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nettisivujen teko, käsinkaiverrus
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SE PALVELEVA PUUTAVARALIIKE!

Pokelantie 1
Alavieska

Avoinna pe 17.5. klo 21–02,
la 18.5. klo 21–02
Karaoke – Biljardi – Darts • Tervetuloa!
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CE-hyväksytyt kalliomurskeet,
omakotitalojen ja muiden rakennusten
pohjatyöt, hiekat ja ruokamullat

www.seponkulta.fi

PUUMESTA YLIVIESKA

Viihdekeskus HIPPU

Kaunis YO-KUVAKEHYS
lyyralla

Sepon Kulta

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

YLIVIESKAN
YKKÖSAPTEEKKI

Puh. 0400 858 351 • www.aikamestarit.com

MAANSIIRTO

Kari Huttunen Oy
Alavieska, puh. 0400 215 466
maansiirtokarihuttunen.fi

sunPAMPAS
T I L A R AT K A I S U T

WWW.YLIVIESKA.FI/SUNPAMPAS

PE 7. - LA 8.6.2019

TEOLLISUUSHALLIT
LIIKER AKENNUKSE T

YLIVIESKAN JÄÄHALLI - KALAJOKILAAKSO AREENA

MANEESIT
KONEHALLIT
H E V O S TA L L I T
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VAR ASTOT
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TUTUSTU UUTEEN MALLISTOON
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50

VUODE

N AJAN

Rakentamisen luotettava
kumppani vuodesta 1968
VIESKAN ELEMENTTI OY 85200 Alavieska 08 430 9200

PE: HULLU ELÄMÄ, SONATA ARCTICA, EVELINA
LA: ERJA LYYTINEN, EPPU NORMAALI, LAURA VOUTILAINEN
Sun Pampas-viikonlopun starttaa huimasti Suomen ilmavoimien maineikas taitolentoryhmä MIDNIGHT HAWKS
esiintymällä Ylivieskan keskustan yllä pe 7.6. klo 16.
Tule mukaan ja nosta katseesi taivaalle!

TULE MUKAAN ALKUKESÄN HUIPPUTAPAHTUMAAN!
Liput saatavilla www.ticketmaster.fi ja Kulttuurikeskus Akustiikasta.
Ryhmävaraukset arkisin klo 8-16 044 429 4546. Tilaisuus on K-18.
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Pääkirjoitus
Saattelin reilu viikko sitten
rakkaan lapsuudenystäväni
haudan lepoon. Se tilaisuus
oli harmoninen ja onneksi
olin varautunut tilaisuuteen
nenäliinoilla. Hautajaiset olivat
minulle vasta toiset tähän
astisen elämäni aikana, ensimmäisestä tilaisuudesta on aikaa
jo yli kolmekymmentä vuotta.
Olin silloin vielä pikkutyttö,
joten olen ollut onnekas että
hautajaisia ei ole lähipiirissä
juurikaan ollut. Toivottavasti
seuraavaan kertaan on pitkä
aika, sillä ne eivät ole mitään
kivoja tilaisuuksia. Kuolema
on kuitenkin kohdattava ja
jollain tavalla hautajaisissa
kulminoituu henkilön poislähteminen konkreettisesti.
HHH
Onkohan elämä kuin eräänlainen kaarnalaiva. Se rakennetaan ja lähetetään pois
ja sen jälkeen se lipuu teille
tietämättömille. Pystyykö
sitä kukaan todellisuudessa
kontrolloimaan, vai voiko

Nimipäivät

sille vain antaa tietyn suunnan
kuljetettavaksi. Elämä on välillä
kulkemmista veitsenterällä ja
siitä tulisikin nauttia täysin
voimin. Kuitenkin aika meistä
kaikista jättää, tapahtuu se
ennemmin tai myöhemmin.
Joskus olisi hyvä pysähtyä ja
miettiä niin sanotusti syntyjä
syviä. Niitä ajatuksia kun käy
läpi, saattaa kohdata tärkeitä
ja mieltä askarruttavia asioita.
Ne saattavat herättää tietyn
palon elämässä, sillä todellakin
tämä maanpäällinen elämä on
lopen katoavaista.
HHH
Kesä tuli yllättäen, niin tuli
takatalvikin, mutta nyt näyttää
että se on selätetty. Vuodenaikojen vaihtelut saattavat
välillä yllättää, mutta sitä kai
se ilmastonmuutos on. Joka
tapauksessa olemme ihan
kesän kynnyksellä, ja kahden
viikon kuluttua on jo koulujen
päättäjäiset. Joillekin se tietää
lomaillua, mutta usea nuori haluaa tienata taskurahaa

kesätöissä. Se onkin erittäin
järkevää, mutta tulisi myös
ainakin tietyn verran malttaa
levätä kesäloman aikana.
HHH
Katutyöt Ylivieskan keskustassa kirvoittavat jälleen
keskustelua. Eikä ihme, sillä
onhan sitä myllerrystä jo usealla
pääkadulla. Ei käy kateeksi
niitä keskustan yrittäjiä, jotka
muutoinkin ovat varmaan
huomanneet jo pitkään vaivanneen asiakasvirtojen katoamisen. Esimerkiksi viime
viikolla ”vanhan Sokkarin talon”
kiinteistöstä lopetti vaateliike
X-Globe. Eikä ole montaa
viikkoa kun luontaistuoteliike Life pakkasi tavaransa ja
lähti. Puhumattakaan monista
muista liikkeistä, niitä on ollut
viimeisen vuoden sisällä aivan
liikaa. On aika kummallista
että keskustamiljöötä vasta
nyt on alettu urakalla parantamaan kun kurat on jo
kauan olleet housuissa. Taisi
tulla liian myöhään se liikku,

täytyy olla melkoinen ihme
että keskusta saataisiin vielä
elävöitymään. Ja kukaanhan
ei halua ottaa vastuusta viime
vuosien tapahtumista, suurin
osa on varmaankin liuennut
jo paikalta.
HHH
On kuitenkin kyllä ihana nähdä
luonnon jo heräävään henkiin,
ehkäpä se kesä sieltä tulee!

Torstai 16.5. (vk 20): Essi, Ester, Esteri
Perjantai 17.5: Maisa, Rebekka, Mailis, Maila,
Maili
Lauantai 18.5: Eero, Erkki, Eerika, Eerik, Erkka,
Eerikki
Sunnuntai 19.5: Emma, Emilia, Milla, Emmi,
Milja, Mila, Milka, Amalia
Kaatuneiden muistopäivä, liputuspäivä
Maanantai 20.5. (vk 21): Karoliina, Lilja, Lilli
Tiistai 21.5: Konsta, Konsti, Konstantin
Keskiviikko 22.5: Hemmo, Hemminki
Torstai 23.5: Lyydia, Lyyli

Aurinko

Aurinko nousee Ylivieskassa klo 4:06 ja laskee
klo 22:33. Päivän pituus on 18 h, 27 min.

