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KEVÄTKARKELOT
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47x100 Painekyllästetty
- Vajaasärmä
- A - Kylläste

- Me & I -myyjä
Anne Aarnio-Heikkilä
- Oriflame/Tuija Kumara
- NOSH - edustaja Niina Väisänen
- Forever Living Products
FBO Jutta Hietamäki
- Sallami
- House of Lola/Niina Perkkiö
- Valokuvausta ja käsitöitä/
Jenni Rättyä Photography
- Käsityöt/Maija Myllylahti
- Synergy/Eeva Heikkilä
- PXC alusasut/Kaija Vähäsöyrinki
- Young Living/Heidi Katajamäki
- Metakan Mamma/Elina Konu
- Leikkien edustaja/
Maria Juhaninmäki
- Itsenäinen NuSkin edustaja
Sofia Marjakangas
- Itsenäinen PartyLite konsultti/Miia
Törmikoski
- Homcare/Sirkka Savusalo
- Elina Saranpää ja
Kotigastronomi-tuotteet
- Itsenäinen Tupperware-konsulentti
Julianna Konttila
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PUUMESTA YLIVIESKA
Korjaamontie 29
84100 YLIVIESKA
puh. 044 357 1210
www.puumesta.fi

AVOINNA:
ma-pe 7.30-16.30
TERVETULOA!

SE PALVELEVA PUUTAVARALIIKE!

MARKKU
MYNTTI KY
Kaikki maanrakennustyöt

AMMATTITAIDOLLA
• Rakennusten
pohjatyöt • Hiekat
• Sorat • Murskeet
• Ruokamulta
• Kallion ja kivien
louhinta
• Myös salaojitukset

040 7761 871
0400 905 227

facebook.com/
PihaJaPuutarha
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assa!

MESSUILLA MUKANA:

€/jm
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SOITTO MEILLE, MURSKEET TEILLE.

KOKO PERHEEN MESSUT
PE 3.5. KLO 17-20.30
YLIVIESKAN LIIKUNTAKESKUS,
AULATILA
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28x95 Lehtikuusi
- Vajaasärmä
- Talouslaatu

26x117 Terassilauta
- Lämpökäsitelty
- Talouslaatu
- Piilokiinnitys

YLIVIESKAN
YKKÖSAPTEEKKI

www.pihajapuutarha.fi

Äitienpäivän
kukat
kauneimmillaan

- Tipi-laukku edustaja
Leena Neuvonen
- Anne Kyllönen/BYAS
- NapPiia - korut/Piia Rättö
- Evelace jälleenmyyjä Anja Saari
- ENJO neuvoja Elisa Kilpivaara
- Juice Plus+/Johanna Skantz
- Ruiskaunokki, Pandhy´s tuotteet
ja villiravinto
- Arctic Nutrion/Kirsi Muhonen
- Käsityöt/Hilkka Laurila
- Neolife/Anne Mattila
- Itsenäiset Herbalife Nutrition
-jäsenet
- Outa by No
- Ylivieskan Kotikutomo
ja käsityöliike
- Ylivieskan Voimistelun ja
Liikunnan voimistelujaosto/
Gymnaestrada 2019
- Ravitalli Pauliina/poniajelu
- Kalajokilaaksojen Kaverikoirat
- Tuula Jung Avon
- Annikki Haapakoski Lemom-korut

CE-hyväksytyt kalliomurskeet,
omakotitalojen ja muiden rakennusten
pohjatyöt, hiekat ja ruokamullat

MAANSIIRTO
Kari Huttunen

Alavieska, puh. 0400 215 466
www.maansiirtokarihuttunen.fi

Ice Power, Arthro ja Magnesium In
-tuotteiden esittelypäivä
2.5.2019 klo 11.00-15.00

rtit

Lahjako

*Siemenperunat, siemenet ja istukassipulit
*Lannoitteet, kalkit ja multatuoteet
*Monivuotiset koriste- ja hyötykasvit

Laatua läheltä - Tervetuloa!
PALVELEMME: ARK klo 9-20 LA klo 9-18 SU klo 10-16
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Vain uintimaksu
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HUIPPUTARJOUS
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(27,24)

stujalle
Jokaiselle osalli
iplomi!
Vesisankarit-d

-TAPAHTUMA

YLIVIESKAN UIMAHALLISSA

LA 4.5.2019 KLO 12-16

Tule mukaan vauhdikkaaseen Vesisankarit-tapahtumaan!

Aukioloajat:
Ma-pe klo 08-21
La
klo 09-18
Su
klo 10-18

Uimaseura Vieskan Uimarit, Ylivieskan Urheilusukeltajat ja Jokilaaksojen Pelastuslaitos
ohjaavat mm. vesipelastusta, pelastusliivien käyttöä ja uhrin kuljettamista. Ohjelmassa
mm. laitesukelluskokeilua sekä perheuintiviesti. (Perheuintiviesti 3 hengen joukkueella
esim. sarjat 2 lasta + 1 aik., 2 aik + 1 lapsi)

Vesisankarit-tapahtumassa on tavoitteena tarjota vesiliikuntaelämyksiä ja innostaa kaikenikäisiä
uimahallikävijöitä harjoittelemaan vesillä liikkumisen taitoja.
Vesisankareita tekemässä Koululiikuntaliitto, Sukeltajaliitto, Suomen melonta- ja soutuliitto, Suomen Meripelastuseura,
Suomen Punainen Risti, Suomen Purjehdus ja Veneily, Suomen Uimaliitto sekä Suomen uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto.
Hanketta tukevat Reijo Rautauoman säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Lisätietoja hankkeesta: www.vesisankarit.fi

Puh. 010 2020700

savarinap teekki@ap teekit.net

Päivyri

Ylivieskassa 2. toukokuuta 2019
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Pääkirjoitus

Nimipäivät

Nyt on sitten pääsiäisen pyhät ja vapun karkelo juhlittu
ja hetkeksi on jälleen paluu
arkeen. Nämä peräkkäin
tulleet pyhät ovat kyllä sekoittaneet aikatauluja, tuntuu
että normaalia arkea ei ole
juurikaan ehtinyt olla. Tätä
kirjoittaessani en tiedä miten
vapun juhlinta on sujunut,
sillä vappupäivän sattuessa
keskiviikolle, lehden piti olla
jo aattona painotalolla. Tänä
vuonna Yilieskan torille ei
mikään organisaatio järjestänyt vapputapahtumaa.
Se on kuitenkin jo niin
vakiinnuttanut paikkansa,
että varmaankin porukka
on sinne osannut mennä
katsastamaan vappuhumua sekä siihen liittyvää
moottoripyöräkulkuetta.
Harmittavasti ainakin nyt
tiistaina sääennuste lupaa
harmaata ja sateista.

dollisimman moni kerkesi
nauttia yli kahdenkymmenen asteen lämpötiloista
ulkosalla. Itse vietin paljon
aikaa ulkoilmassa ja olihan se
kummallista kun parvekkeella tarkeni todella hyvin ihan
kesävaatteissa. Talvivaatteet
on jo menossa säilytykseen,
pitäisiköhän kuitenkin vielä
malttaa.Takatalvi kun näyttää nyt olevan tulossa, mutta
todellakin toivon että ne
lämpimät kesäpäivät eivät
jo olleet ja menneet. Ei kait
nyt sentään, mutta kukapa
sen tietää millainen kesä on
tulossa. On ihana huomata
kuinka kaupunkikuvaan
on tehty jo istutuksia. Ne
elävöittävät katukuvaa ja
piristävät mieltä vaikka ruoho ei vielä niin viherräkään.
Ja katupölystäkin päästään
mikäli sääennusteet pitävät
paikkansa.

onkin EU-vaalit, mutta sen
jälkeen äänestys saakin jäädä
taas hetkeksi aikaa. Kansalaisoikeus on kuitenkin hyvä
käyttää, olipa sitten kyseessä
vaalit mitkä hyvänsä. Ei
niitä kuitenkaan niin usein
ole, tosin mielestäni olisi
ihan hyvä ollut yhdistää
eduskunta – ja EU-vaalit
samalle kerralle.
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Erinäisten pyhien lisäksi
yhtäkkiä tulleet lämpimät
ilmat sekoittivat kevättä
ja saivat ihan kesän tuntua
aikaan. Toivottavasti mah-

Kevään ensimmäisetkin
vaalihulinat olivat ja menivät
ja onneksi saatiin jälleen
paikallista edustusta eduskuntaan. Kohta tulossa jo

Rakas lapsuudenystäväni
siunataan haudan lepoon
perjantaina.
Sinä et ehtinyt elää vanhaksi,
säästyit ryppyiseltä elämältä.

HHH
Onhan meillä myös reilun
viikon kuluttua tulossa äitienpäivä. Yleensä niihin
aikoihin krookukset ja muut
kesäkukat ovat jo hyvällä
mallilla, joten toivotaan että
takatalvi ei jatku pitkään.
Äidit ovat tärkeitä, joten
toivottavasti heitä muistetaan erityisesti heidän
nimikkopäivänään. Oikein
ihanaa tulevaa äitienpäivää!

Säästyit kaikelta harmaudelta,
joka meitä seuraa vääjäämättä.
Tyhjyyden sumea pilvi ja se
usva joka sitä ympäröi, kipunoi
tyhjyyttä, sitä tyhjyyttä jonka
jätit jälkeesi.
Se hempeän harmaa usva
piirittää sitä yksinäisyyden
tunnetta, sitä kaipuutta joka
jäi jälkeesi.
Olisit halunnut vielä elämässäsi tehdä lisää hyvää, mutta
nyt me vain tunnemme surua
syvää.
Liidit siipiesi varassa täältä
ikuisuuteen, aina kuitenkin
on katse tulevaisuuteen.
Nyt on pöytäsi puhdas, lepää
rauhassa ystävämme.

Suomen 6.–11. toukokuuta.
Ylivieskan Leikkipäivä-tapahtumassa jokaiselle
löytyy jotakin mieluisaa
tekemistä, ja tapahtuma on
suunniteltu siten, että leikkirastit ovat omaan tahtiin
suoritettavia. Ylivieskan
leikkipäivän tarkoituksena on antaa mahdollisuus
kiireettömään yhdessäoloon
ja yhdessä touhuamiseen.
Tapahtumaan ovat tervetulleita kaiken ikäiset,
ja tapahtuma on täysin
maksuton. Jokainen voi
tulla tapahtumaan oman

aikataulunsa mukaan, ja
viihtyä tapahtumassa sen
aikaa kuin haluaa. Leikkipäivässä on mehutarjoilu,
mutta halutessaan jokainen
voi ottaa omat eväät mukaan
ja viettää samalla leikin
lomassa piknikkiä!
Tapahtuma järjestetään
yhteistyöllä
Leikitään yhdessä Ylivieskassa! -tapahtumaa ovat
järjestämässä mm. MLL
Ylivieskan paikallisyhdistys,
MLL Pohjois-Pohjanmaan
piiri, Ylivieskan seurakunta,
Ylivieskan kuula, Kala-

Aurinko

Aurinko nousee Ylivieskassa klo 4:53 ja laskee
klo 21:47. Päivän pituus on 16 h, 55 min.

