotta kukaan ei
jäisi yksin -hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Sexpo-säätiö
ja Autismisäätiö.Jotta kukaan
ei jäisi yksin -hanketta voit
seurata www.facebook.com/
jottakukaan ja www.instagram.
com/jottakukaan.

Villiklubi-toiminta
Villiklubi on erityistä tukea
tarvitseville aikuisille kohtaa-

mispaikka, kaikille avoin paikka.
Tarkoituksena on mahdollistaa
vapaamuotoinen sosiaalinen toiminta muiden ihmisten joukossa.
Villiklubi on merkityksellinen
vapaa-ajanviettopaikka, keskellä
paikkakunnan sosiaalista elämää.
Ystävät muodostavat hyvän musiikin ja ruoan kera Villiklubin
sydämen - joiden ympärillä ilta
jatkuu ja tiivistyy. Klubilla voi
hakea kaveruutta, ystävyyttä ja
elämänkumppanuutta. Ihmisiä
yhdistää yksinäisyys, ei vamma.
Paikalla Villiklubilla on aina
myös ohjaajia, joiden kanssa
voi jutella vaikka yksinäisyyden
tuntemuksista, kaverisuhteista
tai seurustelusta.
Ohjaajat ovat mukana turvana
ja tukevat normikohtaamisia. Erityistä tukea tarvisevilla ihmisillä
on usein pelko lähteä muiden
ihmisten joukkoon - vallankin,
jos heiltä odotetaan jotakin.
Villiklubilla voi olla kaikessa

rauhassa omana itsenään, omilla
ehdoillaan, eikä keneltäkään
vaadita mitään.
Villiklubit alkoivat Helsingissä Kehitysvammatuki 57
ry:n ja Helsingin kaupungin
kehittämänä toimintana ja ne
ovat tarkoitettu yli kahdeksantoista vuotiaille (K-18). Nykyään Villiklubeja järjestetään
Helsingin lisäksi eri puolilla
Suomea: Joensuussa, Oulussa,
Seinäjoella, Tampereella, Turussa
ja Ylivieskassa. Suunnitteilla on,
että Villiklubit käynnistyvät
tänä vuonna myös Jyväskylässä
ja Keski-Uudenmaan alueella.
Villiklubien käytännönpyörittämisen mahdollistavat Jotta
kukaan ei jäisi yksin -hankkeen
kehittäjäkumppaneina paikalliset
toimijat.
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www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Jiri Benjamin Utriainen, Tuuli Kristiina Mustamo

Kirkkotalakoot

Kuollut: Eila Annikki Lahti 89 v., Heimo Antero Rautionaho 78 v.,
Laila Anita Helena Santapakka 65 v., Impi Annikki Saukko 89 v.
(Merijärvi), Tiina Elvi Marjatta Ponnikas 63 v. (Merijärvi)

Kirkkotalakoot tuottaneet vuoden 2019 tammikuun loppuun mennessä 629 545 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.

Toivelauluehdotuksia
hengellisen musiikin
toivekonserttiin
Ylivieskan kirkkokuoro ja
seurakunnan lapsikuoro järjestävät hengellisten toivelaulujen konsertin sunnuntaina
5.5.2019 Suvannon kappelissa
Kirkkotalakoiden hyväksi.
Mikä hengellinen laulu
sinua koskettaa? Mikä on se
rakas laulu, jonka haluaisit

kuulla? Konserttiohjelman
suunnittelun tueksi kootaan
ehdotuksia toivemusiikista
27.3. mennessä sähköisesti
ylivieskanseurakunta.fi –sivujen
kautta sekä listoilla kaupunginkirjastossa, kirkkoherranvirastossa, seurakuntakoti Mariassa
ja Suvannon kappelilla.

Seurakunnan
kesätyöpaikat haussa
Kalajoen rovastikunnan seurakuntien avustuksella, lahjoitusvaroin ja vapaaehtoisten avustamana kohosi kauniin Lohijoen
rantaan Petroskoin luterilaisen seurakunnan kirkko. Käyttöönottojuhlaa vietettiin lokakuussa 2011. Kuva Jussi Leppälä.

Kalajoen
rovastikunnan retki
Petroskoihin
Retki Kalajoen rovastikunnan
seurakuntien yhteiseen ystävyysseurakuntaan, Petroskoihin
järjestetään 14.-17.6.2019.
Lähtö on 14.6. klo 6 Kalajoki,
6.15 Alavieska, 6.40 Ylivieska,
7.05 Nivala, 7.30 Haapajärvi.
Perillä Petroskoissa ollaan
pysähdyksistä riippuen noin
klo 20.30. Lauantain 15.6.
ohjelmassa on retki Kizhin
saarelle ja sunnuntaina jumalanpalvelus Petroskoin kirkossa.
Muusta ohjelmasta sovitaan
ryhmän kanssa. Majoitus on
hotelli Piter Inn Petrozavodskissa, joka sijaitsee Petroskoin
keskustassa rautatieaseman
vieressä. Paluu lähtöpaikkoihin
tapahtuu 17.6. puoleen yöhön

mennessä.
Majoituksen hinta on 118
euroa/2hh aamiaisella tai 185
euroa/1hh. Ryhmäviisumin
hinta on 91 euroa/hlö ja opastettu retki Kizhin saarelle
maksaa 74 euroa/hlö. Lisäksi
kyydin hinta laskutetaan lähtijämäärän mukaan.
Ilmoittautuminen retkelle
on 29.3. mennessä p. 08-469
4471 /Liisa Kotka tai liisa.
kotka@matkarasti.fi. Ryhmäviisumia varten kopio passin
kuva-aukeamasta, vakuutustodistus Venäjän viisumia
varten ja värillinen passikuva
Matka-Rastiin viimeistään
15.5. mennessä.

Haku Ylivieskan seurakunnan
hautausmaa- ja kiinteistötoimen kesätyöpaikkoihin on
alkanut ja päättyy sunnuntaina
31.3. klo 15. Hakulomakkeen
voi täyttää ylivieskanseurakunta.fi –sivujen kautta. Perinteisiä
hakulomakkeita on saatavilla
myös seurakunnan taloustoimistosta, Terveystie 11.

Kesätyöntekijöitä tarvitaan
hautausmaa- ja puistotöissä
sekä mahdollisesti siivous- ja
keittiötöissä. Paikkoja voivat
hakea tänä vuonna 17 vuotta
täyttävät tai sitä vanhemmat.
Valituille tiedotetaan valinnasta
mahdollisimman pian hakuajan
päätyttyä.