Jokirannan keittiön ruokalista

Torstai: Lihakeitto, kasvispala, sämpylä
Perjantai: Makkaravuoka, perunat, porkkana-suolakurkku-kiinankaalisalaatti
Maanantai: Jauhelihakastike, pasta, kaali-ananas-punafriseesalaatti
Tiistai: Riisipuuro, soppa, leikkele
Keskiviikko: Kinkkukiusaus, kaali-herne-persikkasalaatti
Torstai: Hernekeitto, juusto, rieska
Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Kuukauden kuva

Ateriapalvelun ruokalista

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

Kuka mitä häh?

Ylivieskan kameraseuran
huhtikuun kuvaksi tuli
Kyösti Mäkelän "Jäätynyt
putous".

1. Montako liikennevaloin varustettua risteystä
löytyy Ylivieskasta?
3. Mikä on jääkiekkoilija Atte Ohtamaan
pelinumero?
2. Montako rajanaapuria on Alavieskan kunnalla?
4. Mikä kappale alkaa sanoilla "Tuuli muuttuu
kylmemmäksi"?
5. Mikä on sarjakuvasankari Lucky
Luken hevosen nimi?
6. Missä kaupungissa Euroviisut
järjestetään?
7. Paljonko Suomessa on
nykyään elintarvikkeiden yleinen Lucky Luke hevosineen
© Morris.
arvonlisävero?
8. Minä vuonna Neuvostoliitto hajosi?
9. Mikä on maapallon yleisin alkuaine?
10. Mistä sanoista muodostuu tietokonemaailman
lyhenne SSD?
Vastaukset sivulla 11.

Seuraava Vieskan Viikko
ilmestyy perjantaina 31.5.2019!
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 28.5.

Huomaisitko tästä
oman mainoksesi?

Lasten oikeuksia juhlitaan
kuluvana vuonna
Pelastakaa
Lapset
kaipaavat lisää
tukiperheitä
Juhlavuotta viettävä Pelastakaa

Lapset –hyväntekeväisyysjärjestö on aktiivinen Ylivieskassa
ja sen ympäristössä. Jo 97 vuotta Suomessa toiminut järjestö
on kulkenut pitkän matkan
yhteiskunnan vähäosaisten
avuksi. Järjestön toiminta on
matalan kynnyksen toimintaa
jokaisen paikallisyhdistyksen alueen lasten ja nuorten
hyväksi, matalalla profiililla.
Tämän vuoksi jokaisen apua
tarvitsevan on helppo ottaa
yhteyttä ja saada apua, sillä
hyväntekeväisyyden kohteeksi
joutuminen ei leimaa apua tarvitsevaa, vaan tuki kohdentuu
yksityisyyden suojaa vaalien.
-Esimerkiksi Pelastakaa
Lasten Eväitä Elämälle –ohjelma mahdollistaa taloudellisesti
vaikeassa tilanteessa olevan
perheen lasten koulutusmahdollisuuksien jatkamisen tukemalla koulutusmateriaalien
tai vaikkapa urheiluvälineiden
hankintaa, kertoo Ylivieskan
Pelastakaa Lapset ry:n puheenjohtaja Elisa Männistö.
-Lahjoitusten avulla olemme hankkineet perheeseen
esimerkiksi lukion tai ammatillisen koulutuksen koulukirjoja
tai kulku- ja harrastusvälineitä,
kuten pyörän tai sukset.

-Yhdistyksen keräämä taloudellinen tuki ja lahjoitukset
käytetään paikallisen yhdistyksen alueella tapahtuvan
avustustoiminnan hyväksi,
korostaa rahastonhoitaja Soili
Kähkönen.

Avustuksen
kohteet pysyvät
salassa
Vaikka Pelastakaa Lapset ry:n
toiminta on matalan profiilin
avustustoimintaa, näkyy se
ulospäin esimerkiksi joulun
alla järjestettävän joululahjakeräyksen myötä. Ylivieskassa
paikallisen tavaratalon aulaan
pystytetty joulupuu tarjoaa
mahdollisuuden ottaa ostosreissulle lahjatoivekortin, jossa
kerrotaan lapsen ikä ja hänen
toiveensa. Asiakas ostaa lahjan
ja palauttaa sen joulupuun
luo paketoitavaksi. Joululahjakeräys on niin suosittu, että
usein toiveet tulevat täytetyiksi
ennätysajassa.
-Kesällä tuemme myös
parin yön mittaisen kesäleirin
järjestämistä, jonne vähävaraisten tai muuten haasteellisessa
tilanteessa olevien perheiden
lapset pääsevät kesälomallaan.
Leirillä vietetään aikaa yhdessä
luonnon rauhasta nauttien.
-Kokonaisuudessaan Pelastakaa Lapset ry:n avustusyhteistyötä kanavoidaan yhdessä
sosiaalitoimen, diakonian sekä
koulujen kuraattorien kanssa.

Ylivieskan Pelastakaa Lapset ry kutsuu lisää jäseniä toimintaansa mukaan. Erityisesti
tukiperheille on tarvetta, joissa lapset voivat käydä viettämässä viikonloppua tai muuta
vapaa-aikaa. Hallituksen jäsenet Elisa Männistö, Elina Salmela ja Soili Kähkönen
muistuttavat, että tukiperheen jäsenten ei tarvitse olla superihmisiä.
Matalan profiilin avustustyö
asettaa haasteita. Tarvitsevien
nimet eivät tule edes meidän
tietoomme ja pysyvät taatusti
salassa, korostavat Männistö,
Kähkönen sekä hallituksen
jäsen Elina Salmela.
Mikäli perheessä tarvittaisiin Ylivieskan Pelastakaa
Lapset ry:n mahdollistamaa
tukea, mutta ei ole varmuutta
onko se mahdollista, kannattaa
aina olla yhteydessä ja kysyä
asiasta, hallituksen jäsenet
vinkkaavat.