Jokirannan keittiön ruokalista

Torstai: Kebabpastavuoka, porkkana-ananassalaatti
Maanantai: Lohikeitto, suolakurkku, pehmeä
leipä
Tiistai: Broilerpihvit, riisi, lämmin currykastike,
raejuusto-porkkanaraaste
Keskiviikko: Ohrapuuro, soppa, leikkele
Torstai: Maksapihvit, perunat, ruskea kastike,
kaali-kurkku-melonisalaatti, puolukkasose
Perjantai: Makkaravuoka, perunat, porkkana-suolakurkku-kiinankaalisalaatti

Ateriapalvelun ruokalista

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Leikitään yhdessä
Ylivieskassa!
Leikin teemaviikko huipentuu valtakunnalliseen
Leikkipäivään. Ylivieskassa
päivää juhlitaan Leikitään
yhdessä Ylivieskassa! -tapahtumassa, joka järjestetään
torstaina 9. toukokuuta klo
9-11 Suvannon pesäpallokentällä. Tapahtuman
teemana on yhdessä leikkiminen.
Leikkipäivä on joka päivä,
mutta teemaviikon avulla
halutaan innostaa kaikenikäisiä mukaan leikin kiehtovaan maailmaan. Leikin
teemaviikkoa vietetään läpi

Torstai 2.5. (vk 18): Viivi, Vuokko
Perjantai 3.5: Outi
Lauantai 4.5: Roosa, Rosa, Ruusu
Sunnuntai 5.5: Melina, Melissa, Maini
2. sunnuntai pääsiäisestä
Maanantai 6.5. (vk 19): Ylermi
Tiistai 7.5: Helmi, Kastehelmi
Keskiviikko 8.5: Heino
Torstai 9.5: Timo, Timi
Eurooppa-päivä

jokilaakson kaverikoirat,
Ylivieskan VPK, Ylivieskan
liikuntatoimi, Ylivieskan
varhaiskasvatus, SPR:n
Ylivieskan osasto,
www.leikkipaiva.fi
Valtakunnallisen Leikkipäivän takana on Leikkipäivä-verkosto, johon
kaikki leikin edistämisestä
kiinnostuneet tahot ovat
tervetulleita. Mukana on
tällä hetkellä noin 30 julkista ja yksityistä toimijaa
sekä järjestöä. Verkostoa
koordinoi Mannerheimin
Lastensuojeluliitto.

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?

1. Montako tieliikennekäyttöön tarkoitettua
liikenneympyrää löytyy Ylivieskasta?
2. Millä nimellä nykyisin tunnetaan maa
Brittiläinen Honduras?
© Disney
3. Mitkä ovat kolmen pienen
porsaan nimet?
4. Millä sanoilla alkaa
Queenin kappale Bohemian
Rhapsody (1975)?
5. Kuka johtaa Formula 1 -sarjaa?
6. Minkä merkkinen auto oli pääosassa Back to the
Future -elokuvatrilogiassa?
7. Kuka kirjoitti salapoliisi Sherlock Holmesista?
8. Minkä niminen on Japanin väistyvä keisari?
9. Mikä on väkiluvun mukaan Euroopan suurin
kaupunki?
10. Minä vuonna Michael Jackson menehtyi?
Vastaukset sivulla 11.

Seuraava Vieskan Viikko
ilmestyy torstaina 16.5.2019!

Huomaisitko tästä
oman mainoksesi?

Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 14.5.

Tintti-eskarit
partioviikolla

Hakalahden päiväkodin
Tintti-eskarit osallistuivat
esikoulujen partioviikkoon.
Saimme postissa materiaalipaketin, joka sisälsi
infon lisäksi runsaasti kivoja
tehtäviä ja leikkejä. Tintit
keksivät jokaiselle oman
partionimen ja pienryhmille
laumanimet “Ruusunnuput”
ja “Tuulimyrskyt”. Ruusunnuppujen partiohuuto
kuulostaa tältä, “Timantin
kiilto, Granny varastaa. Yksisarvisen sarvi pelastaa! Hip
hip hurraa!”. Tuulimyrskyjen
huuto on “Kapteeni käskee.
Torvi, meri. Etsi yksisarvisen
sarvi!” Eskarilaiset opettelivat partiotervehdyksiä,
huivisolmuja ja jokamiehen
oikeuksia.

Torstain metsäretkelle saimme vieraaksemme
Ojalan Villen, joka on ollut
pitkään mukana Viessojien
partiotoiminnassa. Ville
esitteli partiolaisen varusteita. Tutuksi tulivat rinkka,
kuksa, partiopuukko ja partiomerkit. Leikimme pari
yhteisleikkiä. Ruusunnuput
ja Tuulimyrskyt kävivät
kovan köydenvetokisan,
jossa Ville toimi tuomarina.
Sen jälkeen kiiruhdimme
laavulle, jossa partiotaidoilla sytytetyllä nuotiolla jo paistuivat maukkaat
makkarat. Kiitoshuudon
jälkeen teimme vielä yhteisen nuotiotarinan.
“Partiometsässä syötiin
makkaraa. Leikittiin. Ta-

varoita otettiin repusta. On
ollut kivaa olla partiometsässä. Mentiin nukkumaan
telttaan. Tuli yö. Pihalta
kuului pöllön ääniä. Juotiin pillimehua. Etsittäis
yksisarvisen sarvi. Syötiin
lisää makkaraa, käristyneitä.
Syötiin lisää makkaraa.
Juotiin limukkaa. Savuinen
ilma. Syötiin karkkia ja
mentiin nukkumaan.”
Monen Tintti-eskarin
mielessä heräsi ajatus, josko
aloittaisi partioharrastuksen. Moni vanhempikin oli
ollut lapsena partiolainen.
Yhden tytön isä jopa aivan
konkaripartiolainen, jolla
takana oli peräti 25 vuotta
partiota. Siinäpä eskarilaisille tavoiteltavaa!

Fado e amor
–portugalilaisen musiikin ilta
Portugalilaisten sävelten
ystävien iloksi Ylivieskassa
järjestetään kevään kynnyksellä fado-musiikin konsertti. Esiintymään kaupunkiin
saatuu vahvoista tulkinnoistaan tunnettu fadista Anita
de Coteau, musiikinlajin
ehdoton uranuurtaja maassamme. Syntyjään ukrainalais-suomalainen Anita
on työskennellyt aiemmin
Madeiralla fadotavernan
vakilaulajana ja kuultavan
ohjelmiston kappaleet esitetäänkin alkuperäiskielellä.
Luvassa on merenkävijäkan-

san riipivää kaipausta, iloisia
tavernaralleja ja rakkaudentunnustuksia, tarinoita
kappaleiden takaa. Solistia
säedtää vaasalaislähtöinen
kitaristi Jari Lehtonen, jonka
soolo-ohjelmisto on viime
vuosina painottunut flamencoon ja argentiinalaiseen
musiikkiin., Intensiivisen
kaksikon kiiteltyä yhteistyötä ja kappalesovituksia on
kuultu syksystä 2015 saakka
ympäri Suomen. Konsertti pidetään Ylivieska-talo
Akustiikan Galleriasalissa
torstaina 2.5. klo 19.

Kevään voimaviikolla ladataan
virtaa ja voimaa
Ylivieskassa vietetään 6. –
11. 5. ensimmäistä kertaa
Kevään voimaviikkoa, jonka
aikana tarjotaan monipuolista hyvinvointia tukevaa
toimintaa ihan jokaiselle
vauvasta vaariin. Tavoitteena on luoda kaupunkiin
kaikkien yhteinen kevät
tapahtuma, joka herättää
kaupunkilaiset viimeistään
tässä vaiheessa talviuniltaan
liikkumaan ja nauttimaan
kaupungin monipuolisesta
tarjonnasta.

Viikon aikana on tarjolla monenlaista ohjelmaa;
luentoja, liikuntatapahtumia, musiikkia, taidetta,
elokuvia, perhekahvilaa,
harrastusmahdollisuuksien
esittelyä ja konsertteja moneen makuun. Tapahtumat
ovat suurimmaksi osaksi
maksuttomia, mutta myös
osa maksullisia. Tarkemmat tiedot kannattaa käydä
kurkkaamassa tapahtuman
sivuilta www.bit.ly/voimaviikko.

Toimintaviikon ohjelma
on hieno esimerkki yhteistyön voimasta. Tapahtumaa
on järjestämässä Ylivieskan
hyvinvoinnin ja terveyden
työryhmä yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien,
vanhusneuvoston, Ylivieskan
seudun kansalaisopiston,
Ylivieskan seudun musiikkiopiston, Ylivieskan
seurakunnan sekä alueen
yhdistysten ja eri liikuntajärjestöjen kanssa.

Raja vastuun ja vapauden
välillä on niin hento, mutta
tärkeä havaita.

tamiseen oppii vähitellen. eivät ole kovettaneet nuorTämän vuoksi kummeksun ta. Nuoret ovat paras asia
nuoruuden ja nuorekkuuden työssäni.
ihannointia. Onko siinä
mukana vastuun pakoilua?

Kallen kolumni

Vastuu vai viihde?
Kun aloitin koulutyön
90-luvulla, niin toivoin
oppivani ymmärtämään lasten ja nuorten ikävaiheita ja
kehitystä. Nyt yli 25 vuoden
jälkeen on muutama ajatus
selkiintynyt valmiiksi asti.
Lapset kasvavat heitä
kasvattavien aikuisten eli
yleensä vanhempiensa kaltaisiksi. Tämä pitää paikkansa useinmiten ja onneksi
hyvissä asioissa. Eikä tähän
kasvattamiseen tarvita ohjeita, sillä lapsi kasvaa isänsä
tai äitinsä tien kulkijaksi
luonnostaan. Ongelmia
syntyy, jos nuorella ei tätä

esikuvaa elämälleen.

voisi korvata turvallisen kasvattavan aikuisen. Ainakin
Nuori tarvitsee vähintään viranomaisen tuki loppuu
yhden turvallisen aikui- juuri silloin, kun ongelmissa
sen, jotta kasvu aikuiseksi oleva nuori sitä kipeimmin
onnistuu. Tämän lauseen tarvitsee eli 18-vuotiaana.
totuuden olen ikävä kyllä Nuoruus ei pääty, kun täynähnyt, silloin kun tuo tetään 18-vuotta. Aikuisuus
aikuinen on ilmiselvästi kasvaa hiljalleen, kun vaspuuttunut joltain nuorelta. tuullinen elämä alkaa.
Kasvattajan tärkein elämäntehtävä on olla nuorelle Kasvatus on vastuun opettuo turvallinen aikuinen. tamista. Se miten vastuun
Luottamus on avain tähän kantamiseen kasvatetaan,
nuoren ja kasvattajan väli- onkin haastava tehtävä. Josseen turvalliseen suhteeseen. kus pitää tukea, joskus taas
päästä ote irti. On yksilöllistä
Olen hieman epäileväinen kummalla tavalla nuorta
siihen, että viranomainen kasvatetaan vastuullisuuteen.

