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YKKÖSAPTEEKKI
APTEEKKI KESKELLÄ
KAUPUNKIA
AVOINNA JOKA PÄIVÄ
MA–PE 9–20
LA 9–16
SU 12-15

www.vieskanviikko.fi

Juha Pylväs 48-vuotias,
kansanedustaja, maaseutuyrittäjä,
agronomi

Pokelantie 1
Alavieska

Avoinna perjantaina 5.4. klo 21–02
Lauantaina 6.4. klo 21–02
Karaoke – Biljardi – Darts
Tervetuloa toivottaa Anna ja Joonas

Maksaja Maakunnan TukiPylväs ry

PIDETÄÄN PYLVÄS
PAIKALLAAN

Viihdekeskus HIPPU

Puh. 050 558 3238 • www.viihdekeskushippu.fi

juhapylvas.fi
Alueemme tarvitsee
kansanedustajan hoitamaan
alueellemme tärkeitä asioita.

115

Muista äänestää!
Turvallisuus luo
tulevaisuutta

128

Mikko
KORKEAKOSKI

WWW.MUSIIKKITEATTERI.FI

TUULA KOMUJÄRVI
Hammasproteesiasioissa
palveleva ammattilainen
AJANVARAUS PUH. 044 2660 660
Rautatiekatu 15, Ylivieska
Torin laidalla katutasossa
www.ehtkomujarvi.fi

NYT AUTO KEVÄTKUNTOON

Maksaja: Timon tukiryhmä

23

Opettaja ja
kaupunginvaltuutettu

LIPUNMYYNTI | www.ticketmaster.fi
Akustiikan lipunmyynti
p. 044 429 4545 | akustiikkainfo@ylivieska.fi

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

vanhempi konstaapeli, Ylivieska
korkeakoskimikko.fi

YLIVIESKASTA EDUSKUNTAAN

Ylivieska | AKUSTIIKKA | PE 26.4. klo. 19:00

TIMO AHVENAINEN
timoahvenainen.fi
Maarian hierontapiste
- Klassinen hieronta
- Urheilijan lihashuolto
- 3. vuosi opiskelua perinteistä
jäsenkorjausta

JA PAANALLE!
VAHAUKSET

Alk.

35€

PESUT
Alk.

20€

FIKSAUKSET
KERAAMISET
PINNOITTEET

SISÄPUHDISTUKSET
Alk.

45€

MOOTTORIPESUT
KOVAVAHAUKSET

Alk.

80€

PENKKIEN
PESUT
Alk.

- Synttäripaketin hinta 15 €/juhlija , juhlapalvelumaksut:
Arkisin 25 €, Viikonloppuisin 35€.
Normaalit Touhutalon hinnat:

- Valvojat ja alle 1-vuotiaat lapset 0 €
- Alle 2-vuotiaat 5€ , 2- vuotta täyttäneet 10 €
- 10-kerran sarjalippu 70€ ( Ei henkilökohtainen )
- VIP Passit , Rajoittamaton leikkiaika määräajan
- Alle 2-vuotiaat 4kk VIP= 40€
- Yli 2-vuotiaat 2kk VIP = 40€ , 4kk VIP = 70€

pl

25€/k

Koulutettu hieroja
Maaria Palola
Riihitie 12 Ylivieska ja Keskustie 7 Alavieska

P. 044 254 8271
www.maarianhierontapiste.fi

Seuraava Vieskan Viikko ilmestyy
torstaina 18.4.2019!
Varaathan paikkasi ajoissa! Materiaalit viimeistään tiistaina 16.4.

Pilaritie 3B Ylivieska • Ma-pe 9-17

1.4. alkaen kaikki
vuorot ½-hintaan
Kaikki vuorot klo 16:00 jälkeen toukokuun loppuun
Varaukset puh. 0400 914 183 tai 0440 424 067
sähköposti pallohalli.yka@gmail.com

Kuusitie 6, Ylivieska
AVA R A S SA TI L A S SA
Salibandyä, jalkista, futsalia, lentopalloa, tennistä, korista, sulista jne, kaikenlaista liikkumista avarassa tilassa! Tule mukaan!

Päivyri

Ylivieskassa 4. huhtikuuta 2019
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Pääkirjoitus
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys käynnistyi eilen
keskiviikkona. Varsinaiseen
äänestypäiväänkään ei ole
enää kuin reilu viikko, joten
alkaa olemaan ehdokkaiden
vaaliurakan loppukiri. Ehdokkaita alueelta onkin täll
kertaa runsaslukuinen joukko
ja todellakin toivon että vähintään yksi pääsisi eduskuntaan,
toki kaksi olisi aina parempi.
Viime eduskuntavaaleissa
äänestysprosentti oli 70,1% ja
varmaankin samoilla luvuilla
ollaan tälläkin kertaa. Kahdellesadalle kansanedustajalle on
paikka eduskunnassa, joista
kahdeksantoista on Oulun
vaalipiiristä. Tämän jälkeen jo
toukokuussa päästään jälleen
äänestämään kun vuorossa
on europarlamenttivaalit.
Suomesta sinne valitaan tänä
vuonna neljätoista edustajaa eli yksi enemmän kuin
viime kerralla vuonna 2014.
Äänestysprosentti tuolloin
oli 42,61%, mikä on selvästi
heikompi kuin eduskuntavaaleissa.
HHH
Äänestäminen ei vaadi hirvittävästi vaivaa ja ennakkoäänestyskin on helppoa mikäli
varsinaisena vaalipäivänä ei
ole omalla paikkakunnalla.

Nimipäivät

Tosin kuvallinen henkilöllisyystodistus tarvitaan ja
onneksi ajokortti sentään
ainakin vielä kelpaa henkilöllisyyden todentamiseen
äänestystilanteessa. Mikäli
henkilöllisyyttä osoittavaa
asiakirjaa ei ole, niin äänioikeusilmoituksen mukaan
poliisilaitokselta voi saada
maksuttoman, väliaikaisen
henkilökortin äänestämistä
varten. Sitä varten tarvitsee
kuitenkin kaksi passikuvaa,
mutta mahdollisuus sekin
mikäli muuta todistusta ei ole.
HHH
Vieskan Viikko on poliittisesti sitoutumaton lehti.
Siitä syystä linjavetonani
on ollut, että en osallistu ja
kirjoita vaalipaneeleista ja
–tilaisuuksista. Pahoittelen
sitä lehteni puolesta, mutta
toivottavasti ymmärrystä riittää. Tässä lehdessä julkaistaan
kuitenkin ehdokkaiden mielipidekirjoituksia, sillä halusin
tarjota heille tilaisuuden antaa
oman kantansa julkaistavaksi.
Vaaliaiheisista kirjoituksista
on julkaistu vain ne jotka on
kirjoitettu henkilön nimellä,
ei nimimerkin takana.
HHH

Aprillipäivä jo oli ja meni.
Tänä vuonna ei tullut yritettyä jekutusta, olikohan ehkä
maanantaikankeus joka verotti
vireystilaa aprillipilalle. Vai
olisiko se vanhuus, mene ja
tiedä. Aktiivimallin toinen
vaihe otettiin käyttöön juurikin aprillipäivänä. Liekkö
kohtalon ivaa vai mitä, mutta
paljon parannuksia kyseiseen
malliin pitäisi tehdä jotta se
toimisi edes jollain tasolla.
Varsinkin täällä ruuhkasuomen ulkopuolella malli ei
toimi ollenkaan, sillä eihän
täällä ole avoimia työpaikkoja pilvin pimein. Kaiken
maailman uudistuksia tehtiin
viime kaudella, mutta kaiken
kaikkiaan tuntuu että suunta
on ollut väärä. Toivottavasti
seuraava kausi tuo parempia
uudistuksia ja kansalaisten
usko parempaan huomiseen
vahvistuisi.Tietyissä asioissa
hätäiltiin liikaa, kun taas
toisissa ei edetty tarpeeksi
vieläkään, siitähän on esimerkkinä sote-uudistuksen
lykkääntyminen. Oikein
hirvittää puheissa ollut sosiaaliturva eli sotu-uudistus,
ei enää riitä luotto kaiken
maailman uudistuksille. Itse
asiassa ei tule mieleeni yhtään
mittavaa uudistusta joka olisi
tuonut jotain konkreettista
hyvää yhteiskunnallemme.

Kuukauden kuva

HHH
Loppuun vielä ajankohtaiseen
aiheeseen eli koirankakkakeskusteluun, vääjäämättä
lumien sulaessa maastosta
löytyy jos jonkinlaista kikkaretta. Usein syyllistetään
lemmikkien omistajia ja joissain tapauksissa se onkin
aiheellista. Tulisi kuitenkin
myös opettaa jälkikasvulle,
että kaikkeen maassa olevaan
ei kannata hieroa itseään,
saatikka laittaa suuhun! Eläinten, niin luonnonvaraistenkuin kotieläintenkin täytyy
kuitenkin tehdä tarpeensa
ja se heille suotakoon. Me
ihmiset olemme kuitenkin
se maatumattomien jätteiden
pahin kylväjä.

Torstai 4.4. (vk 14): Ukko
Perjantai 5.4: Ira, Irina, Irene, Iro
Lauantai 6.4: Ville, Vili, Jami, Viljami, Vilho,
Vilhelm
Sunnuntai 7.4: Allan, Ahvo
5. paastonajan sunnuntai
Maanantai 8.4. (vk 15): Suoma, Suometar
Romanien kansallispäivä
Tiistai 9.4: Elias, Eelis, Eeli, Eljas
Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä
Keskiviikko 10.4: Tero
Torstai 11.4: Minea, Verna

Aurinko

Aurinko nousee Ylivieskassa klo 6:31 ja laskee
klo 20:21. Päivän pituus on 13 h, 50 min.

Jokirannan keittiön ruokalista

Torstai: Makaronilaatikko, ketsuppi, porkkana-ananassalaatti
Perjantai: Nakkikeitto, kasvispalat, pehmeä leipä
Maanantai: Sotkamolainen kalakeitto, suolakurkku, pehmeä leipä
Tiistai: Broilernugget, riisi, lämmin currykastike,
raejuusto-porkkanaraaste
Keskiviikko: Ohrapuuro, soppa, leikkele
Torstai: Maksalaatikko, perunat, kaali-kurkku-melonisalaatti, puolukkasose

Ateriapalvelun ruokalista

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

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?

Ylivieskan kameraseuran maaliskuun kuvaksi valittiin Anssi Hietaharjun "Saapujat".

1. Kuka voitti Syksyn sävel-kilpailun vuonna 1989
kappaleella "Pieni ystäväin"?
2. Minä vuonna Google-yhtiö on perustettu?
3. Missä sarjakuvakirjassa esiintyvät mm. hahmot
Juksu, Edvard, Fredrikson sekä hänen orpo
veljenpoikansa Hosuli, jonka vanhemmat katosivat
suursiivouksessa?
4. Montako jalkaa on katkaravulla?
5. Milloin Suomesta tulee seuraavan kerran EU:n
puheenjohtajamaa?
6. Minkä vuonna 1995 perustetun rock-yhtyeen
jäseniin kuuluvat Tim McCord, Will Hunt, Amy
Lee, Troy McLawhorn sekä Jen Majura?
7. Missä kunnassa sijaitsee Suomen pisin silta?
8. Mitä rikosdraamasarjaa tähdittivät mm. Bryan
Cranston ja Aaron Paul?
9. Montako joukkuetta kisailee kuluvalla kaudella
NHL-liigassa?
10. Mikä matkustajalentokonemalli asetettiin
lentokieltoon viime kuussa?
Vastaukset sivulla 11.