Marraskuussa
juhlatapahtuma
Akustiikassa
Pelastakaa Lapset ry:n toiminta
eroaa vaikkapa Mannerheimin
Lastensuojeluliiton toiminnasta siten, että jäsenperheitä aktivoiva toiminta on
etäännytetty jo enemmän
oman perheen ulkopuolelle,
yhteisvastuulliseksi avustustyöksi. Mitään kilpailevia organisaatioita edellä mainitut

eivät kuitenkaan ole, vaan
yhteistyötä tehdään aktiivisesti,
kuten perhepeuhupäivien tai
konserttien järjestämiseksi.
-Lasten oikeuksien sopimuksen 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestämme
marraskuun 28:na päivänä
tapahtuman Akustiikassa,
jonka ohjelma julkaistaan
lähempänä.
-Toukokuusta eteenpäin
järjestetään myös tukiperheiden
ja sijaisperheiden koulutusta.
Varsinkin tukiperhetoiminta on

erittäin arvostettua ja haluttua
ja niitä kaivataan enemmän,
mitä voimme tällä hetkellä
tarjota.
-Tukiperhetoiminnasta
kiinnostuneiden ihmisten ei
tarvitse olla superihmisiä, vaan
tavalliset perheet tai yksinelävät
ovat tervetulleita tukemaan
lapsia. Viikonloppuvierailut tai
sporttikummitoiminta tuovat
molemminpuolista iloa.
Ylivieskan Pelastakaa Lapset ry toimii Ylivieskan lisäksi
myös Sievissä ja Alavieskassa.
Jäseniä yhdistykseen kuuluu
noin 60 ja lisää otetaan mielellään mukaan toimintaan,
jokaisen aikataulun mukaisesti.
Myös taloudellista tukea on
mahdollista osoittaa alueen
lasten ja nuorten hyväksi.
Ohjeet löytyvät helposti netistä,
yhdistyksen omilta nettisivuilta
tai Facebookista.
Pelastakaa Lapset ry on
poliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumaton, vuonna 1922
perustettu kansalaisjärjestö,
joka edistää lapsen oikeuksien
toteutumista Suomessa ja
maailmalla. Kansainvälinen
kattojärjestö Save the Children
on toiminut maailmalla jo
sadan vuoden ajan.
Johanna Hietala,
ASOS16Y, Centria AMK

Kallen kolumni

Ei vielä valmis kaupunki
Katselen usein kotikaupunkini
keskustaa ajatuksella, että
onko valmista vai pitääkö
uusia? Muutama vuosi sitten
ei ollut muuta valmista kuin
Hakalahdenkadun ja Helaalankadun liittymä. Sinne
tulivat keskustan ensimmäiset
liikennevalot ja koululaisille
hieno, toimiva linja-autojen
pysäkkialue.
Mutta tänä päivänä alkaa
olla moni muukin paikka
olla valmis. Kaupungintalon
ja Terveyskeskuksen tienoo,
pian valmistuva Rautatieasema
ja keskustan peruskorttelin

muodostavat neljä katua ovat
kohta valmiita. Samoin valtatie
27 eli Savontie alkaa olla
valmis; odotetaan vielä uutta
Ylikulkusiltaa.
Meijerinranta ja Kassisen
alue näyttävät myös valmiilta.
Niiden rakentumisen taustalla on joen kunnostustyöt,
jotka yhdessä Helaalan myllyn kanssa luovat kaupungin
kauneimman maisemakokonaisuuden. Harmittavasti joen
kunnostuksessa Kalajoen kaloja
ei otettu riittävästi huomioon.
On tärkeää jättää tässä kaupungin jatkuvassa uusiutu-

misessa muistoja kaupungin
aikaisemmista kehityksen
vaiheista. Hirsirakentamisen
kaudelta on jäljellä aseman
kasarmin talot, Mäentalo,
Jaakolan talot ja pienoinen
Strengin talo, jossa toimii nyt
Tuokiotupa. Kaikki tärkeitä
säilyttää ja korjata. Vanhoista
kaksikerroksisista liiketalosta
on jäljellä ainoastaan Uusi-Hallilan kenkäkaupan talo
muistuttamassa 50-60-luvun
kirkonkylän katunäkymästä.
Kaupungin luonteeseen kuuluu
tämänkaltainen uudelleen
rakentaminen. Toisin kuin

maaseudun, niin kaupungin
rakentuminen on jatkuvaa
uusiutumista. Ylivieskassa
uusiutumisen sykli on 30- 50
vuotta. Ennen 70-lukua rakennettu pitää rakentaa uusiksi
tai perusteellisesti korjata.
Uuden kirkon rakentamisessa
on ollut tästä poikkeava ja
rohkea pyrkimys rakentaa
200 vuotta kestävää rakennus.
Ylevä tavoite, mutta voi onnistua, kun otetaan käyttöön
vanhaa kivirakennustapaa ja
muovitonta rakentamista.
Se, että kaupungissa on paljon uusittavaa ja korjattavaa,

ei ole ongelma. Uusiutuminen on osoitus kaupungin
myönteisestä kehityksestä.
Jos tätä uusiutumista tapahdu,
uhkaa kaupungin kasvun
loppuminen. On hienoa, että
Ylivieskassa on aivan viime
vuosina luotettu kaupungin
kasvuun. Tätä luottamusta
ei saa hukata väliaikaisten
talousmurheiden alle.
Kotikaupunki kasvaa. Lapsuuteni 60- ja 70-lukujen
keskusta on olemassa vain
muistoissani.

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!

Näe, kuule, kohtaa! Haluaisitko tehdä
vapaaehtoistyötä ikäihmisten parissa?
Näe, kuule, kohtaa -hanke
on lähtenyt hyvällä vauhdilla
liikkeelle. Sari Pelttari on
ollut yhteydessä eri järjestötoimijoihin ja ollut
kansalaisten jututettavana
eri paikoissa. Tavoitteena on
saada mutkaton yhteistyö
ikäihmisten hyväksi toimimaan Ylivieskassa. Yhdessä
olemme vahvoja tekemään
suuriakin asioita.
Olemme tavoittaneet
Ylivieskassa asuvia ikäihmisiä sekä saaneet uusia
vapaaehtoisia ystävätoimintaan. Näin olemme voineet
vastata ystävän tarpeeseen
ja olla avuksi ystävää kaipaavalle. Uudet innokkaat
vapaaehtoiset ovat aina
tervetulleita mukaan. Vapaaehtoisena toimiminen
ei edellytä erityisiä taitoja,
sinä itse riität. Jokainen
auttava käsi ja annettu hetki
on meille arvokas! Kotona
asuvat ikäihmiset kaipaavat

erityisesti seuraa. Usein
lyhyt juttutuokiokin on
äärimmäisen tervetullut
hetki.
Toimintamme on kaikille avointa eikä vaadi
sitoutumista. Voit tulla
keikalle kerran, kaksi tai
ihan niin monta kertaa kuin
haluat – juuri silloin kun se
sinulle sopii. Vapaaehtoisten omissa tilaisuuksissa
pääset näkemään muita
ja vaihtamaan kuulumisia.
Vapaaehtoistyösi vastapainoksi tarjoamme mukavaa
yhdessäoloa, vertaistukea ja
muuta mukavaa tekemistä muiden vapaaehtoisten
kanssa.
Vapaaehtoisena pääset
mukaan esimerkiksi: Vapaaehtoisten kahvihetkiin kuukausittain, virkistyspäiviin ja
koulutuksiin sekä erilaisille
retkille ja tapahtumiin. Ota
yhteyttä, niin mietitään
yhdessä mille alettaisiin.