Vastuun opettaminen ei onnistu, jos itse toimii eri lailla
kuin kasvattaa. Esimerkki
ja esikuva kasvattaa automaattisesti nuorta. Viihteellä
elävä esikuva ei kasvata
vastuullisuutta. Vapaa-aika
on on oikein käytettynä
aktiivista toimintaa, joka
tuo elämään jotain uutta.
Nuorella ei ole hallinnassaan
kaikkia elämän ja yhteisön
tai yhteiskunnan toiminnan
vivahteita. Vastuun kan-

Voima elämiseen löytyy jokaisesta ihmisestä itsestään,
mutta sisäänpäin kääntyneenä kaikki potentiaali
jää käyttämättä. Nuorilta
viedään elämän pohja pois
"yolo = you only live once"
ajattelulla, jossa käännytään
vain sisäänpäin.
Nuoruus on kaunis ikävaihe, sillä elämän risritiidat,
kateus ja muut vaikeudet

Kalle Luhtasela
Lukion rehtori, joka pohtii
maailman muutosta
joutoaikoinaan.

Vieskan viikko
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Ylivieskan Kotiseutuyhdisty vaalii perinteitä –
vapaaehtoityö toiminnan edellytyksenä
Ylivieskalainen Aila Rahkala on toiminut Ylivieskan
Kotiseutuyhdistyksen puheenjohtajana jo reilut viisi
vuotta. Yhdistyksessä hän
on kuitenkin ollut mukana
jo yli kymmenen vuotta,
silloisen puheenjohtajan
pyydettyä hänet mukaan
toimintaan. Yhdistys on
suhteellisen pieni ja johtokuntaan kuuluu yhdeksän
henkilöä. Tämän lisäksi
mukana on jäsenistöä, mutta
vapaaehtoisvoimin pyörivä
yhdistyksen toiminta on
pitkälti pienen porukan
harteilla. Nykyään yhdistys
järjestää muun muassa kotiseutuviikkojen pääjuhlaa,
sekä kesäkuun alussa olevaa varttuneen väen päivää Puuhkalan museolla.
”Nykyisessä muodossaan
Kotiseutujuhlaa ryhdyttiin
pitämään yhdeksän vuotta
sitten, kun silloinen puheenjohtaja heitti haasteen
Ylivieskan eri kylätoimikunnille. Tämän jälkeen
vetovastuu on ollut haasteen
vastaanottaneilla kylillä
ja siitä on tullut perinne.
Toivottavasti jatkossakin
kiinnostusta kyliltä löytyy
ja tämä perinne saataisiin
jatkumaan,” Rahkala kertoo.
Sittemmin kotiseutujuhla
on laajentunut ja jo muutaman vuoden Ylivieskan
kulttuuripalvelut ovat järjestäneet tapahtuman aikaan myös kulttuuriviikon,
jolloin erilaisia tapahtumia
ja tilaisuuksia on järjestetty
Ylivieskassa.
Kotiseutupäivien lisäk-

si yhdistys järjestää myös
metsäretkiä lähialueille.
”Niitä järjestämme epäsäännöllisesti, mutta aina
porukkaa on ollut kolmisenkymmentä henkilöä. Nekin
vaativat tietyn panoksen
meiltä vapaaehtoisilta, mutta
ne myös palkitsevat kun
näkee porukan viihtyvän
retkellä. Olemme käyneet
esimerkiksi metsään kuolleiden muistomerkeillä, sekä
lähialueiden metsäreiteillä
kuten Joonaalassa. Nytkin
suunnitteilla on muutamassa
uudessa kohteessa käyminen,
joihin lukeutuu entisaikojen
karjamajoihin tutustuminen.
Myös metsähautapaikkoja
on vielä lähialueella käymättä. Ne ovatkin erittäin
mielenkiintoisia ja herättää
ajatuksia, että miksi ja miten
he ovat siihen kohtaloonsa
joutuneet.”
Yhdistys tekee yhteistyötä myös seurakunnan
kanssa. Vuosittain järjestettävässä Varttuneen väen
-tapahtumassa ohjelmasta
vastaa seurakunta ja kotiseutuyhdistys kahvituspuolesta.
”Paikkana on Puuhkalan
museon alue ja sinne on aina
saapunut noin seitsemisenkymmentä henkilöä, joskus
jopa satakunta. Porukkaa
sinne tulee muun muassa
palvelutaloista ja kestoltaan
se on parisen tuntia. Me
kotiseutuyhdistyksestä hoidamme siis kahvituspuolen
vapaaehtoisvoimin. Se on
mukavasti vakiinnuttanut
paikkansa nimensäkin mukaisesti varttuneemmän väen

Modernit Muusat
ja voimattavat
valokuvat
kirjastossa
Modernit Muusat on Oulaisista liikkeelle lähtenyt
naisryhmä, joka tuottaa
ympäristölleen iloa ja inspiraatiota tanssin, musiikin,
runon sekä valokuvauksen
keinoin. Muusien naisvoima
Ylivieskasta ja lähialueilta
toteuttaa Ylivieskan kaupunginkirjastossa Modern
Muses –illan keskiviikkona
8.5. klo 18.30 alkaen.
Iltaan liittyy runon, tans-

sin, musiikin ja videon lisäksi Muusien voimauttavan
valokuvauksen näyttely,
joka on esillä Ylivieskan
kirjastossa 3.-11.5.
Modern Muses -ilta on
osa Ylivieskan kaupungin eri
toimijoiden yhdessä järjestämää Kevään voimaviikkoa
ja Muusat toivottavat kaikki
kiinnostuneet tervetulleiksi
mukaan. Tilaisuuteen on
vapaa pääsy.

Leijona –aktiviteettia Kulttuurikeskus Akustiikan narikassa.
juhlaksi. Myös tällaisiin onnistunut retki.”
tapahtumiin vapaaehtoisia
Rahkalan vapaaehtoistarvittaisiin, auttaville kä- työhön kuuluu myös Lions
sille on aina tarvetta. Ja jos -toiminta, jossa hän on
jollakin kiinnostuneella on mukana puolisona. ”Kluuusia ideoita, niin kannattaa bimme on LC Ylivieska ja
ottaa yhteyttä rohkeasti”, me puolisot olemme ladyja.
Rahkala kannustaa.
Meidän aktiviteeteja ovat
Kotiseutuyhdistys kuuluu olleet itse valmistamamme
Kalajokiseutulaakson koti- sinapin ja arpojen myynti
seutuliittoon, johon kuuluu joulumyyjäisissä. Varat on
yhteensä yhdeksän kuntaa käytetty diakoniatyöhön
jokivarren alueelta. ”Ko- sekä lasten hyväksi. Meillä
koustamme säännöllisesti on myös kummityttö Sri
ja juuri toissa viikolla meil- Lankassa, jonka koulunlä olikin kokous. Ne ovat käyntiä avustamme.” Yhhyviä tilaisuuksia vaihtaa teisesti Leijonien kanssa
tietoja eri alueilta ja myös he ovat olleet isoissa kemiettiä yhteistyökuvioita. räysprojekteissa mukana
Järjestämme joka syksy lipaskerääjinä.
myös vuosittaisen yhteisen
Rahkala on paljasjaltapahtuman. Viime vuonna kalainen ylivieskalainen
se järestettiin Iisalmessa ja ja hän asuu Teikkoperällä
se oli kaikin puolin erittäin joka kuuluu Niemelänky-

lään. Perheeseen kuuluu
kolme aikuista lasta, jotka
ovat jo muuttaneet pois
kotoa. ”Täällä meillä oli
vielä muutama viikko sitten
kissa, mutta hän nukkui pois
18-vuoden iässä,” Rahkala
kertoo murheellisena. ”Uusi
kissa ei kuitenkaan ole harkinnassa, sillä jos sekin eläisi
noin pitkään, niin enhän
minä siitä enää välttämättä
jaksaisi huolehtia,” kertoo
piakkoin eläkeikää lähestyvä
Aila. ”Ehkä korkeintaan
voisin antaa sijoituspaikan
aikuiselle kissalle, mutta
pentukissalle ei ole enää
mitään järkevää mahdollisuutta.”
Kotiseutuyhdistyksen
jatkumisen kannalta olisi
erittäin tärkeää saada uusia
vapaaehtoisia järjestötoimintaan. ”Porukkamme
on niin pieni, että tarvitsisimme uusia innokkaita ja

kotiseudusta kiinnostuneita
ihmisiä mukaan. Tämä ei
vie ajallisesti paljoa, mutta perinteiden säilymisen
vuoksi uudet tulokkaat ovat
tärkeitä ja erittäin tervetulleita mukaan lämminhenkiseen joukkoomme.
Olisi mahtavaa saada uusia
ja tuoreita ideoita toiminnan kehittämiseksi, tällä
hetkellä toiminta hieman
junnaa paikallaan,” toteaa
Rahkala. Hän kehoittaakin
ihmisiä lähtemään rohkeasti
mukaan ja vapaaehtoistyö ei
ajallisesti vie hirvittävästi,
mutta tuottaa hyvää mieltä
myös itselle. ”Täytyy olla
vain kiinnostusta ja hommat
ovat meillä lyhytkestoisia.
Ei muuta kuin mukaan
vain, mikäli kiinnostusta
kotiseudun perinteisiin ja
historiaan löytyy”, kehottaa
Rahkala lopuksi.
Elina Kytökorpi

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

JP Leppäluoto Omalla maalla
-kiertue alkaa huhtikuussa
Loppuvuoden menestyksekkään konserttisalikiertueen jälkeen JP Leppäluoto lähtee ”Omalla maalla”
-kevätkiertueelle triolla,
johon lukeutuvat kitaristi
Samuli Erkkilä ja sellisti
Elias Kahila. Kiertue alkaa
huhtikuussa Hämeenlinnan
Suistoklubilta päätyen kesäkuun puolivälissä Leppäluodon synnyinkaupunkiin
Raaheen, jossa luvassa on
ulkoilmakeikka Ruiskuhuoneella.

Kymmenellä keikalla
kuullaan Suomen karismaattisimpiin ääniin lukeutuvan Leppäluodon
uusia versioita ja tulkintoja
miehen aiempien yhtyeiden
kuten Charonin ja Harmajan tuotannosta.
”Alussa oli duo, kuokka
ja Leppäluodon Jussi. Sitten
syntyi trio, jonka kanssa
kuokimme biisimateriaalin
ikiroudasta. Nyt se on saanut
ennen kuulemattoman muodon! Tervetuloa kokemaan

ainutlaatuinen keikkasetti”,
toteaa Leppäluoto.
Juha-Pekka ”JP” ”Jussi”
Leppäluoto on tunnettu
suomalainen metalli- ja
hardrock -laulaja, joka on
toiminut solistina Charon-, Harmaja- ja Northern Kings -yhtyeissä sekä
Raskasta Joulua -levyillä ja
-kiertueilla. Leppäluoto on
myös musiikkiteatteritähti,
joka tekee sävellystöitä niin
bändituotantoihin kuin
teatteriproduktioihin.

