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Pokelantie 1, Alavieska

Perjantaina 22.3. klo 18.30 alkaen

Antti Rantakangas (kesk.) tavattavissa. Kahvitarjoilu.
Tilaisuuden päätyttyä ilta jatkuu karaoken merkeissä!

Lauantaina 23.3. klo 13 alkaen
JUONNETTU PANEELIKESKUSTELU
TEEMALLA EDUSKUNTAVAALIT

Paikalla eduskuntavaaliehdokkaat Juha Pylväs (kesk.),
Marjut Lehtonen (kesk.), Anne Sormunen (vihr.), Timo
Ahvenainen (vihr.), Juha Vähäkangas (kd.), Vesa Aitto-oja
(kd.), Hanna Saari (kok.) ja Eero Erkkilä (ps.)
Tapahtuman juontaa Anja Takkunen ja Tapio Mattila.
Kahvitarjoilu ja pientä purtavaa.
Keskustelun jälkeen karaoketanssit pikkutunneille saakka!

Seuraava
Vieskan Viikko
ilmestyy
torstaina
4.4.2019!
Varaathan paikkasi
ajoissa!
Materiaalit viimeistään
tiistaina 2.4.

Juha Pylväs 47-vuotias,
kansanedustaja, maaseutuyrittäjä
sekä koulutukseltaan agronomi
Juha kiertää

24.3. su klo 19 Tupailta Leevi Hannulan sikalan kokoustilassa
25.3. ma klo 12-13.30 Vaalipaneeli Raudaskylän Kristillinen opisto
25.3. ma klo 18-20 Yrittäjänaisten ilta, Luovalatilassa
Tervetuloa, kahvitarjoilu

MYÖS ILTATILAISUUKSIIN VAPAA PÄÄSY! TERVETULOA!

Louetilla lasketellaan

la-su klo 11-18
KAIKKI H
ISSIT JA
RINTEET
KÄYTÖSS
Ä

LASTEN MÄKI

PIDETÄÄN PYLVÄS
PAIKALLAAN

VÄLINEVUOKRAUS

Äänestetään Juha toiselle
kaudelle eduskuntaan!

115

Juha kiertää -> tapahtumat kannattaa
katsoa juhapylvas.fi/kalenteri

juhapylvas.fi
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Hei, autamme sinua, kun
tietokoneesi tarvitsee
huoltoa!
Computer problem?

LAPSILLE

MOOTTORIKELKKA

SEKÄ MÖNKKÄRIRATA

KÄY ILMOITTAUTUMASSA MUKAAN:
autolle.com/tapahtuma

No problem!

ENNAKKOILMOITTATUMISET:
viimeistään ke 27.3

Hiihtokilpailun sarjat ovat:
- Tytöt/Pojat 2015 tai myöh. synt. 0,2 km
- T/P 2013-2014 0,3 km
- T/P 2011-2012 0,5 km
- T/P 2009-2010 1,0 km
- T/P 2007-2008 2,0 km
- T/P 2005-2006 2,0 km

Ollilanojankatu 2

Maksaja Maakunnan TukiPylväs ry
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- Erityistukea tarvitsevat lapset 0,15 km

Päivyri

Ylivieskassa 21. maaliskuuta 2019
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Pääkirjoitus
Yhteishaku on parhaillaan
käynnissä, opiskelutien valinnalle on todella suuri
merkitys nuoren elämälle.
Onko ilmassa painostusta
vai meneekö nuori oman
halunsa ja vaistonsa mukaan. Lukio antaa nuorelle
toki lisää mietintäaikaa,
mutta tarviiko kaikki sitä
välttämättä. Ei ainakaan
silloin jos tiedostaa, että
urapolku on jossain missä
ylioppilastutkintoa ei tarvita.
Ja harvoissa ammateissa sitä
edes tarvitaan, mutta jostain
syystä se on useille se tietty
alkusykäys tulevaisuuden
opiskeluille.
HHH
Yläkoulun oppilaanohjaajilla
on suuri merkitys ysiluokkalaisten valinnoissa ja ainakin
minun aikanani kerrottiin
liian vähän eri vaihtoehdoista. Siinä vaiheessa ysiluokalla ihminen on vielä

todella nuori ja altis kaikille
vaikutteille. Monellekaan ei
ole itsestään selvyys mihin
lähteä opiskelemaan, vastahan sitä on teini-iässä. Usein
myös kavereiden valinnat
vaikuttavat, sillä onhan se
mukavampaa lähteä opiskelemaan paikkaan jossa
on tuttuja. Pitäisi kuitenkin
uskaltaa ottaa ohjat omiin
käsiin, mutta nuorena se ei
ole niin helppoa. Aina voi
kuitenkin muuttaa suuntaa
ja tehdä asiat uusiksi jos
valinta alkaa mietityttään.
Opiskeleminen ei kuitenkaan koskaan ole hukkaan
heitettyä aikaa, sillä onhan
koko elämä kuitenkin tietyllä
tapaa uuden oppimista.
HHH
Koulutus on kuitenkiin tietyllä tapaa yksi avainasioista
elämässä. Toki kasvatus ja
kasvuympäristö ovat suuressa
merkityksessä ja perusta kai-

kelle, sitä ei tule unohtaa. Itse
olen ollut etuoikeutetussa
asemassa siinä suhteessa ja
saanut turvallisen elinpiirin
ja kasvatuksen. Siitä olen äärimmäisen kiitollinen, koska
se on luonut hyvä pohjan
elämälle kaiken kaikkiaan.
Aina valitettavasi onnenlahjat eivät kuitenkaan mene
tasan ja nallekarkit jaetaan
epätasaisesti. Kuitenkin tulee
muistaa se että me kaikki
olemme täällä jostakin syystä,
olipa se syy mikä tahansa.
HHH
Kevätpäivän tasausta vietettiin eilen eli sehän tietää
valoisuuden lisääntymistä.
Niin ja aprillipäiväkin on
jo ovella ja silloin myös otetaan käyttöön aktiivimallin
laajennus, toivottavasti siitä
on jotain hyöty tuossa paljon
parjatussa järjestelmässä
työttömyyden vähentämiselle. Kuplia on viime kaudella

eduskunnassa synnytetty,
toivottavasti ensi kuussa
valittavat kansanedustajat
tekevät parempia ratkaisuja.
HHH
Eilen Suomi rankattiin juuri
eilen maailman onnellisimmaksi maaksi, jo toista vuotta
peräkkäin. YK:n teettämässä
onnellisuusraportissa laitetaan kaikkiaan 156 maata
järjestykseen onnellisuuden mukaan. Lisääköhän
suomalaisten onnellisuutta
kohta alkavat koirankakka-keskustelut?