SEURAKUNNAN VIIKKO
To 7.3. klo 13.15 Viikkomessu rippikoululeirillä Törmälässä.
Su 10.3. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Riikka Talvitie,
Pekka Lehto, Martti Murtoperä, virret: 173:1-3, 182, 303:1-,
225, 299, 235:4, kirkkokahvit; klo 14 Hartaus Kotikartano 4,
Ismo Iso-Heiniemi, klo 17 Seurat Rauhanyhdistyksellä, radiointi
Pookiin, Markku Huhtala ja Pekka Typpö; klo 14 Rauhan Sanan
seurat Siltalan seurahuoneella, Rauno Sipilä; klo 18 Siioninvirsiseurat Mariassa, Pekka Pihlajaniemi ja Aira Lehto; klo 19
Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone Lydiassa.
Ma 11.3. klo 10 Aamutupa Vitiksessä (sisäänkäynti B); klo 1315 Perhekerho Pietarissa; klo 17 Kehitysvammatyön Ystävyyden
kerho Vitiksessä, Terveystie 11, ovi B.
Ti 12.3. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 13 Tiistaikerho
Rauhanyhdistyksellä; klo 18 Seurat Raudaskylän Kr. Opistolla.
Ke 13.3. klo 8 Aamurukoushetki toimitalo Pietarin Lydiassa,
E-ovi; klo 12-13.45 Ekavauvakerho Pietarissa; klo 18.30 Gospelkuoro Riemun harjoitukset Vitiksessä (hartaustila); klo 18.30
Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä, seurapuhe klo 19.30, Urho
Savela.
To 14.3. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 13 Varttuneen väen
kerho ja Lähetyspiiri Mariassa; klo 15.30 Eläkeliiton kuoro 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 15.3. pe 15.3. klo 12-18 Yhteisvastuun lipaskeräys Citymarketissa, Halpa-Hallissa, Kärkkäisellä ja Prismassa; klo 18.30
Rauhan Sanan raamattuilta Siltalan seurahuoneella.
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 eläkeläisiltä 6,80 e, muilta
8,00 e. Lisätietoja Maarit Repo 044-7118630.
DIAKONIA
Diakoniatyön asiakasvastaanotto avoinna ti-to klo 8.30-10.
Tule kokkailemaan ja leipomaan yhdessä tiistaisin 19.3. tai
14.5. klo 9-13 toimitalo Pietariin Vitiksen keittiöön Marttojen
kotitalousneuvoja Marja-Leena Pirkolan seurassa. Opetellaan
valmistamaan ravitsevaa ja terveellistä arkiruokaa edullisista
elintarvikkeista. Osallistuminen maksutonta sis. ruuan, päiväkahvin ja ohjauksen. Yhdellä kerralla max 8 hlöä, joten ilmoitt. to
14.3. mennessä 044-7118670 (ti-to 8.30-10) tai diakoniatyöntekijä Satu Similälle (044-7118628).
Kehitysvammaisten kirkkopäivä Pyhäjoella to 21.3.2019. Päivä
alkaa klo 11 viikkomessulla ja jatkuu ruokailulla ja ohjelmahetkellä seurakuntatalolla. Lähtö linja-autolla klo 9.45 seurakuntakoti Marian pihasta, auto hakee myös Koski- ja Kotituvan pihasta
osallistujat. Ilmoittautuminen ja ruokavaliotiedot viimeistään 7.3.
diakoniatoimistoon ti-to 044-7118670 (klo 8.30-10).
Yhteisvastuun lipaskeräys pe 15.3. klo 12-18 Citymarketissa,
Halpa-Hallissa, Kärkkäisellä ja Prismassa. Vapaaehtoisia lipaskerääjiä tarvitaan, ilmoittaudu p. 044 7118627 Jaana Tuomi.
LAPSET
Kerhot tauolla hiihtolomaviikolla (10).
VARHAISNUORET
Ke 13.3. klo 17 Kokkikerho 3-6lk Vitiksessä; klo 18.30 Kokkikerho 3-4lk Vitiksessä.
To 14.3. 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.
RIPPIKOULU
Pe 15.3. klo 18-19 8action+Oloilta Vitiksessä rippikouluryhmä 3.
NUORET
Ke 13.3. klo 18.30 K-16 lautapeli-ilta Vitiksessä.
Pe 15.3. klo 19-23 Oloilta Vitiksessä.

Kutsu yhteiseen keittiöön!

Tiistaina 19.3. tai 14.5. klo 9-13 toimitalo Pietariin
Vitiksen keittiöön. Päivään osallistuminen on maksutonta sisältäen ruuan, päiväkahvin ja ohjauksen.
Ilmoittaudu jompaankumpaan päivään torstaihin
14.3. mennessä 044-7118670 (ti-to 8.30-10) tai
diakoniatyöntekijä Satu Similälle (044-7118628).
8 henkilöä/kerta.

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

MUU TOIMINTA
Joonaala avoinna la 2.3..- su 10.3. päivittäin klo 10-16. Kämpässä tarjolla pullakahvia, teetä ja lämmintä mehua lähetystyön
hyväksi. Mahdollisuus omien makkaroiden paistoon kodassa.
Tule hiihtäen tai autolla Latvalantien kautta.
Ehdotuksia toivelaulukonserttiin Ylivieskan kirkkokuoro ja
seurakunnan lapsikuoro järjestävät toivelaulujen konsertin su
5.5. klo 18 Suvannon kappelissa Kirkkotalakoiden hyväksi. Voit
jättää ehdotuksesi esitettävästä toivemusiikista seurakunnan
sivulla ylivieskanseurakunta.fi tai listoilla kaupunginkirjastossa,
kirkkoherranvirastossa, Mariassa ja Suvannon kappelilla 27.3.
mennessä.

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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Hile2019 –talvileiri kokosi partiolaisia
Raudaskylän Kristillisellä
Opistolla Ylivieskassa vietettiin toissa viikonloppuna
partiolaisten Hile2019 –talvileiriä. Mukaan osallistui
yhteensä 175 partiolaista johtajineen sekä vanhempineen ja ilmat olivat
suosiolliset osallistujille.
Suurin osa oli niin kutsutulta Pöhinä –alueelta,
johon kuuluvat Haapajärven Eräpartio, Haapaveden
Salopartio, Nivalan Partio,
Sievin Samoojat, Kärsämäen
Suotarpojat ja Ylivieskan
Viessojat. Lisäksi Tervastuli
–lippukunnasta Pattijoelta
oli mukana muutama partiolainen vanhempineen.”Pattijoelta tulleet olivat kuulleet
tapahtumasta tutuiltaan,
ja koska heidän alueellaan
ei vastaavaa järjestetä, he
hakeutuivat mukaan leirille. Toki mielellämme
otamme mukaan myös Pöhinä -alueen ulkopuolella
olevia partiolaisia”, kertoo
Sari Virkkala Centrialta,
hän oli tiiviisti mukana
tapahtuman järjestämisessä. ”Jo muutaman kerran
talvileirin järjestämisessä
on ollut mukana Centrian
yhteisöpedagogikoulutuksen
opiskelijoita. Yhteisöpedagogiopiskelijat toteuttavat
leirin ikäkausiohjelman eli

Erityislapsia
mukana
ensimmäistä
kertaa

Kuva Sari Virkkala.
he pääsevät tämän kautta
tekemään tietyn osan opintoja käytännön töissä. Tänä
vuonna partioleirin johtajana
toimi Saara Miiluniemi.”