Torstai 2.5.2019

Ylivieskan seurakunta

Siivoustalkoot
hautausmailla
Kirkkotalakoot
Kirkkotalakoot tuottaneet vuoden 2019 maaliskuun loppuun
mennessä 650 031.90 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.

Hautausmaiden siivoustalkoot järjestetään ennen äitienpäivää kaikilla
Ylivieskan hautausmailla.
Maanantaina 6.5. klo 9
alkaen on Heikkilän hautausmaan talkoot. Ruokailu
järjestetään seurakuntakoti
Mariassa. Tiistaina 7.5.
klo 9 alkaen on kirkon ja
Suvannon hautausmaiden
vuoro. Ruokailut järjestetään Mariassa ja Suvannon
kappelilla. Keskiviikkona
8.5. klo 9 alkaen siivotaan

Raudaskylän hautausmaa ja
torstaina 9.5. klo 9 alkaen
Kankaan ja Kantokylän
hautausmaat. Raudaskylän ruokailu on Opistolla,
Kankaan ja Kantokylän
talkoolaiset saavat ruokaliput, joilla saa käydä
ruokailemassa Mariassa
joko heti talkoiden jälkeen
tai muuna sopivana päivänä. Talkoolaisia pyydetään
ottamaan omat haravat
mukaan.

Messu henksujen sanoin
ja sävelin
Monet eläkeikäisetkin ovat
laulaneet aikoinaan rippileirillä ”Tuli kirkkoon
mies ja lapsi” tai ”Kerran
usko lapsuuden”. Nuoren
seurakunnan veisuja eli
”henksuja” on laulettu jo
50 vuoden ajan seurakunnan rippikoululeireillä ja
nuorten illoissa. Ylivieskan
seurakunta järjestää Hyvän
paimenen sunnuntaina 5.5.
klo 10 messun, jossa virsien

sijasta lauletaan Nuoren
seurakunnan veisukirjan
lauluja. Mukaan kutsutaan
kaiken ikäisiä henksujen
laulajia. Esilaulattajina
ovat Gospelkuoro Riemu
ja Gospelband kanttori Teija
Siirtolan johdolla. Suvannon
kappelissa pidettävässä messussa saarnaa kappalainen
Jukka Kesola ja liturgian
toimittaa vs. kappalainen
Eeva-Kaisa Laakko.

Hengelliset toivelaulut
soivat Suvannolla
Hengellisiä toivelauluja kyseltiin talven aikana netissä,
kirjastossa ja seurakunnan
tiloissa. Toiveita tuli kaikkiaan nelisenkymmentä,
joista lähes puolet kuullaan
sunnuntaina 5.5. klo 14
järjestettävässä Hengellisten
toivelaulujen konsertissa Su-

vannon kappelissa. Toiveita
esittävät kirkkokuoro Teija
Siirtolan ja seurakunnan
lapsikuoro Eeva Korhosen
johdolla. Tilaisuudessa kerätään kolehti Ylivieskan
uuden kirkon soitinhankintojen hyväksi.

Kevään viimeiset Naisten
aamukahvit Vitiksessä
Lauantaina 4.5. klo
9-10.30 kokoonnutaan
kevään viimeisille Naisten
aamukahveille toimitalo Pietarin nuorisotila Vitikseen.
Tilaisuuden sisältönä
on 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. Tilaisuuden pää-

töksenä on pieni yhteinen
hiljentymishetki.
Tässä aamukahvitilaisuudessa pohdimme aihetta
Lootin vaimo, naista joka
katsoi taakseen. Lootin
vaimo suolapatsaana on
kuin luonteen ja kohtalon
symboli. Katastrofaalinen
päätös ylelliselle elämälle.
Vai oliko sittenkin tarjolla
jokin uusi mahdollisuus?
Mitä käytännössä tulisi
jättää taakse siihen palaamatta, ettei se ole esteenä
nykyhetkessä. Vai olisiko
jotain mikä auttaisi elämään
rikkaasti tätä päivää?

Seurakunnan verkkosivut: ylivieskanseurakunta.fi
Facebook.com/ylivieskanseurakunta • YouTube > Ylivieskan seurakunta
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www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Alma Eeva Lyydia Moilanen, Kasper Alarik Korhonen, Anton Erno Latvakoski, Leevi Aleksanteri Lähekangas
(Merijärvi)
Kuollut: Anja Inkeri Hietala 77 v., Esko Johannes Niemelä 72
v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
To 2.5. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 15.30 Eläkeliiton
kuoro seurakuntakoti Mariassa; klo 17-18 Lapsikuoron harjoitukset rippikoulusalissa; klo 18 Kirkkokuoron harjoitukset
Suvannon kappelilla.
La 4.5. klo 9-10.30 Naisten aamukahvit toimitalo Pietarin
nuorisotila Vitiksessä (ovi B), kevyt aamupala, tutustumista
Raamatun naisten elämään, keskustelua, musiikkia, mahdollisuus esirukoukseen.
Su 5.5. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Jukka Kesola,
Eeva-Kaisa Laakko, Teija Siirtola, Gospelkuoro Riemu ja
Gospelbänd. Virsien sijaan laulamme Nuoren seurakunnan
veisukirjan lauluja. Pyhäkoulu, kirkkokahvit; klo 11 Opistonpyhä alkaa Suomalaisella messulla Raudaskylän Kr. Opistolla,
Haapalastut -kuoro, klo 12 Lounas (aikuiset 13 e, lapset
4-12 v. 6,50 e), klo 13 Lähi-idän konfliktitilanne ja kirkkojen
rauhantyö (ulkomaantyön johtaja Tero Norjanen, SLS), työntekijöiden 10-vuotispalkitseminen ja rehtorin läksiäiset, veisuut,
klo 14.30 kahvit; klo 14 Hengellisten toivelaulujen konsertti
Suvannon kappelissa, kirkkokuoro ja seurakunnan lapsikuoro,
kolehti Ylivieskan uuden kirkon soitinhankintojen hyväksi; klo
14 Uusheräyksen seurat Betaniassa, Markku Järvelä; klo 14
Seurat Siltalan seurahuoneella, Timo Kontio; klo 14.30 Seurat
Rauhanyhdistyksellä, Jouko Karhumaa ja klo 16 Markku Launonen sekä klo 19 seurakuntakoti Mariassa, Jouko Karhumaa;
klo 19 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone Lydiassa.
Ma 6.5. klo 13-15 Perhekerho Pietarissa; klo 17 Kehitysvammatyön Ystävyyden kerho Vitiksessä, Terveystie 11, ovi B.
Ti 7.5. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 18 Seurat Raudaskylän Kr. Opistolla.
Ke 8.5. klo 8 Aamurukoushetki toimitalo Pietarin Lydiassa,
E-ovi; klo 13 Eläkeliiton kerho Mariassa, kahvitus klo 12.30
alkaen; klo 13.30 Hartaus Sipilässä, Pekka Typpö; klo 18.30
Ompeluseurat rauhanyhdistyksellä, seurapuhe klo 19.30, Esko
Sääskilahti; klo 18 Raamattupiiri kokoushuone Lyydiassa.
(Suvannon raamattupiiri); klo 18.30 Gospelkuoro Riemun
harjoitukset Suvannon kappelilla.
To 9.5. klo 13 Varttuneen väen kerho ja Lähetyspiiri Mariassa;
klo 17-18 Lapsikuoron harjoitukset rippikoulusalissa; klo 18
Kirkkokuoron harjoitukset Suvannon kappelilla.
Pe 10.5. klo 18.30 Raamattuilta Siltalan seurahuoneella.
Hautausmaan siivoustalkoot päivittäin klo 9 alkaen ma 6.5.
Heikkilän hautausmaa, ruokailu Mariassa; ti 7.5. Kirkon ja Suvannon hautausmaat, ruokailu Mariassa ja Suvannolla; ke 8.5.
Raudaskylän hautausmaa, ruokailu opistolla; to 9.5. Kankaan
ja Kantokylän hautausmaat, talkoolaisille ruokaliput, joilla saa
käydä ruokailemassa Mariassa joko heti talkoiden jälkeen tai
muuna sopivana päivänä. Omat haravat mukaan!
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto avoinna ma-ke klo
9-15, to klo 11-17 (taloustoimisto klo 9-16), pe suljettu, p.
08-4395010 (huom. uusi numero), os. Terveystie 11.
Seurakunnan ateriapalvelu Mariassa avoinna ma-to klo
10.30-13, pe klo 10.30-12. Lounaan hinta eläkeläisille 6,80 e,
muilta 8 e. Lisätietoja Maarit Repo 044-7118630.
Kirkkokyyti Suvannolle sunnuntaisin klo 9.40 seurakuntakoti
Marian pihasta. Paluu messun jälkeen.
Nivalan herättäjuhlien juhlaopas saatavilla Ylivieskan kirkkoherranvirastossa, hinta 5 euroa.
DIAKONIA
Näkö-ja liikuntavammaisten kerhon kevätretki Kalajoelle ma
20.5. Retkikohteena Wanha Aapiskukko, opastettu tutustuminen Plassin ja Hiekkasärkkien alueeseen sekä käynti Iso-Pahkalan keramiikkapajalla. Retkelle lähtö klo 10 seurakuntakoti
Marian edestä ja paluu klo 17 mennessä. Retkimaksu kerholaisilta 10 euroa. Ilmoittautuminen Satulle 15.5. mennessä p.
044-7118628.
Varttuneen väen kerhon, Lähetyspiirin ja Aamutuvan
kevätretki to 23.5. Lohtajalle. Käyntikohteina Juusolanmäki,
Lohtajan kirkko, Jukkolanmäki ja Siipon puutarha. Lähtö klo
10 Marian pihasta ja paluu klo 17 mennessä. Retken hinta
20 euroa. Ilmoittautuminen Jaanalle 044-7118627 tai Satulle
044-7118628 pe 10.5. mennessä.
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 seuraavan kerran 5.5.
RIPPIKOULU
Pe 10.5. klo 18-19 8action+Oloilta Vitiksessä, rippikouluryhmä 6.
NUORET
Ke 8.5. klo 18.30 K-16 lautapeli-ilta Vitiksessä.
Pe 10.5. klo 19-23 Oloilta Vitiksessä.
TULOSSA
Vielä mä toivon - Matkamiehen iltarukous Jukka Harvalan
muistolle la 25.5. klo 18 Raudaskylän Kr. Opistolla, Chorus
Vallis-kuoro Soili Aution johdolla ja Jouko Kantolan yhtye.
Kolehti Nivalan herättäjäjuhlien hyväksi
Leppilampi su 26.5. klo 18 Kulttuurikeskus Akustiikassa,
Jukka ja Tove Leppilampi, Maria Ylipää ja Marzi Nyman. Liput
ennakkoon 20 euroa Akustiikasta ja kirkkoherranvirastosta,
ovelta 25 euroa.

Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto avoinna
ma-ke klo 9-15, to klo 11-17 (taloustoimisto klo 9-16),
pe suljettu, p. 08-4395010, os. Terveystie 11.
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EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019
Vaalien ajankohta ja äänestyspaikat
Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina
26.5.2019. Vaalihuoneistot 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 15.5.2019 ja
päättyy tiistaina 21.5.2019. Yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina Yli-vieskassa toimivat Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikka ja äänestysbussi seuraavina aikoina:
Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikka, Koulukatu
2B

Savarin uusi apteekki
avaa ovensa tänään
Prisman kauppakeskukseen avataan tänään uusi apteekki. Ylivieskan ja lähikuntien asukaspohjaan nähden
se on varmastikin kaivattu lisäys. Varsinkin kun rautatieaseman muutostyöt ovat vähentäneet parkkitilaa,
tämä tulee varmastikin helpottamaan ruuhkaa. Uusi
apteekki sijaitsee Prisman käytävän länsipäässä, lähes
vastapäätä Alkon kanssa. Pinta-alaltaan apteekki on
varsin kookas ja aukioloajat noudattavatarkisin Prisman ruokakaupan aukioloaikoja ja viikonloppuisinkin
palvelua on tarjolla yli kahdeksan tuntia päivässä.

Ke-Pe 15.-17.5. klo 09 – 18
La-Su 18. ja 19.5. klo 10 – 16
Ma-Ti 20. ja 21.5. klo 09 – 20
Äänestysbussi (kirjastoauto)
Raudaskosken koulun piha
La 18.5. klo 09.00 – 12.00
Vähäkankaan koulun piha
La 18.5. klo 12.30 – 15.30
Savarinkatu 9:n paikoitusalue
Ma 20.5. klo 10.30 – 14.30
Niemelän koulun piha
Ma 20.5. klo 15.00 – 18.00
Savarinkatu 9:n paikoitusalue
Ti 21.5. klo 14.00 – 17.00
Äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai
muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään.
Laitoksissa ja sosiaalihuollon toimintayksiköissä
toi-meenpantavasta ennakkoäänestyksestä julkaistaan lai-toksissa ja toimintayksiköissä erilliset
kuulutukset.
Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on
siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä
ennakko-äänestyspaikkaan 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
14.5.2019 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 8.5.2019 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
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Uudessa apteekissa aloittava
apteekkari Jukka Syrjälä on
monille tuttu kasvo, sillä hän
on aiemmin ollut mukana
äitinsä apteekin toiminnassa Ylivieskan keskustassa.
Viisi vuotta sitten Syrjälä
kuitenkin siirtyi apteekkariksi Siikajoelle, mutta kun
nyt aukesi tilaisuus hakea
apteekkariksi kotikonnuille,
tarttui hän oitis tilaisuuteen.
Tänään avattava tilava apteekki onkin tietyllä tapaa
ympyrän sulkeutuminen,
sillä hän haaveili apteekin
perustamista tänne jo aiemmin. Apteekkialan sääntelyn
vuoksi se ei kuitenkaan ole
aiemmin ollut mahdollista,
mutta nyt tämä toive toteutuu. ”Savari on liikepaikkana
erinomainen. Keskustassa
palvelee toinen apteekki
ja koska paikkana Savari on todella vilkas, myös
aukioloaikamme haluan
pitää kaupan aukioloaikojen
hengen mukaisena. Meilllä
on täällä myös uudentyyppinen konsepti, niin kutsuttu palveluluukku, joten
voimme tarvittaessa toimia
aukioloaikojen ulkopuolellakin. Päätoimintasäde on
noin 80 kilometriä, joten
jos arkena ilta kahdeksalta
esimerkiksi Haapajärvellä
huomaa että tarvitsee jotain
apteekista, niin tänne ehtii
ihan hyvin.”

työpaikkoihin tuli runsaasti.
”Henkilökuntaa uudessa
apteekissa tulee olemaan
yhteensä viisitoista, joista
kolmetoista minut mukaan
lukien ovat täysipäiväisiä ja
kaksi osa-aikaista. Aukioloaikojen pituuden vuoksi työntekijöitä tarvitaan
runsaasti, mutta onneksi
hakuprosessi meni vai-

puolelta tulevia ohjeistuksia.
Aika siis näyttää, mutta tällä
lähdetään liikkeelle. ”
Apteekkialan muutoksista puhuttaessa Syrjälä näkee
suurimpana kehityksenä
viime vuosien e-resepteihin
siirtymisen. ”En usko että
lähiaikoina olisi tulossa
mitään suuria mullistuksia,
viimeisimpänä tosiaan oli

Savarin apteekin henkilökunta on valmiina vastaanottamaan asiakkaita uuteen apteekkiin.

ja asia ratkesi Fimean kokouksessa 26.4. Valinnan
jälkeen saattaa vielä tulla
viivästyksiä, mutta väliaikaisesti pystyn pitämään
kahta apteekkia. Tokihan
se vaatii paljon työtunteja
ja autolla ajoa, mutta olen
siihen tottunut. Tarkoituksena on kuitenkin olla
tässä Ylivieskan apteekissa
mahdollisimman paljon, sillä
haluan olla paikan päällä
heti alussa laittamassa asiat
pyörimään,” Syrjälä kertoo.
Tällä hetkellä Syrjälöiden
perhe asuu vielä Oulussa,
sillä heidän nuorin poikansa
on lukion toisella luokalla.
”Haluamme pysyä Oulussa
sen aikaa kunnes hän saa
suoritettua lukion loppuun.
Siihen saakka joutuu hieman
elämään reissuelämää, mutta
olen siihen jo tottunut. Asiaa
helpottaa se, että meillä
Kilometrejä
on kesämökki Kalajoen
auton ratissa
hiekkasärkillä. Sieltä tänne
Tällä hetkellä Syrjälällä ajaa tosi joutuisasti, joten en
on toistaiseksi siis kaksi koe ongelmaa välimatkojen
apteekkia hoidettavana. suhteen.”
Yhdellä henkilöllä ei voi
Suomessa olla useampaa Asiantunteva
kuin yksi apteekki, joten henkilökunta
Siikajoen apteekin lupa
laitettiin hakuun heti Yli- Nykypäivänä puhutaan
vieskan toimiluvan varmis- paljon vaikeudesta löytää
tumisen jälkeen. ”Siikajoen sopivaa henkilökuntaa työapteekkarilupa oli haussa ja paikoille. Tämän suhteen
hakemuksia tuli runsaasti. Syrjälällä ei kuitenkaan
Kolme niistä oli nyt lop- ollut ongelmaa, vaan hapuvaiheessa vahvimmillaan kemuksia avoinna oleviin

vattomasti ja löysin hyvän
henkilökunnan palvelemaan uudessa apteekissa.
Suurin osa heistä on luonnollisestikin farmaseutteja,
mutta myös muulla kaupan
alalla olleita asiakaspalvelun ammattilaisia. Haluan
panostaa asiakaspalveluun
ja suunnitteilla on myöskin
uuden tyyppinen terveysneuvontapiste. Nyt aluksi
kuitenkin haluan saada
perustoiminnot sujuvasti
rullaamaan ja sen jälkeen
voi ryhtyä kehittämään
eri toimintoja. Toivoisin
myös asiakkailta palautetta
tuotevalikoiman suhteen,
sillä uudella liikepaikalla
asiakkaiden antamat toiveet
ovat erittäin arvokkaita”,
Syrjälä kertoo.
Hyllymetrejä uudesta
apteekista siis löytyy ja
muun muassa kosmetiikkapuoleen, käsikauppalääkkeisiin ja ravintolisiin on
panostettu huomattavasti.
”Meiltä löytyy myös luonnonkosmetiikkaa, mutta
tukkuyritykset aika pitkälti
sanelevat mitä on saatavilla.
Tämä uusi apteekki ei kuulu
mihinkään apteekkiketjuun,
sillä haluan nähdä miten
asiat hoituvat käytännössä niin sanottuna villlinä
toimijana.Se myös antaa
minulle vapauksia tehdä
omia tarjouskampanjoita,
eikä tarvitse noudattaa ulko-

sähköiset reseptit ja lääkevarmennusjärjestelmä, jolla
pyritään estämään lääkeväärennöksien pääsy kuluttajille
asti. Alkuunhan niiden
kanssa oli ongelmia, sillä se
muutos tuotiin ehkä hieman
hätiköiden. Nyt kuitenkin
lähes 100% resepteistä on
sähköisiä ja järjestelmä toimii moitteettomasti. Joistain
tulevista uudistuksista on
ollut spekulaatioita, mutta
näyttäisi siltä että enää ei
haluta tehdä liian nopeita
päätöksiä. Muun muassa
Ruotsissa, Norjassa ja Virossa tehtiin tiettyjä vapautuksia käsikauppatuotteiden
osalta, mutta ne eivät olleet
onnistuneita. Joten näyttää
siltä että Suomen valtio
on ottanut naapurimaiden
virheistä oppia, eikä nähtävästi lähde liian kiireellä
muutoksiin.”
Loppuun Syrjälä haluaa
toivottaa ihmiset tervetulleiksi tutustumaan uuteen
apteekkiin. ”Koitan olla
paikalla mahdollisimman
paljon, joten minua uskaltaa nykäistä hihasta,
vaihtaa kuulumisia tai kysyä
neuvoja. Olen jo nyt apteekin pystyttämisen aikana
kohdannut useita tuttuja
kasvoja, ja tuntuu erittäin
hyvältä palata kotikonnuille
Ylivieskaan.”
Elina Kytökorpi

Vieskan viikko
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Uuden huoltohallin
avajaiset Korjaamontiellä!
pe 9-17
la 10-16
su 12-16

3.-5.5.
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KaasuSavarin uusi apteekki avaa ovensa
laitteiden
tänään
koeponnistus

0€

Avajaisten aikana
huollon varanneille
-10% alennus
+ muita tarjouksia!

Käsisammuttimen
vuositarkastus
pe-la

0€

Kakkukahvit
pe-su!

Tarjolla
grillimakkaraa
ja virvoitusjuomia!

ARVONTA:
Täydellinen 160W
aurinkopaneelisetti
(arvo 428,00€)

Ilmastointilaitteet ja
aurinkopaneelit erikoishinnoin!
Caravan Tukun edustaja
paikalla pe-la.

Teemme alustahuollot, asuinosan huollot, kosteuskorjaukset ja kolarikorjaukset kaikille merkeille!

Suuri kevätnäyttely!
pe 9-17
la 10-16
su 12-16

3.-5.5.
Tarjolla grillimakkaraa,
limsaa, kahvia ja
pullaa!