Neljän vuoden ikäinen lapsi
on paras lahja, minkä elämä
voi ihmiselle antaa. Harmillisesti tämä paras vuosi
voi mennä huomaamatta
ohi isältä ja äidiltä. Arjen
kuviot voivat olla muita
asioita täynnä ja tämä elämän kaunein lahja voi jäädä
nauttimatta.
Nelivuotias on jo oma
persoonansa. Vauvan kasvot ovat poissa ja nelivuotiaan kuvasta tunnistaa
ne piirteet, jotka hänellä
myöhemmin on nuorena
ja aikuisena. Mutta myös
ihmisen ainutlaatuinen persoona ja luonne ovat läsnä
jo nelivuotiaana. Hän on
oma itsensä.
Neljäs vuosi on vanhemmille paras vuosi pienen
lapsen kanssa, mutta toisaalta tuo vuosi on lapsen
kehityksen kannalta tärkeimpiä vuosia. Lapsella on
oikeus kehitykseen kuuluviin

asioihin ja kasvattajilla on
velvollisuus niitä tarjota.
Kysymys ei ole erityispalveluista, vaan tavallisista
lapsuuden asioista.
Nelivuotiaan elämä on
leikkiä ja mikä mukavinta
hän haluaa leikkiä muiden
kanssa. Tähän leikkikutsuun
pitää aikuisenkin taipua.
Lasten kanssa leikkiminen
vaatii aikuiselta virallisuuden tason laskemista, mikä
on yleensä vain hyvä juttu
kaikille. Laskeutuminen
lattiatasolle on vaivalloista,
mutta siitä vaivasta saa
nelivuotiaalta hymyn ja
ystävyyden palkkioksi.
Leikin lisäksi nelivuotista
lasta houkuttaa aikuisen
elämän taitojen oppiminen.
Nelivuotiasta saa innokkaan
kaverin salaatintekoon ja
sämpylänleivontaan tai kaikkeen korjaamistouhuun.
Palkinnoksi aikuinen saa
lapsen kokonaisvaltaisen

ihailun, kun saa olla aikuisen tekemisen mallina.
Tämä ihailu on lapsen ja
nuoren myöhemmän kasvun
perusta.
Nelivuotiaan oikeaan
talveen kuuluu mäenlaskua, luistelua, pihapelejä,
hiihtoa ja lumilinnoja. Liikunnallinen kehitys menee
hyppäyksittäin eteenpäin.
Nelivuotiaalle voi opettaa
jo monia taitoja ja hän on
aivan innoissaan kun saa
osoittaa oppineensa jotain
uutta.
Haastavinta, mutta tosi
tärkeää on ohjata nelivuotiasta rajoihin sekä oikean
ja väärän ymmärtämiseen.
Neljäs vuosi on myös moraalin kehityksen perusta.
Monesti lukiolla mietin
ongelmien tullessa vastaan, että milloin rajojen
ja sääntöjen noudattamisen
malli on tälle nuorelle jäänyt
opettamatta.

Torstai 21.3. (vk 12): Pentti
Perjantai 22.3: Vihtori
Lauantai 23.3: Akseli
Sunnuntai 24.3: Kaapo, Gabriel, Kaapro, Kaappo
Maanantai 25.3. (vk 13): Aija, Aava
Tiistai 26.3: Manu, Manne, Immo, Immanuel
Keskiviikko 27.3: Sauli, Saul
Torstai 28.3: Armas

Aurinko

Aurinko nousee Ylivieskassa klo 6:21 ja laskee
klo 18:29. Päivän pituus on 12 h, 18 min.

Jokirannan keittiön ruokalista

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

Ateriapalvelun ruokalista
Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Kallen kolumni

Paras ikä 4-vuotias

Nimipäivät

Nelivuotiaan katseesta
kuvastuu luja luottamus
elämän ihanuuteen. Elämän
kovuus ja epäonnistumiset
eivät ole vielä koskettaneet.
Ylivieskassa on noin 200
4-vuotiasta. Heillä neljäsataa
isää ja äitiä. Kun katsoo pienen tytön tai pojan silmiin,
niissä näkyy ilo elämästä ja
tästä hetkestä. Huolia ei ole.

Kalle Luhtasela
Lukion rehtori, joka pohtii
maailman muutosta
joutoaikoinaan.

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

Kuka mitä häh?

1. Minä vuonna Ylivieskasta tuli kaupunki?
2. Kuka näytteli miespääosaa elokuvassa "Master
and Commander: Maailman laidalla"?
3. Mikä on Kiinan pääkaupunki?
4. Mistä sarjakuvahahmosta puhuttiin Eppu
Normaalin kappaleessa "Murheellisten laulujen
maa" (1982)?
5. Minä vuonna Michael Jackson menehtyi?
6. Mikä on Suomen yleisin kalalaji?
7. Kuka on "Children of Bodom" -yhtyeen solisti?
8. Mikä on asukasluvultaan Euroopan suurin
kaupunki?
9. Kuka oli Suomen pääministeri ennen Juha
Sipilää?
10. Mikä automerkki ilmoitti rajoittavansa
malliensa maksiminopeuden 180 kilometriin
tunnissa vuodesta 2020 alkaen?
Vastaukset sivulla 7.

Seuraava Vieskan Viikko
ilmestyy torstaina 4.4.2019!
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 2.4.

Huomaisitko tästä
oman mainoksesi?

Mestarivaras –pakopeli
Pakopelit ovat viime vuosina kasvattaneet suosiota Suomessa.
Ensimmäinen pakopeliyritys perustettiin Helsingissä vuoden
2014 keväällä. Nyt pakopelipaikkoja on jo yli 50 paikkakunnalla
ja Ylivieskan Escape Room avattiin viime vuoden marraskuun
lopussa. Tätä ennen lähimmät paikat ovat olleet Kokkolassa ja
Oulussa. Yhtäaikaa pelaamaan mahtuu 2-8 henkilön ryhmä ja
kävimme testaamassa pelin viiden hengen porukalla

Ennen peliä
Pelaamaan pääsee helposti
verkkosivujen ajanvarauksen
kautta. Toinen vaihtoehto on
lauantaisin oleva PopUp –päivä,
jolloin pelaamaan pääsee myös
ilman ajanvarausta tavaratalon
aukioloajan puitteissa. Ajan varanneiden tulee saapua paikalle
5-10 minuuttia ennen varatun
ajan alkamista. ”Tämä johtuu
siitä, että ennen varsinaisen
pelin alkamista käymme läpi
säännöt sekä alustamme pelin tarinan”, kertoo paikalla
ollut pelinhoitaja. Säännöt
on luonnollisesti hyvä kuunnella tarkkaan, mutta niin on
tarinakin sillä siitä on hyötyä
pelin kulun aikana. Puhelimia
tai mitään muitakaan apuvälineitä ei peliin saa ottaa
mukaan. Ennen itse pelin
alkua pelinhoitaja antaa meille

vielä muistiinpanovälineet.
”Mikäli pelin aikana tarvitsette
eteenpäin pääsemiseksi apua,
voitte kirjoittaa tähän että
haluatte vihjeen ja sujauttaa
sen tuon oven alitse. Vihjeestä
ei saa mitään aikarangaistusta,
mutta muistaakseni vain yksi
porukka on päässyt tämän läpi
ilman vihjettä”, pelinhoitaja
kertoo ja kysyy olemmeko
valmiit aloittamaan. Ennen
oven avautumista ei siis ole
hajuakaan mitä sen takaa löytyy.