Nyt tarvitaan mieskavereita

Olemme saaneet erityisen paljon yhteydenottoja miehiltä, jotka kaipaavat juttuseuraa tai ulkoilukaveria,
kun yksin on hankalaa lähteä liikkeelle – ”ei pääse
aamuparlamentteihin”
- olisiko sinulla mahdollisuutta liittyä rinkiin ja viettää
yhteinen hetki silloin, tällöin?
- jokainen vapaaehtoinen saa myös oman tukihenkilön
(”kummin”) Tuokiotuvalta
Eräs vapaaehtoiseksi tullut mies kertoo ystävätoiminnan näin:
“Ystävänä oleminen antaa omaan arkeen uutta sisältöä,
kun voi omalla pienellä panostuksella tuoda toiselle
ihmiselle hyvää mieltä. Ei ole paineita siitä, miten usein
tavataan tai mitä tehdään, vaan voidaan rennosti sopia
asiat arjen aikatauluun. Saan myös itse paljon hyvistä
keskusteluista, joita käymme tavatessamme.”
Ohessa esittelemme hieman tarkemmin, miten meillä vapaaehtoiset muun muassa osallistuvat tällä hetkellä.
TuvanYstävä -toiminta = vapaaehtoinen juttelu-/ulkoilu-/
kulttuuri-/sairaalakaveri
Mitä kuuluu TuvanYstävän ”hommiin”?
- voitte tavata ikäihmisen kanssa aikataulujenne mukaisesti
ja raatailla rauhassa kahvikupposen äärellä tai
- voitte käydä yhdessä ulkoilemassa ja vaikka eväsretkellä tai
- voitte mennä yhdessä konserttiin, näytelmää katsomaan tai
vaikka Tuokiotuvalle kahville
Miten paljon aikaa menee? Saanko mistään apua ja tukea?
- ikäihminen ja vapaaehtoinen sopivat tapaamisista keskenään
aina omien aikataulujensa ja kiinnostuksen mukaan
- jokainen vapaaehtoinen saa myös oman tukihenkilön
(”kummin”) Tuokiotuvan työntekijöistä

ETSIVÄ
LIIKENTEESSÄ:
• 16.5 Yhteistyötapaaminen Ylivieskan kaupunki/
HyTe Nina Savolainen
• 16.5 Tavattavissa Vanhusneuvoston riksapyörä
infossa, Visalan ruokalassa klo 14
• 17.5 Tavattavissa Tuokiotuvalla klo 9-12
• 22.5 Tavattavissa Ykkösapteekissa Ylivieskan
keskustassa klo 10-12
• 23.5 Vammaisneuvoston tapaamisessa mukana
klo 12
• 24.5 Lisätietoa hakemassa Helsingissä Etsivä
vanhustyö koulutuksessa
Kesä- ja heinäkuussa laitamme liikenteeseen
Liikkuvan Seniorikahvilan. Kierrämme Ylivieskan
kyliä ja keskustan asuinalueita. Haluamme olla
tavattavissa mahdollisimman helposti. Joten jos
juuri sinulla on ehdottaa meille pysähdyspaikkaa,
niin ota ihmeessä yhteyttä puh. 044 9872859/Sari

Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevien ajatuksia ystävätoiminnasta;
Mikä sai sinut mukaan vapaaehtoistoimintaan?
“Halu olla tekemisissä ihmisten kanssa ja tutustua uusiin
monenlaisiin ihmisiin. “
“Ja tottakai on mukavaa, jos minusta on iloa jollekulle. “
“Halu auttaa ja olla hyödyksi. Sitä kautta pitää yllä myös
omaa aktiivisuutta.”
Mikä on palkitsevinta/parasta vapaaehtoistyössä?
“Vapaaehtoistyössä parasta ovat ihmiset! “
“Tämä on molemmin puolin palkitsevaa. “
“Vapaaehtoistyössä saa vapaasti olla oma itsensä”.
“Yksinäinen saa seuraa vaikkapa juttelun ja ulkoilun merkeissä
ja itselleni nämä samat asiat toteutuvat. Kuinka äkkiä löytyykään yhteisiä puheenaiheita, eikä jutusta meinaa tulla loppua.”
“Seuraavaa tapaamista odottaa aina ilolla ja kuinka hyvän
mielen saakaan itselleenkin!”
Kenelle suosittelisit vapaaehtoistoimintaa?
“Vapaaehtoistyötä voi suositella ihan kenelle tahansa, jolla
on vaikka pari kertaa kuukaudessa tunti, pari vapaata aikaa
ja uskon että sitä löytyy lähes jokaiselta. “
“Tärkeää olisi ymmärtää, ettei siinä tarvita mitään ihmeellisiä
taitoja tai koulutuksia”.
“Ihan vaan omana itsenään on arvokas!”
Ja jos uusia tai itseä vaivaavia asioita tulee eteen on vierellä
vapaaehtoisjärjestön kautta aina joku, jolta voi kysyä neuvoa
tai ihan muuten vaan jutella. “
“On ihan tutkimustietoa siitä, että vapaaehtoistoimintaa osallistuminen on merkittävä tekijä eläkeikäisen hyvinvoinnille.”