Aurinkoinen sää
suosi leiriläisiä
Ilmat suosivat tänä vuon-

Ensimmäistä kertaa talvileirillä oli mukana myös
erityislapsia. Tämän mahdollisti Vankkuri -hanke ja
sen kautta leirillä oli viisi
noin kymmenen vuotiasta
erityistä ohjaamista ja tukea
tarvitsevaa osallistujaa.
”Heidät otettiin oman ikäjoukkonsa mukaan ja heillä
jokaisella oli henkilökohtainen ohjaaja avustamassa.
Näin ollen heille voitiin
luoda turvallinen osallistuminen ja mikäli olo vaati
pois pääsemistä hulinasta,
se onnistui hyvin opiston
tilojen puitteissa. On todella
mahtavaa että tällailnen
hanke on käynnissä, se on
vain harmi, että sitä ei vielä
tiedosteta tarpeeksi laajasti.
Ei tarvitse olla virallisesti
na partiolaisten talvileiriä tähän vaikutti myöskin ulkoilla porukalla kevätau- diagnosoitu erityistarpeeja ulkona nukkuminen ei päällä oleva flunssakausi, ringon lämmittäessä ja sen seen, vaan vanhemmat voivat
tuottanut ongelmia. ”Meillä silloin ei tietenkään kannata kyllä huomasi osallistujien ottaa yhteyttä hankkeen
oli kahdeksan puolijouk- riskeerata kylmettämällä viihtymisessä. Viikonlopun työntekijöihin ja tiedustella
kuetelttaa ja niissä nukkui itseään,” Virkkala toteaa. aikana oli sopivasti yhteistä heidän tilanteensa sopivuutyhteensä noin sata henkilöä. ”Kaiken kaikkiaan palaute tekemistä ja palaute on ta lähteä mukaan hankkeen
Lisäksi mahdollisuus olisi leirin onnistumisesta on ollut hyvää niin lapsien, toimintaan,” Virkkala rohollut nukkua myös riippu- ollut erittäin positiivinen lippukuntien kuin toteut- kaisee lopuksi.
matossa, mutta vain yksi ja tokihan aurikoinen keli tajienkin puolelta.
aikuinen rohkeni viettää toi oman fiiliksensä viiElina Kytökorpi
yönsä sellaisessa. Osaltaan konlopulle. Oli mahtavaa

"Näe, kuule, kohtaa!" - Ylivieskassa apua
ikäihmisten yksinäisyyteen etsivän ja löytävän
vanhustyön avulla
Tuokiotupaa pyörittävä
Yhteisestä Ovesta -yhdistys
käynnistää keväällä 2019
”Näe, kuule, kohtaa!” - Etsivän ja löytävän vanhustyön
hankkeen, jonka toiminta-alueena on koko Ylivieska. Yhdistyksen toiminnassa
on alusta asti ollut etsivä ja
löytävä näkökulma mukana,
mutta nyt aloitetaan erillinen etsivän vanhustyön
hanke, johon palkataan
myös yksi työntekijä.
Kävijät löysivät aikoinaan
matalankynnyksen kohtaamispaikan Tuokiotuvan
toiminnan perinteiseen
tyyliin, puskaradion kautta.
Pienimuotoisia kampanjoitakin on vuosien mittaan
toteutettu, kuten esimerkiksi
Kyykkää kaveri kahville!
-tempaus sekä Ensiker-

talaisten sunnuntaituokio.
Etsivän työn systemaattisempi ja tavoitteellisempi
toteutus on siten luonnollinen jatkumo yhdistyksen
organisoimalle toiminnalle.
Kyse ei myöskään enää ole
pelkästään Tuokiotuvan
toiminnasta, vaan työtä tehdään laajalla rintamalla eri
toimijoiden kanssa. Vuoden
mittaisen pilottihankkeen
tavoitteena on etsivän vanhustyön keinoin löytää niitä
kotona asuvia ylivieskalaisia
ikäihmisiä, jotka eivät vielä
ole lähipalveluiden, tuen tai
muun ennaltaehkäisevän
toiminnan piirissä. Heitä
autetaan, ohjataan ja neuvotaan sellaisten toimintojen
ja palveluiden piiriin, joihin
heillä itsellään on kiinnostusta ja tarvetta.

Mitään valmista "pakettia" ei ole, vaan jokaisen
ikäihmisen kanssa keskustellaan usemmankin kerran
ja kuunnellaan hänen omia
toiveitaan. Osa voi toivoa

vaikkapa ulkoilu- tai juttukaveria ja silloin hänen luokseen ohjataan vapaaehtoisia
yhdessä yhteistyöverkoston
kautta. Joku toinen saattaa
olla kiinnostunut osallis-

tumaan seurakunnan tai
jonkun eläkeläisyhdistyksen
kerhoihin ja silloin puolestaan kyseisen tahon kanssa
mahdollistetaan osallistuminen tapahtumiin. Saattaa
myös olla, että halutaan ja
tarvitaankin kotihoidon
palveluita ja silloin asiassa
edetään esimerkiksi Kallion
palveluohjaajien kanssa.
Mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja on monia. Jokainen kokee yksinäisyyden
tai yksin asumisen omalla
tavallaan. Voidaankin jopa
ajatella, että vuonna 2017
toteutettu "100 Unelmaa
Ylivieska!" -kampanja saa
näin jatkoa ja uusia, tavoitteellisempia muotoja
kohdata kotona asuvia ikäihmisiä ja kuulla heitä. Kyse
on edelleen hoksaamisesta

ja välittämisestä.
Hankkeessa kehitetään
myös konkreettista ohjaustoimintaa ja luodaan yhdessä
muiden toimijoiden kanssa
sellaisia toimintamalleja,
joiden avulla syrjäytymisvaarassa olevat vanhukset
voidaan ohjata sujuvammin ehkäisevän toiminnan
pariin.
Toiminnasta tullaan kevään mittaan tiedottamaan
monin eri tavoin ja huhti-toukokuulla järjestetään
myös avoimia tilaisuuksia,
että tieto tavoittaisi mahdollisimman laajasti niin
ikäihmiset, omaiset kuin
eri toimijatahotkin.
Hanketta rahoittaa
Rieska-Leader ry EU:n
Maaseutuviraston tuella.
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Aaveiden jäljillä ei salaa edes
kuulumattomia jälkiä
Ylivieskassa perustetettu Aavedata on uuden televisiosarjan Aaveiden jäljillä takana. Kahdeksanosaista sarjaa
näytetään Sub-kanavalla torstaisin 7.3. lähtien ja jokainen jakso pureutuu eri kohteisiin Suomessa sekä jakson
verran Viron puolella. Sarja on laatuaan ensimmäinen
Suomessa ja vastaavat sarjat ovat saaneet suurta suosiota
ulkomailla muun muassa Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Ohjelmasarjassa raotetaan historiallisten kohteiden
ovia pala kerrallaan.
Jupe Keskitalo perusti
Aavedatan Ylivieskassa
asuessaan jo vuonna 2011.
Tuolloin hän pyysi mukaan
kaksi nuoruuden kaveriaan,
jotka sittemmin jättäytyivät
Aavedatasta pois. ”Ehdotin
heille, että ryhdytään kuvaamaan käyntejä Youtubeen,
jotta muutkin pääsisivät
näkemään mitä kohteissa
tapahtuu. Tämä kuitenkaan
ei sopinut heille, joten he
jäivät pois projektistani.
Saman tien mieleeni tuli
veljeni Marko Keskitalo ja
soitinkin hänelle ja kysyin
hänen kiinnostustaan lähteä tähän mukaan. Vastaus
Markolta oli välittömästi
kyllä ja sillä tiellä olemme
edelleen”, Jupe kertoo.
Veljekset ovat julkaisseet videoita Youtubessa
vuodesta 2012 lähtien ja
katsotuimmalla videolla
on yli neljännesmiljoonaa
katsontakertaa. Youtuben
lisäksi molemmat ovat esiintyneet muutoinkin, sillä
ensihoitajana helikopterissa
työskentelevä Jupe Keskitalo