Pelin kulku
imaisee mukaan
Pelinhoitaja avaa oven ja aika
lähtee juoksemaan ja sen kulumisen näkee huoneessa olevasta
monitorista. Ovi suljetaan
perässämme, mutta siitä ei
tarvitse painikoida, koska sitä
ei turvallisuussyistä lukita. Itse

Moona, Mira, Saija ja Sami aloittelemassa Mestarivaras
-pakopeliä.
huonekaan ei ole pimeä tai mentin ennen pelin alkamista:
ahdas, joten heikkohermoisen- ”muistakaa kommunikoida
kaan ei tarvitse pelätä. Aluksi toistenne kanssa, jotta tiedätte
valtaa pieni hämmennys, sillä mitä on jo löytynyt tai jos olette
lavasteet ovat runsaat eikä hoksanneet jonkin uuden juensikertalaisella ole oikein tun”. Pelinohjaaja seuraa koko
hajuakaan miten tai millä ajan peliä monitorin kautta,
taktiikalla kannattaisi edetä. joten mikäli jotain yllättävää
Ei muuta kuin kova etsintä tapahtuu niin hän on lähellä.
päälle, vaikka ei olekaan tietoa Ja mitkään ovista eivät ole
mitä oikein voi löytyä tai edes lukittuja takaisin pääsemiseen,
pitäisi etsiä. Vaikka huoneessa joten poistumisreitti aloitukoli aluksi tuntunut viileältä, seen on vapaa, oven edessä on
niin viimeistään tässä vaiheessa vain hiekkapussipaino, eli sen
alkaa adrenaliini virrata ja saa helposti avattua tilanteen
kaikki ajatukset huoneen ul- niin vaatiessa.
kopuolisesta elämästä katoavat.
Aika kuluu kuin siivillä ja
Peli vie täysin mukaansa ja useiden löydöksien ja pulmien
muistan pelinhoitajan kom- jälkeen saamme vihdoin oven

lukot auki. Kuvitelmissa oli
että aarre olisi jo siellä, mutta ei siltä vaikuttanut. Lisää
penkomista ja pulmia, tuli
ihan Sherlock Holmes -olo.
Taitavasti rakennettu miljöö
ja eteneminen, peli olikin
vasta alkutaipaleella! Välillä
jouduimme pyytämään vihjeitä
ja muutoinkin pelin kulun
aikana kynälle ja paperille
oli käyttöä.
Meidän tapauksessamme
aika kuitenkin loppui kesken,
tosin ihan muutamassa lisäminuutissa olisimme varmaankin
saavuttaneet ratkaisun. Ajan
loputtua pelinohjaaja nimittäin tulee paikalle ja vihjeiden
avulla opastaa kuinka olisimme
päässeet ”maaliin”. Näin ollen
ei jäänyt harmittamaan ja
kaivertamaan se, että mitä ja
miten olisi vielä pitänyt tehdä
pelin loppuun saattamiseksi.
Tosin jos ei halua nähdä ratkaisua ja haluaa tulla toisenkin
kerran pelaamaan, silloin he
eivät tietenkään kerro miten
loppuun pääsee.
Kyseinen Mestarivaras –pakopelissä ei kuitenkaan paeta
mitään, vaan enemmänkin
etsitään. Pakopeleissä onkin

monia eri tyylejä ja tämä on
vain yksi niistä. ”Meillä Escape Roomissa peli vaihtuu
noin puolen vuoden välein.
Ylivieskassa vaihto tapahtuu
kesän jälkeen, joten porukka
voi tulla uudelleen kokemaan
samantyylisen pelin, mutta
täysin eri miljöössä. Kokkolan
paikassa peli muuttui viime
kuussa”, kertoo pelinhoitaja.
Peli sopii erinomaisesti mille
tahansa porukalle, jotka kaipaavat jotain hieman erilaista
aktiviteettia. ”Kaveriporukoiden lisäksi meillä käy todella
paljon polttari- ja synttäriporukoita sekä yrityksistä osana
TYKY-päivien ohjelmaa.” Itse
suosittelisin tätä ihan mille
porukalle vain, tosin ihan
ilmaista puuhaa tämä ei ole,
mutta mikäpä olisi nykymaailmassa. Pelaajien lukumäärästä
riippuen hinta on 25-30 euroa
henkilöltä. Pelin jälkeen adrenaliini todellakin virtaa ja on
uskomatonta kuinka nopeasti
50 minuuttia on voinut kulua.
Olo on äärimmäisen energinen
ja tekisi mieli päästä jo kokeilemaan seuraavaa pakopeliä.
Elina Kytökorpi

Vitiksen olkkarikeikka lauantaina Ylivieskassa
Ylivieskan Vitiksessä on
mahdollisuus nähdä ja kuulla ainutlaatuista esitystä tänä
lauantaina. Seurakunnan tiloihin Vitikseen saapuu kaksi
nuorta miestä, joista toinen
esittää musiikkia ja toinen
tekee taikatemppuja. Kello
19.30 alkavaan tapahtumaan
on vapaa pääsy, joten kynnys
osallistumiseen on matala.
Mentalisti ja taikuruuden Suomen mestari Miika Korkatti on
yksi Suomen kysytyimmmistä
ammattitaikureista ja Juhani
Tikkanen puolestaan on yli
100 keikkaa vuodessa tekevä
nuori laulaja-lauluntekijä.

Taikurin juuret
Ylivieskassa
Ammattitaikuri ja mentalisti
Miika Korkatti asui ensimmäiset neljä vuotta Ylivieskassa,
jonka jälkeen viisitoistavuotiaaksi saakka Oulaisissa. Sen
jälkeen tuli muutto Tampereelle, jossa tämä 26 –vuotias
asuu edelleenkin. ”Ylivieskassa
tulee käytyä silloin tällöin,
jonkin verran lapsuuden ystäviäni asuu siellä edelleenkin. On todella mukava tulla

niin sanotusti kotikonnuille
esiintymään ja toivottavasti
tapaan myös tuttuja keikan
lomassa.”, kertoo Korkatti.
Viime vuonna Korkatilla oli
yli 100 esiintymistä ja hän
onkin Suomen eniten keikkaileva ammattitaikuri. ”Tänä
vuonna keikkoja on tiedossa
noin 130, joten kiirettä pitää
edelleenkin. Tämä on kuitenkin
juuri sitä mitä haluan tehdä,
joten olen erittäin tyytyväinen
tilanteeseen.”
Korkatti aloitti taikuruuden harrastamisen vuonna
2013, omien sanojensa mukaan
vasta vanhalla iällä. ”Kaikki
sai alkunsa siitä, kun eräässä
illanistujaisissa näin taikurin
tekevän taikatemppuja ja jäin
äimistyneenä miettimään, että
miten hän sen teki. Kysyinkin
että voisiko hän opettaa sen
minulle, johon hän sanoi että
kunhan puoli vuotta harjoittelet
niin katsotaan sitten. Meni 1,5
kuukautta ja hoksasin miten
temppu tehdään ja siitä se lähti.
Armottomalla intohimolla
ja harjoittelulla, jopa 6 - 8
tuntia päivässä. Ja sillä tiellä
edelleenkin olen ja uusien
temppujen oppimisen jano vain
lisääntyy.” Korkatin meriittejä

Rohkea
nuori laulajalauluntekijä

Taikuruuden Suomen mestari Miika Korkatti.
ovat muassa Nettitaikuri 2016,
Ravintolataikuuden Suomen
mestaruus vuodelta 2017 ja
toinen sija vuonna 2018. Häm-

mästyttävien temppujen lisäksi
Miika tunnetaan hauskana,
vangitsevana ja miellyttävänä
esiintyjänä.

Laulaja-lauluntekijä Juhani Tikkanen.