Keikka-apua

- vapaaehtoisena voi toimia myös silloin, tällöin – tai vaikka
kertaluonteisesti
- vinkki: voit esimerkiksi avustaa Saria kesällä eri puolilla
Ylivieskaa kiertävässä SenioriKahvilassa -haluamallasi pysäkillä
- voit ilmoittautua ”reserviin” ja otamme tapauskohtaisesti
yhteyttä ja kysymme, sattuisiko sinulla olemaan aikaa tulla
mukaan juuri kyseiseen tapahtumaan
Tai kiinnostaako sinua ehkä asiakaspalvelu – innostuisitko
tupaemännäksi Tuokiotuvalle?
Mitä kuuluu Tupaemännän/-isännän ”hommiin”?
- keitetään kahvia ja seurustellaan kävijöiden kanssa
- huolehditaan tuvan viihtyvyydestä
- vuoroja tarjolla viikonloppuisin 2,5 h ja arkisin vaihdellen
1-3,5 h kerrallaan
- tupavuoroissa monet tykkäävät toimia myös pareittain
Miten paljon aikaa menee? Saanko mistään apua ja tukea?
- varaat itse työvuorosi ja käytät aikaa juuri sen verran kuin
itsestä tuntuu hyvältä
- jokainen saa oman tupakummin toisesta vapaaehtoisesta ja
lisäksi on aina työntekijöiden tuki

KUTSU
TERVETULOA YHTEISEEN
NÄE, KUULE, KOHTAAETSIVÄ VANHUSTYÖN
VERKOSTOTAPAAMISEEN
YLIVIESKAN AKUSTIIKKAAN
TIISTAINA 11.06.2019 KLO 13.00-15.00
Ohjelmassa: Työpajatyöskentelyä Ylivieskan
etsivästä ja löytävästä vanhustyöstä, verkostoyhteistyön kehittämistä, keskustelua Hoksaa minut!
- yhteydenottokortin käyttöönotosta ja kiertävästä
kesäkahvilasta.
Tilaisuus on avoin kaikille – julkisen sektorin
toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, omaiset, vapaaehtoiset ja kaikenikäiset asiasta kiinnostuneet.
TERVETULOA mukaan!

maaseuturahasto

Ylivieskan seurakunta
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YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Alina Senja Mariel Björkbacka, Joonas Jeremias
Heinola, Fanni Julia Kristiina Huttunen

Kirkkotalakoot

Kuollut: Anja Marjatta Haapakoski 81 v., Martti Matias Järvinen 75 v., Juhani Aukusti Löytynoja 69 v., Risto Jukka Pekkala
69 v., Esko Tapani Koutonen 59 v., Marko Juhani Nurkkala
48 v.

Kirkkotalakoot tuottaneet vuoden 2019 huhtikuun loppuun
mennessä 654 166 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.

Körttivaellus Törmälässä
Perjantaina 24.5. järjestetään
perinteinen körttivaellus Törmälän luonto- ja virkistyskeskuksen maastossa. Klo 17.30
kahvitarjoilulla alkava ilta jatkuu klo 18 Siioninvirsiseuroilla,
joissa puhuvat Riikka Talvitie
Ylivieskasta ja Ritva Nuorala
Nivalasta.
Seurojen jälkeen lähdetään opastetulle vaellukselle.
Lyhyempi reitti Törmäjärven
ympäri on pituudeltaan noin

4 kilometriä ja pidempi reitti
noin 6 kilometriä. Matkan
varrella on nuotiopaikkoja,
joissa on mahdollisuus omien
eväsmakkaroiden paistoon.
Vaelluksen aikana veisataan
Siionin virsiä.
Vaelluksen jälkeen on Törmälässä mahdollisuus saunomiseen ja iltapalan nauttimiseen. Körttivaellus päättyy
iltahartauteen.

Kynkkärinki etsii
vapaaehtoisia
Kynkkärinki aloittaa toimintansa Ylivieskassa toukokuun
lopussa. Nyt toimintaan haetaan vapaaehtoisia. Mukana
voi olla kerran kesässä tai
useammin, omien mahdollisuuksien mukaan.
Kynkkäringin vapaaehtoiset
avustavat tulevana kesänä
laitoksissa asuvia vanhuksia
ulkoilussa. Toiminta alkaa
toukokuun lopussa ja jatkuu
elokuun alkuun vuoroviikoin
tiistaisin. Paikkoina toimivat
Kotikartano, Suvantotupa,

Terveyskeskuksen Hoivaosasto
ja Sipilän palvelukeskus.
Jos olet kiinnostunut kynkkäringin vapaaehtoistoiminnasta, ota rohkeasti yhteyttä
diakoniatyöntekijä Marjaana
Juolaan p. 044-7118 629. Vapaaehtoiseksi voi myös ilmoittautua kynkkäringin infoillassa
tiistaina 21.5. klo 18 toimitila
Pietarin kokoustila Lydiassa
(sisäänkäynti D). Tervetuloa
mukaan toimintaan, josta saat
hyvän mielen!

Kuva: Marjo Pylväs.

Matkamiehen iltarukous
Jukka Harvalan muistolle
Chorus Vallis-kuoro ja Jouko
Kantolan yhtye esittävät lauantaina 25.5. klo 18 Vielä mä
toivon – Matkamiehen iltarukous –teoksen Raudaskylän
Kristillisellä Opistolla. Esitys
on muistokonsertti heinäkuussa
2018 kuolleen Jukka Harvalan
elämäntyölle musiikin ja erityisesti gospelmusiikin saralla.
Jukka keräsi useita kertoja
ihmisiä laulamaan ja soittamaan yhdessä. Näin syntyivät
alueellisin voimin toteutetut
Afrikkalainen gospelmessu
sekä Laulu yhteisestä leivästä-,
Tervetuloa Tuomas- ja Matkamiehen iltarukous-esitykset.
Jukan ystäväpiiri oli laaja ja
hänen lämmin persoonansa
sai ihmiset liikkeelle tekemään
yhdessä hyvää.
Vielä mä toivon – Matkamiehen iltarukous on Jaakko

Löytyn säveltämä ja sanoittama
teos. Sen toteuttavat Chorus
Vallis-kuoro Soili Aution
johdolla ja Jouko Kantolan
yhtye. Ajatus muistokonsertista
syntyi Jukan kuoroystävien
keskuudessa. Matkamiehen
iltarukous oli Jukalle erityisen tärkeä ja hän oli useita
kertoja kokoamassa väkeä
ja järjestämässä juuri tämän
teoksen esityksiä, viimeksi
syyskuussa 2016 Ylivieskan
kirkon rakentamisen hyväksi.
Tällä kertaa kolehti kerätään
Nivalan herättäjäjuhlien hyväksi.
Jukka itse kirjoitti teoksesta
vuonna 2007 tekemäänsä tiedotteeseen ”Tunnin kestävän
kokonaisuuden jakavat Psalmit
ja matkaajan ajatukset oman
elämänsä kysymysten keskellä.
Teos on ajaton."