on ollut Pelastushelikopteri
–ohjelmassa. Marko puolestaan on freelance- näyttelijä
ja esiintynyt teattereissa
muun muassa Rovaniemellä, Vaasassa, Seinäjoella,
Kuopiossa sekä useissa
teattereissa Tampereella.
Lisäksi hän on näytellyt
television puolella muun
muassa sarjoissa Kotikatu,
Uusi Päivä, Taivaan Tulet,
Lehmän Vuosi, Sorjonen
ja Konttorin 3. kaudella.
Nämä ovat antaneet molemmille hyvää kokemusta
Aaveiden jäljillä –sarjaan,
joka varmasti välittyy myös
katsojille.
Paranormaalit ilmiöt ovat
aina kiinnostaneet Jupea ja
jo nuorena hän luki Alavieskan ja Ylivieskan kirjastoissa alan kirjoja. ”Olemme
Markon kanssa molemmat
aina olleet herkkiä poikia
ja jokin tällaisessa on aina
kiehtonut. Varsinaista yhtä
esikuvaa meillä ei ohjelman
teossa ole, haluamme tehdä
hyvännäköistä katsojille
tarkoitettua ohjelmaa, ei

Aavedatan ideologiana on aina ollut mottomme “Me emme väitä mitään”.
liikaa esimerkiksi jenkkimeininki tyyliin. Mitään
ei ole feikattu, vaan kaikki
tapahtuu kuten ohjelmassa
näytetään. Käytämme samoja laitteita kuin vastaavat
ryhmät jenkeissä ja briteissä
ja laitearsenaalimme on

Suomen laajin,” Jupe kertoo.
Suomessa ei ole aikaisemmin tehty vastaavanlaista
sarjaa ja kahdeksassa jaksossa he vierailevat Suomen
lisäksi myös yhden jakson
verran Viron puolella. ”Mieleenpainuvimpia kohteita

ovat olleet esimerkiksi jäänmurtaja Tarmo, Turun linna
ja Patarein entinen vankila
Virossa. Ohjelmassa emme
väitä mitään vaan menemme
paikkoihin itsekin skeptisesti. Ohjelmalle kannattaa antaa mahdollisuus ja

muutaman jakson jälkeen
päättää haluaako nähdä lisää,
mitään ei ole feikattu”, Jupe
huikkaa lopuksi.
Elina Kytökorpi

Vapaaehtoisten aivoterveyslähettiläiden
koulutus Ylivieskassa
Muistiliitto ja Keski-Pohjanmaan Muistiluotsi järjestävät yhteistyössä koulutuksen vapaaehtoisiksi
aivoterveyslähettiläiksi haluaville. Koulutus on ensimmäinen tällä alueella,
mutta esimerkiksi Oulussa
niitä on järjestetty aiemmin.
Aivoterveyslähettiläs on
yksi vapaaehtoistoiminnan
muoto muistiyhdistyksissä. Koulutetut lähettiläät
voivat käydä luennoimassa
eri ryhmille aivoterveyden tärkeydestä ja muistin
huollosta sekä ohjata aivoterveysryhmää erilaisien
aivovireharjoitteiden avulla.
Luennoilla ja ryhmätoi-

minnoissa tavoitteena on
saada ihmiset huolehtimaan
omasta aivoterveydestään ja
sitä kautta ennaltaehkäistä
muistisairauksia. Aivoterveyslähettiläs jakaa tietoa,
ohjeita ja vinkkejä aivoterveydestä.
Koulutus kestää yhden
päivän ja se on osallistujille
maksuton. Koulutuksessa käydään asiantuntijan
kanssa läpi aivoterveyttä
edistäviä ja muistisairauksien
riskiin vaikuttavia tekijöitä.
Koulutuksessa tutustutaan
myös ryhmänohjauksen
perusteisiin sekä luentojen
järjestämiseen. Aiempi kokemus ryhmänohjaamisesta

tai sosiaali- ja terveysalasta
on avuksi mutta ei välttämätön. Kati Göös Keski-Pohjanmaan Muistiluotsista
kertoo, että koulutus sopii
myös eläkeläisille. ”Olin
Muistikonferenssissa ja
siellä piti esityksen kyseisen
koulutuksen saanut vapaaehtoinen aivoterveyslähettiläs.
Tilaisuudessa hän kertoi
kuinka tällaisesta on saanut
sisältöä eläkepäiviin ja oma
terveyskäyttäytyminenkin
oli parantunut. Myös uusia
ystäviä hän oli saanut sekä
oppia tarkkailemaan oman
muistin lisäksi myös läheistensä muistikäyttäytymistä.”
Ylivieskassa kouluttajana

on Muistiliiton asiantuntija
Taina Laakso. Hän on ollut
kehittelemässä tätä mallia
yhdessä Anita Pohjanvuoren kanssa. Göös kertoo, että
päivän aikana tulee laajasti
tietoa, mutta jokainen saa
mukaansa muistitikulla
valmiin diasetin luentotilaisuuksia varten sekä oppaan ryhmien ohjaamiseen.
”Ilmoittautuneita on jo
ihan mukavasti, mutta vielä
mahtuu mukaan. Eritysesti
olisi mukavaa jos myös eläkeliitoista tulisi osallistujia
koulutukseen. Tuki tulee
meiltä ja me Muistiluotsissa toimimme jatkossakin
taustalla apuna. Eläkeliitot

ovat sopiva kohderyhmä ja
niistä onkin tullut jo pyyntöjä aivoterveysluennoista
ja samalla niistä saa sisältöä

kokoontumisiin. Ei muuta
kuin rohkeasti mukaan”,
Göös kehoittaa lopuksi.
Elina Kytökorpi

Muistiluotsit ovat Muistiliiton jäsenyhdistysten
ylläpitämiä maakunnallisia asiantuntija- ja tukikeskuksia, jotka tarjoavat apua ja tukea muistisairaille
ja heidän läheisilleen. Muistiluotsit toimivat 18
maakunnassa muodostaen näin koko maan kattavan verkoston.
Muistiluotsit tekevät vaikuttamistyötä muistisairaiden yhdenvertaisuuden ja hyvän elämän
puolesta sekä toimivat aktiivisesti maakuntiensa
verkostoissa. Muistiluotseissa vahvistetaan erityisesti
muistisairauksiin liittyvää vapaaehtois- ja vertaistoimintaa sekä varmistetaan muistisairaiden äänen
kuuluminen. Valtakunnallista verkostoa ja alueellisia
keskuksia rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö
Veikkauksen tuotoilla.