Vuoden mielenterveystyöntekijän
palkinto Riitta Sammalkankaalle
Viime viikolla Suomen
Mielenterveyshoitoalan
Liitto ry valitsi vuosittaiseen
tapaan Vuoden Mielenterveystyöntekijän. Tittelin sai
tällä kertaa mielenterveyshoitaja, seksuaaliterapeutti
Riitta Sammalkangas Ylivieskasta. Tunnustus jaettiin psykiatrisen hoitotyön
opintopäivillä Tampereella
28.3.2019. Tunnustus on
osoitus lujasta ammattitaidosta, hyvistä työyhteisötaidoista sekä kunnian
osoitus alan ammattilaisia
kohtaan. Vieskan Viikko
tavoitti Sammalkankaan
tuoreeltaan viime viikon
torstaina.
Kuinka tärkeänä pidät
tämän tunnustuksen saamista?
Tämä on minulle itselleni
todella tärkeä, jos ajattelen että perhe on elämän
prioriteetti numero yksi,
niin tämän on sen jälkeen
varmaan elämäni eräs tärkeimmistä asioista. Olen
aina ollut valtavan työorientoitunut ja sillä on suuri
merkitys elämässäni. Olen
unelmieni työssä ja haluan
tehdä sen kunnolla. Mielenterveyshoitajat joutuvat
pitämään puoliaan koulutustason vuoksi, sillä usein

jos vähänkin on sellaista
oloa että tarvitsee apua,
niin silloin siihen pitäisi
hakeutua. Avun hakeminen
ei ole häpeä vaan viisautta.
Ylivieskassa asuva, mutta Alavieskasta lähtöisin
oleva reilu viisikymppinen Sammalkangas on
työskennellyt alalla jo 25
vuotta. Tällä hetkellä hän
on mielenterveyshoitajan
vakanssilla, mutta hänet
on irroitettu polikliniseen
työhön. Pääasiassa hän toimii seksuaaliterapeuttina,
mutta työhön kuuluu myös
paritapaamisia, jotka voivat
liittyä mihin vain parisuhteen ongelmakohtiin. Tällä
hetkellä Sammalkangas
myös opiskelee ja meneillään
on työn ohessa parisuhteen
psykoanalyyttinen ymmärtäminen ja hoito -koulutus.
Vuoden Mielenterveystyöntekijän tunnustus tuli Riitta Sammalkankaalle täysin yllätyksenä.
Loppuun Sammalkangas
meidät katsotaan vähän että mielenterveyshoitajia lakkauttamisesta?
Neuvosi kunkin oman kiittelee siitä, että lehti on
liian matalakoulutteisiksi, aliarvostetaan akuuttityön
Kyllä se valitettavasti mielenterveyden huoleh- huomioinut tämän tunjoten sitä joutuu tavallaan puolelle.Toivoisin että myös on sillä lailla, että kun sai- timiselle?
nustuksen. ”Ei sen vuoksi
taistelemaan asioista. Ja meidän osaaminen huomi- raalapaikat lopetetaan ja
Ihan perusasioista huo- että minun tarvisi saada
nyt kun oman alan ihmiset oitaisiin. Potilaiden kannalta avohoitoa kehitetään niin lehtiminen eli uni, ruoka jukisuutta, vaan tämä työ
huomiovat, niin sillä on tosi nyky-yhteiskunnan tilanne kyllähän ne avohoidon jonot ja liikunta, kaikki vaikut- sitä tarvitsee. Toivon että
suuri merkitys.
aiheuttaa epävarmuutta edelleen ovat aika pitkät. taa omaan jaksamiseen. Ja se tavoittaa ihmiset ja maMikä on mielestäsi huo- ja pelkoa poitilaissa sekä Arvostelematta kuitenkaan vaikka yhteiskunta on hyvin daltaisi kynnystä lähteä
lestuttavinta mielenterve- heille ylimääräistä huolta tehtyjä päätöksiä, niin kyllä suoritekeskeinen, pitäisi hakemaan tarvittaessa apua
tulevaisuuden muutoksista. sen huomaa että ihmiset muistaa että se ei ole elämän joko mielenterveyteen tai
yspuolella tällä hetkellä?
Suurin henkilökohtaiMitä mieltä olet Yli- joutuvat enemmän jonot- tärkein asia kuitenkaan. Eikä seksuaalisuuteen liittyviin
nen huolenaiheeni on se, vieskan Visalan sairaalan tamaan hoitoon pääsyä.
tulisi miettiä yksin asioita, asioihin”.
Elina Kytökorpi

Kallen kolumni

Nuori kaipaa moraalia
Olen huolissani nuorten
lisääntyvästä psyykkisestä
pahoinvoinnista. Moni nuori
ei löydä elämälleen suuntaa
ja tarkoitusta. Vaikka elintaso on hyvä, niin itse elämä
ei suju hyvin. Moni nuori
ei sopeudu kulttuuriimme,
jossa elämää mitataan tehokkuudella, ulkonäöllä ja
sosiaalisella kompetenssilla.
Yltäkylläinen länsimainen
kulutuskulttuuri polttaa
loppuun tämän maapallon,
mutta myös yhä useamman
nuoren.
Vika ei ole nuorissa, eikä
heidän kodeissaan, vaan
ongelman on synnyttänyt

nykyinen yksilöä ja kasvua
sekä kulutusta korostava
kulttuurimme. Jostain on
syntynyt vaatimus siitä, että
jokaisen on oltava jotenkin
erityinen.

tävä oli jälleenrakentaminen.
Siihen kuuluivat pientilojen
perustaminen, pieni peltoviljelys, muutama lehmä
ja nuo rintamamiestalot.
Vaikka elintaso ei ollut
kaksinen, niin tehtävä oli
Tulevaisuus on ikään kuin selkeä. Suomalaiset tiesivät
kadoksissa näillä nuorilla. mitä tehdä ja miten toimia,
Tilanne on heillä toinen jotta selvittäisiin itsenäisinä
kuin meillä vanhemmilla eteenpäin.
ikäluokilla. Heiltä puuttuu
yhteisön antama suunta Suurten ikäluokkien ja
ja paine. Heiltä puuttuu heidän lastensa sukupolsukupolvitehtävä, ja siksi vitehtäväksi muodostui
heiltä on elämän kokoisia nykyisen Suomen rakenvaikeuksia löytää tarkoitus taminen koulutuksen ja
elämälleen.
työn avulla. Rakennettiin
kaupungit, niihin perusSotien jälkeen sukupolviteh- koulut ja kirjastot, jäähallit

ja urheilukentät ja opittiin
käymään terveyskeskuksissa.
Kun nuori meni 70- ja 80
-luvulla meni ammattikouluun tai yliopistoon,
näkyi silmissä jo työpaikka
ja tehtävä.
Ongelmana ei ole itse nuoruus, vaan se että ei kyetä
aikuisuuteen. Nuoruus on
entistä pidempi ajanjakso
nykyisin. 1800-luvulla siirryttiin lapsuudesta suoraan
työelämään. Ei ollut nuoruutta. Nyt moni haluaa
jatkaa nuoruutta ja lykätä
aikuisuutta, joten nuoruus
on pidentynyt ja pidentynyt.

Miten systeemiin saatai- Tarvitsemme lisää moraalia,
siin uskottavuutta nuorten lisää opetusta yhteisön kuusilmissä? Jotain, jolla on lumisen velvollisuuksista.
tulevaisuuden kannalta merkitystä. Tehtäväksi on nyt
tarjolla ilmastonmuutoksen
torjunta kasvisruokavaliolla.
Jotenkin minusta tuntuu,
että se ei riitä.
Sukupolvitehtävä opetettiin
aiemmin moraalin kautta.
Kirkkokin on tässä ollut
tukena. Mutta nyt ei puhuta yhteisön moraalista,
vaan jokaisen oikeus on
valita oma moraalinsa. Se
ei kuitenkaan luo turvallista
tulevaisuutta kenellekään,
ei varsinkaan lapsillemme.

Kalle Luhtasela
Lukion rehtori, joka pohtii
maailman muutosta
joutoaikoinaan.

Vieskan viikko
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KAIPAATKO YSTÄVÄÄ ARKEESI? HALUATKO JUTTUSEURAA?
MITEN OLISI ULKOILU HYVÄSSÄ SEURASSA? YSTÄVÄTUKEA SINUA VARTEN!

Etsivä ja löytävä
vanhustyö Ylivieskassa
Maaliskuussa 2019 aloitettu ”Näe, kuule, kohtaa!
-etsivä vanhustyö Ylivieskassa”-hankkeessa ollaan
yhteydessä erityisesti sellaisten kotona asuvien ylivieskalaisten ikäihmisten
kanssa, jotka eivät vielä ole
lähipalveluiden, tuen tai
muun toiminnan piirissä.
Autamme, ohjaamme ja
neuvomme heitä sellaisten
toimintojen ja palveluiden
piiriin, joihin heillä itsellään
on kiinnostusta ja tarvetta.
Löydämme ihmiset ja löydämme keinot!

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 osallistumaan 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.

määritellä itse oman panoksesi toimintaan. Jokainen
auttava käsi ja annettu hetki
on meille arvokas.
Vapaaehtoistyösi vastapainoksi tarjoamme mukavaa yhdessäoloa, vertaistukea
ja erilaista tekemistä muiden vapaaehtoisten kanssa.
Tervetuloa kanssamme tekemään hyvää!

Soittaako joku
ovikelloa?