YLIVIESKA
26.5. KLO 18
Kulttuurikeskus
Akustiikka

Leppilampi uuden levyn
konserttikiertueella
Akustiikassa
Jukka ja Tove Leppilampi,
Marzi Nyman ja Maria Ylipää
pysähtyvät konserttikiertueella
Ylivieskatalo Akustiikkaan
sunnuntaina 26.5. klo 18.
Luvassa on intensiivinen
ja sielukas konsertti. Neljän
vahvan ja persoonallisen artistin
tulkitsemina kuullaan lauluja
Jukka Leppilammen uusimmalta levyltä Tämä huone, tämä
hetki, ainutlaatuisia versioita
Leppilammen klassikkokappaleista sekä uusia julkaisemattomia lauluja. Konsertissa
kuullaan mm. seuraavia lauluja:

Tyhjä Taulu, Isän oikealle
puolen, Minun käteni soi,
Syksyn nyanssit, Kolme puuta
ja Jumalan Valtakunta tulee.
Jukka Leppilammen uusin
albumi Tämä huone, tämä hetki
-levyn ovat tuottaneet Marzi
Nyman ja Jukka Leppilampi.
Laulujen tekstit ovat syntyneet
yhteistyössä tuttujen sanoittajien kanssa. Leppilampi on
säveltänyt kaikki levyn laulut.
Lippuja (20 e) on ennakkoon saatavissa Akustiikasta
ja kirkkoherranvirastosta.

SEURAKUNNAN VIIKKO
To 16.5. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 17-18 Lapsikuoron harjoitukset rippikoulusalissa.
La 18.5. klo 10 Konfirmaatiomessu Suvannon kappelissa; klo
13 Konfirmaatiomessu Suvannon kappelissa; klo 19 Teneriffa-ilta ja iltahartaus Rauhanyhdistyksellä, Antti Lauhikari.
Su 19.5. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Riikka Talvitie,
Eeva-Kaisa Laakko, Eeva Korhonen, Mieskuoro, Kaatuneitten
muistopäivän seppeltenlasku sankarihaudoille sekä vakaumuksensa puolesta kaatuneitten, kansalaissodan ja karjalaisten muistomerkeille, kirkkokahvit; klo 13 Motoristikirkko Alavieskan Linnakallion Pahkakirkossa, toimittaa Esko Jaatinen,
musiikista vastaa Jaana Yrttiaho ja kumppanit, kirkkokahvit;
klo 14 Uusheräyksen seurat Betaniassa, Ilpo Nurmenniemi;
klo 14 Seurat Siltalan seurahuoneella, Matti Rahja; klo 14.30
Kevätjuhla Rauhanyhdistyksellä, Veli Matti Linnanmäki; klo 19
Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone Lydiassa.
Ma 20.5. klo 10 Näkö-ja liikuntavammaisten kerhon kevätretki
Kalajoelle, lähtö klo 10 seurakuntakoti Marian pihasta ja paluu
n. klo 16.
Ti 21.5. klo 18.30 Sanan ja Siionin kanteleen Toimitalo
Pietarin Bäckman-salissa, mukana Samuel Korhonen, Tapani
Keskitalo ja Tuomo Hirvi.
Ke 22.5. klo 10-12 Perhekerho Törmälässä, makkaranpaisto
mahdollisuus, omat makkarat mukaan; klo 13.30 Hartaus
Sipilässä, Eija Nivala; klo 18 Nuortenilta Merijärven pappilassa, järjestörippikoululaiset osallistuvat; klo 18 Raamattupiiri
kokoushuone Lyydiassa (Suvannon raamattupiiri).
To 23.5. klo 10 Varttuneen väen kerhon, lähetyspiirin ja aamutuvan yhteinen kevätretki Lohtajalle, lähtö klo 10 seurakuntakoti Marian pihasta ja paluu n. klo 16; klo 14 Hartaus Kotikartano IV, Riikka Talvitie; klo 18 Lapsityön kerhojen kevätjuhla
Suvannon kappelissa, Eeva-Kaisa Laakko, Teija Siirtola.
Pe 24.5. klo 17.30 Maakunnallinen körttivaellus Törmäjärven
maastossa alkaa klo 17.30 kahvitarjoilulla ja klo 18 seuroilla
Törmälän leirikeskuksessa, puhujina Riikka Talvitie ja Ritva
Nuorala, seurojen päätyttyä patikointia, saunomismahdollisuus, illan päätteeksi iltahartaus.
Lämmin kiitos kaikille hautausmaiden siivoustalkoisiin osallistuneille!
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
Ti 21.5. klo 18 Kynkkärinki-info Pietarissa (Terveystie 11, ovi
D), kokoushuone Lydiassa. Kaikki toiminnasta kiinnostuneet
mukaan.
LAPSET
Kerhojen kevätjuhla to 23.5. klo 18 Suvannon kappelissa
Pyhäkoulu jatkuu syyskuussa Suvannon kappelilla jumalanpalveluksen saarnan aikana.
RIPPIKOULU
Pe 17.5. klo 18 Iltakirkko Vitiksessä (rippikouluryhmät 5+6
osallistuvat).
NUORET
Pe 17.5. klo 18.30-23 Oloilta Vitiksessä.
Ke 22.5. klo 18.30 K-16 lautapeli-ilta Vitiksessä.
Pe 24.5. klo 18-23 Oloilta Vitiksessä.

LIPUT ENNAKKOON 20 €
Kulttuurikeskus Akustiikasta
tai www.ylivieska.fi/akustiikka
(+ palvelumaksu netistä ostaessa)

LIPUT OVELTA 25 €

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

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.
Muistot eivät pala-kuorodraama la 1.8. klo 19 Lohtajan
kirkossa. Kuorodraama Ylivieskan kirkosta ja sen palosta
kantaesityksenä Lohtajan kirkkomusiikkijuhlilla. Liput 30/20 e
lipputoimisto.fi.

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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Lukijan kuva

Koskiräme Oy

LÖYTÖTAVARAN
HUUTOKAUPPA 22.5.

LIKAKAIVOJEN
TYHJENNYKSET

Ylivieskan poliisiasemalla ke 22.5. klo 17.30
(näyttö klo 17.15). Os. Katajaojankatu 4, sisäpiha.

Kokkolantie 405, Sievi • Puh. 045 185 0405

Onko salaojaremontti ajankohtainen?
Vuokraamme minikaivuria (2500kg),
traileria autoille sekä
pakettiautoa esim. muuttoon.

Lisätietoa: poliisi.fi/oulu

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

Vieskan Konerental
puh. 050 360 7992 / Tuomas

Jo vuodesta 1936.