Vieskan viikko
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10 palkintokysymystä
Juha Vainiosta
vastaukset
Tässä vastaukset viime
lehdessä olleeseen Juha
Vainiota koskeviin palkintokysymyksiin. Liput Juha
Vainion konserttiin voitti
Raili Pentinlehto-Haapakoski Ylivieskasta. Onnea
voittajalle!
1. Kansakoulun opettaja.
2. 52-vuotiaana Sveitsissä.
3. Pertti Metsärinteen
yhtye.
4. Irwin Goodman.
5. Juha=Kirsi Sunilaja,
Ilkka= Sipi Castrén.
6. 2400.
7. 1000 ja 10 000.
8. Koripallo.
9. Tornator.
10. 300.

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

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

• Asuntokauppojen

Raitatie 8, YLIVIESKA
0400 295 030, 040 768 8351

jounimikkola.com

Luotettavaa tilitoimisto- ja
isännöintipalvelua

Taika-Petteri
esiintyy koululaisille
Puhelu, pelaaminen tai
tekstaaminen vie lapsen
huomion pois liikenteen
seuraamiselta jopa enemmän
kuin aikuisella. Taika-Petterin esityksissä pureudutaan erityisesti tarkkaamattomuuteen. Hauska
ja lämminhenkinen esitys
viihdyttää sekä muistuttaa
lapsia tarkkaavaisuuden
ja oman asennoitumisen
merkityksestä liikenteessä.
Taika-Petteri esiintyy Pyhäjoen, Nivalan, Kalajoen,
Ylivieskan ja Sievin koulu-

laisille viikolla 11.
Taika-Petteri eli Petteri
Hakanen on monipuolinen estraditaiteilija Korpilahdelta: hän on taitava
vatsastapuhuja, jonglööri
ja beatbox-artisti. Liikenneturvallisuuden teemoina
esityksessä ovat erityisesti
tarkkaavaisuus, turvallinen
pyöräily sekä kaveripiirin
vastuu. Esitys on tarkoitettu
3-6-luokkalaisille, joiden
kanssa toimimisesta Hakasella on pitkä kokemus.

Luentoja ja kursseja
kansalaisopistossa
Ylivieskan seudun kansalaisopisto ja Jokilaaksojen
Tiimi ry järjestävät yleisluennot Sievissä ja Ylivieskassa Jaksamisesta elämän
muutoksissa. Luento soveltuu
hyvin henkilöille, jotka haluavat oppia huolehtimaan
omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Luennoitsijana
toimii toiminnanjohtaja
Saila Heikkilä ja tilaisuus
on kuulijoille maksuton.
Lisätietoja saa Ylivieskan
seudun kansalaisopistosta.

Ylivieskan seudun kansalaisopistossa alkaa maaliskuun
puolessa välissä sukututkimuksesta ja paikallishistoriasta kiinnostuneille kurssi,
jossa tutustutaan sukututkimuksen perusteisiin sekä
oman lähihistorian tutkimiseen. Kurssi soveltuu hyvin
niin vasta-alkajille kuin jo
hieman sukututkimusta tehneille ja kouluttajana toimi
FT Anne Ruuttula-Vasari.
Lisätietoja kurssista saa
kansalaisopistosta.

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

Ristikoiden ratkaisut
••••••RIEKKO•KOE
••••••O•T•U•H•••
••••••UTU•LUUKAS
••••••T••RUNOUS•
VIPPI•AINOA•M•TM
I•••Ä••••O•SIVEÄ
NIEMI•NEULA•O••K
T•S•N••L•I•••VOI
TÄI•ENNE••AIKA•N
I•N•N•••ÄES••JAE
•IEN•H•SATUMAA•N
HL••KUVA••A•PUU•
ITU•OU•TAE••ES•O
EA••ILMA•TOMU••M
N••E•I•MESI•SUKA
OPAS•OMA•I•••R••
•A•T••E••V•HAAVA
YHTÄ•ÄKÄMÄ•I•K•L
LI•V••K•••SHOKKI
ENÄÄ••A•ALLA•A•N

Ylivieskassa
Logistiikkajohtaja, johtaja,
geriatrin virka, osastonlääkärin virka, esiopetuspätevä varhaiskasvatutuksen
opettaja, erityisluokanopettajia, JOPO-opettaja,
laaja-alainen erityisopettaja,
avainasiakaspäällikkö, sijoitusneuvoja, perheneuvolan
psykologin määräaikainen
virka, perheneuvolan psykologin virka, työnjohtaja,
farmaseutti, laboratoriohoitaja, työterveyshoitaja,
myyjä, myyntiedustaja,
varaosamyyjä, asiantuntijoita, asumisen ohjaaja,
myyntisihteeri, palkanlaskija
kesätyö, merkkinointiassistentti, à la carte kokki,
kokkeja, ravintolakokki, ravintolan tarjoilijoita, parturi,
parturi-kampaajia, kiinteistöhuoltomies, kiinteistönhoitaja, käsilumityön-

tekijä, kioskimyyjä kesätyö,
automyyjä, kassamyyjiä,
kesätyöntekijä, leipomotuotteiden myyjä, myyjä,
huoltamokahvilatyöntekijä,
kotipalvelumyyjä, puhelinmyyjä, kaupungin kesätyöpaikat, perhepäivähoitaja,
varhaiskasvatuksen sijainen,
henkilökohtaisia avustajia,
lähihoitajia, vartioinnin
kesätyöt, palomies, viheralueiden työntekijä, elementtityöntekijä, kirvesmies,
rakennustyöntekijöitä,
LVI-asentaja, hitsaaja,
koneistajia, ohutlevymekaanikko, mekaanikko, tietoliikenneasentaja, lasialan
kesätyöpaikat, teollisuuden
kesätyöpaikat, kokoonpanija, tuotantotyöntekijöitä, jakeluautonkuljettaja,
kuorma-autonkuljettaja,
puutavara-autonkuljettaja,
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, keikkasiivooja,
siivouksen kesätyöpaikat,

maanrakennustyöntekijä,
työnjohtaja, verkkokaupan
kausityöntekijä, materiaalijärjestäjä, varastotyöntekijä,
pikaruokatyöntekijöitä.

Alavieskassa
Terveyskeskushammaslääkärin virka, rakennusalan
työnjohtaja/projektipäällikkö, markkinointiassistentti, ravintolatarjoilija,
henkilökohtainen avustaja, rakennustyöntekijä,
tuotanto- ja kokoonpanotyöntekijöitä, ohutlevymekaanikko, kokoonpanija,
tuotantotyöntekijöitä,
jakeluautonkuljettaja, puutavara-autonkuljettaja,
materiaalijärjestäjä, varastotyöntekijä.