Haluamme korostaa ja tehdä
jo heti alussa selväksi, että
Etsivän työn työntekijät tai
Tiimin ”Näe, kuule, kohtaa –etsivät” Anne Isokoski, Irene Visuri ja Sari Pelttari ovat
Mitä etsivä työ
vapaaehtoiset eivät koskaan
valmiina kohtaamaan ikäihmisiä. Kuva Henna Liimatainen.
tarkoittaa? Mitä
mene kenenkään kotiin
mispaikkoja Tuokiotuvalla Isokoski yhdistyksen toi- Vapaaehtoissopimatta asiasta henkivoi kysyä tai
sekä SenioriKahviloissa minnanjohtajana. Kaikkien työntekijät
lökohtaisesti ennakkoon.
tehdä?
Sorviston, Vähäkangas-Pyl- puhelinnumerot löytyvät mukana
Ensimmäisessä tapaamisessa
vään ja Raudaskylän alueilla. alla olevista yhteystiedoista.
on aina mukana työntekiEtsivä työ perustuu aina
Yhdistyksen toiminta on
Etsivässä vanhustyössä Etsivässä työssä haetaan jämme Sari, Anne tai Irene.
vapaaehtoisuuteen ja koh- Kenenkäs
avointa kaikille ikäihmisille. kyse ei kuitenkaan enää myös vapaaehtoistoimin- Jatkosta sovitaan yhdessä
taamiseen. Liikkeelle läh- touhua tämä
Yhdistyksessä työsken- ole pelkästään Tuokiotuvan nasta kiinnostuneita ja ikäihmisen kanssa. Myös
detään siitä, mitä ihminen oikein on?
telee kolme työntekijää, toiminnasta, vaan työtä koulutetaan heitä ystävä-/ vapaaehtoistyöntekijät tuitse haluaa ja turvataan
samalla hänelle palvelui- Toiminnasta vastaa Yhtei- jotka kaikki auttavat mie- tehdään laajalla rintamalla kaveritoimintaan mukaan. levat ensimmäisellä kerralla
den saatavuutta ja tuetaan sestä Ovesta ry/Tuokiotupa lellään ja joista jokaiseen eri toimijoiden - kuten Tällaista toimintaa voi olla yhdessä työntekijän kanssa
kotona pärjäämistä hyvin- yhteistyössä toimijaverkos- voi ottaa yhteyttä. Ensi- esimerkiksi eläkeläis- ja esim. keskustelu- ja ul- ja kaikilla on aina mukanaan
vointia edistäen. Etsivä työ ton kanssa. Yhteisestä Oves- sijaisesti etsivässä työssä potilasyhdistykset, Perus- koilukaverina oleminen Yhteisestä Ovesta - yhdison ikäihmisten arvokasta ta ry on toiminut Ylivies- työskentelee Sari Pelttari palvelukuntayhtymä Kal- tai pienryhmätoiminnan tyksen henkilökortti. Ovea
kunnioittamista, yksityi- kassa vuodesta 2014 lähtien. ja juuri hänen työtään on lion ikääntyneiden palvelut, vertaisohjaajana työskentely. ei kannata avata ilman ensyyttä huomioivaa ja vai- Yhdistys on yleishyödyllisin tavoittaa ja tukea ihmisiä Ylivieskan kaupunki, seuVapaaehtoisia tarvi- nakkotietoa tulijasta.
heidän
omista
tarpeistaan
rakunta,
yritykset
ja
muut
periaattein
toimiva,
voittiolovelvollista työskentelyä.
taan jatkossa erityisesti
Yhteistyötahoihin otetaan toa tavoittelematon sekä lähtöisin. Sarin toimialu- yhteisöt – kanssa. Yhdessä myös ”KahaviPartiossa”, Hoksaa ja välitä
yhteyttä vain asiakkaan uskonnollisesti ja poliitti- eena on koko Ylivieska. olemme enemmän.
keikka-apuna, ulkoilu- ja
Hanketta rahoittaa Ries- kulttuurikavereina sekä Etsivään työhön jokainen
sesti sitoutumaton. Yhdistys Irene Visuri työskentelee
toiveesta.
Yhteiskunta ja julki- pyörittää muun muassa ensisijaisesti Tuokiotuval- ka-Leader ry EU:n Maa- monissa muissa tehtävissä voi ottaa osaa ihan omassa
nen sektori on edelleen matalankynnyksen kohtaa- la tupaemäntänä ja Anne seutuviraston tuella.
kertaluonteisesti tai silloin, lähipiirissään, sillä kyse
päävastuussa palveluiden
tällöin. Vapaaehtoisena toi- on myös hoksaamisesta ja
KUTSUMME
KAIKKI
ASIASTA
KIINNOSTUNEET
järjestämisestä, mutta etsivän
miminen ei edellytä erityisiä välittämisestä. Näe, kuule,
Näe, kuule, kohtaa! - etsivän vanhustyön
työn avulla voimme tukea
taitoja, vaan sinä itse riität. kohtaa! siis lähimmäisesi ja
julkista palvelujärjestelmää.
AVAJAIS- JA VERKOSTOILTAPÄIVÄÄN
Voit tulla mukaan vapaa- kysy, mitä hänelle kuuluu.
tiistaina
16.4.
klo
13-15.30
Jäähallin
kahvioon,
2.
krs
Joskushan on kovin vaikea
ehtoistoimintaan itsellesi Jos yhdessä tuumaatte, että
Tule
kuulemaan
ja
keskustelemaan
mitä
etsivä
vanhustyö
itsekään tietää, mitä apua
sopivaksi ajaksi, itsellesi toiveita ja kysyttävääkin
Ylivieskassa merkitsee. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
ja tukea tarvitsee tai mitä
sopivaan tehtävään ja saat voisi olla – ottakaa yhteyttä
meihin, niin tulemme käyvoi edes olla saatavilla –
mään kylässä!
nyt voimme etsiä yhdessä
ETSIVÄ TAVATTAVISSA:
”Ystävän kanssa on kiva
ratkaisuja. Meihin voi ottaa
Ke 10.4. klo 13
Vähäkangas-Pylvään SenioriKahvila, Pylvään kylätalo
turista, kuka nyt viitsisi yksin
yhteyttä ja kysyä, olipa asia
To 11.4. klo 13
Tuokiotupa, Lukkarinkatu 1
murista”
melkein mikä tahansa. Yksin
Ti 16.4. klo 13-15.30 Näe, kuule, kohtaa! -etsivän vanhustyöhankkeen avajais- ja verkostoiltapäivä,
ei kannata jäädä pohtimaan,
		
Jäähallin kahvio (2. krs, esteetön)
Terveisin
jos joku asia mietityttää!
Ke 17.4. klo 9-12
Halpa-Halli Ylivieska
T
uokiotuvan
Mitään valmista "paketPerjantaisin klo 9-12 Tuokiotuvalla (ilman ajanvarausta) - tervetuloa jututtamaan!
Etsivän työn väki
tia" ei ole, vaan jokaisen

Yhteystiedot:
Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa
Lukkarinkatu 1, Ylivieska
www.facebook.fi/tuokiotupa
etsivatyo@tuokiotupa.fi

Etsivän vanhustyön
koordinaattori
Sari Pelttari
044 987 2859
sari@tuokiotupa.fi

Tupaemäntä
Irene Visuri
044 987 2896
irene@tuokiotupa.fi

Toiminnanjohtaja
Anne Isokoski
044 987 2895
anne@tuokiotupa.fi

Puheenjohtaja
Terttuirmeli Haapakoski
044 556 5352

Ylivieskan seurakunta
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YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Niilo Matias Pakola

Kirkkotalakoot

Kuollut: Heleena Annikki Joensuu 96 v., Väinö Johannes
Hannula 94 v., Kerttu Julia Marjamaa 89 v., Ahti Eero Myllyoja
86 v. (Merijärvi)

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.

Lasten sururyhmä
käynnistyy
Kalajoen rovastikunnan
seurakuntien yhteisenä toimintana käynnistyy lasten
sururyhmä torstaina 25.4.
klo 17.30-19.30 Ylivieskassa, toimitalo Pietarissa.
Ryhmä on tarkoitettu 7-12
vuotiaille lapsille, jotka ovat
kokeneet läheisen ihmisen
kuoleman. Ryhmässä surua
käsitellään lapselle ominaisella tavalla toiminnan ja

leikin avulla. Yhdessä keskustellen lapselle tarjotaan
tietoa surusta ja luopumisesta. Ryhmä kokoontuu
viikoittain yhteensä viisi
kertaa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen ke 17.4.
mennessä ryhmän ohjaajille
diakoniatyöntekijä Ulla
Ketonen 044-7229006 tai
Satu Similä 044-7118628.

Arkkitehtitoimisto K2S Oy

Kartoitamme

vastaavaa työnjohtajaa
ja työmaainsinööriä

vaativan kirkkoprojektin työnjohtoon Ylivieskaan.
Tehtävän hoitaminen edellyttää rakennusmestarin
tai rakennusinsinöörin koulutusta sekä usean vuoden
kokemusta haastavien rakennuskohteiden työnjohtotehtävistä. Teknisen osaamisen ja kokemuksen lisäksi
edellytämme hakijalta vahvoja sosiaalisia taitoja, yhteistyökykyä sekä positiivista asennetta.
Hanke, johon vastaavaa työnjohtajaa haetaan, toteutetaan
allianssina ja on nyt kehitysvaiheessa. Mikäli kirkkovaltuusto tekee hankkeen toteutuksesta myönteisen
päätöksen, päästään toteutusvaiheeseen kesän 2019
aikana. Projektissa korostuvat eri osapuolten yhteistoiminta sekä yhteisten tavoitteiden saavuttaminen
Hankkeen parhaaksi -periaatetta noudattaen.
Lisätiedot, hakemukset ja palkkatoiveet molempiin
sähköposteihin 22.4.2019 mennessä:
antti@raverakennus.fi, mikko.kaarto@kaarto.fi
Työyhteenliittymä Kotikirkon rakentajat TYL
Antti Rantala, p. 044 322 0447, Mikko Kaarto, p. 044 020 1794

Diakoniaruokailu
eurolla!
Ylivieskan seurakunta järjestää diakoniaruokailun
vaikeassa taloudellisessa
tilanteessa oleville ylivieskalaisille seurakuntakoti
Marian kahviossa tiistaina
9.4. klo 11.
Diakonialounaalla on

tarjolla maittava keittolounas, jälkiruoka ja kahvi
yhdellä eurolla. Yhteisessä
pöydässä voidaan jutella
päivän kuulumiset. Kattaus on 100:lle, joten tule
rohkeasti mukaan yksin tai
ystävän kanssa.

Lapaset
kymppivuotiaille
Olkkarilaiset ovat neuloneet
yli 250 paria lapasia viime
vuonna 10-synttäreitä viettäneille. Nuorisotyönohjaajat
tai papit ovat vieneet lapaset
kouluille, ja nelosluokkalaiset ovat saaneet valita
niistä mieleisensä. Kevään
aikana vielä parin koulun
nelosluokkalaisille lahjoitetaan lapaset.

Kaikille yhteisiä käsityöiltoja eli Olkkari-iltoja
on kevään aikana vielä kaksi
kertaa 29.4. ja 13.5. toimitalo Pietarin Nuorisotila
Vitiksessä. Olkkariin voi
tulla tekemään myös omia
käsitöitä, juomaan kahvia ja
viettämään aikaa. Olkkarilaisilta saa neuvoa vaikka
sukan kantapään tai lapasen
neulomisessa.

Päivän sana
Torstaina, 4.4.2019
Ps. 145:15-16

Kaikki katsovat odottaen sinuun, ja sinä annat
heille ruoan ajallaan. Sinä avaat kätesi ja
hyvyydessäsi ravitset kaiken mikä elää.