Artisti Juhani Tikkanen on
pääkaupunkiseudulta kotoisin oleva tiheään keikkaileva
laulaja, joka myös säveltää
ja sanoittaa kappaleita. Ensimmäisen albuminsa hän
julkaisi vuonna 2016 ja seuraava
julkaistaan tämän vuoden
kesäkuussa, nimeltään Tässä
on kaikki. Hänen viimeisin
single Mitä ois tietää soi valtakunnallisesti muun muassa
YLE Radio Suomella sekä
Radio Deillä. ”Sooloprojekti
on ollut meneillään nyt nelisen vuotta, mutta keikkailen
myös kolmihenkisen bändin
kanssa noin 20 – 30 keikkaa
vuodessa. Ylivieskassa olen
ollut aiemmin keikalla kolme
kertaa, kerran Vitiksessä ja
kaksi kertaa Akustiikassa.
Viimeisin kerta oli syyskuussa
Akustiikassa, jossa olin Park
7 –yhtyeen lämmittelijänä,”
Tikkanen kertoo.
Vitiksessä Tikkanen esintyy trubaduurina kitaralla
itseään säestäen ja keikan
pituus on noin tunnin ver-

ran. Musiikillisena esikuvana
Tikkanen mainitsee U2 –yhtyeen. ”Soundillisesti ja biisien
kirjoituksen kannalta olen
aina pitänyt U2 –yhtyeestä.
Usein minua myös verrataan
Juha Tapioon, joka on mahtava laulunkirjoittaja. Pidän
kuitenkin kunnia-asianani
olla kopioimatta ketään, olen
ihan oma itseni lauluntekijänä
ja esiintyjänä.” Tikkanen on
ollut musiikin kanssa tekemisissä jo lapsesta saakka
ja tulee perusmusikaalisesta suvusta. Koulutukseltaan
hän on luokanopettaja, mutta
musiikki on nyt hänen päätyönsä. ”Viime vuonna tein
yhteensä 106 keikkaa, joten
luokanopettajan töitä en ole
ehtinyt tekemään kuin noin
vuoden verran valmistumiseni
jälkeen. Myös tänä vuonna
tulee olemaan aika lailla saman
verran keikkoja eli kiirettä
riittää mukavasti.” Lopuksi
Tikkanen haluaa toivottaa
kaikki tervetulleiksi paikalle
kuuntelemaan musiikkian sekä
katsomaan SM-tason taikuria.
Luvassa taatusti nautittava ilta,
Tikkanen huikkaa lopuksi.
Elina Kytökorpi

Vieskan viikko
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Apteekkarin kynästä

ENNAKKOLUULOT SIVUUN
– APTEEKKI AUTTAA JA
LÄÄKKEET AUTTAVAT

Ennakkoluulojen varassa ei kannata elää. Tässä parit
luulot joita olen saanut kuulla ja jopa lukea:
- Lääkkeet on vaarallisia, parempi ilman
- Apteekki on vaan lääkekauppa
Jos et luule, että kuu on juustoa niin unohda myös
nuo parit luulot. Lääkkeet eivät ole mitä tahansa
tavaraa, vaan myyntiluvan vaativia terveydenhuollon
tuotteita. Myyntiluvan voi myös menettää, kuten on
muutaman kerran tapahtunutkin. Apteekkitoiminta
on myös luvanvaraista, ja lääkeneuvonta kuuluu
apteekin lakisääteisiin velvollisuuksiin. Meidän
lääkealan ammattilaisten – farmaseuttien ja proviisorien – tietotaito on korkealla tasolla kiitos koko ajan
parantuneen koulutuksemme. Nykyapteekki pystyy
ja haluaa tarjota palveluja lääkehoidon tukemiseksi.
Tämä lehti ilmestyy Lääkehoidon päivänä. Toivottavasti päivä on jo mahdollisimman monelle tuttu.
Kyse on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon
ammattilaisten yhteisestä valtakunnallisesta teemapäivästä. Lääkkeet ja lääkehoidot ovat tärkeitä
asioita, jotka eivät aina saa ansaitsemaansa arvostusta.
Ennakkoluulot taas ohjaavat ajattelua: jotkut pitävät
lääkkeitä itsestäänselvyytenä, jotka auttavat aina
vaikka ohjeita ei noudattaisikaan; jotkut taas pitävät
lääkkeitä vaarallisina ja viimeiseen asti vältettävinä.
Miksi unohdetaan että lääkehoito on yksi tärkeä
osa terveydenhuollon tarjoamaa ”hoitovalikoimaa”.
Hoitojen kehitystyö on maksanut ja hoitojen käyttö
maksaa. Maksaja vaihtelee eri tilanteissa, mutta tavalla tai toisella yhteiskunta ja hoitojen saaja jakavat
kustannukset. On siis jokaisen etu, että hoitoja,
mukaan lukien lääkehoidot, käytetään järkevästi:
valitaan oikea hoito, joka myös toteutetaan oikein.
Väärin valitut ja väärin toteutetut lääkehoidot ovat
aikamoista yhteiskunnallista vastuuttomuutta.
Lääkehoidon päivänä Ykkösapteekki kantaa kortensa
kekoon muistuttamalla lääkityslistan tärkeydestä.
Jaamme lääkityslistalomakkeita ja autamme niiden
täyttämisessä. Kun laadimme listaa, myös lääkkeiden
ottoajankohdat ja annosteluohjeiden oikea ymmärtäminen tulevat tarkistettua. Jokaisella jatkuvaa
lääkitystä käyttävällä tulisi olla ajantasainen lista
käytössään olevista lääkkeistä ja niiden annostuksista. Listaa saatetaan kysyä, kun ollaan menossa
sairaalaan tai johonkin toimenpiteeseen. Ensihoidon
henkilökunta (siis ambulanssi) voi kysyä lääkityslistaa
kun selvittelee auttamansa potilaan tilanetta. Mitä
useampia lääkkeitä käytössäsi on, sitä tärkeämpää
on että ajantasainen lääkityslista löytyy.
Lääkkeet auttavat ja lääkkeistä on hyötyä. Me apteekissa tahdomme auttaa sinua tuntemaan lääkityksesi
ja saamaan siitä parhaan mahdollisen hyödyn. Olet
yhtä tervetullut Lääkehoidon päivänä kuin ihan
jokaisena päivänä!
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan Ykkösapteekki

Vaalien teemapäivä
Alavieskan
Viihdekeskus Hipussa
Lauantaina 23.3. vietetään
vaalipäivää Alavieskassa, paikkana on keskustassa sijaitseva
Viihdekeskus Hippu. Vaalipäivä aloitetaan jo kello 10
lähtien, jolloin tavattavissa on
eri puoluieden kansanedustajaehdokkaita. Tuolloin jokaisella
on mahdollisuus keskustella
ehdokkaiden kanssa ja samalla nauttia kahvitarjoilusta
pikkupurtavan kera. Kello 13
alkaa varsinainen vaalipaneeli,
johon tähän mennessä ovat
ilmoittautuneet mukaan Juha
Pylväs (kesk.), Marjut Lehtonen (kesk.), Anne Sormunen
(vihr.) ja Timo Ahvenainen
(vihr.), Juha Vähäkangas (kd.)
ja Vesa Aitto-oja (kd.), Hanna
Saari (kok.) sekä Eero Erkkilä
(ps.). Tilaisuuden ja paneeli-

keskustelun juontavat Anja
Takkunen ja Tapio Mattila.
Päivän aikana yleisöllä on
mahdollisuus myös esittää
omia kysymyksiä panelisteille.
Kannattaa siis saapua paikalle
esittämään kiperiä kysymyksiä
eduskuntavaaliehdokkaille.
Vaalipaneelin jälkeen on aikaa
vapaalle jutustelulle ja vaalipäivä huipentuu karaoketansseihin, joka kestää pikkutunneille
saakka. Luvassa siis sopivasti
vaaliaiheista keskustelua sekä
rentoa meininkiä. Viihdekeskus Hippu toivottaa kaikki
tervetulleiksi kuulemaan ja
juttelemaan ehdokkaiden
kanssa sekä nauttimaan illan
päälle karaokesta laulamisen ja
tanssimisen merkeissä ja kaikki
tämä ilman pääsymaksua!