Sievissä
Työnjohtajia, farmaseutti,

kirjanpitäjä, myyjä/suosittelija Aloe Vera -tuotteille,
markkinointiassistentti,
kokki, ravintolakokki,
ravintolatarjoilija, parturi-kampaaja kesätyö,
henkilökohtaisia avustajia,
elementtityöntekijä, rakennustyöntekijöitä, hitsaaja,
koneistajia, ohutlevymekaanikko, kesätyöntekijä
teollisuuteen, kokoonpanija, tuotantotyöntekijöitä,
jakeluautonkuljettaja,
materiaalijärjestäjä, varastotyöntekijä, Sievin kunnan
kesätyöpaikat.

Lisätietoa
työpaikoista
www.mol.fi
Ilmoita yrityksesi
työpaikoista
Vieskan Viikossa!
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Pohjois-Norjan rannikko
esittelyssä Ylivieskan
kaupunginkirjastossa
Tietokirjailija ja luontokuvaaja Harri Ahonen esittelee
Pohjois-Norjan rannikon,
vuonojen ja saariston kauneimmat päiväretkikohteet
Ylivieskan kaupunginkirjastossa keskiviikkona 20.3.
klo 18.30. Mukana ovat
esimerkiksi Tromssan kaupungin lähitunturit, upeat
Vesterålenin ja Lofoottien
saaristot sekä tarunhohtoisen Nordlandin rannikon.
Illan aikana syvennytään
kuvin ja sanoin rannikon ja
saariston retkeily- ja suojelualueisiin, eläimistöön sekä
retkeilykulttuuriin.
Pohjois-Norjan rannikolla kulkiessa ei voi välttyä
kohtaamasta tarinoita ja
saagoja menneiltä ajoilta.
Ahonen kertookin asiatiedon ohessa tarinoita
kohtaamisista matkoilla
sekä lyhennelmän yhdestä
saagasta.
Tamperelainen Harri

Ahonen on pitänyt tähän
mennessä yli 150 luentotilaisuutta Suomessa ja
ulkomailla. Ylivieskassakin
hän on vieraillut useamman
kerran ja luennot eri ret-

keilykohteista ovat olleet
suosittuja.
Ahonen on kirjoittanut
kolme tietokirjaa, joista
ensimmäinen Pohjois-Skandinavian vaellusreitit julkais-

tiin vuonna 2014. Toinen
kirja Keski-Skandinavian
vaellusreitit julkaistiin helmikuussa 2016. Kolmas
kirja Pohjois-Norjan rannikkoreitit ilmestyi 2017.

Apteekkarin kynästä

LÄÄKEHOIDON
PÄIVÄ 2019

Lääkehoidon päivä on taas lähestymässä: tänä
vuonna sitä vietetään torstaina 21.3. Lääkehoidon
päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon
ammattilaisten yhteinen, jokavuotinen teemapäivä.
Valtakunnallisen teemapäivän toteutuksessa pyritään
aina korostamaan paikallisuutta, ja liki kaikissa Suomen apteekeissa onkin päivä jotenkin huomioitu.
Viime vuonna Lääkehoidon päivän teema oli ”Sopiva
lääke”. Tänä vuonna teema esittää jokaiselle hyvän
kysymyksen: ”Tunnetko lääkehoitosi tavoitteet?”.
Meille apteekin ammattilaisille jokainen päivä on
lääkehoidon päivä emmekä siksi aina muista, että
meille selvät asiat saattavat olla apteekin asiakkaille
vieraampia. Lääkkeitä ja lääkehoitoja vastaan on yhä
outoja ennakkoluuloja, ja tärkeä osa työtämme onkin
lisätä hoitomyöntyvyyttä ja hoitoon sitoutumista.
Valitettava tosiasia on myös, että lääkehoitoja epäonnistuu koska lääkkeitä ei käytetä ohjeen mukaan
tai ne jätetään kokonaan käyttämättä.

Nusfjordin kalastajakylää Lofooteilla. Kuva Harri Ahonen.

Terveiset kaupungilta!

Yksinkertaisen vaikeaa
Ylivieskan kaupunginvaltuusto päätti maanantaina
uuden strategiamme 20192030. Se on ollut iso yhteinen punnerrus ja kovan työn
tulos eri tahojen kanssa. Itse
olen ollut luomassa usean
yrityksen strategiaa, ja aina
tämä kaupungin strategian
luominen on varsin erilaista tekemistä. Yrityksissä
strategian tekeminen on
huomattavasti suoraviivaisempaa, koska yleensä
yrityksissä on yhtenäinen
näkemys päämäärästä, mihin
pyritään. Kunnallispuolella
päättäjät koostuvat eri ideologisista ryhmistä, jotka
me olemme äänestäneet
päätöksiä tekemään, ja jokainen haluaa nostaa mukaan
oman asiansa, ja usein näkemykset, mitä olemme tai
haluamme tulevaisuudessa
olla, poikkeavat toisistaan.
Samoin miten saavutamme
päämäärämme.
Keskeisin päämäärämme
on, että meillä on hyvä asua,
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harrastaa ja elää kaupungissamme, tähän kaiken
tekeminen pitäisi pyrkiä.
Onnistummeko tässä, on
meistä itsestämme kiinni.
Tämä on sinänsä helppo yhtälö, kaikki lähtee
yritystoiminnasta ja sieltä
tulevista rahavirroista. Kun
yritykset tekevät tulosta ja
myyntiä, maksavat yritykset
siitä veroa. Kun yritykset
työllistävät, maksavat ne
palkkoja ja palkoista maksetaan veroa ja työntekijät
saavat ostovoimaa. Näillä tämä kaikki lysti pitää
maksaa, kuten terveyspalvelut, koulut, päivähoidot,
pelastustoimi, kaupungin
toiminnot, verovirastot, kela,
ely-keskusten toiminnat, tiet
ym. Tässä vain muutamat
mainitakseni.
Kaupungin tehtäväksi jää
luoda parhaansa mukaan
edellytykset yritysten toiminnalle, jotta tämä kierto
onnistuu. Yrityksen tehtävä
on pitää työntekijöistään

huolta töissä, mutta siihen
ympärille koostuu lukuisia
tehtäviä, mitkä meillä on
kaupungin harteilla, jotta
ihmiset viihtyvät ja voivat
käydä töissä.
Omaan ymmärrykseen
ei tässä kuviossa ikävä kyllä uppoa vastikkeettoman
rahan jakaminen. Meidän
kuuluu auttaa niitä, jotka
eivät omillaan pärjää, mutta
liian paljon on niitä, joita
vaan ei huvita.
Strategian yhtenä päämääränä pitäisi myös olla
Ylivieskan edustus ja edustaminen muissa päätöksentekoelimissä. Meillä on
pitkästä aikaa ollut oma
kansanedustaja eduskunnassa. Tämä on tuonut
meille lisätietoa meneillään
olevista asioista ja auttanut Ylivieskaa menemään
eteenpäin enemmän kuin
osasin odottaa.
Itselläni toiveena on, että
saamme kansanedustajan
myös seuraavalle kaudelle,

ja se on myös koko kaupungin etu ja tukisi myös
Uusi Ylivieska -strategian
tavoitteita. Tähän tarvitaan
taas yhteistä ponnistelua yli
puoluerajojen.
Kun uusi strategiamme
on nyt otettu käyttöön, niin
toivottavasti sieltä SWOT:n
heikkouksista, ”strategiaan
ja strategian johtamiseen sitoutumisesta”, tulee vahvuus.