Pohjantähden
vakuutusmyyjä paikalla pe-la
Kaskovakuutus

-25%

MERCEDES-BENZ PAKETTIAUTOT KOKKOLAN VEHOLTA
Myymme ja huollamme Mercedes-Benzin pakettiautot Citanista
Sprinteriin ja X-sarjan lava-autoon. Tervetuloa!

näyttelyn
ajan!

Marko Kallio
050 400 5661
marko.kallio@veho.fi
Marko p
aik
ProCara alla
vanin
kevätnä
y
Pe 9-17 ttelyssä
ja Su 12
-16
Autot n
ähtävillä
koko vii
konlo
Mukana pun!
Merced mm.
es
X-sarja, -Benz
4x4 Vito
,
Uusi Sp
rinter!

RST-Steelin tehtaan edustaja
paikalla pe-su
Esittelyssä valorautoja,
astinlautoja ja Lazer lisävalot!
Näyttelytarjouksia!

YLIVIESKA

Ollilanojankatu 2, 84100 Ylivieska

JUHA TIMLIN

020 728 9221
juha.timlin@procaravan.fi

TIMO KATAINEN

020 728 9220
timo.katainen@procaravan.fi

Vieskan viikko
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Kutsu Tuomiperän tuulivoimahankkeen infotilaisuuteen
Tuomiperän tuulivoimahankkeen kehittämistä ollaan edistämässä ja
järjestämme infotilaisuuden hankkeeseen liittyen.
Tuulivoimatekniikka on kehittynyt merkittävästi viime vuosina ja
tästä johtuen hankesuunnitelmaa on päivitetty. Tämän kevään ja
kesän aikana on tarkoitus hakea päivitetylle hankesuunnitelmalle
tarvittavia lupamuutoksia. Hankekehityksestä vastaavat yhteistyössä
TM Voima Oy ja OX2.
Infotilaisuus lähiympäristön asukkaille ja hankealueen maanomistajille järjestetään keskiviikkona 8.5 klo 18.30 Kantokylän kylätalolla
(osoite Vanhakouluntie 36, Ylivieska).
Tilaisuudessa tuulivoimamelun asiantuntija Valtteri Hongisto pitää
esityksen tutkimustuloksista koskien tuulivoimalamelun vaikutuksia.
Tervetuloa!

YLIVIESKAN

Koskiräme Oy

Kaupunginkirjasto

Modern Muses -ilta
ke 8.5. klo 18.30

LIKAKAIVOJEN
TYHJENNYKSET

Ylivieskan kirjastossa
Iloa, musiikkia, runoutta
ja tanssia

Kokkolantie 405, Sievi • Puh. 045 185 0405

Jo vuodesta 1936.

Valokuvanäyttely
2.-10.5.
Tervetuloa! Vapaa pääsy!

KEVÄÄN VOIMAVIIKKO 6.-11.5.2019
Lisätiedot netistä: bit.ly/voimaviikko
MAANANTAI 6.5.

12:30 SKK Maria - Yleisluento, Edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus
17:00 Huhmarintie 165 - Polut ja laavut tutuksi
17:30 Joukahaisen päiväkoti - Iltaperhekahvila
18.00 Kulttuurikeskus Akustiikka - Kitaristien kevätmatinea

TIISTAI 7.5.

KANTOJYRSINTÄÄ

Kannot pois pihalta
ja puutarhasta!

alvelu on
Kantojyrsintäp
i-Pohjanmaan
sk
Ke
a
ill
av
at
sa
anmaan
ja Pohjois-Pohj
illa.
ue
al
talous

VIESKAN KANTOJYRSINTÄ

Niko 044 047 3402

www.vieskankantojyrsinta.com

Ristikoiden ratkaisut
••••••KELLO•UIVA
••••••I•Ä•SOLMIA
••••••PUHDAS•E•V
••••••U•I•••ALFA
SARKA•RUNOUS•Ä••
U•A••NA•••J••••J
OPAS•AHJO•OHDAKE
J•T•BPA•R••KOI•N
ALAMAA•AATTO•ERI
•IA•ATLAS•U•V•A•
OP•ERA•T•EHDOTUS
TAIMI•PERUA•I•H•
OS•Ä•K••A•T••RAE
STEPPI•UTU••••••
•O•U•VITSAUS•APU
A•LUJA•EU•K•K•R•
L•O•Ä••L•IKUINEN
LAMINA•INTO•U•S•
A•M•I••A•K•LAUSE
SUO•SUISTUA•S•U•

9:00 Liikuntakeskus - Liikuntakeskuksen elokuvatuokio
16:00 Minigolfrata - Street youth house
17:00 ja 18:30 Kulttuurikeskus Akustiikka - Muskarien kevätjuhlat
17:00 Liikuntapuiston pururata - Iltarastit
18:00 Ylivieskan kaupungintalo - Yleisluento, Uniapnea

KESKIVIIKKO 8.5.

6:30 Uimahalli - Aamu-uinti
9:00 Raudaskylän Kristillinen opisto - Yleisluento, Yksinäisyys
9:00 Liikuntakeskus - Liikuntakeskuksen elokuvatuokio
9:00 Liikuntapuisto - Sukupolvien kohtaaminen - metsäkerhossa
9.30 Nuorisotalo Sputnik - Perhekahvila
16:30 Kulttuurikeskus Akustiikka - Taidetyöpaja
18:00 Kirjasto - Modernit muusat, taideperformanssi ja valokuvanäyttely
19:00 Kulttuurikeskus Akustiikka - Toukokuun taitavat, oppilaskonsertti

TORSTAI 9.5.

9:00 Suvannon pesäpallokenttä - Leikkipäivä
12:00 Kulttuurikeskus Akustiikka - Keskipäivän laulutuokio
13:00 Liikuntakeskus - Opastetut ja ohjatut kävelyretket
15:00 Kahvila Messi - Voimaa harrastuksista - toiminnan esittelytuokiot
18:00 Liikuntakeskus - Temppurata lapsille (alle 10v.)
19:00 Kulttuurikeskus Akustiikka - Eino Grön 80-vuotisjuhlakonsertti

PERJANTAI 10.5.

6:30 Uimahalli - Aamu-uinti
13:00 Liikuntakeskus - Opastetut ja ohjatut kävelyretket
18:00 Unelmien liikuntapäivän retki törmäjärvelle
18:00 Keilahalli - Hohtokeilaus
19:00 Kulttuurikeskus Akustiikka - JP Leppäluoto - Omalla Maalla

LAUANTAI 11.5.

12:00 Liikuntakeskus - Kultavieska cup
16:00 Keilahalli - Hohtokeilaus
17:00 Safarin tekonurmi - Jalkapallokauden avaus
19:00 Kulttuurikeskus Akustiikka - The Saint Fish Big Band Goes Soul
Törmälä - Hiljaisuuden Polku

Seuraava Vieskan Viikko
ilmestyy torstaina 16.5.2019!
Varaathan paikkasi ajoissa! Materiaalit viimeistään ti 14.5.

Erityisen arvokas
-tapahtuma Akustiikassa
Katajan koulun pienluokat järjestävät Ylivieskan
seudun musiikkiopiston
kanssa "Erityisen arvokas"
-tapahtuman Akustiikassa
tiistaina 14.5. klo 18.
Oppilaiden omissa esityksissä on luvassa muun
muassa laulua, liikettä ja ru-

noja. Kevään mittaan lasten
kanssa on toteutettu myös
valokuvausprojekti. Kuviin
on taltioitu haaveammatteja, lempiharrastuksia sekä
mielihahmoja. Kuvauksia
on toteutettu sekä studiossa
että miljöössä

Vieskan viikko

Torstai 2.5.2019

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

NÄE, KUULE, KOHTAA! Etsivä
ja löytävä vanhustyö Yhteisestä
Ovesta ry:n uusi toimintamuoto
Tuokiotupa on jo viiden
vuoden ajan ollut ylivieskalaisten ikäihmisten ja
vapaa-ehtoisten yhteisen
osallistumisen, yhdessä
tekemisen, vertaistuen tai
vaikkapa vain kahvilla pistäytymisen paikka. Kylillä
seniorikahvilat palvelevat
samaa tarkoitusta.
Kaikilla ikäihmisillä ei
ole mahdollisuutta tai halua
tulla muiden seuraan. Silti
he voivat tuntea itsensä

yksinäiseksi tai heidän
elämäntilanteensa edellyttäisi jonkinlaista tukea
tai palveluita, joista heillä
ei ole tietoa.
Yhdistyksessämme aloitetun uuden toiminnan
tarkoituksena on etsiä ja
löytää juuri nämä kotona
asuvat ikäihmiset, jotka eivät
vielä ole lähipalveluiden tai
muun toiminnan piirissä,
ja etsiä yhdessä heidän
kanssaan heille sopivan

tuen tai palvelut. Sitä varten
uusi työntekijämme Sari
Pelttari jalkautuu sinne,
missä ikäihmiset liikkuvat
ja asioivat, mm. kirjastoon,
marketeihin ja kylille.
Sarin tavoittaa myös
Tuokiotuvalta aina perjantaisin klo 9 – 12. Sinä
itse tai läheisesi voitte olla
yhteydessä Sariin ja tuoda
esille niitä asioita, joihin
toivot saavasi apua tai tukea.
Hyvinvointisi on meille

tärkeä. Etsivä toiminta on
vapaaehtoista, luottamuksellista ja perustuu yhteiseen
kohtaamiseen sinun ehdoillasi - ihminen ihmiselle.
Sinun toiveestasi ja luvallasi
Sari on yhteydessä hyväksymääsi vapaaehtoiseen tai
tukea ja palvelua tarjoavaan
yhteistyötahoon.
Yhteystiedot: Sari Pelttari, p. 044 987 2859 tai
etsivatyo@tuokiotupa.fi

ETSIVÄ LIIKENTEESSÄ:
30.4 Verkostotapaaminen: Oulaskankaan sairaalan
päivystyspoliklinikka
3.5 Tavattavissa Tuokituvalla klo 9-12
3.5 Centria: AMK- sosionomiryhmälle hankeen
esittely
6.5 Tavattavissa OmaisOivan tiloissa klo 9-11
6.5 Vanhusneuvoston tapaamisessa mukana
7.5 Sorviston SenioriKahvilassa klo 13-15
8.5 Eläkeläisjärjestön tapaaminen Mariassa
9.5 Ylivieskan terveyskeskuksen aula klo 10-12
10.5 Tavattavissa Tuokiotuvalla klo 9-12
13.5 Verkostotapaaminen: Oulaskankaan sairaalaan
osasto 2
14.5 Verkostatapaaminen : seurakunnan diakoniatyö
14.5 INFO VAPAAEHTOISPESTEISTÄ Tuokiotuvalla klo 18. Tervetuloa kuulolle, kahville ja
kyselemään!
16.5 Vanhusneuvoston tapaamisessa mukana

TULOSSA:

Etsivä tavattavissa mm. liikuntakeskuksessa,
Citymarket, Prisma, Kärkkäinen, taloyhtiöiden
kerhohuoneet sekä kaikille avoin verkostopäivä 11.6
Liikkuva SenioriKahvila autoilee kesällä. Ota yhteyttä niin sovitaan pysähdyspaikka teidänkin kylällä
kahvin, pullan ja hyvien juttutuokioiden parissa.