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

SEURAKUNNAN VIIKKO
To 4.4. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 15.30 Eläkeliiton
kuoro seurakuntakoti Mariassa; klo 17-18 Lapsikuoron harjoitukset rippikoulusalissa; klo 18 Kirkkokuoron harjoitukset
Suvannon kappelilla.
Su 7.4. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Eija Nivala,
Jukka Kesola, Teija Siirtola, pyhäkoulu, kirkkokahvit; klo 14
Seurat Siltalan seurahuoneella, Rauno Sipilä; klo 14 Hartaus
Kotikartano 2:ssa, Jorma Hintikka; klo 14.30 Seurat rauhanyhdistyksellä, Jouko Luukkonen ja klo 16 Esko Sääskilahti; klo
18 Siioninvirsiseurat Mariassa, Hannu Junttila, Riitta Valtokari;
klo 19 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone Lydiassa.
Ma 8.4. klo 10 Aamutupa Vitiksessä (sisäänkäynti B); klo 1315 Perhekerho Pietarissa; klo 17 Kehitysvammatyön Ystävyyden kerho Vitiksessä, Terveystie 11, ovi B.
Ti 9.4. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 11 Diakonialounas
vaikeassa taloudellisessa tilanteessa oleville ylivieskalaisille,
hinta 1e, seurakuntakoti Marian kahviossa (Kirkkotie 2); klo 12
Siionin virsien päiväveisuut Marian toimituskappelissa; klo 13
Tiistaikerho rauhanyhdistyksellä.
Ke 10.4. klo 8 Aamurukoushetki toimitalo Pietarin Lydiassa,
E-ovi; klo 12-13.45 Ekavauvakerho Pietarissa; klo 18.30 Gospelkuoro Riemun harjoitukset Suvannon kappelilla; klo 18.30
Ompeluseurat rauhanyhdistyksellä, seurapuhe klo 19.30,
Martti Nuorala.
To 11.4. 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.
Lähetyslounas palmusunnuntaina 14.4. klo 12-14 Suvannon
kappelissa. Menu: Kanan rintafilee, lihapullat lapsille, perunamuusi, grillatut kasvikset, fetasalaatti, kahvi/tee/mehu, mangorahka. Hinnat: aikuiset 12e, kouluikäiset 5e, alle kouluikäiset
ilmaiseksi. Tuotto seurakunnan nimikkokohteisiin.
Seurakunnan ateriapalvelu Mariassa avoinna ma-to klo
10.30-13, pe klo 10.30-12. Lounaan hinta 1.2.2019 alkaen
eläkeläisille 6,80 e, muilta 8,00 e. Lisätietoja Maarit Repo
044-7118630.
Kirkkokyyti Suvannolle sunnuntaisin klo 9.40 seurakuntakoti
Marian pihasta, paluu messun jälkeen.
Nivalan herättäjuhlien juhlaopas on nyt saatavilla Ylivieskan
kirkkoherranvirastossa. Oppaasta löytyy kaikki ohjelmat ja
paikalliset kartat. Oppaan ja tarran hinta on 5 euroa. Myyntiaika 25.3-26.6.2019. Hanki opas jo ennen matkaa.
DIAKONIA
Kuulon ja näön päivä to 4.4. klo 12-16 seurakuntakoti Mariassa. Kuulon ja näön asiantuntijoita esittelemässä palveluitaan sekä apuvälinenäyttely, jossa mahdollisuus kokeilla,
ostaa tai tilata tarvittavia apuvälineitä. Järjestää Kuuloliitto,
Kalajokilaakson Kuulo, Näkövammaisten liitto, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset, Suomen Kuurosokeat ja Ylivieskan
seurakunta.
Anja Tuomikosken syntymäpäiväjuhla 29.3. tuotti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi 483,35 euroa. Lämmin kiitos Anjalle ja
kaikille merkkipäivän kolehtiin osallistuneille!
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 7.4. ja 21.4.
VARHAISNUORET
To 4.4. klo 14.30-16.30 7-Oloilta Vitiksessä; klo 17 Välipalakerho 1-2lk Vitiksessä; klo 17 Liikuntakerho 1-2lk Vitiksessä;
klo 18 Palloilukerho 3-4lk Vitiksessä; klo 18.30 Välipalakerho
1-2lk Vitiksessä.
Ke 10.4. klo 17 Kokkikerho 3-6lk Vitiksessä; klo 18.30 Kokkikerho 3-4lk Vitiksessä.
To 11.4. 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 leiripaikkoja jäljellä. Leirin hinta 25 euroa. Ilmoittautumaan leirille pääsee
seurakunnan kotisivujen kautta tai puhelimitse Juhalle p.
044-7118624.
RIPPIKOULU
Pe 5.4. klo 18-19 8action+Oloilta Vitiksessä rippikouluryhmä
5.
NUORET
Pe 5.4. klo 19-23 Oloilta Vitiksessä.
Ke 10.4. klo 18.30 K-16 lautapeli-ilta Vitiksessä.
Pe 12.4. klo 18-23 Oloilta Vitiksessä.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma-ke 9-15, to 11-17, pe suljettu
Kirkkoherranvirasto, Terveystie 11, puh. 044 7118 610
Talous- ja tiedotustoimisto ma-ke 9-15, to 9-16, pe suljettu
Taloustoimisto, Terveystie 11, puh. 044 7118 601
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Eduskuntavaalit 14.4.2019
Tarvitsemme toimivan hoitoketjun
Rakennetun ympäristön toimivuus on jokapäiväiseen
arkielämään vaikuttava asia
ja siksi esteettömyyteen, asuinympäristöön sekä kaupunki- ja liikennesuunnitteluun
on panostettava. Esteetön
rakentaminen lisää saavutettavuutta ja helpottaa koko
väestön asiointia ja elämää,
eli siitä hyötyvät kaikki.
Se mikä toiselle on helppokulkuinen, saattaa toiselle
olla suunnattoman suuri este
arjen eri toiminnoissa ja harrastuksissa. Esteettömyys on
perusasia, joka tulee laittaa
kuntoon niin valtakunnalli-

sessa päätöksenteossa kuin
paikallisella tasolla kuulemalla
eri vamma- ja sairausryhmien
edustajia, sillä parhaat asiantuntijat löytyvät heistä.
Esteettömyys näyttäytyy
erilailla eri sairausryhmien ja
yksilöiden kesken. Esimerkiksi
pyörätuolia käyttävällä tai
muilla apuvälineillä liikkuvalla
on esteettömyyden suhteen eri
tarpeet mm. istuinten korkeuden ja luiskan käytön suhteen.
Ei riitä että luiskat on asennettuna, jos niiden toimivuus
ei ole kunnossa. Portaiden
askelvälin tulisi olla nykyistä
matalampi ja että portaissa

olisi hyvä kaide mihin tukeutua. Tällä mahdollistetaan
kulkeminen niille, joille nk.
inva-luiskan käyttäminen ei
ole mahdollista. Hyvinkin
pienillä muutoksilla voidaan
helpottaa asiointia ja arjen
toimintoja. Myös yksityisen
rakentamisen osalta on tärkeää,
että esteettömän rakentamisen
velvoitteet vastaavat todellisia
tarpeita.
Kyse ei ole pelkästään liikkumisen esteettömyydestä. On
huomioitava myös näkemiseen,
kuulemiseen ja kommunikaatioon liittyvät asiat. Itsenäinen
arjessa selviytyminen tulee

mahdollistaa niin, että suunnitellaan ympäristö ja asiointi
kaikkien käyttäjien tarpeisiin,
jotta arki on sujuvaa ja asiointi
turvallista.
Tasapuolisuuden tulee
toteutua vammaisryhmien
kesken myös matkustettaessa.
Junien matkalippu tulee olla
maksuton kaikille vammaisen
saattajana toimiville, ei vain
erikseen rajatulle vammaryhmälle, kuten nyt. Vuosia vallinnut epäkohta tulee vihdoin
korjata, sillä vammaisten tulee
olla keskenään tasavertaisessa asemassa. Vammaisuus
ja saattajan tarve, pystytään

osoittamaan esittämällä esim.
EU:n vammaiskortti. Tämä
asia voidaan saattaa kuntoon
jos riittävää tahtoa löytyy.
Koetaanko asiat vähemmän tärkeäksi, kun kysessä
on pieni ryhmä? Vaalien alla
puhutaan näistä asioista paljon,
jäävätkö ne kuitenkin puheiksi
ja isompien jalkoihin. Kyse
on vammaisten yhdenvertaisuudesta ja monilla olisi
annettavaa myös työrintamalla
kun esteettömyysasiat olisi
ratkaistu tarkoituksenmukaisella tavalla. Esteettömyys
on yhdenvertaisuutta ja osa
kestävää kehitystä.

haasteita yhdenvertaiselle palvelujen saatavuudelle varsinkin harvaan asutuilla alueilla
edettäessä täysin digitaalisiin
palveluihin.Kun langattomien yhteyksien toimivuus
on epävarmaa, ei palvelujen
saatavuuteen voi luottaa.
Pelkkä tekninen osaaminenkaan ei riitä, jos itse palvelu on
vaikeaselkoista. Kasvokkain ja
puhelimitse tapahtuvassa palvelussa ihmisiä voidaan myös
ohjata hänen tarvitsemiensa
muiden palveluiden piiriin ja
kertoa niiden erilaisista mah-

dollisuuksista. Peruspalvelujen
digitalisoinnin rinnalla onkin
pidettävä huolta myös heidän
palvelutarpeestaan, jotka eivät
sähköisiä palveluja syystä tai
toisesta pysty käyttämään.
Julkisia palveluita on järjestettävä edelleen riittävästi
myös maaseudun taajamissa
asuville ihmisille. Palvelujen
on oltava helposti tavoitettavia ja myös tiedottamisen
palvelujen järjestämistavasta
on oltava riittävää. Viestintää
ei voida hoitaa pelkästään
nettisivujen kautta, koska se

Ulla Lehtikangas
kansanedustajaehdokas (KD)
Ylivieska

Korvaamatonta
ihmisen apua tarvitaan
Suomen kilpailukykyä on viime
vuosina haettu voimakkaan
keskittämispolitiikan kautta,
tästä on kärsinyt erityisesti
pitkien välimatkojen Pohjois-Suomi.
Julkisia palveluja on keskitetty yhä enemmän Etelä-Suomeen sekä kasvukeskuksiin.
Julkisten peruspalvelujen
digitoiminen edellyttää yhä
enemmän tietotekniikan käyttöä mm. erilaisissa lupapalveluissa, terveydenhuollossa,
te-palveluissa, verohallinnossa
ja Kelalla. Ihmiset, jotka eivät

verkkopalveluja kykene käyttämään ovat vaarassa jäädä
alueellamme kokonaan palvelujen ulkopuolelle. Usein
kuvittelemme heidän olevan
ikäihmisiä, jotka eivät halua
opetella enää uutta tietotekniikkaa. Ihmisiä jotka eivät
jaksa tai halua pysyä mukana
tietotekniikan kehityksessä.
Sähköisten palvelujen käyttö vaatii käyttäjältään aina
hyvää luku- ja kirjoitustaitoa.
Peruskoulun päättäneistä nuorista kymmenen prosenttia
ei saavuta koulussa sellaista

lukutaitoa, jolla he selviytyvät
arjessa lukemista ja luetun ymmärtämistä vaativista asioista.
Tarvitsemiensa palveluiden
piiriin päästääkseen heidän
on löydettävä ja täytettävä
vaikeaselkoisia nettilomakkeita, joiden täyttäminen
vaatii lähes virkakielen laudaturin. Lukutaidon ja iän
lisäksi myös sairaudet, erilaiset
muut esteet sekä taloudelliset
mahdollisuudetkin vaikeuttavat
digitaalisten palvelujen käyttöä.
Nettiyhteyksien kattavuus ja
niiden toimivuuskin tuovat

ei ihmisiä tavoita. Julkisten
peruspalvelujen keskittämisellä kasvukeskuksiin ei saa
lisätä entisestään alueellista
eriarvoisuutta ja nopeuttaa
Pohjois-Suomen väestön vähenemistä ja syrjäytymiskehitystä.
Ihmisen tarvitsemaa rinnalla
kulkijaa ei pystytä digitaalisella
palvelulla tuottamaan.
Outi Pekkala
kansanedustajaehdokas
vas. sit.
Haapavesi

Haloo – herätys Suomi!!!
Missä mennään ja missä ajassa elämme?
Viime aikojen lehtiotsakkeet
ja median uutisointi ovat olleet
kerrassaan pysäyttäviä.
Esimerkkinä mainittakoon
Iltapäivälehdessä ollut juttu
iäkkäästä, 94-vuotiaasta sokeasta ja kuurosta vanhuksesta,
joka äskettäin kuoli tulipalossa.
Hän oli laittanut mikroon
vääränlaista materiaalia olevan
astian, joka syttyi palamaan.
Tulipalossa kuolleen vanhuksen
tytär oli useaan eri kertaan
koettanut saada vanhukselle
paikkaa hoitokotiin. Tuloksetta...
Tekisi mieleni huutaa

kovaan ääneen HALOO
SUOMI!!! Kysyä edelleen,
onko meidän sydämemme
täysin paatunut? Missä on
aito lähimmäisen rakkaus ja
inhimillisyys?
Olemmeko itse muuttuneet niin sokeiksi, ettemme
näkemällä näe, emmekä kuulemalla kuule lähimmäistemme todellista hätää. Kuten
tämä edellä mainitsemani
surullinen esimerkki yksin
asuvasta vanhuksesta. Kuinka
hän sokeana ja kuurona olisi
voinut itse lukea käyttöohjeita
tai tietää mikroastian turval-

lisuusvaatimuksia. Edelleen
kuurona kuulla palohälyttimen
”hälytysääntä”...
Mielestäni tämä on selkeä
”heitteillejättö”, koska kyseessä
oli erityistä tukea ja ohjausta
tarvitseva iäkäs lähimmäisemme. Herää eittämättä mieleen
kysymys, onko meillä nk.
hyvinvointiyhteiskuntana
varaa tällaiseen kohteluun?
Eliminoidaanko vanhusväestömme tietoisesti pois päiviltään periaatteella raha ensin,
vaikka henki menisi... Missä
on arvokas vanhuus?
Jos ja kun, tällaisia epäinhi-

millisiä laiminlyöntejä esiintyy,
tulisi näihin epäkohtiin valvontaviranomaisten puuttua
välittömästi. Varsinkin, kun
kyseessä on nk. heikommassa
asemassa olevien arjen apua
tarvitsevien lähimmäistemme
valvonta, niin tämän tulisi
todellakin olla tehostettua
valvontaa.
Viimeaikojen ”valvontaiskut” ovat olleet oikeansuuntaiset ja useita väärinkäytöksiä on tullut ilmi, sekä
vanhustenhoitokodeissa että
lastensuojelulaitoksissa.
Nyt on tullut aika päättäjien

tehdä kauaskantoisia ratkaisuja
koko maamme parhaaksi!
Ketään ei saa eristää, eikä
jättää yksin...
Vanhustenhoidon ja lastensuojelun epäkohtiin on
puututtava pikaisesti!!! Tavoitteena tulee olla inhimillinen ja
oikeudenmukainen Suomi –
maa, jossa kaikkien ikäluokkien
on hyvä elää ja asua.
Suomi tarvitsee eduskuntaan päätöksentekijöitä, jotka
toimivat lupaustensa mukaisesti
ja seisovat sanojensa takana.
Näiden edellä mainittujen arvojen puolesta olen sitoutunut

toimimaan täydellä sydämellä!