Antti Rantala
3.varapuheenjohtaja (kok)

Terveydenhuollon sujuvan toiminnan suuria haasteita on ollut ja on yhä ajantasaisen lääkitystiedon
siirtyminen asiakkaan mukana. Ilman lääkityslistaa
jo pelkkä lääkehoidon toteutus saati sitten hoidon
arviointi on aika mahdotonta. Kaikilla säännöllisesti
lääkkeitä käyttävillä, erityisesti monilääkityillä, pitäisi
ehdottomasti olla käytössään ajantasainen lääkityslista. Vaikka kaikki uudet hoito- ja lääkitystiedot
tallentuvat Kanta-palveluun, valitettavasti palvelu
ei tuota lääkityslistoja. Jää siis jokaisen lääkkeiden
käyttäjän omalle vastuulle laatia tai laadituttaa oma,
ajantasainen lääkityslista. Sitä paitsi, vain jokainen itse
tietää todellisuudessa käyttämänsä lääkkeet, mukaan
lukien itsehoitolääkkeet ja ravintolisät.
Lääkityslistan laatiminen saattaa tuntua vaivalloiselta,
mutta apteekki tarjoaa siihen apua. Apteekkariliiton
jäsenapteekit – siis yksityiset, vastuulliset apteekit
– järjestävät Lääkehoidon päivän viikolla lääkityslistakampanjan. Myös Ylivieskassa on mahdollisuus
käydä apteekin ammattilaisen kanssa läpi lääkityksensä ja laatia lääkityslista yhdessä. Listaa laadittaessa
tulee myös tarkistettua lääkkeiden ottoajankohdat
ja onko annosteluohjeet ymmärretty oikein. Voit
halutessasi saada lääkityslistalomakkeen etukäteen
mukaasi täytettäväksi ja varata ajan listan läpikäyntiä
varten. Jos lääkehoidossa ja sen toteutuksessa ilmenee
merkittäviä ongelmia, voit keskustella apteekissa,
voisiko lääkityksen tarkistuspalvelu autta ongelmissa.
Olisiko nyt aika laittaa lääkityslista kuntoon? Tervetuloa apteekkiin, me autamme!

Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan Ykkösapteekki

Kulttuuri
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Katariina Vuori:

Erään tapon tarina
Katariina Vuoren kirjoittama Erään tapon tarina
on tositarina Argillanderin perheestä, Eskosta,
Ullasta, Asko-pojasta ja
Helvi-mummosta.Tämä
on myös tositarina isän
kaltoin kohtelemasta äidistä
ja pojasta, jonka lapsuus
on väkivallan sävyttämä.
Pikkukaupungista Pohjois-Pohjanmaalla, jossa
kaikki tietävät perheen
tilanteesta, mutta kukaan
ei puutu perheen elämään.
Asko on nuori poika, jolla
on väkivaltainen ja alkoholisoitunut Esko-isä. Esko
pahoinpitelee ja terrorisoi
lähipiiriään. Esko johtaa
Haapajärven rötöstelevää
ryyppy- ja huumejengiä.
Asko ja hänen äitinsä saattoivat vaihtaa osoitetta, kun
Esko oli vankilassa, mutta
aina tämä löysi heidät. Äiti

sai tuntea Eskon silmittömän raivon pienimmistäkin
syistä.

kuuntelemaan tai haistelemaan ilmaa.

kuulunut pahoinpitelyn
ääniä.

Asko oppi jo pienenä piirtämään karttoja pakoreiteistä ja lukemaan äitinsä
sanattomia vihjeitä siitä,
milloin pitää juosta. Aina
se ei riittänyt ja väkivaltainen alkoholisti-isä sai silti
heidät kiinni. Useimmiten
Asko pakeni äitinsä kanssa
mummolaan. Mummola oli Askon turvapaikka,
vaikka joskus raivohullu
Asko ja Askon äiti voivat isä tuli perässä sinnekin.
hengähtää ainoastaan silloin, Askolla oli myös toinen
kun Esko on vankilassa.
pakopaikka todellisuudesta,
hänen oma nurkkauksenIsä on taas Pelsolla ja kotona sa vaatekomerossa, siellä
ilma on erilaista, se ei räti- Asko sai kuunnella äidiltä
se eikä muutu kovaksi. Me saadulta kasetilta Elvistä.
saadaan nukkua rauhassa, ja Elviksestä tulikin symboli
kun äiti tulee töiden jälkeen selviytymiselle ja eräänlainen
kauppakassin kanssa ovesta suojelusenki joka lohdutti.
sisään, sen ei tarvi pysähtyä Laulun läpi ei myöskään

Sitten äiti soittaa mummolle
Sieviin ja sanoo tappavansa
itsensä. Että joko hän tai isä,
muuten tämä helvetti ei lopu
ikinä. Äiti kysyy, että pitäähän
mummo musta sitten huolen,
kun sitä ei ole.

Isän silmistä näkee, että meidän tappaminen siihen pihalle
ei olisi sille temppu eikä mikään. Niissä on punaisenmusta viha. Samanlainen kuin
satoja kertoja aikaisemminkin,
mutta kuitenkin jotenkin...
ulkopuolisempi. Ihan kuin se
ei olisi nähnyt meitä, mutta
näki kuitenkin jotakin.

Tässä tarinassa Askon isoäiti, joka oli vuosien ajan
pelännyt, ottanut osansa
iskuista ja yrittänyt suojella
tytärtään ja lapsenlastaan
tarttuu keittiöveitseen ja
ottaa oikeuden omiin käsiinsä. Eskon vuosia jatkunut
hirmuvalta päättyi eräänä
iltana ravintolan lattialle.
Tämä kirja on karu kuvaus perheväkivallasta ja
kirjaa lukiessa voi hyvinkin
samaistua Askon ja äidin

kauhuun ja pelkoon, joka
oli aina läsnä, kun isä on
päässyt vankilasta ja alkanut
juomaan.
Kirjaa lukiessa mielen
täytti ahdistus, mutta olihan
kirjassa kuitenkin pieniä
pilkahduksia hyvistäkin
hetkistä. Jotenkin en edes
kyseenalaista mummon tekoa, sillä tämä taisi pelastaa

äidin ja pojan elämän.
Mummon kasvoilla on ihmeellinen ilme. Se hymyilee,
laittaa käden mun pään päälle
ja silittää mun hiuksia. - Asko,
nyt teillä ei ole enää mitään
hätää.
Eira Someroja