TARINA LÖYTÄMISESTÄ:
- Yhteistyötaho soittaa Tuokiotuvan Sari-”etsivälle”
- Tiedossa ikäihminen, joka kaipaa ystävää juttuja ulkoilukaveriksi
- Sari soittaa asiakkaalle ja sopii tapaamisen
- Tapaamiselle pohditaan yhdessä millä keinoin
voitaisiin tuoda ikäihmisen arkeen
uutta sisältöä ja edesauttaa hänen jaksamistaan.
- Sari ottaa yhteyttä jo aiemmin ystäväksi lupautuneeseen vapaaehtoiseen
- Sovitaan uusi tapaaminen, johon otetaan ystävä
mukaan.
NYT:
- Saatu arkeen sisältöä ystävän kanssa tapahtuvan
keskustelun ja ulkoilun kautta. Mieliala kohentunut
ja vaikuttaa positiivisesti toimintakykyyn.
palautumassa. Yhteistyö jatkuu.

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

AVOMINNE KLINIKAT

OULU - KOKKOLA - TAMPERE - LAHTI - RIIHIMÄKI - HELSINKI

Toiminnanjohtaja
Anne Isokoski
044 987 2895
anne@tuokiotupa.fi

Puheenjohtaja
Terttuirmeli
Haapakoski
044 556 5352

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

• Asuntokauppojen

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

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

Raitatie 8, YLIVIESKA
0400 295 030, 040 768 8351

jounimikkola.com
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Apteekkarin kynästä

LÄÄKEHOITOA
PAREMMIN JA
YKSILÖLLISEMMIN

Suomalaisten terveys on oleellisesti parempi kuin
100 vuotta sitten. Nykyään ei ole nälänhätiä, elinolot
ovat parantuneet mutta tärkein syy parempaan
terveyteen on lääketieteen kehitys ja tehokkaat
lääkehoidot. Tulehdustaudit eivät enää lyhennä
elinikää rokotteiden ja mikrobilääkkeiden ansiosta.
Sydän- ja verisuonitauteja voidaan hoitaa tehokkailla
lääkkeillä, joiden haittavaikutukset ovat vähäisiä.
Psykiatrisia sairauksia voidaan hoitaa lääkkeillä ja
monta mielisairaalaksi aikanaan kutsuttua laitosta
on lopetettu. Myös esimerkiksi syöpien ja astman
hoito on parantunut vuosikymmenien takaisesta.
Onkin tosi outoa, että lääkkeitä ja lääkehoitoja
vastaan on yhä ennakkoluuloja ja lääkkeiden käyttämättömyydellä jopa ylpeillään. Lääkkeiden teho
ja turvallisuus sekä laatu arvioidaan perusteellisesti
myyntiluvan myöntämisen yhteydessä. Lääkkeisiin
liittyy paljon sääntelyä, jotta lääkehoitojen turvallisuus
varmistetaan. Lääkehoidoista kertyy säästöjä monilla
tavoin: lääkehoito voi vähentää leikkaus- ja muiden
kalliimpien hoitojen tarvetta. Myös sairaalahoidon
ja hoivan tarve voi vähentyä.
Tulevaisuuden lääkkeet ovat todennäköisesti yhä
enemmän yksilöllisiä täsmälääkkeitä. Yhä enemmän
tulee myös olemaan mahdollisuuksia etsiä tarkemmin
lääkehoidoista hyötyvät potilasryhmät. Täsmälääkkeiden
kehittely ja yksilöllisempi hoito on kallista. Tutkiva
lääketeollisuus ansaitsee resurssinsa ja arvostuksensa.
Kustannuksia on hallittava, mutta kaikkea ei voi
saada pilkkahinnalla. Lääkekorvausjärjestelmä on
alkanut ymmärtää lääkehoitojen yksilöllistä tarvetta.
Yhä suurempi osa uusista, hintavista lääkkeistä korvataan vain henkilökohtaisella korvauspäätöksellä.
Hyväksymiskriteerien oikeellisuudesta voidaan aina
keskustella, mutta periaate on oikea: Ei ole enää paluuta aikaan jossa kaikki hoidot (ja kaikki lääkkeet)
korvataan kaikille.
Tulevaisuuden lääkehoidot lienevät enenevässä
määrin sairauksien ehkäisyä. On myös varoiteltu
medikalisaatiosta, jossa hoidetaan tiloja jotka eivät
ehkä hoitoa vaadi. Omasta mielestäni Suomessa on
vielä paljon ihan todellisia terveysongelmia, joiden
löytäminen ja hoitaminen on tärkeää jotta jokainen
suomalainen voi hyvin. Vastoinkäymisiä on kestettävä,
mutta ei pitkäaikainen kärsimys ketään jalosta - vaikka
näin joskus on väitetty. Lääkkeettömät hoidot ovat
tärkeitä eikä lääketiede ole niitä unohtanut.
Tehokas ja turvallinen - siis hyvin vaikuttava - lääkehoito on aina yksittäistä lääkepakkausta suurempi
kokonaisuus. Lääkehoidon tarve on arvioitava huolellisesti ja hoitoa on seurattava. Siksi esimerkiksi
apteekissa saatetaan kysyä, miten lääkkeen otto on
sujunut ja onko ongelmia ehkä ilmennyt. Lääkeala
eli farmasia on viime vuosikymmeninä kehittänyt
arviointipalveluja hoidon seurantaa tukemaan:
Lääkehoidon tarkistus, Lääkehoidon arviointi ja
Lääkehoidon kokonaisarviointi. Nämä ovat palveluja,
joista kannattaa maksaa jos niitä on tarjolla!
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan Ykkösapteekki

Kulttuuri
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Kirjaston vinkit
Alkoholin valta arjessamme
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Ani Kellomäki: Tiedostavan siemailun taito. Atena, 2019. 238 s.
Toimittaja-käsikirjoittaja
Ani Kellomäen teos Tiedostavan siemailun taito
alkaa – ei suinkaan johdannolla, vaan aperitiivilla.
Päälukuja on kaksi: ensimmäinen kierros ja toinen
kierros. Kellomäki kertoo
idean kirjaan syntyneen,
kun alkoholiongelmaisten
lasten kokemuksia koskevan
haastattelun päätteeksi hänelle ojennettiin kiitokseksi
viinipullo. Ajattelematon ele
sai hänet pohtimaan, miten
alkoholi on päässyt niin
suureen rooliin arjessamme.
Tutkimustulosten lisäksi
teoksessa on tekijän omia
kokemuksia, haastatteluja,
vinkkejä alkoholinkäytön

seuraamiseen ja omien juomatapojen muuttamiseen
sekä poimintoja eri medioista. Esimerkiksi tv-sarjoissa on nykyään enemmän
sääntö kuin poikkeus, että
työpäivän jälkeen mennään
baariin, tai kotiin tultaessa
otetaan ensimmäiseksi lasi
viiniä. Sisustus- ja puutarhalehtien kuvituksessa
välkehtivät viinipullot ja
samppanjalasit. Miten siis
tehdä itsenäisiä valintoja,
kun alkoholiviestejä tulvii
kaikkialta?
Kellomäki kyseenalaistaa
hauskasti monet mainoslauseet ja käytänteet, joista on
tullut itsestäänselvyyksiä.
Lehtien palstoilla arvioidaan

nykyisin usein viinejä, mutta
vaihtamalla alkoholin tilalle
esimerkiksi täytekakun,
saa tuoreen näkökulman:
”Hinta-laatusuhteeltaan
paras peruskakku jättää
kosteudessa toivomisen varaa, mutta tekee tehtävänsä
pirteästi.” Entä kuinka moni
ajatteleekaan rankan työviikon jälkeen ansaitsevansa
rentoutumisen lasin äärellä?
Kenelle perustelemme lasillistamme, kysyy Kellomäki,
ja millainen teko riittää
alkoholin ansaitsemiseksi?
Alkoholiin liitetään usein
mielikuva onnellisuudesta,
vapaudesta ja ystävyydestä,
siis hyvästä elämästä. Tästä
kertoo muun muassa se, että

niin monet viestivät juhlista tai mukavasta hetkestä
lähettämällä sosiaalisessa
mediassa kuvan juomista
eikä ihmisistä. Tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä,
että somessa jaetut juomakuvat herättävät osassa
vastaanottajia halun juoda.
Ennen alkoholia nautittiin lähinnä juhlissa ja
nimenomaan yhdessä.
Kellomäki haluaakin palauttaa alkoholin takaisin
juhlahetkiin. Tiedostavan
siemailun taito on raikkaasti
ja hauskasti kirjoitettu teos
vakavasta aiheesta.
Marita Hietasaari

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.
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
To 2.5. klo 13 LiikuntaVinkkausta! Liikuntapalveluiden
Vinkkarit opastavat.
Ma 6.5. klo 15 Lähtö pienelle kevätretkelle Linnakalliolle,
Alavieskaan.
Ohjelmassa: alueen esittely, herkuttelua ja vapaata seurustelua.
Paluu n klo 19.
Ti 7.5. klo 10 Tuolijumpan aluksi arvotaan kannustuspalkinto
liikuntakortin palauttaneiden kesken.
klo 11 Merijärven eläkeläisiä kyläilemässä Tuokiotuvalla.
Tervetuloa tapaamaan, monelle on varmasti monia tuttujakin
ryhmässä mukana!
klo 13-15 Sorviston SenioriKahvila avoinna – kts. ohjelma.
Ke 8.5. klo 13-15 Vähäkangas-Pylvään SenioriKahvila
avoinna – kts. ohjelma.
To 9.5. klo 13 Digi, some, äly! - jatketaan tutustumista
älylaitteisiin ja niiden käyttöön. Tule kuulolle ja kertomaan,
missä itse tarvitsisit eniten tukea ja opastusta tällä hetkellä.
Myös ensikertalaiset ja aloittelijat tervetulleita. Samalla voit
jo ilmoittautua pienryhmiin. Opastajana: Sami Vuolteenaho,
Aikuisten DigiTaidot -hanke.
Ma 13.5. klo 15 TuvanTuki -ystäväpalaveri. Otathan maalis-huhtikuun kuukausiraportit mukaan.
klo 16 Kaikkien vapaaehtoisten kk-kahvit tuvalla. Tervetuloa!