Sointu Harju, Sievi
lasten ja nuorten
erityisohjaaja,
kansanedustajaehdokas (KD)
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Rakennetaan pala
palalta parempi Suomi

Edellinen hallitus leikkasi
koulutuksesta lähes miljardieuroa, joka on näkynyt mm.
meidän ammattikoulutuksessa
henkilökunnan määrässä ja
oppituntien vähenemisenä,
joka varmasti näkyy opiskelijoiden arjessa. Lisäksi on luotu
aktiivimalli, joka on toiminut
suoranaisena leikkurina työttömien arjessa. Kiky -sopimus
kurjisti naisvaltaisten alojen
työntekijöiden arkea, leikkasi
lomarahoja ja pidensi uuvuttaen
tarpeettomasti työviikkoa.
Vastaavasti monilta aloilta
poistui palkallisia vapaita.
Monia pienten ihmisten arkea
vaikeuttavia asioita teki edellinen hallitus. Unohdammeko
nämä vaalien alla? Millaisin
perustein sinä valitset oman
ehdokkaasi? Äänestätkö kuten
aina ennenkin? Vai haluatko
äänelläsi muutosta? Toivottavasti kuitenkin äänestät, koska
äänestämättä jättäminen ei ole
kannanotto, eikä vaikuttamista.
Vain äänestävät voivat vaikuttaa ja siten valittaa. Jos ei ole
tyytyväinen politiikkaan, voi
myös lähteä itse vaikuttamaan,
kuten minä päätin tehdä.
Itse haluaisin seuraavan
eduskunnan peruvan nämä
yllä mainitut aktiivimallin ja
koulutusleikkaukset. Haluaisin
perustulon, joka toisi toimeentuloa ja hyvinvointia vähävaraisille perheille, työttömille,
pienyrittäjille. Perustulon, joka
korvaisi haettavia etuuksia,
toimeentulotukia ja vähentäisi
byrokratiaa. Perustulon joka
kannustaisi ottamaan työtä
vastaan. Pienyrittäjien, kuten
käsityöläisten arki voi olla
todella haastavaa, kun tulot
ovat vaihtelevia. Perustulo
tekisi arjesta turvallisemman.
Suuret yritykset saavat usein
suuria tukia, vaikka todelliset
työllistäjät ovat usein keskisuuret ja pienyritykset. Ja jotta
pienyritykset voivat kasvaa
tarvitaan niille tukea.
Tein viime kaupungin valtuuston kokouksessa aloitteen,
jotta Nivala lähtisi Hinku-kunnaksi eli kohti hiilineutraalia
kuntaa. Kunnaksi, joka tavoittelee kunnianhimoisesti
päästöjen vähentämistä jopa
80% vuoden 2007 tasosta
vuoteen 2030 mennessä. Hinku-kunnaksi ovat lähteneet
mm. Pyhäjärvi, Haapajärvi
ja Raahe, sekä Ii, jonka energiaratkaisuihin kävin tutustumassa pari viikkoa sitten.
Hinku-kuntien ohjelmaan
kuulu energian säästäminen
ja Iin kunnanjohtaja kertoi,
kuinka oppilaat innoissaan
miettivät kuinka voisivat lisää

säästää. Porkkanana on se, että
säästetystä energiasta koulu saa
puolet koululle esim. luokkaretkeen tai johonkin yhteiseen
hankintaan. Se motivoi nuoria.
Iissä myös tuotetaan sähköä
vesivoiman lisäksi, tuulella ja
auringolla. Kunnassa ei ole
yhtään öljylämmitteistä taloa,
vaan ne on muutettu esim.
maalämmöllä tai hakkeella
toimiviksi. Kunnasta löytyy
sähköautojen latauspisteitä. Iin
kunta on palkittu Euroopan
tasolla. Tämä on tavoiteltava
asia myös muissa kunnissa.
Minkälaisen maailman me
jätämme tuleville sukupolville?
Ilmastonmuutos on asia, joka
huolestuttaa lapsia ja nuoria
Suomessa ja ympäri Eurooppaa.
Ilmastonmuutos on asia, joka
myös Suomen poliitikkojen
ja suomalaisten on otettava vakavasti ja tehtävä työtä
tulevalla eduskuntakaudella.
Kansallisen ja kansainvälisen
ilmastotyön lisäksi myös kunnilla on merkittävä rooli edistää
omia toimia, joilla vähennetään
kasvihuonepäästöjä sekä vaikuttaa muiden lähitoimijoiden
hiilijalanjälkeen. Kunnan tekemät päätökset esimerkiksi
hankinnoissa, kaavoittamisen,
rakentamisen, jätehuollon ja
energiatuotannon osalta vaikuttavat merkittävästi ilmastotyöhön. Suomi on sitoutunut
Pariisin ilmastosopimukseen,
jossa ilmaston lämpeneminen
halutaan rajata 1,5asteeseen.
Yksi askel kohti päästöttömämpää Suomea on liikenne.
Meillä on laaja maa ja on
hyvä, että koko Suomi pysyy
asuttuna. Meidän tieverkostot kaipaisivat kunnostusta.
Jokin aika sitten ajettiin alas
rautatieverkostoa. Nyt sitä
halutaan taas palauttaa ja
tehdä toimivammaksi, jotta
junamatkustamista voisi lisätä.
Tarvitsemme myös kaksoisraiteen, jotta junaliikenne
nopeutuisi ja sujuvoituisi.
Mutta tarvitsemme myös
autoja maaseuduilla, koska
täällä ei taida koskaan olla
niin kattava julkinen liikenne,
että vain sen varassa voisi olla.
Ruotsi on tehnyt päätöksen
lopettaa polttomoottoriautot
vuoteen 2030 mennessä. Hieno
tavoite. Minusta kuitenkin
autonvalmistajista täytyy lähteä päästöttömämpi liikenne.
Sähkö ja Biokaasuautot ovat
tulevaisuutta, mutta sitä ennen
tarvitsemme kattavan polttoaineverkoston biokaasulle
ja sähköautojen lataukselle.
Julkinen liikenne täytyisi ensin
saada moderniksi, päästöttömämmäksi. Lisäksi valtion

pitää tukea, jotta pienituloisillakin on mahdollisuus
siihen vähäpäästöiseen autoon.
Polttomoottoriautoja voidaan
myös edullisesti muuttaa biokaasulla toimiviksi. Valio suunnittelee Biolaitosta Nivalaan.
Mutta meillä voisi olla myös
pienempiä biokaasulaitoksia
maanviljelijöiden joko yhteisiä
tai omia. Niillä maanviljelijät
voisivat tankata omat traktorit
ja saisivat tuloja, kun naapuritkin tankkaisivat autonsa. Me
tarvitsemme aurinkosähköä,
jotta olisimme omavaraisempia,
voisimme ladata edullisesti sen
sähköauton ja voisimme osallistua sähköntuotantoon, jotta
uutta ydinvoimaa ei tarvita.
On uskomatonta, että usein
saastuttavammat asiat kuten
lentäminen voi olla nopeuden lisäksi edullisempi tapa
matkustaa, kuin hitaampi,
mutta vihreämpi vaihtoehto
juna. Verotus pitäisi koskea
myös lentoliikennettä. Veroilla voisimme ohjata myös
kulutusta. Ulkomailta tuotu
esim. liha olisi kalliimpaa,
kuin vastaava Suomalainen
liha. Meillä on Suomessa hyvä
puhdas ruuantuotanto, jonka
alkuperän voimme selvittää.
Meidän eläimille ei turhaan
antibiootteja syötetä ja se on
turvallista, hyvää lähiruokaa.
Sama verotus voisi ulottua
muihin tilaustuotteisiin. On
ihmeellistä, että toiselta puolelta maailmaa tilattu tuote
on edullisempi, kuin saman
paikkakunnan liikkeestä ostettu
tuote. Ei se näin saisi olla.
Sillä maailman toiselta puolta
lennätetyllä tuotteella on varmasti suurempi hiilijalanjälki,
kuin sillä kotimaassa valmistetulla. Suositaan ja tuotetaan
suomalaista työtä valitsemalla
kotimaisia tuotteita. Samalla
lisäämme suomalaista työtä.
Rakennetaan pala palalta parempi Suomi. Hihat on kääritty
ja olen käytettävissä, jos haluat
äänestää minut eduskuntaan.
Te äänestäjät päätätte. Käytä
ääntäsi ja vaikuta. Sinä päätät.

Hanne Kokko
kansanedustajaehdokas
Nro. 30

Tulvan korkeudet
havainnollistuvat
tulvapuistoissa
Pohjois-Pohjanmaalle odotetaan tällä hetkellä
ELY-keskuksen ennusteen
mukaan keskimääräistä
tai vähän keskimääräistä
suurempaa kevättulvaa. Kalajoen varteen on ilmestynyt
tulvavaara-alueista kertovia
infotauluja Ylivieskassa
Helaalan sillan kupeeseen
ja Niemelän koululle sekä
Alavieskassa kunnantalon
rantaan. Taulujen tarkoituksena on kiinnittää huomiota tulva-alueisiin ja myös
harvinaisempien suurten
tulvien mahdollisuuteen.
Siksi tauluissa kerrotaan
esimerkiksi tulvakartoista,
jotka kuvaavat eri suuruisten tulvien todennäköisyyttä. Lisäksi tauluihin
on linkitetty QR-koodilla
animaatiot, joissa havainnollistuu tulvaveden nousu
eri todennäköisyyksillä.
Ylivieskassa voi tarkastella
tulvaveden nousua Kala-

joessa keskustan kohdalla,
ja Alavieskassa puolestaan
Kähtävänojan tulvimista.
Ylivieskassa Helaalan siltaan on kiinnitetty
pienempiä kylttejä, jotka
kertovat mahdollisista vedenkorkeuksista ja niiden
todennäköisyydestä. Kerran kahdessakymmenessä
vuodessa toistuvaa tulvaa
pidetään vielä yleisenä. Harvinaiseen tulvakorkeuteen
vesi nousee keskimäärin
kerran sadassa vuodessa. Sillan ali kulkeva Meijeripolku
on peittynyt tulvavedellä
monena keväänä. Polun
kaiteeseen on nyt kiinnitetty
mittareita kuvaamaan veden
korkeutta.
Keskustaajamat ovat pääosin hyvin suojassa harvinaisemmiltakin tulvilta.
Erityisesti hieman vanhemmassa rakennuskannassa
ja haja-asutusalueella on
rakennuksia, jotka voivat

kastua suuren tulvan sattuessa. Harvinaisten suurten
tulvien leviämisreitit voivat
olla yllättäviä. Toteutuvan
tulvan suuruuden ennakointi
yksittäisenä vuotena on
vaikeaa, minkä vuoksi on
tärkeää, että riskit tiedostetaan ja tulvatilanteessa
toimimiseen varaudutaan
etukäteen myös asukkaiden
keskuudessa. Myös oman
kotivakuutuksen korvauskattavuudesta selvillä oleminen kuuluu varautumiseen.
Materiaalit tuotettiin
osana EU:n maaseuturahaston tukemaa TULVATIETO-hanketta, joka
toimi vuosina 2017-2018.
Kevään kuluessa ajankohtaista tulvatilannetta kannattaa seurata esimerkiksi
Tulvakeskuksen nettisivujen
kautta. Lisätietoa varautumisesta löytyy osoitteesta:
www.ely-keskus.fi/web/
poptulvat.