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

• Asuntokauppojen

Raitatie 8, YLIVIESKA
0400 295 030, 040 768 8351

jounimikkola.com

• KAIKKI LVIALAN TYÖT
• KÄYTTÖ- JA LÄMPÖVESIPUTKISTOJEN
SANEERAUKSET
• Öljypoltinhuollot
• Kauko- ja maalämpöasennukset ja huollot
• Uudiskohteiden LVI-työt

LVI

Hautakoski
Jarkko Hautakoski,
Ylivieska
040 729 8732

Torstai 16.5.2019

Ratapuiston palvelukodissa oli 2.5. Savisillan Lions
ladyjen laulu- ja hartaus tilaisuus, jossa myös kirkkoherra
piti puheen.

Ylivieskan frisbeekarhut
lahjoitti
kiekkoja Sähäkälle
Sähäkkä sai Ylivieskan frisbeekarhuilta frisbeekiekkoja,
jotka ovat vuodelta 2016
tai aiemmin Ylivieskan
urheilupuiston frisbeegolfkentältä löytyneitä kiekkoja.
Ne ovat turhaan odottaneet
omistajiaan. Kiekot tulevat
tarpeeseen, sillä Sähäkän
eri yksiköissä harrastetaan
monipuolisesti vapaa-ajan
toimintoja. Frisbeegolf on
viime vuosina ollut erityisen
suosittua.
Toukokuun puolessa
välissä Sähäkkä järjestää
yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa seitsemättä
kertaa olevan Huhmarin
selviytyjät tapahtuman.
Mukana järjestämässä on
Sähäkän lisäksi Sytyke, Jokilaaksojen tiimi ry, Nivalan
työpajasäätiö ja Jelppiverkko.
Tapahtumassa Sähäkkä ja
frisbeegolfkarhujen edustaja Markku Somero ohjaa
ultimatefrisbeetä muiden

Joni ja Annamaria Ylivieskan Sähäkästä kiittävät Ylivieskan frisbeegolfkarhuja mukavasta frisbeekiekkolahjoituksesta, josta on taatusti iloa innokkaille frisbeegolfaajille.
aktiviteettien lisäksi. Perinteisesti mukana on ollut noin sata osanottajaa.
Tapahtuma on tarkoitettu
nuorille aikuisille.

Coronaria Sähäkkä oy on
nuorten ja nuorten aikuisten
mielenterveyskuntouspalveluja tarjoava yritys. Yksiköitä
on Ylivieskassa, Jyväskylässä,

Oulaisissa ja Rovaniemellä.
Coronaria Sähäkkä Oy on
nykyään osa pohjoismaista
Humana-konsernia.

Vuoden oppilaitos 2019:
Ylivieskan kansalaisopisto
Ylivieskan seudun kansalaisopisto on voittanut
Vuoden koulu, oppilaitos tai
päiväkoti 2019 -kilpailun.
Aktiivinen kansalaisopisto
toimii kaikkiaan noin 70
toimipisteessä Ylivieskassa,
Alavieskassa ja Sievissä, ja

se tavoittaa mittavan joukon
eri-ikäisiä oppijoita.
Palkintoperusteluissa
Ylivieskan seudun kansalaisopistoa luonnehditaan positiivista energiaa
loistavaksi majakaksi, joka
elävöittää aluetta etenkin

talvikaudella ja tuottaa näin
kuntalaisille hyvinvointia.
Vuoden koulu, oppilaitos tai päiväkoti -kilpailun
järjesti ja voittajan valitsi
Opetusalan Ammattijärjestö
OAJ. Ylivieskan seudun
kansalaisopisto palkitaan

16.5. järjestettävässä juhlatilaisuudessa.
Huomionosoitus on
myönnetty vuosittain 1991
lähtien. Voitto on aiemmin
osunut kolmesti Ouluun,
sen eteläiselle alueelle tai
Keski-Pohjanmaalle.
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Ilmavoimat avaa Sun Pampasin

Midnight Hawks. © Aviation PhotoCrew - Geert Van de Put.

Sun Pampas -viikonlopun
aloittaa taidokas ilmavoimien taitolentoryhmä Midnight Hawks, mikä esiintyy Ylivieskan keskustan
taivaan yllä perjantaina klo
16 alkaen. Taitolentoryhmä
tekee näytöksiä kesäaikaan
eri puolilla Suomea ja tänä
vuonna on vuorossa ilahduttaa Ylivieskaa esityksellä.
Ylivieskan jäähalli, Kalajokilaakso areena muuntautuu kesäkuun ensimmäisenä
viikonloppuna festariasuun,
kun Sun Pampas kaupunkifestivaali rävähtää käyntiin.
Jäähallin kattoon ripustetaan tunnelmalliset kaupungin jouluvalot iltojen

tähtitaivaaksi ja areenalle
rakennetaan iso esiintymislava asiaankuuluvan
valokaluston kanssa. Tekniikasta vastaa Tuuparecords
Mikko Mäen johdolla ja
muista järjestelyistä kaupungin kulttuuripalvelut.
Areenan tarjoilupisteistä
vastaa puolestaan Ravintola
Kymppikerho, Ravintola Citrus, Liisankankaan
Jäätelö, Kulttuurikeskus
Akustiikka sekä Popula
Team ry. Virallisena tapahtumailtojen jatkopaikkana
on Ravintola K-25.
Artistikattaus on huikea
molempina Sun Pampas
-iltoina. Perjantai-illan pää-

esiintyjänä on kansainvälistä
uraa luova raskaamman
musiikkigenren yhtye Sonata
Arctica. Alkuillan esiintyjinä
ovat vuoden naissolisti 2018
Emma-palkinnolla palkittu
ja Vain elämää –ohjelmasta
tuttu Evelina sekä ylivieskalaislähtöinen bändi Hullu
Elämä. Lauantaina illan
aloittaa huikea bluesnainen
Erja Lyytinen bändinsä
kanssa, mitä seuraa valovoimainen Laura Voutilainen
yhtyeineen. Lauantai-illan
pääesiintyjänä on legendaarinen Eppu Normaali.
Tervetuloa alkukesän huipputapahtumaan!

Eppu Normaali.

Hullu Elämä.

Laura Voutilainen.

Sonata Arctica.

Erja Lyytinen.

Evelina.