Ti 14.5. klo 13 Seniorineuvonta. Sairaanhoitajan vastaanotto
ilman ajanvarausta, Ppky Kallio
klo 16 Digi, some, äly! – pienryhmäopastus (5 hlö) älylaitteisiin ja niiden käyttöön. Varaathan paikan ennakkoon (tuvalta
erikseen tai infotilaisuudessa 9.5.).
klo 18 AVOIMET OVET JA INFO: Kiinnostaisiko vapaaehtoistyö silloin, tällöin? Tervetuloa kahville ja tutustumaan
Tuokiotuvan toimintaan ja vapaaehtoispesteihin. Mukana
myös etsivä vanhustyö ja TuvanTuki -ystävätoiminta. Arvontaa. Tervetuloa!
Ke 15.5. klo 16 Digi, some, äly! – pienryhmäopastus (5 hlö)
älylaitteisiin ja niiden käyttöön. Varaathan paikan ennakkoon
(tuvalta erikseen tai infotilaisuudessa 9.5.).
To 16.5. klo 15 Muistikummituokio - asiaa muistisairaan
kohtaamisesta sekä aivoterveydestä. Muistiasiantuntija Anna-Kaisa Syrjälä, Keski-Pohjanmaan Muistiluotsi
Tulossa:
To 23.5. klo 9 Keväinen kokopäivän retki Raahenseudulle!
Ohjelma tuvalla. Ilmoittautumiset viimeistään 10.5. tuvalle
tai puh 044 987 2896.
Ti 4.6. klo 13.30 Yhteisestä Ovesta ry/TUOKIOTUVAN
viisivuotisjuhla Savelan ns. Yhteiskuljetus tuvalta. Juhla on
avoin kaikille. TERVETULOA!
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 vielä toukokuussa ennen kesätaukoa – kesäkuussa KYLÄPÄIVÄ:
Ti 7.5. klo 13-15 Sorviston SenioriKahvila avoinna – nautitaan keväästä!
Suvi kertoo Kallion ja muidenkin tahojen tarjoamista palveluista ikäihmisille. Menossa mukana myös kaupungin
liikuntapalveluiden LiikuntaVinkkari opastamassa vinkkejä
hyvään liikuntaan. Sään salliessa ollaan ulkonakin, sytytellään
nuotiopaikalle tulia ja paistellaan makkaraa.
Ke 8.5. klo 13-15 Pylvään kylätalon SenioriKahvila avoinna
– nautitaan keväästä!
Tänään mukana kaupungin liikuntapalveluiden LiikuntaVinkkari
opastamassa vinkkejä hyvään liikuntaan. Sään salliessa ollaan
myös ulkona, opetellaan oikea sauvakävelytyyli, sytytellään
nuotiopaikalle tulia ja paistellaan makkaraa.

Ke 22.5. klo 13-15 Raudaskylän SenioriKahvila Iidan kammarissa avoinna – ihana kevät!
Tänään mukana kaupungin liikuntapalveluiden LiikuntaVinkkari opastamassa hyvään liikuntaan. Sään salliessa ollaan
myös ulkona Rauskin puistossa, sytytellään nuotiopaikalle
tulia ja paistellaan makkaraa. Ensin kuitenkin aloitellaan
Iidan kammarissa, tervetuloa!
Ti 18.6. klo 15-17 Kesäinen Kyläpäivä Tuokiotuvalla. Ohjelmaa. Tarjoilua. Tervetuloa! Linja-auto kiertää (aikataulu ja
reitti ilmoitetaan VieskanViikossa touko-kesäkuun lehdissä).
Voit myös tiedustella suoraan Tuokiotuvalta, puh 044 987
2859 ja 044 987 2896.
HUOM! HEINÄ-ELOKUUSSA:
Liikkuva SenioriKahvila kiertää kylillä päiväkahvien merkeissä – pysäkit ja aikataulut ilmoitetaan kesäkuussa. Seuraa
VieskanViikon SenioriKahvila –palstaa ja tuu kahaville!
Toukokuussa voit vinkata meille hyviä pysäkin paikkoja ja
toiveitasi, puh 044 987 2859/Sari Pelttari, Tuokiotupa.
Tervetuloa tapaamaan ikätovereita ja pitämään kylähenkeä vireänä!

Pohjois-Pohjanmaan
kesäyliopisto
Ikääntyvien yliopiston luento ikääntyville ja muille kiinnostuneille, Akustiikassa, Koulukatu 2. 8.5.2019 klo 14.00-16.00
Huumorin ja taiteen vaikea liitto
Emeritusprofessori Seppo Knuutila , UEF
Ikääntyville vapaa pääsy! Tervetuloa!

Viikko-Tori
— Ilmoita ilmaiseksi —
Viikko-Torilla julkaistaan yksityishenkilöiden rivi-ilmoituksia maksutta. Ilmoitusten maksimimitta on 160 merkkiä. Seuraavan perjantain
lehteen tulevat ilmoitukset täytyy lähettää lehden ilmestymistä edeltävänä
tiistaina klo 12 mennessä. Voit lähettää ilmoituksen internetissä www.
vieskanviikko.fi. Ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse.

Ostetaan

Halutaan
vuokrata

Fiat Ducato 2.8 ei tarvi olla rekisterissä puh. Edullinen, hyväkuntoinen
040 812 1379.
kesämökki/mummonmökki kesäkuuksi. Ylivieskasta 100 km etäisyydellä.
040 508 4395.

Viihde
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1. Seitsemän: Ouluntien/
Visalantien, Kalajoentien/
Sievintien, Savontien/Valtakadun, Hakatien/Savarinväylän (Lidl), Latvalantien
(Alko), Kettukallionkadun/
Ollilanojankadun (K-Rauta)
sekä rautatieaseman pihalla.
2. Belize.
3. Veli Ponteva, Veli Viulu

ja Veli Huilu.
4. Is this the real life? Is
this just fantasy?
5. Valtteri Bottas.
6. DeLorean DMC-12.
7. Arthur Conan Doyle.
8. Akihito, vuodesta 1989.
9. Istanbul.
10. 25.6.2009.
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Yhteystiedot
Postiosoite:

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

Etusivu
Sisäsivut
Takasivu

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

Puhelin:

040 5300 600 (klo 10-17)

Järjestöpalsta

20 €/kerta

Sähköposti:

toimitus@vieskanviikko.fi

Rivi-ilmoitukset Ilmaiset yksityishenkilöille

Materiaalin
toimitus:

Marko Virkkula
ilmoitukset@vieskanviikko.fi

Internet:

www.vieskanviikko.fi

Päätoimittaja:

Sitoutumaton kaupunkilehti
Ilmestyy torstaisin
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© 2018 Marko irkkula

Sudoku

Tekniset tiedot
Jakelu:
Painos:
Painopaikka

Posti Group Oyj
10150 kpl
Suomalainen Lehtipaino Oy

Ilmestymispäivä: Torstai. Materiaali lehteen
viimeistään ilmestymispäivää
edeltävänä tiistaina.
Formaatti:

6-palstainen tabloid,
palstan leveys 40 mm,
palstaväli 4 mm.
Painoalan korkeus 360 mm.

Julkaisija:

Angelina Trading Oy, Ylivieska

Lehti ei vastaa tilaamatta lähetetyn aineiston säilyttämisestä eikä palauttamisesta. Lehden vastuu ilmoituksessa
mahdollisesti olleesta virheestä rajoittuu ilmoitushintaan.
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Muista Äitiä
hemmottelevalla
lahjakortilla
PE 10.5.2019, klo 19.00
YLIVIESKA, AKUSTIIKKA
Liput 22,00€ (+ toim.kulut)
www.ticketmaster.fi

Pisaron Oy on pääasiassa omakotitalojen
maanrakennusurakointiin erikoistunut yritys,
joka toimii Pohjois-Pohjanmaalla.
Haemme vahvistusta myyntiimme YlivieskaKokkolan toiminta-alueellemme. Tarjoamme
loistavan tuotteen, mahtavat työkaverit,
kannustavan palkkauksen sekä auton käyttöösi!
Ota heti yhteyttä Jereen, Puh: 050 593 1992
Sähköposti: jere.karttunen@pisaron.fi

Järj. Ohjelmapalvelu
Dragonwhite

Lahjakortit äidille!

-10%

Parturi-kampaamo
Ritva Kunnari
Puh. (08) 425 450
050 336 8545

Soita: Henna Haapakoski
Seija Puurula

040-3575 015
040-7732 759

www.ptt-palvelut.ﬁ

©

Soliditet 2018

Ei hätää! Tämän helpommaksi se ei enää mene:
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,-

Viherrakentamisen ammattilainen
toteuttaa unelmasi!

Pajalankatu 1 • Ylivieska • www.lettikulma.fi

Meiltä myös
LAHJAKORTIT
esimerkiksi ripsien
kestotaivutuksiin

VARAA AIKASI
044 235 1514
AVOINNA MA-LA
SOPIMUKSEN MUKAAN
Keskustie 7, Alavieska

www.pmt-salonki.com

Kaikki trikookuteet

8€
/kg

• Verhokankaan ostajalle ilmainen ompelupalvelu
• Laaja valikoima valaisimia

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

.
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l
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d
i
A
Lahjakortti Hairlekiiniin!
Osta shampoo,
saat hoitoaineen veloituksetta.
(Valikoitu tuote-erä)

Prisma-keskus: ma-pe 9-19, la 9-16 Kärkkäinen: ma-pe 9-19, la 9-16
Varaa aikasi netissä: www.hairlekiini.ﬁ

Pylvään Kylätalolla pe-su 3.-5.5.2019

KALLIOPORAUKSET

• Ympäristöystävällinen ja helppo
tapa lämmittää talosi!

ennen kesä- www.porausassat.fi
ruuhkia! info@porausassat.fi

Laatoitukset • Muurikiveykset
Nurmikot • Istutukset

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

TAIDEVIIKONLOPPU

Tilaa poraus Puh. 050 300 9685

www.viherrakentaminenmustasaari.fi

-20%

PARTURI KAMPAAMO

• Kokeneet poraajamme suorittavat
työn hyvin, nopeasti ja siististi.

0500 284 174

Uusille asiakkaille
ensimmäinen hieronta

Hieronta Ässä

rtit
o
k
a
j
h
La
Äidille!

PUHTAUTTA KOTIIN!

Lahjakortit
äitienpäiväksi
Opiskelijat
ja
eläkeläiset

Rautatiekatu 15 • Ylivieska • Puh 0400 486 127

LAHJAKSI

Ajanvaraus 044 3446 775 • Valtakatu 11 Ylivieska
www.norpink.fi

Ulla Rahkolinin grafiikkaa ja serigrafiatöitä
Marja-Leena (Matu) Sorviston ihanat nuket
Hupilaulusta hääpolskaan - kansanmusiikkiyhtye
Bordunan kahvikonsertti su klo 16
Pääsylippu konserttiin 10€ sis.kahvit.
Katsottavaa ja kuultavaa voi makustella pop-up kahvilan
hyvän kahvin, suolaisten ja makian kera.
AVOINNA
• pe 3.5. klo 17-20 • la 4.5. klo 13-16 • su 5.5. klo 15-18
(kahvikonsertti klo 16)
Tervetuloa tunnelmalliseen kylätaloon viihtymään!
Järj. Vähäkangas-Pylväs kyläyhdistys ry Pylvään kyläläiset
PYLVÄÄN KYLÄTALO, Lentokentäntie 337, 84540 Ylivieska
12 km Ylivieskan keskustasta Nivalaan päin