Sari Pelttari etsivän ja
löytävän vanhustyön
koordinaattoriksi
Yhteisestä Ovesta ry valitsi
etsivän ja löytävän vanhustyön
koordinaattorin toimeen psykiatrinen sairaanhoitaja Sari
Pelttarin. Pelttari on aloittanut
työt Tuokiotuvalla, uudessa
”Näe, kuule, kohtaa!” Etsivän ja
löytävän vanhustyön hankkeessa. Hänen toiminta-alueenaan
on koko Ylivieska.
Toimintaa esitellään kevään
kuluessa säännöllisesti niin
lehdissä kuin infotilaisuuksissa.
Ensimmäinen avoin verkostotyöpaja järjestetään torstaina
16.4. klo 13, lisätietoa tilaisuudesta maaliskuun aikana. Sari
joukkoineen myös jalkautuu
jatkossa sinne, missä ihmiset
liikkuvat. Jo nyt Sarille voi
soittaa (puh. 044 987 2859) tai
vaikka piipahtaa tervehtimässä
perjantaiaamupäivisin, jolloin
hän on tavattavissa Tuokiotuvalla. Ikäihmiset ovat aina
tervetulleita kertomaan omista
toiveistaan ja kaikenikäiset
vaikkapa ilmoittautumaan
vapaaehtoisreserviin. Vapaaehtoisia tarvitaan jatkossa
erityisesti ”KahaviPartiossa”,
keikka-apuna, ulkoilu-, juttelu- ja kulttuurikavereina ja
monissa muissa tehtävissä kertaluonteisesti tai silloin, tällöin.
Tuokiotupa on toki avoinna
viikon kaikkina muinakin
päivinä, joten pistäytyminen
on helppoa.
Etsivän vanhustyön tavoitteena on 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.
Ensimmäisiä yhteydenottoja
on jo Tuokiotuvalle tullutkin
ja muutamia tapaamisia ikäihmisten kanssa on sovittuna.
Tarvetta tälle työlle on.
Kyse ei ole pelkästään Tuokiotuvan toiminnasta, vaan
työtä tehdään laajalla rintamalla eri toimijoiden kanssa.
Esimerkiksi ohjausryhmään
kuuluu niin seurakunnan,
peruspalvelukuntayhtymä Kallion, Ylivieskan kaupungin,
kyläyhdistysten, Jokilaaksojen
Omaishoitajat ja Läheiset ry:n,
Vanhus- ja vammaisneuvoston
sekä Rieska-Leaderin edustajat.
Ohjausryhmä täydentyy vielä ja
lisäksi kootaan yhteistyöryhmä
niistä toimijoista, jotka ovat
kiinnostuneita ja halukkaita
ottamaan ikäihmisiä mukaan
omiin kerhoihinsa ja muuhun
toimintaan tai voivat muutoin
olla tukena. Näitä tahoja voivat
olla mm. yhdistykset, yritykset,
seurakunta, kaupunki sekä
monet muut toimijat. Hanketta
rahoittaa Rieska-Leader ry
EU:n Maaseutuviraston tuella.
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SUOMEN EDUSKUNTAVAALIT
Vaalien ajankohta ja äänestyspaikat
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019.
Vaali-huoneistot ovat avoinna klo 9 – 20. Äänestyspaikat vaalipäivänä ovat:
- 1 Eteläinen äänestysalue
Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikka, Koulukatu 2 B
- 2 Pohjoinen äänestysalue
Ylivieskan lukio, Hakalahdenkatu 8.
Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 3.4.2019 ja
päättyy tiistaina 9.4.2019. Yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina Ylivieskassa toimivat Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikka ja äänestysbussi seuraavina aikoina:
Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikka, Koulukatu
2B
Ke-Pe 3.- 5.4. klo 09 – 18
La-Su 6. ja 7.4. klo 10 – 16
Ma-Ti 8. ja 9.4. klo 09 – 20
Äänestysbussi (kirjastoauto)
Raudaskosken koulun piha
La 6.4. klo 09.00 – 12.00
Vähäkankaan koulun piha
La 6.4. klo 12.30 – 15.30
Savarinkatu 9:n paikoitusalue
Ma 8.4. klo 10.30 – 14.30
Niemelän koulun piha
Ma 8.4. klo 15.00 – 18.00
Savarinkatu 9:n paikoitusalue
Ti 9.4. klo 14.00 – 17.00
Äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai
muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään.
Laitoksissa ja sosiaalihuollon toimintayksiköissä toimeenpantavasta ennakkoäänestyksestä julkaistaan
laitoksissa ja toimintayksiköissä erilliset kuulutukset.
Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on
siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa,
joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa
asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005)
tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty
äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle
säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen
yhteydessä.
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on
ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo
äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava
ilmoituksessa. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän
puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina
2.4.2019 ennen klo 16. Ilmoitus tehdään osoitteella
Ylivieskan keskusvaalilautakunta, Kyöstintie 4, 84100
Ylivieska, puhelimitse numeroon 040 4828 195/Nina
Savolainen tai numeroon 044 4294 214/Merja-Liisa Laitila, tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@ylivieska.fi.
Ilmoittautumislomakkeita on saatavana kaupungintalon
neuvonnasta. Määräaika ilmoituksen tekemiselle on
ehdoton.
Vaalimainonta
Vaalien ulkomainonta sallitaan taajama-alueella ainoastaan tätä tarkoitusta varten pystytetyissä telineissä
keskiviikosta 27.3.2019 alkaen. Kaupunki vastaa vaalimainostelineiden pystyttämisestä.
Vaaleista lisää tietoa www.vaalit.fi -sivustoilla.
Ylivieskan kaupungin keskusvaalilautakunta

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

Ylivieskan seurakunta
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Kirkkotalakoot
Kirkkotalakoot tuottaneet vuoden 2019 helmikuun loppuun
mennessä 642 270 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.

Marianpäivän
musiikki-ilta
Suvannon kappelissa kuullaan
sunnuntai-iltana 24.3. klo 18
eri säveltäjien Maria-aiheista
musiikkia sekä laulettuna
että soitettuna. Mukana ovat
trumpetisti Janne Nietula,
viulisti Tuomo Hirvi sekä
kanttorit Teija Siirtola ja Eeva
Korhonen.
Ave Maria-hymni perustuu

Luukkaan evankeliumissa
kuvattuun Marian ja enkeli
Gabrielin kohtaamiseen sekä
enkeli Gabrielin sanoihin Marialle: Ole tervehditty Maria,
sinä armon saanut! Herra
kanssasi
Tilaisuudessa kerätään
vapaaehtoinen kolehti kirkkotalakoisiin.

Huippunuorisokuoro
Candomino konsertoi
Ylivieskassa
Espoolainen nuorisokuoro
Candomino valmistautuu
Tallinnassa huhtikuussa järjestettäviin kansainvälisiin
kuorokisoihin pienellä Pohjois-Pohjanmaan CAN WE
SING? -konserttikiertueella.
Candomino konsertoi Ylivieskassa Suvannon kappelissa
31.3. klo 14.
Konserteissa on luvassa monipuolinen kattaus musiikkia
aina 1500-luvulta nykypäivään. Ohjelmistoon mahtuvat
Claudio Monteverdi, Jouko
Linjaman Kalevala-sarja,
Felix Mendelssohn, John
Tavener, Palestrina ja monta
muuta. Suvannon kappelissa
koko kuoron lisäksi esiintyy
Candominon solisteja, jotka
esittävät yksinlauluja Suomesta,

Belgiasta ja Itävallasta.
Candomino on vuonna
1967 musiikkineuvos Tauno
Satomaan perustama nuorisokuoro, joka esittää ja levyttää
raikkaita tulkintoja taidemusiikin eri alueilta renessanssista
nykymusiikkiin. Vuodesta
2005 kuoroa on johtanut
(MuM) Esko Kallio, joka
on palkittu moneen otteeseen,
viimeisimpänä Suomen Kuoronjohtajayhdistyksen vuoden
kuoronjohtajaksi vuonna 2015.
Candominosta on kehittynyt
vuosien kuluessa arvostettu ja
tunnettu kamarikuoro, jonka
maine on kasvanut kymmenillä
menestyksekkäillä konsertti- ja
kuorokilpailumatkoilla ympäri
maailman.