Meeri Koutaniemen Siirtymiä –
Present -näyttely Akustiikassa
Tiistaina 2.4. vietettiin
Meeri Koutaniemen valokuvanäyttelyn avajaisia
Ylivieskan Kulttuurikeskus
Akustiikassa. Siirtymiä –
Present –näyttely on reflektiivinen Koutaniemen
tuotantoon. Näyttely sisältää
kuvia usealta mantereelta henkilöistä, jotka ovat
osoittaneet yhteisöissään
omaehtoista vastarintaa
kokemaansa systemaattista
syrjintää vastaan. Present
eli läsnä kertoo tarinoita
toivon läsnäolosta, ihmisen omanarvontunnosta,
tahdosta, luovuudesta ja
vastarinnasta, jonka yksilöt
ovat nousseet tunnustamaan,
vaikka toiset olisivat sen
kieltäneet.
Kuusamossa syntynyt
Koutaniemi on 31-vuotias
kuusamolaissyntyinen vapaa
valokuvaaja, toimittaja ja
dokumentaristi. Nuoresta
iästään huolimatta hän on
uransa aikana ehtinyt käydä
työnsä puolesta jo yli 50
maassa. Koutaniemen työn
keskiössä on ihmisen oikeus

Meeri Koutaniemi vieraili Ylivieskassa muusikko-aviomiehensä Sami Yaffan kanssa.
määritellä identiteettinsä ja
toimijuutensa yhteiskunnassa. Hänet valittiin Vuoden
Lehtikuvaajaksi vuosina
2012 ja 2013, jonka lisäksi
hän on saanut lukuisia kansainvälisiä palkintoja. Koutaniemi on julkaissut Suomessa yhteensä kuusi kirjaa
itsenäisistä kuvajournalisista
tutkimusprojekteistaan ja
tällä hetkellä Koutaniemi
työstää tietokirjaa tyttöjen

ympärileikkauksesta.
Näyttelyn avajaisten jälkeen Koutaniemi piti tunnin
luennon aiheesta "Tekemisen voima ja vaikuttaminen
oman merkityksen luomisessa". Paikalle Akustiikan
saliin oli tullut kiitettävät
150 kuulijaa. Näyttely on
esillä Akustiikassa 27.4.
saakka.
Elina Kytökorpi
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Kaikki trikookuteet
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8€

YLIVIESKAN
Kaupunginkirjasto

/kg

KIEHTOVA LASI

• Verhokankaan ostajalle ilmainen ompelupalvelu
• Laaja valikoima valaisimia

Ylivieska – Sievi – Alavieska
lasinharrastajien näyttely
2.-27.4.

Verho- ja mattoateljee

Eeva-Liisa Hamari
Havaintoja elämästä
-kirjan esittelytilaisuus ja
luento Iloa kohti
ma 8.4. klo 18

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

TERVETULOA!

Seuraava
Vieskan
Viikko
ilmestyy
torstaina
18.4.

KALLIOPORAUKSET

• Ympäristöystävällinen ja helppo
tapa lämmittää talosi!

• Kokeneet poraajamme suorittavat
työn hyvin, nopeasti ja siististi.
Tilaa poraus Puh. 050 300 9685
ennen kesä- www.porausassat.fi
ruuhkia! info@porausassat.fi

asi
Varaathan paikk
!
ajoissa
eistään
aa
ri
Mate lit viim.4.
tiistaina 16

Tiedotustilaisuus MLL:n kylämummija vaaritoiminnasta Nivalassa
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

Kiitos
Lämpöiset kiitokset Jokirannan koululle paketillisesta
ihania vastasyntyneiden töppösiä!
Keski-Pohjanmaan

keskussairaalan synnytysosasto

••••••TASSU•SEOS
••••••U•U•INTTÄÄ
••••••HAPETE•E•Ä
••••••T•P•T•ANUS
SÖPÖ•KOMERO••E•T
U•U••U•AA••LEVEÄ
LEO•AKKA••TÄ•Ä•Ä
ALLA•K••KÖYSI•••
V•E•SARVI•VK•I•J
UUSIN••I•PIIRTYÄ
U•T•KOTI•E•••Ä•Ä
SAALIS•MOLLI••E•
•I•U•T•E•L•KAALI
INNOTON•LEMU•SÄ•
ME•M•S••I•UINUVA
USEIN•VOI•U•••Ä•
S•H•A•Ä•T•TULO•V
OVELA•Ä•TOTO•HOE
L•Y•VERSO•A••M•S
UUSIA•Ä••KAHVILA

Ristikoiden ratkaisut

Mannerheimin Lastensuojeluliiton kylämummi- ja
vaaritoiminnan tavoitteena
on lisätä sukupolvien välistä
vuorovaikutusta. Toiminnan
kautta pystytään tuottamaan
iloa sekä pienille, että isoille.
Kylämummit ja -vaarit ovat
vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita, luotettavia aikuisia,
jotka haluavat antaa aikaansa
lapsille. Monet tulevat mukaan, koska ajan viettäminen
lasten kanssa on mukavaa.
Kylämummiksi ja -vaariksi
voi jokainen ryhtyä omilla

ehdoillaan ja päättää itse,
kuinka pitkäksi aikaa ja
kuinka usein voi sitoutua.
”Meillä on Pohjois-Pohjanmaan alueella hyvä joukko kylämummeja ja -vaareja,
jotka vierailevat säännöllisesti mm. perhekahviloissa,
kouluissa, päiväkodeissa
ja kirjastoissa. Tekeminen
on hyvin vapaamuotoista:
leikkejä, pelejä, lukemista ja
ajan antamista lapsille. Kyllä
lapset ohjelmoivat!”, kertoo
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Piia Korkiakoski.

”Toiset mummuilevat ja
vaareilevat viikoittain, toiset
harvemmin, vaikkapa pari
kertaa vuodessa jossakin
lastentapahtumassa; itseä
ja omia aikatauluja saa
kuunnella tässä tehtävässä”. MLL tukee ja ohjaa
kylämummeja ja -vaareja
sekä järjestää vapaaehtoisille
yhteisiä tapaamisia.
Kylämummi- ja vaaritoimintaan on mahdollista
tulla tutustumaan Nivalaan
ravintola Sapuskaan keskiviikkona 10.4. klo 11. silloin

MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Piia Korkiakoski kertoo
toiminnasta. Paikalle ovat
tervetulleita kaikki asiasta
kiinnostuneet. Tilaisuuteen
osallistuminen ei velvoita
mihinkään, joten olet tervetullut tutustumaan ilman
sitoutumista toimintaan.
Tilaisuus on maksuton,
lounastarjoilun vuoksi pyydetään ennakkoilmoittautumiset.

"Kiehtova lasi" Ylivieskan
kaupunginkirjastossa
Kiehtova lasi – Ylivieska-Sievi-Alavieska alueen
lasinharrastajien näyttely
2.-27.4. esittelee mielenkiintoisen kokoelman harrastelijoiden tiffany- ja lasinsulatustekniikoilla käsityönä
toteuttamasta lasitaiteesta.
Näyttelyn teema on kiehtova
lasi. Näyttelyyn osallistuvat
tulkitsevat aihetta erilaisista
henkilökohtaisista mielenkiinnon kohteista käsin.
Lasitöihin ”hurahtaneet”
harrastelijat ovat vuosia
toteuttaneet harrastustaan
Ylivieskan seudun kansalaisopiston kursseilla. Välillä
mukaan on uskaltautunut
myös miehiä.
Kymmenisen vuotta sit-

ten tiffanytöiden tekemisen
innostus tarttui kahteen
naiseen, jotka olivat Kälviällä viikon mittaisella
kesäkurssilla. Siellä kurssilla
syntyi ajatus, että jospa
saataisiin silloisen kurssin
ohjaaja, kruunupyyläinen
Aila Järvelä myös meidän
alueelle opettajaksi. Otimme
yhteyttä kansalaisopiston
apulaisrehtoriin Seija Pulli-Marjakankaaseen. Saimme mahdollisuuden jatkaa
lasiharrastusta Aila Järvelän
ohjaamana ja innostamana.
Näyttely esittelee 11
lasiharrastajan töitä. Mukana ovat Raija Orrenmaa
(Ylivieska), Kaarina Eskola
(Ylivieska), Sirkka Jämsä

(Ylivieska), Raija Vähäkangas (Ylivieska), Anneli
Huhtamäki (Ylivieska),
Leena Keränen (Sievi),
Anu Huhtamäki (Sievi),
Liisa Salo (Sievi), Vuokko
Peltola (Alavieska), Helena Tienhaara (Alavieska)
ja Sanna-Liisa Makkara
(Alavieska).
Näyttelyn pystyttämisen
tärkein ajatus oli kiitoksen
ja arvostuksen osoittaminen
opettajallemme Aila Järvelälle hänen opetustyötään
ja tavastaan. Hän on saanut
meidät syttymään ja syventymään yhä uudestaan ja
uudestaan lasin työstämisen
inspiroivaan ja lumoavaan
maailmaan.