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 10-11.30 Kuntosalivuoro Kotikartanossa. klo 12
Porukkalenkki, lähtö tuvalta.
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
Ma 11.3. klo 11 Vanhoja kotiseututarinoita ja sanontoja.
Tervetuloa muistelemaan tarinoita ja sanontoja menneiltä
vuosikymmeniltä. Keskusteluun johdattelee Reino Marjakangas.
Ti 12.3. klo 13 Seniorineuvonta. Sairaanhoitajan vastaanotto
ilman ajanvarausta, Ppky Kallio
klo 15 TuvanTuki -ystäväpalaveri.
klo 16 Kaikkien vapaaehtoisten kk-kahvit tuvalla. Tervetuloa!
Mukana menossa Iiris, aiheena: Luonnonmukaista kauneutta
kotikonstein.
Ke 13.3. klo 13 Vähäkangas-Pylvään SenioriKahvila avoinna,
mukana:
KirjaVinkkausta - kirjastosta Janne ja Marita esittelevät
mielenkiintoista luettavaa!
To 14.3. YLLÄTYSRETKI! Lähtö klo 10. Paluu n klo 15.30.
Varaa paikkasi 11.3. mennessä!
Ke 20.3. klo 13 Raudaskylän SenioriKahvila avoinna Iidan
kammarissa, Opistolla.
Pe 22.3. klo 13 Kirja-Vinkkausta: tarinoita, kuvia ja kertomuksia. Marita ja Janne kirjastosta
esittelevät mielenkiintoisia kirjoja kuvin ja sanoin. Mahdollisuus lainata kirjoja heti mukaan. Tervetuloa kuuntelemaan
ja katselemaan kiehtovia lukuvinkkejä!

klo 19 Aamuvirkkujen näytelmä: Kinkku kylmänä. Varaa lippu
tuvalta (hinta 12e, lipun saat tuvalta maksun yhteydessä tai
näytöksessä). Voit varata itsellesi myös kyydin (lähtö klo 18.30).
Ma 25.3. klo 10.15 Lähdetään yhdessä Kotikartanoon laulamaan. Yhteiskyyti tuvalta.
Ti 26.3. klo 12 Keskustelutuokio. Maire-Liisa johdattelee
aiheeseen: ”Mistä tunnet sä ystävän”.
Tapaamisiin Tuokiotuvalla, tervetuloa!

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!

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!

Keskustan Ylivieskan paikallisyhdistyksen VUOSIKOKOUS pe 15.3. klo 19.00 Keskustan toimistolla,
Juurikoskenkatu 6. Käsitellään sääntömääräisten asioiden
lisäksi yhdistyksen sääntömuutos. Johtokunta kokoontuu
klo 18.00. Tervetuloa jäsenet!

SenioriKahvilat, Ylivieska

SENIORIkahvilat avoinna seuraavan kerran:
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.
Ti 2.4. klo 13-15 Sorviston SenioriKahvila avoinna – pelipäivä!
Pelataan Bingoa ja Bocciaa!
Ke 10.4. klo 13-15 Pylvään kylätalon SenioriKahvila avoinna.
Hannu käy opettamassa Bocciaa ja Suvi kertomassa Kallion
ja vähän
muidenkin tahojen tarjoamista palveluista ikäihmisille.
Ke 17.4. klo 13-15 Raudaskylän SenioriKahvila Iidan kammarissa avoinna. Suvi kertoo Kallion ja muidenkin tahojen
tarjoamista palveluista ikäihmisille.
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. HUOM!
toukokuussa 8.5.

Keskustan
Ylivieskan paikallisyhdistys

Ylivieskan Keskustan
Pohjoinen paikallisyhdistys

Vuosikokous Juurakossa ma 18.3.2019 klo 19. Johtokunta klo 18.30. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Viikko-Tori
Ilmoita ilmaiseksi
Vuokrattavana

Ostetaan

Yliv.keskustassa Lukkarinpuustellissa vapaana siisti
50m2 kaksio. Rauhallinen
hissikrs-talo 2krs.Tilava
lasitettu parveke länteen.
Autolle lämm. paikka. Ei
lemmikkieläimiä. Vuokra 520e/kk+vesi ja sähkö. 1 kk:n vuokratakuu.p
050 542 7471.

Ostan halvan auton,
myös viallinen käy. Tarjoa
044 99 23632.
Matkailuvaunu Matkaaja,
Solifer, Hobby, LMC, Sprite, Knaus, Piccolo saa olla
laittoa puh. 040 706 1749.

Viihde

Torstai 7.3.2019
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Ristikoiden vastaukset sivulla 8.

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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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 • Kuva Anita Ritenour CC BY 2.0

Sudoku
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Torstai 7.3.2019
TULE TAPAAMAAN KANSANEDUSTAJA

VILLE
VÄHÄMÄKEÄ

Ylivieskan
Halpa-Halli
lauantaina 16.3.
klo 15-16

PERUSSUOMALAISTEN EDUSKUNTARYHMÄ

OLLILANOJANKATU 2, ISO KÄRKKÄINEN, YLIVIESKA
INFO@ESCAPEROOMYLIVIESKA.FI

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

• Webasto-osaamista
• Jarrutestaukset
• Huollot
• Moottorikorjaukset

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

Kaikki näköislehdet
luettavissa ilmaiseksi
www.vieskanviikko.fi

KUULA ISKEE!!!
Lentopallon naisten 2-sarjaa

YLIVIESKAN
KUULA

KAUHAVA

Su 10.3. Ylivieskan Liikuntakeskus klo 16:00

Sarjakauden 2018-19 viimeinen ottelu!
Tule ottamaan loppukiri ja kannustamaan nuorta joukkuetta!

Liput 5/3 €. Puffetti. Tervetuloa!

Kaikki trikookuteet

• Klo 11-12.30 hevosten lihashuollosta kertoo
Mari-Tiina Jääskeläinen
• Klo 12-13 talutusratsastusta
• Klo 13-14 tallin hevoset esittäytyvät
• Laavulla mahdollisuus paistaa makkaraa
• Nuskin -tuote-esittely tuvassa, Elina Jääskelä

• Muumipolku, Ylivieskan Latu
• Tuvassa kahvi- ja mehutarjoilu

Verho- ja mattoateljee
Haapavesi, Vanhatie 59
p. 040-5199 066, ma-pe 10-16.30

Haluaisitko järjestää
aivoterveyteen liittyvän luennon
tai Yhdessä kohti aivoterveyttä
-ryhmätoimintaa?
Nyt olisi mahdollisuus
kouluttautua vapaaehtoiseksi
AIVOTERVEYSLÄHETTILÄÄKSI.
Koulutus järjestetään yhteistyössä
Muistiliiton ja Keski-Pohjanmaan
Muistiluotsin kanssa.
Koulutus on maksuton. Osallistuja
saa mukaansa muistitikulla
diasetin luentotilaisuuksia varten ja
oppaan ryhmien ohjaamiseen.

20.3. klo 8.30-16
Ravintola Pikkuveli,
Lintutie 1, Ylivieska
Kokemus ryhmänohjaamisesta ja/tai
sosiaali- ja terveysalasta on avuksi.

Kesän 2019 ratsastusleirit löydät sivuiltamme
www.pikkumetsanratsutila.fi
Rääkyläntie 66, Ylivieska, puh. 044 069 5521

/kg

• Verhokankaan ostajalle ilmainen ompelupalvelu
• Laaja valikoima valaisimia

Oletko kiinnostunut
aivoterveyden edistämisestä?

Talvitapahtuma tallilla la 9.3. klo 11-14

8€

Ilmoittaudu 15.3. mennessä
044 770 0025 Katille tai
muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