Naisten omat
aamukahvit toimitalo
Pietarissa
”Kun pieni on suurta”Palvelijatar
Odotettu ja nyt jo perinteeksi muodostunut Naisten
aamukahvitilaisuus pidetään
lauantaina maaliskuun 30.
päivänä klo 9-10:30.
Tämän kokoontumiskerran
teemana on ”Kun pieni on
suurta”. Tilaisuus tarjoaa jälleen
uutta ajateltavaa, lepohetkeä
arjen haasteisiin. Samalla omia
taakkoja voi keventää, saada
ja jakaa vertaistukea tai tulla
vain olemaan ja kuulemaan
mitä Raamatun naiset ja muut
osallistujat jakavat aamun
teemasta.
Raamatussa sotapäällikkö Naamanin samarialainen
palvelijatar saa olla spitaaliin
sairastuneen isäntänsä ja Jeesuksen avun välinen kanava.
Onko sinun elämässäsi joku
henkilö tai tapahtuma joka on
saanut olla ”kanavana” Jumalan
suunnitelmissa. Voiko pienikin
olla suurta?

Tilaisuuden sisältönä on
tälläkin kertaa aluksi kevyt
aamupala, musiikkia Eija
Kantolan johdolla sekä otteita Maija Nymanin kirjasta
”Naisia kaivolla”. Alustuksen
jälkeen jakaannutaan ryhmiin.
Ryhmäkeskusteluissa ei ole
pakko jakaa omia elämänkokemuksia, mutta siihen on
toki mahdollisuus. Mukaan voi
tulla siis pelkästään kuulijaksi.
Lopuksi tarjotaan mahdollisuus
esirukoukseen sitä haluaville.
Kokoontumispaikkana on
toimitalo Pietarin nuorisotila
Vitis, jossa on mukavat oleskelu- ja kahvittelutilat. Pihalla
opasteet. Aamupala, kahvi, tee,
lisukkeena suolaista ja makeaa
on osallistujille maksuton.
Naisten aamukahville ovat
tervetulleita kaikenikäiset ja
eri elämäntilanteissa elävät
naiset.

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

SEURAKUNNAN VIIKKO
To 21.3. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 14 Hartaus
Kotikartano IV, Eeva-Kaisa Laakko ja Teija Siirtola; klo 17-18
lapsikuoron harjoitukset rippikoulusalissa; klo 18 Kirkkokuoron
harjoitukset Suvannon kappelilla; klo 19 Raamatun luku- ja
keskustelupiiri Rauhanyhdistyksellä
Pe 22.3. klo 18 Iltakirkko Vitiksessä (rippikouluryhmä 4 osallistuu)
La 23.3. klo 19 Rauhanyhdistyksen kotiseurat Latvakoskella,
Rauhalantie 337, Eero Hintsala; klo 19.30-22.30 Olkkarikeikka
Vitiksessä, esiintyy Juhani Tikkanen ja Miika Korkatti, vapaa
pääsy
Su 24.3. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Janne Isomaa, Eija
Nivala, Teija Siirtola, Gospelkuoro Riemu, pyhäkoulu, kirkkokahvit.; klo 14 Rauhan Sanan seurat ja vuosikokous Siltalan
seurahuoneella, Timo Kontio; klo 14.30 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Martti Autio ja klo 16 Jorma Hintikka; klo 18 Marianpäivän
iltamusiikkia Suvannon kappelissa, Tuomo Hirvi, Janne Nietula,
Teija Siirtola ja Eeva Korhonen, kolehti kirkkotalakoisiin; klo 18
Siioninvirsiseurat Mariassa, Sisko Järviluoma ja Maritta Haikola;
klo 19 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone Lydiassa
Ma 25.3. klo 10 Aamutupa Vitiksessä (sisäänkäynti B); klo 1315 Perhekerho Pietarissa; klo 17 Kehitysvammatyön Ystävyyden
kerho Vitiksessä, Terveystie 11, ovi B
Ti 26.3. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 13 Isokosken kyläkerho Villamiinassa; klo 13 Tiistaikerho Rauhanyhdistyksellä; klo
13.30 Tuomelan ja Kantokylän kyläkerhot Tuomelan kylätalolla
Ke 27.3. klo 12-13.45 Ekavauvakerho Pietarissa; klo 13 Löytyn
kyläkerho Löytyn koululla; klo 18.30 Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä, seurapuhe klo 19.30, Jorma Manninen; klo 18.30
Gospelkuoro Riemun harjoitukset Vitiksessä (hartaustila); klo
18.30 Sanan ja Siionin kanteleen ilta Suvannon kappelilla, mukana Hannu Kippo ja Jouko S. Niemi
To 28.3. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 13 Varttuneen väen
kerho ja Lähetyspiiri Mariassa
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.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto avoinna ma-ke klo 9-15,
to klo 11-17 (taloustoimisto klo 9-16), pe suljettu, p. 044-7118
610, os. Terveystie 11.
Seurakunnan ateriapalvelu Mariassa avoinna ma-to klo 10.3013, 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.
Yhteislaulutuokion tuotto Yhteisvastuulle 318,75e, kiitos kaikille
lahjoittajille ja Häggmanin kahvilan väelle
LAPSET
Perhekerho maanantaina klo 13-15, tiistaina ja torstaina klo
9-11 sekä Ekavauvakerho keskiviikkona klo 12-13.45 Pietarissa
Pyhäkoulu sunnuntaina Suvannon kappelilla jumalanpalveluksen
saarnan aikana. Seuraavat pyhäkoulut 24.3, 31.3.
VARHAISNUORET
To 21.3. 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 27.3. klo 17 Kokkikerho 3-6lk Vitiksessä; klo 18.30 Kokkikerho 3-4lk Vitiksessä
To 28.3. 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
3-4lk Pääsiäisleirille 12.-14.4 on vielä muutamia leiripaikkoja
jäljellä. Ilmoittautumaan leirille pääsee seurakunnan kotisivujen
kautta tai puhelimitse Juhalle p. 044-7118624.
NUORET
Pe 22.3. klo 18.30-23 Oloilta Vitiksessä
Ke 27.3. klo 18.30 K-16 lautapeli-ilta Vitiksessä
MUU TOIMINTA
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