Aila Järvelällä on ollut
useita menestyneitä näyttelyitä Suomen Lasitaiteilijat
ry:n näyttelyissä: Kesänäyttely Lasisointuja Suomen
Lasitaiteilijat LASITA r.y.
2005, Ilmajoki, Galleria
Stenman 2006, Kokkola,
Lasita Suomen Lasitaiteilijat
r.y. Vuosinäyttely Galleria
Myötätuuli 2010, Raahe,
Valo - the Light 2012, Helsinki, Suomen Lasitaiteilijat
r.y. 10-vuotis Juhlanäyttely
"Edith", 2013, Suomen
Lasitaiteilijat r.y. "Edith"
näyttely, 2014,Lasisointuja
II Suomen Lasitaiteilijat
LASITA r.y. 2015, Ilmajoki.
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Apteekkarin kynästä
Kirka-musikaali
SIITEPÖLYT JA
"Hetki Lyö" Akustiikassa ALLERGIAT
– KEVÄÄN
Musikaali kaikkien suomalaisten rakastamasta laulajasta ja musiikkimaailman
ikonista.
Suomen Musiikkiteatterin Hetki Lyö-musikaali
sai ensi-iltansa 8.9.2018,
ja sen jälkeen on ollut 40
loppuunmyytyä esitystä, ja
vastaanotto on ollut huikea.
Musikaali on matka Kirkan vanavedessä 60-luvulta
lähtien aina 2000-luvulle
asti. Kirkan ohella tapaamme suomalaisen kevyen
musiikin merkkihenkilöitä
kuten Sammyn, Muskan,
Dannyn, Katri Helenan,
Kassu Halosen, Hectorin
ja Pave Maijasen. Koemme
esityksessä laulajan pitkän
uran eri vaiheita, Euroviisujen ja Syksyn sävelten
huumaa, menestystä, rakkautta ja suuria suruja.
Kirka Kirill Babitzin
on yksi Suomen menestyneimmistä artisteista. Hän
oli maamme ensimmäinen
oikea rocktähti, joka sai
peräänsä villisti kirkuvat

Kirill ”Kirka”, Aleksandr "Sammy" ja Marija ”Muska”
Babitzin.
fanilaumat. Kirka oli venäläisen emigranttitaustansa
vuoksi eksoottinen ilmestys

tummine hiuksineen ja
sinisine silmineen, hän oli
täynnä karismaa ja kuin

luotu tähdeksi. Oma suku
ja perhe sisaruksineen olivat
Kirkalle aina tärkeitä. Kirka
lauloi persoonallisella äänellään tiensä suomalaisten
sydämiin monipuolisesti
rockilla, iskelmillä ja balladeilla heavyrockiakaan
unohtamatta.
Kirkaa esittää Voice of
Finland -kisastakin tuttu
valovoimainen tähti Ilari
Hämäläinen. Musikaalissa kuullaan suuri joukko
ikimuistoisia kappaleita,
kuten Hetki lyö, Leijat,
Hengaillaan, Surun pyyhit
silmistäni, Kahden hullun
matka, Daada Daada, Yli
synkän virran, Puhelinlangat
laulaa, Lumi teki enkelin
eteiseen, Krokotiilirock ja
Kirjoita Postikorttiin.
Ilarille Kirkan-roolin
esittäminen on ollut unelmien täyttymys, sillä hän on
pikkupojasta asti ihaillut
Kirkaa. Ilari onkin kuin
ilmetty Kirka, varsinkin
ääneltään, mutta myös ulkonäöltään.

Prinsessa Virtanen Artterissa
Eräässä kaupungissa kukkulan juurella kerrostalopalatsissa hallitsee Prinsessa
Virtanen, jolla on suu, eikä
hän totisesti jätä sitä käyttämättä. Aamusta iltaan hän
etsii juoruttavaa, kuuntelee
läpi seinien, kurkistelee

avaimenrei'istä, kertoen
koko kaupungille kuulemansa lisäten tarinoihin
uskomattoman uskottavia
pikku lisäyksiä, jotka ovat
valhetta.
Kaikki on valhetta. Niinpä
prinsessalle on järjestettävä

jotakin kohtalokasta, jotta
tämän juoruiluhalut loppuisivat...
Ossi Ojalan hulvaton satuparodia on tarina juoruilusta
ja mihin se mennessään
liiallisuuksiin voi johtaa.
Näytelmän on ohjannut

Matti Juntunen. Esitykset
Elämystalo Artterissa, ensi-ilta pe 12.4.2019 klo 19.
Muut esitykset la 13.4.2019
klo 14 ja 16

JA KESÄN MERKIT

Talvi on takana ja huhtikuu alkanut – nyt on kevättä
ilmassa! Muutakin on kohta ilmassa, kun siitepölykausi
alkaa. Lepän kukinta on alkanut Etelä-Suomessa,
ja sieltä siitepölyä voi kulkeutua näillekin seuduille.
Tavallisin siitepölyallergian aiheuttaja on kuitenkin
koivu, jonka on ennustettu kukkivan tänä vuonna viime
kevättä runsaammin. Voi siis olla, että siitepölykaudesta tulee hankala. Allergia-, iho- ja astmaliitosta
kuitenkin muistutetaan, ettei allergikoilla ole syytä
paniikkiin, koska oireisiin on olemassa lääkkeet. Lisäksi säät vaikuttavat merkittävästi siitepölyn määriin
ilmassa: lämpimässä poutasäässä ovat siitepölymäärät
isommat kuin viileässä ja sateisessa.
Ensi viikolla on Allergiaviikko. Tätä teemaviikkoa
vietetään yleensä keväällä juuri ennen siitepölykauden alkamista tavoitteena herättää huomiota
herkkyyksiin ja allergioihin, auttaa arjessa ja lisätä
tietoisuutta allergioiden yleisyydestä. Suomalaisista
noin 20% kärsii siitepölyallergiasta – meitä on siis
monta! Siitepölyallergiaan on olemassa tehokkaat
lääkkeet, ja siksi muistuttelemme allergiaviikolla myös
apteekissa allergikkoja tarkistamaan lääketilanteensa.
Jos olet tarvinnut allergiaoireisiisi lääkitystä viime
vuonna, todennäköisesti tarvitset sitä myös tänä
vuonna. Onko viime vuodesta jäänyt lääkkeitä jäljelle? Ovatko pakkaukset vielä käyttökelpoisia? Onko
resepteillä lääkkeitä vielä jäljellä vai onko tehtävä
uusimispyyntö? Onko allergian hoito kunnossa vai
onko tarvetta käydä lääkärillä?
On turha yksin sinnitellä allergiaoireiden kanssa –
kysy apteekista apua! Tavallisimmat siitepölyallergian
oireet ovat nuha (nenä vuotaa ja aivastuttaa) sekä
silmien kutina ja punoitus. Oireet voivat hankaloittaa elämääsi tuntuvasti, ja lisäksi hoitamatta jätetty
siitepölyallergia voi paheta astman kaltaiseksi oireiluksi. Allergialääkkeeksi suositellaan ensisijaisesti
paikallishoitoa eli nenäsumutteita ja silmätippoja.
Ne voit aloittaa ennakoivasti sillä teho paranee
säännöllisessä käytössä. Antihistamiinitablettien aika
on sitten, kun kärsit allergiaoireista paikallishoidosta
huolimatta. Kostuttavien sumutteiden tai tippojen
käyttö tukihoitona on erittäin suositeltavaa. Melkein kaikkia allergialääkkeitä saa ilman reseptiä, ja
me apteekissa opastamme oikeaan itsehoitoon. Jos
allergiaoireet ovat hyvin voimakkaita eikä itsehoito
ollenkaan auta niihin, hakeudu lääkäriin.
Allergikon olisi hyvä välttää allergian aiheuttajia,
mutta useinkaan se ei ole mahdollista. Oireita voit
vähentää esimerkiksi ulkoilemalla aikaisin aamulla,
myöhään illalla tai sateen jälkeen jolloin siitepölyä on
ilmassa vähiten. Jos allergiaoireet ovat voimakkaita,
tiedustele lääkäriltäsi siedätyshoidon soveltuvuutta
itsellesi. Tällainen hoito on usean vuoden mittainen
ja se on aloitettava syksyllä, hyvissä ajoin ennen
siitepölykautta.

Naapurien kuoro ValoPilkut 1-ryhmän näytelmässä Prinsessa Virtanen.

Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan Ykkösapteekki

Kulttuuri
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Marko Hautala:

Leväluhta
Leväluhta on Marko Hautalan kahdeksas romaani.
Häntä tituleerataan Suomen
Stephen Kingiksi eikä syyttä,
sillä ainakin minulla tämä
kirja lukeminen sai aikaan
kylmiä väreitä.
Leväluhta kertoo Meerin
lapsuuden kotitalosta, hänen
äidistään, mielisairaalassa
olevasta Lari veljestä sekä
oudoissa olosuhteissa kuolleesta isästä sekä tietysti
Leväluhdasta kodin lähellä
olevasta suosilmäkkeestä,
jonne aikoinaan on upotettu
useampi kuollut.
Kirjan Meeri on nuori
äiti, joka jättää perheensä

Miskan ja pienen poikansa
Aapon kriisin keskellä ja
ajaa illan pimetessä lapsuuden kotiinsa Orismalaan.
Hänen vanha äitinsä on
muuttunut puhumattomaksi
hiipuvaksi vanhukseksi.
Meeri päättää jäädä kotiin
ja kohtaa samalla vanhoja lapsuudenmuistoja ja
traumoja. Meerin ollessa
lapsi hänen isänsä kuoli
Leväluhdan lähteeseen ja
kuolema on jättänyt syvät
arvet perheeseen.
Hän seisoi lapsuudenkotinsa
tutussa tuoksussa, ajatteli
pientä Aapoksi nimettyä lasta

ja Laria ja isää ja kaikkea
sitä, minkä oli joskus jättänyt
taakseen.
Lari on black metallia kuunteleva nuorimies, joka tapaa
eräällä bändikeikalla Ainon,
johon rakastuu palavasti.
Aino on niin kiinnostunut Leväluhdasta, että
eräänä yönä hän sukeltaa
sinne. Mukanaan sieltä
hän tuo ihmeellisen sienen
tapaisen esineen.
Laria alkaa myös kiinnostaa leväluhdan maailma,
jopa niin että hän päättää
myös päästä sitä katsomaan.
Ainon kadotessa Lari

sekoaa ja joutuu suljetulle
osastolle mielisairaalaan.
Kun mä palaan, saat viestin,
jossa sanotaan olen palannut
matkoiltani.
Meeri tapaa kauppareissulla
vanhan koulukaverinsa Jyrin
ja viettää aikaa tämän kanssa muistellessa menneitä
tapahtumia. Tapaamisista
tulee hänelle henkireikä
kaiken tämän murheen
keskellä.
Vapautukoot kaikki aistiva
olennot kärsimyksestä.

Kirja oli täynnä yllätyksellisiä tapahtumia ja välillä
tuntui, että itsekin joutui
lukemaan uusiksi jo luettuja
sivuja, sillä en meinannut
pysyä mukana tarinan juonessa. Kauhua riitti kirjan
loppuun saakka.
En todellakaan uskaltanut lukea tätä kirjaa iltalukemisena, kuten en
uskalla Stephen Kinginkään
kirjojakaan.
Mielenkiinto Marko
Hautalan kirjoihin heräsi, että taidan lukea vielä
nämä häneltä aiemminkin
ilmestyneet kirjat.
Kirjassa mainittu Levä-

luhta, rautakauden kalmisto/
uhrilähde sijaitsee Orismalassa Pohjanmaalla Ylistaron
ja Isonkyrön rajalla, jos joku
haluaa käydä tutustumassa
paikkaan.
Eira Someroja

Järjestötoiminta
Tällä palstalla yhdistykset voivat ilmoittaa toiminnastaan,
kokouksistaan ja maksuttomista tapahtumistaan edullisesti
(max. 500 merkkiä) hintaan 20 €/kerta (sis. alv.). Lähetä
ilmoituksesi osoitteeseen ilmoitukset@vieskanviikko.fi

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. 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 5.4. klo 13 Asiaa testamentista. Asiantuntijana: pankkilakimies,
varatuomari Pekka Ylönen. K-P Osuuspankki.
Ti 9.4. klo 13 Seniorineuvonta. Sairaanhoitajan vastaanotto ilman
ajanvarausta, Ppky Kallio klo 15 TuvanTuki -ystäväpalaveri. HUOM!
paikka: jäähallin kabinetti, 2. krs. klo 16 Kaikkien vapaaehtoisten
kk-kahvit (HUOM! paikka: jäähallin kabinetti,2. krs). Ke 10.4. klo
13-15 Vähäkangas-Pylvään SenioriKahvila avoinna. Hannu opettaa bocciaa ja Suvi kertoo Kallion ja vähän muidenkin tarjoamista
palveluista ikäihmisille. HUOM! BUSSIKYYTI: lähtö tuvalta klo
12.30, pysäkki Vähäkankaan koululla klo 12.40. Soita jos haluat
kyytiin muualta tien varrelta! Puh 044 9872859. Hinta 5 e (sis kyydit
ja kahvit). Paluukyyti samaa reittiä.
To 11.4. klo 13 Mitä on etsivä ja löytävä vanhustyö? Sari kertoo,
tulehan kuulolle.
Ti 16.4. klo 13 Näe, kuule, kohtaa! – Etsivän vanhustyön aloitustilaisuus Paikka: jäähallin kahvio (2. krs, hissi on). Tilaisuus on avoin
kaikille kiinnostuneille. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Ke 17.4. klo 13-15 Raudaskylän SenioriKahvila avoinna. Suvi kertoo
Kallion ja vähän muidenkin tarjoamista palveluista ikäihmisille.
To 25.4. klo 17 Yhteisestä Ovesta ry, kevätkokous tuvalla. Sääntömääräiset asiat.
Tulossa:
Ma 6.5. klo 15 Lähtö pienelle kevätretkelle Linnakalliolle, Alavieskaan. Ohjelmassa: alueen esittely, herkuttelua ja vapaata seurustelua.
Paluu n klo 18. Ilmoittautumiset viimeistään 30.4. tuvalla tai puh
044 987 2896.
To 23.5. klo 9 Keväinen kokopäivän retki Raahenseudulle! Ohjelma
tuvalla. Ilmoittautumiset viimeistään torstaina 16.5. tuvalle tai puh
044 987 2896.
Tapaamisiin Tuokiotuvalla ja SenioriKahviloissa, tervetuloa!