Kulttuuri
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Kirjaston vinkit

Ylivieskan kirjasto siirtyi
varausten itsenoutoon

Vapautta ilman
vastuuta?
Jeannette Walls: Lasilinna. Suom.
Raija Rintamäki. Bazar, 2014.
361 s. / Lasilinna (DVD), 2018
Usein kirja johdattaa katsomaan sen pohjalta tehdyn
elokuvan, mutta Lasilinna oli
sen verran vaikuttava katselukokemus, että sai tarttumaan
yhdysvaltalaisen toimittajan
Jeannette Wallsin samannimiseen palkittuun muistelmateokseen, jossa tämä kertoo
epätavallisen perheensä tarinan.
Teos, samoin kuin elokuva, joka
noudattaa hyvinkin uskollisesti
kirjan tapahtumia, alkaa New
Yorkista. Kun Jeannette näkee
ruuhkaan pysähtyneen taksin
ikkunasta äitinsä kaivelevan
roskiksia, hän piiloutuu. Jeannette ei ole kertonut taustastaan
kenellekään. Häpeä kodittomina elävistä vanhemmista
saa hänet inhoamaan itseään.
Äiti puolestaan on huolissaan
tyttärestään: ”Olet myynyt

itsesi. – – Ihan turhaanko minä
yritin sinulle arvoja opettaa?”
Teosta on vaikea arvioida
ottamatta kantaa perheen
elämäntyyliin, josta etenkin
lapset joutuvat kärsimään.
Vanhemmat haluavat elää
yhteiskunnan säännöistä piittaamatta ilman sosiaaliavustuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että
vaikka he rakastavat lapsiaan,
nämä joutuvat kulkemaan
likaisissa ja resuisissa vaatteissa, palelemaan ja näkemään
nälkää. Toisaalta isä ja äiti
opettavat lapsille lukemisen
ja laskemisen lisäksi kaikkea
mahdollista binaariluvuista
morsettamiseen. Jeannetten
varhaisin muisto on kolmivuotiaana nakkeja keittäessä
saadut palovammat. Äidin
mielestä lapsista ei pidä huolehtia liikaa, niinpä ”varhaiskypsä” Jeannette kykeni hänen
mielestään laittamaan ruokaa

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.
Pe klo 9-12 Etsivän vanhustyön Sari tuvalla perjantaisin.
Tervetuloa juttelemaan!
Su klo 12 Pelituokio (Skip-Boa, Rummikubia ym)
Muuta lähiviikkojen ohjelmaa (muutokset mahdollisia –
viimeisin tieto tuvalla ja www.facebook.com/tuokiotupa ):
Pe 22.3. klo 9-12 Etsivän vanhustyön Sari tuvalla, tervetuloa
juttelemaan! 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”.
Pe 29.3. klo 9-12 Etsivän vanhustyön Sari tuvalla, tervetuloa
juttelemaan!
Ma 1.4. klo 16 Asiaa hoitotahdosta. Asiantuntijana: lääkäri
Ville Lindholm.
Ti 2.4. klo 13-15 Sorviston SenioriKahvila avoinna – pelipäivä!
Bingoa ja bocciaa.
Pe 5.4. klo 9-12 Etsivän vanhustyön Sari tuvalla, tervetuloa
juttelemaan! klo 13 Asiaa testamentista. Asiantuntijana:
pankkilakimies, varatuomari Pekka Ylönen.
Tapaamisiin Tuokiotuvalla, tervetuloa!

Torstai 21.3.2019

itselleen, jotta äiti sai keskittyä
maalaamaan tauluja. Äidillä
on opettajan koulutus, mutta
hän käy töissä vain pakosta.
Asetelma on nurinkurinen,
sillä lapset joutuvat toimittamaan sairaaksi tekeytyvän
äidin töihin. Isä Rex Walls,
karismaattinen tarinankertoja,
jota elokuvassa esittää yhtä
lailla karismaattinen Woody
Harrelson, ei viihdy kauaa
työpaikoissaan – uhkapeli
ja juopottelu houkuttelevat
enemmän. Velkojia lähdetään
karkuun niin usein, että lapset
muistavat paremmin autojen
sisätilat kuin kaupunkien nimet
tai talot, joissa asuivat. Sähköopista ja energialähteistä
kiinnostunut isä suunnittelee
rakentavansa Lasilinnan. Kun
perhe muuttaa isän kotipaikkakunnalle Welchiin, lapset
kaivavat taloröttelön takapihalle syvän kuopan perustuksia

varten. Vähitellen kaivanto
täyttyy roskapusseilla, koska
heillä ei ole varaa jätemaksuihin. Lasilinnasta tuleekin
vertauskuva isän suureellisille
lupauksille ja haaveille, jotka
murskaantuvat kerta toisensa
jälkeen.
Dialogia runsaasti sisältävä
teos on todella ”kuin paraskin
romaani”, kuten takakannessa
todetaan. Elokuvan naispääosissa loistavat Naomi Watts
äitinä ja Room-elokuvasta
Oscarin napannut Brie Larson
Jeannettena. Lasilinna on
valloittava tarina niin kirjana
kuin elokuvana!
Marita Hietasaari

Järjestötoiminta

SenioriKahvilat, Ylivieska

SenioriKahvilat 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 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
2896. Tervetuloa mukaan!
SENIORIkahvilat avoinna seuraavan kerran:
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.
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 Latu
Avantouintia Kekalla (Isokankaan metsätie 232) Sunnuntaisin klo
12-17. Hinta yli 16-vuotiailta 3,- euroa. Sisältää mehun. Tervetuloa
nauttimaan talviuinnista. Ylivieskan Latu, Niemelänkylän Kyläyhdistys ja Ylivieskan nuorisotoimi.
Höntsäpelit 2018-19. Kaikille avoimilla vuoroilla pelataan joukkuepelejä. Joskus teemme muutakin hauskaa Ladun hengessä,
retkiä ulos, kokeillaan uusia liikuntamuotoja ja pelataan salibandyä
tai vaikka futsalia. 8-vuotiaat ja siitä nuoremmat Keskiviikkoisin
Kiviojan koululla klo 16-17:30. 9-15-vuotiaat Torstaisin Kiviojan
koululla klo 16-17:30 TERVETULOA MUKAAN! Lisätietoja
Jannelta: 044-344 9448.

Ylivieskan kaupunginkirjaston palvelutiski vaihtui viime
viikolla ja samassa yhteydessä
uudistettiin varausten nouto ja
lainojen palautus. Pääkirjastossa
on otettu käyttöön varausten
itsepalvelunouto. Asiakkaat
saavat noutoilmoituksessa
henkilökohtaisen numeron,
jonka avulla varaukset löytyvät
varattujen hyllystä. Varatussa
aineistossa ei näy varaajan nimeä, vaan numero, joka säilyy
samalla asiakkaalla samana
kaikissa varauksissa jatkossa.
Noutoilmoitus tulee kirjastosta asiakkaan valinnan
mukaan joko tekstiviestillä,
sähköpostilla tai kirjeenä.
Varausnumero näkyy heti
viestin alussa. Viesti tai vähintään numero kannattaa ottaa
mukaan, kun tulee varausta
noutamaan. Henkilökunta
auttaa tarvittaessa. Varattujen
hylly on lainaustiskin lähellä
asiakkaiden saatavilla. Varausta
noutaessa ei välttämättä tarvitse
asioida palvelutiskillä, vaan
varatun kirjan voi napata itse
hyllystä ja lainata automaatilla.