SenioriKahvilat, Ylivieska
SenioriKahvilat/Kylätuvat ovat Ylivieskassa sijaitsevia, varttuneelle
väelle suunnattuja yhteisiä kohtaamispaikkoja, joissa on matala kynnys
kaikkien tulla kahvittelemaan ja tapaamaan muita. Toivomuksesta
myös järjestettyä ohjelmaa. Toiminta on puolueetonta, sitoutumatonta ja
kaikille ikäihmisille avointa. Toiminnasta vastaa Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa yhdessä kyläyhdistysten kanssa. Tiedotamme toiminnasta tällä
palstalla, muutokset mahdollisia. Tiedotusta myös mm. kyläyhdistysten
ja Tuokiotuvan facebook-sivuilla. Tiedustelut, lisätiedot puh: 044 987
2895 ja 044 987 2895. Tervetuloa mukaan!
SENIORIkahvilat avoinna seuraavan kerran:
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. HUOM!
BUSSIKYYTI: lähtö tuvalta klo 12.30, pysäkki Vähäkankaan koululla klo 12.40. Soita jos haluat kyytiin muualta tien varrelta! Puh
044 9872859. Hinta 5 e (sis kyydit ja kahvit). Paluukyyti Pylväältä
samaa reittiä n klo 14.45.
Ke 17.4. klo 13-15 Raudaskylän SenioriKahvila Iidan kammarissa
avoinna. Suvi kertoo Kallion ja muidenkin tahojen tarjoamista
palveluista ikäihmisille.
Tulossa:
Ti 7.5. klo 13-15 Sorviston SenioriKahvila avoinna. Yhteiskyyti
keskustasta. Aikataulu seur lehdessä
Ke 8.5. klo 13-15 Pylvään kylätalon SenioriKahvila avoinna.
Ke 22.5. klo 13-15 Raudaskylän SenioriKahvila Iidan kammarissa
avoinna.
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. 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. Lisätietoja Jannelta: 044-344 9448.
Nuorten alle 16-v avantouintivuoro perjantaina 12.4. klo 18-21.
Tervetuloa kokeilemaan talviuintia ja nauttimaan illanvietosta Kekalle
saunomisen, makkaranpaiston ja muun mukavan tekemisen merkeissä.
Linturetki Pietarsaareen la 27.4. Lähtö aamulla varhain, aika tarkentuu
lähempänä. Lisätietoja Sarilta sarianelmi@gmail.com.

Ylivieskan työttömien
yhdistys ry
Järjestämme EU-ruoka-apujaon 25.-26.4.2019 osoitteessa Ruutihaantie
9 (Upicarin halli). Jakelu torstaina 25.4 klo 10-17 ja perjantaina 26.4.
klo 10-15. Lisätietoja puh. 045 224 2180. Tervetuloa!

Ylivieskan työttömien
yhdistys ry
Sääntömääräinen kevätkokous 23.4.2019 Klo 16:00, Joutsentie 11,
84100 Ylivieska

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

Ylivieskan Niemelänkylän
maamiesseura

Ylivieskan Niemelänkylän maamiesseuran vuosikokous to. 4.4.2019
klo 18:00 Ylivieskan Uimahallin kokoustila/takkahuone. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Uimavarustus mukaan.
Terveisin johtokunta.

Viikko-Tori
— Ilmoita ilmaiseksi —
Vuokrattavana

Vuokrattavana

Vuokrataan 30 m2 parvekkeellinen ja saunallinen
yksiö Ylivieskan keskustasta.
Vuokra 420€ + sähkö kulutuksen mukaan. Vuokravakuutena 2kk vuokra. Puh.
040 329 3045.

46m² parvekkeellinen ja
saunallinen KT-kaksio Ylivieskan keskustassa. 5.kerros
hissitalo.Heti vapaa. Puh.
044 517 7880.

Kerrostalosta 2 h + keittiö,
sauna ja lasitettu parveke
65,5 m2 Ylivieskan keskustasta 1.5.2019 alkaen.
Pohjois-Pohjanmaan
Vuokra 500 €/kk, sähkö ja
kesäyliopisto
vesi kulutuksen mukaan +
Ikääntyvien yliopiston luento ikääntyville ja muille kiinnostuneille, 1 kk vuokraennakko. Puh.
Akustiikassa, Koulukatu 2. 10.4.2019 klo 14.00-16.00.
0400 620 299 / iltaisin.
Ikääntyneisiin kohdistuvat huijaukset ja kodin turvallisuus.
Poliisitarkastaja Jyrki Aho, Poliisihallitus.
Ikääntyville vapaa pääsy! Tervetuloa!

Myydään

Hieno, lähes käyttämätön
Panasonic teevee. Hd, ym
muut hienoudet. N.40 t. Hp.
180€.kaupanpäälle pleikka
kakonen. Puh. 045 165 6024.

Annetaan

Annetaan halvalla joutusa,
kehuttu, edullinen timpuri
käyttöösi. Kaikki työt käy.
Puh. 045 165 6024.

Viihde
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1. Ari Klem.
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3. Muumipapan urotyöt
(1950).
4. Kymmenen.
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6. Evanescence.

7. Mustasaaressa (Raippaluodon silta, 1045 m).
8. Breaking Bad (20082013).
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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 Virkkula - Kuva Lennart Goosens (CC 3.0)
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Lauantaina 6.4. klo 12 alkaen
Citymarketin pihalla
kahvitarjoilu.
N. klo 13 paikalla
pääministeri Juha Sipilä
ja kansanedustaja
Juha Pylväs ym.

Maksaja Keskustan Ylivieskan kunnallisjärjestö

Tervetuloa
Keskustan
vaaliteltalle

118

Tervetuloa
juttelemaan!

Nyt kesäksi edullisesti remontteja
Korjausrakentamista, saneerausta,
maalaus- ja tapetointityöt,
kalusteasennukset

k

Muista
nys!
svähen
otitalou

l Syrjäytyminen on pysäytettävä –
hyvä elämä kuuluu kaikille.
l Riittävä ja yksinkertainen perusturva.

Remontointipalvelu H. Hietala
Puh. 040 8584 863

PE 10.5.2019, klo 19.00
YLIVIESKA, AKUSTIIKKA

l Eduskuntaan sosiaaliturvan ja
syrjäytymisen ehkäisyn ammattitaitoa.

Outi
Pekkala

Lauantaina 13.4. klo 12 alkaen
Halpa-Hallin pihalla
makkaraa tarjolla.
Paikalla myös kansanedustaja
Juha Pylväs

115

RAKENNETAAN
YHDESSÄ
INHIMILLINEN
SUOMI!

l https://outipekkala.blog/

96

Liput 22,00€ (+ toim.kulut)
www.ticketmaster.fi

TARMOA EDUSKUNTAAN

ÄÄNESTETÄÄN TARMO EDUSKUNTAAN!
• Maahanmuuton
järkeistäminen
• Metsä- ja maatalouden
omavaraisuuden
säilyttäminen
• Pienituloisten eläkeläisten
ja lapsiperheiden aseman
parantaminen
• Asumiskustannusten
hillitseminen
• PK-yrittäjyyden
arvostaminen
• Koulutuksesta leikkaaminen lopetettava
• Julkinen terveydenhuolto
säilytettävä
• Valtionyhtiöiden yksityistäminen lopetettava
• Arvokas vanhuus
turvattava
• Oman alueen
edunvalvonta kuntoon

Tarmo Hirvelä

Psykiatrinen sairaanhoitaja,
perheterapeutti, kunnanvaltuutettu

MATKAPUHELINHUOLTO
YLIVIESKASSA
• Näytön vaihdot • Akun
vaihdot • Muut korjaukset
Soita tai laita viestiä 044 236 5381

Suomalaista lihaa pieneen ja suureen tarpeeseen
– Arkeen ja juhlaan –

25
50
30

t
Suomalaista
Luullise
luomukaritsaa paistit alk.
€/kg
Mureutettu
pihvinaudan sisäfile
€/kg
Pihvinaudan ulkofile
ja entrecôte
€/kg
Possun pihvit maustettuna tai
naturel, toivomusten mukaan

SUOMI
LUOTTAA
Juha Vähäkangas

Järj. Ohjelmapalvelu
Dragonwhite

Oulaistenkatu 38, Oulainen • Ti-pe 10-17 • La 10-14 • Ma sulj.
www.lihakauppa.net • posti@lihakauppa.net
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Maanrakennustyöt ja
jätevesijärjestelmät
rautaisella
ammattitaidolla

YRITTÄJIEN
YHTEISET KEVÄTKEKKERIT
Lauantaina 27.4.2019 alkaen klo 18
Ravintola Myllyranta (Kauppakatu 14)
Ohjelma:
- Avaussanat klo 18
Puheenjohtaja Mikko Kaarto, Ylivieskan Yrittäjät ry
- Sisu -palkinto ja alkupalat
- Yhteistyökumppanien puheenvuorot
- Pääruoka
- Ylivieskan Yrittäjät ry:n kevätkokous
- Jälkiruoka
- Musiikkia

Illalliskortti 25e.

www.jrautakoski.fi • 044 531 7929

(Maksetaan paikan päällä pankkikortilla.)
Sitovat ilmoittautumiset sekä erityisruokavaliot viimeistään
perjantaina 12.4.2019:
kevatkekkerit2019@outlook.com tai p. 040 911 6079.
AVEC. Pukukoodi: business.

Ei hätää! Tämän helpommaksi se ei enää mene:

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

Tuokaa likaiset mattonne
Kirppis Ruususeen,
Viljavarastontie 1

Mattonne pestään
ja kuivataan
(vesipesu 30 asteessa)

Mattonne kuljetetaan
pesulaan keskiviikkoisin

Saatte tekstiviestin kun
mattonne on noudettavissa

Pesuhinnat maton koosta
riippumatta VAIN:
RÄSYMATTO

12,-

KAIKKI
MUUT
MATOT

25,-

• Ruostesuojaukset
• Maalipintojen pinnoitukset
• Äänieristykset
RUOSTEENESTO
SAULI NAHKALA
Rajaniementie 45, 84460 Ylivieska
044 021 5588 | ruosteenestonahkala.fi