Lainausautomaatti on
siirretty uuden palvelutiskin
yhteyteen. Palautuksille on
nyt myös ”luukku” tiskin yhteydessä. Siihen voi pudottaa
palautukset, jos niistä ei ole
mitään kysyttävää tai ei halua esimerkiksi uusia lainoja.
Jos palautuksissa on jotakin
epäselvää, kannattaa kääntyä
henkilökunnan puoleen.
Uudella palvelutiskillä
pyritään parantamaan työergonomiaa ja vähentämään
rutiininomaisen käsityön määrää asiakaspalvelussa. Henkilökunta suuntaa jatkossa
työpanostaan yhä enemmän
asiakkaiden opastamiseen ja
tietopalveluun.
Uusia käytäntöjä on testattu
muutama päivä ja kokemukset
ovat positiivisia. Monet asiakkaat ovat tottuneet muilla
paikkakunnilla varausten itsenoutoon ja Ylivieskan kirjastostakin sitä on jo kyselty.
Myös automaatit alkavat olla
asiakkaille hyvinkin tuttuja.
Tiski vaatii vielä pientä hienosäätöä, mutta on toiminnassa.

Pohjois-Pohjanmaan
kesäyliopisto
Ikääntyvien yliopiston luento ikääntyville ja muille kiinnostuneille,
Akustiikassa, Koulukatu 2. 27.3.2019 klo 14.00-16.00
Ikääntyminen ja uni. Unihoitaja Anne Huutoniemi, Helsingin
Uniklinikka, VitalMed Oy.
Ikääntyville vapaa pääsy! Tervetuloa!

Ylivieskan Martat ry
MA 1.4. 2019 Keilahallille klo 17.00-18.00.
Sukka-asiaa: Martta-liitto/Kätilöliitto kudottuja kampanjasukkia voit
tuoda Keilahallille 1.4. Voit tuoda myös eri kokoisia lasten sukkia ja
lapasia jotka viemme päiväkotiin.
TULOSSA: Lauantaina 14.9 on Senaatintorilla suuri Martta-tori.
Lähdetäänkö porukalla kokemaan yhteishenkeä ja Martta voimaa.
Voit ilmoittautua jo nyt tai viimeistään toukokuun Martta-illassa.
Tapahtumasta on tietoa Marttaliiton sivulla ja Martta-lehdessä.

Viikko-Tori
Ilmoita ilmaiseksi
Vuokrattavana

Ostetaan

As Oy Iso-Pietari parvekkeellinen yksiö (28,5m2),
heti vapaa. Kaukolämpö, vuokra 445€/kk. p.
044 555 4264.

Henkilöauto VW Vento
TurboDiesel saa olla pikku
laittoo. Puh. 044 536 5195.

Halutaan ostaa hyväkuntoinen parakki. Lämmityslaite
Yksiö Ylivieskan keskus- pitäisi olla, esim. kamiina.
tassa. Hissitalo. Sauna. Ei muita mukavuuksia. Puh.
Vuokra 425 e/kk. Puh. 044 501 0381.
044 321 8423.

Myydään

Myydään puuliiteri täydellinen, kattoa vaille valmis
pyöröhirsinen kuorittu puu
kokoa 2,30m x 2,80m. Puh.
044 536 5195.

Ilmoitus Vieskan Viikossa

huomataan!

Viihde

Torstai 21.3.2019
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Kuka mitä häh -vastaukset
1. 1971.
2. Russel Crowe.
3. Peking.
4. Turmiolan Tommista
(Seura-lehti 1858).
5. 25.6.2009.

6. Ahven.
7. Aleksi Laiho.
8. Istanbul.
9. Alexander Stubb.
10. Volvo.
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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

Sudoku
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PALVELUJA KOTEIHIN
Kotipalvelu Helppi & Hieronnasta!
Toimialueina mm. Ylivieska, Oulainen, Kalajoki, Haapavesi

- LÄHIHOITAJAPALVELUT
- HIERONNAT (kotikäynteinä esim. vanhukset)
- SOSIAALIPALVELUT esim. vanhukset,
mielenterveyskuntoutujat, perheet
- TUKIHENKILÖPALVELUT mm. arkielämänhallintaan,
koulutukseen ja työelämään ohjaus
- VIIKKOSIIVOUKSET (vain palvelusetelillä,
Ylivieska, Oulainen)

22.3 karaoke
23.3 eetu viinikka & varttuneet
29.3 karaoke
30.3 disco

SOITA JA KYSY LISÄÄ! 044- 244 9633
Kotipalvelu Helppi & Hieronta

Mysteerikisa tiistaisin klo 21.00
Darts ke klo 18.00
Bingo to klo 21.00

Klassista sekä urheiluhierontaa yhdistäen

Oulaistenkatu 40, Oulainen
Seuratkaa
www.facebook.com/tuoppipub

-10%

Opiskelijat ja eläkeläiset

Hieronta Ässä

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

www.kotipalvelu-helppi-hieronta.com

Nuorten kesätyöpaikat haettavana
Ylivieskan kaupunki tarjoaa kesätöitä ylivieskalaisille
nuorille. Kesätyön kesto on 60 h ja bruttopalkka 370 €.
Voit hakea kaupungin kesätöitä, kun

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

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

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

kuntoarviot
• Kosteuskartoitukset
• Asbestikartoitukset
t
• Vesivahinkoremonti

• Asuntokauppojen

Kustannus

Raitatie 8, YLIVIESKA
0400 295 030, 040 768 8351

Kesätöiden hakuaika päättyy sunnuntaina 7.4. klo
21.00. Katso hakuilmoitus ja tarjolla olevat kesätyöpaikat www.ylivieska.fi > Avoimet työpaikat. Kaupungin kesätyöpaikkoja haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi, työavain 220365.
Hallintopalvelut

Rakennustekniset palvelut
& remontit

MEDIA

• olet syntynyt vuonna 2000 – 2003
• kotikuntasi on Ylivieska
• et ole aiemmin ollut kesätöissä Ylivieskan kaupungilla.

jounimikkola.com

Ristikoiden ratkaisut
••••••MINTTU•ELE
••••••O•Ä•I•••••
••••••DYYNI•IHO•
••••••E•T•VAHTIA
YKSIÖ•RATTI•R•K•
K•Y••EN•Ä•S•AUKI
SYSI•KIIVETÄ•RU•
I•I••U•KÄ•E•TO••
N•Ä•ÄMMÄ•I•VASA•
•••LIEVÄSTI•V•••
MUNA•N•N•U•KUU••
O••KUITTI••I••U•
P••E•A•Y•RAHDATA
OHJAS•HÄTÄ•I••U•
••A•URA•EMÄS•H•A
AUKOTON•HE•TUURI
N•K•K•AJO•ÄÄ•H•D
SAAPAS•OTOS•AKKA
I•R•U••NA•S••I•T
OMA•SATO•KÄSIALA

Avoin keskustelutilaisuus
Ikäihmisen arki tänään,
löytyykö apua, mistä ja millä rahalla
Maanantaina 25.3.-2019
klo 10.30 – 14.00
Nuorisotila Sputnikissa,
Virastokatu 6. 84100 Ylivieska
Puhujana sosiaalipoliittinen asiantuntija
Tarja Pajunen
Eläkkeensaajien keskusliitosta
Kahvitarjoilu Vapaa pääsy Tervetuloa!

Tuuraus- ja kiireapupalvelu
Tarvitseeko yrityksesi auttavan käsiparin joko
vain tunniksi tai pidemmäksi aikaa?
- toimistotyö- ja assistenttipalvelut
- kassa- ja asiakaspalvelu
- logistiikka (esim. tavaran vastaanotto,
purku ja esillepano)
- mainossuunnittelut, julkaisut, painatus jne.
- toimistosiivoukset
Tunti- tai urakkalaskutus, alv. rek. Oy.

Kotitalouksille:
- apua kaupassakäyntiin, ulkoiluun, pihatöihin,
siivoukseen ja pieniin fiksauksiin.
Kotitalousvähennys.

Tiina/045 7871 9811, tiina@tuuraus.fi