Lukijalta

Tuulivoimalla elinvoimaa Ylivieskaan
Järjestimme 8.5. Ylivieskan Kantokylän kylätalolla
avoimen yleisötilaisuuden
koskien tuulivoimarakentamista ja erityisesti
Ylivieskan Tuomiperän
tuulivoimahanketta. Sen
lisäksi tuulivoimasta ja sen
vaikutuksista on kevään
aikana käyty keskusteluja
eri paikoissa.
Keskustelu aiheen ympärillä on tärkeää. On kuntalaisten ja kuntapäättäjien
etu, että aiheesta voidaan
käydä keskustelua mahdollisimman tarkan tiedon
pohjalta.
Ymmärrän, että tuulivoimapuisto herättää joissakin
kuntalaisissa huolta. Onko
hankkeen vaikutukset alueen
luontoon, ympäristöön ja ihmisiin huomioitu? Entä jäävätkö tuulivoimalat käytön
jälkeen metsänomistajien
kontolle tai rakennetaanko
tulivoimaa verovaroin?
Tuulivoimapuistojen
ympäristövaikutusten arviointi on tarkkaa ja tiukan

objektiivista työtä. Suomessa
on kattava lainsäädäntö ja
osaavat viranomaiset, jotka
varmistavat yhdessä hanketoimijoiden, kuntapäättäjien
ja kuntalaisten kanssa, että
puiston ja voimaloiden sijoittelussa ja voimalatyyppien valinnassa huomioidaan
luontoarvot, ympäristö ja
ihmiset. Erilaiset näkökulmat puntaroidaan laajasti
eri viranomaisten ja alueen
sidosryhmien kanssa siten,
että kaikkien kannalta toimivin ratkaisu löydetään.
Ymmärrän myös huolen
tuulivoimaloiden kohtalosta niiden käyttöiän päätyttyä. Käytöstä aikanaan
poistettavista voimaloista
vastaa tuulivoimahankkeen
omistaja. Yksi tapa turvata
se, etteivät voimalat jää
maanomistajan vastuulle,
on asettaa purkuvakuus.
Tuomiperän hankkeessa
tullaan varmistamaan, että
tuulivoimayhtiö sitoutuu
asettamaan purkuvakuuden,
joka kattaa voimaloiden

purkukustannukset, jos
hanketoimija ei pystyisi
velvollisuuksiaan hoitamaan.
Keskusteluissa on ollut
epätietoisuutta tuulivoimahankkeiden verovaikutuksista. Osalla tuntuu
olevan vanhentunutta tietoa tuulivoiman verotuista.
Nykyisellään tuulivoiman
rakentamiseen ei tarvita
yhteiskunnan tukea. Näin on
myös Tuomiperän puiston
kohdalla. Tuomiperä tuottaa
verotuloa Ylivieskalle.
Kyseessä on merkittävä
investointihanke kunnalle
ja kuntalaisille. Tuulivoimaloiden tuoma kiinteistövero,
maanvuokratulot ja hankkeen työllistävä vaikutus
tuovat tuloja ja elinvoimaa
kunnalle ja kuntalaisille.
Rakennusaikana talousalueelle jäävästä investoinnista
hyötyvät paikalliset rakennusalan yritykset, palveluntarjoajat, majoittajat sekä
ravitsemusalan yritykset.
Kiinteistöverotuloa Tuomiperä tuo käyttöaikanaan

Ylivieskaan noin viisi miljoonaa euroa, ja rakennusaikana talousalueen yrityksille
arvioidaan jäävän noin 10
miljoonaa euroa.
Tosiasia on, että Suomessa tuulivoimarakentaminen
kasvaa lähivuosina tuntuvasti. Onhan tuulivoima
päästötöntä, uusiutuvaa ja
kotimaista energiaa. Tekniikan kehittyminen on
mahdollistanut sen, että
tuulivoimasta on tullut edullisin tapa rakentaa uutta
sähköntuotantokapasiteettia.
Monessa kunnassa, esimerkiksi Iissä, tuulivoimapuistot
on valjastettu elinvoiman
turvaajiksi, ja ne ovat alueillaan merkittävä tulonlähde.
Myös Ylivieskassa on tärkeää, että tuulivoimaa ja sen
vaikutuksia voidaan arvioida
oikean tiedon perusteella.
Kim Tahkoniemi
hankkeen yhteyshenkilö
toimitusjohtaja
TM Voima Oy

Kuva: OX2.
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Viihdekuoro Leijat konsertoi
Ylivieskan Akustiikassa
Ylivieskan kansalaisopiston
kanssa toimiva Viihdekuoro
Leijat ry järjestää kevätkonsertin Kulttuurikeskus
Akustiikassa tämän viikon
lauantaina. Tämä jo reilut
25-vuotta toiminut kuoro
on jo vakiinnuttanut paikkansa alueellamme musiikin
saralla. Tämän keväisen
konsertin nimi on Varjoa
ja valoa ja kappaleet ovat
koostettu sopimaan hyvin
elämän erilaisiin vaiheisiin.
Luvassa on siis 32 henkisen
kuoron esittämänä elämän
kirjo surusta ja ilosta aina
kaikkeen elämän repertuaarin suuriin tunteisiin.
Konsertin kappaleet ovat
pääosin 2000-luvun tunnettuja ja suosittuja kappaleita.
Mukana on myös muutama
vanhempikin biisi, ja lähes
kaikki ovat sovitettuja Viih-

dekuoro Leijalle kuoron
johtaja Susanna Hakalan
toimesta. ”Olen opiskellut
sovitusta aikoinani käydessäni musiiikkialan tutkinnon ja on todella mukava
päästä käyttämään opittuja
tietoja käytännössä. Onhan
se kärsivällistä ja haastavaa hommaa, mutta pidän
todella sen tekemisestä,”
Hakala kertoo.
Nuorin kuorolaisista on
tällä hetkellä 19-vuotias ja
vanhin täyttänyt 74-vuotta,
joten ikähaitari on laaja.
”Pääosa kuorolaisista on
keski-ikäisiä, mutta vaikka
ikähajonta on niin suuri, niin
jollain tavalla samaistumme
tämän yhteisen harrastuksen
vuoksi hyvin yhteen ja meillä
on aivan mahtava porukka,”
kertoo Viihdekuoro Leijat
ry:n puheenjohtaja Kati

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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VIESKAN KANTOJYRSINTÄ

Niko 044 047 3402

www.vieskankantojyrsinta.com

Saarilampi. Hän itse on
ollut Leijat -kuorossa nyt
kahdeksan vuoden ajan. ”Nyt
on tavallaan menossa sukupolven vaihdos, sillä useat jo
tässä pitkään olleet alkavat
pikku hiljaa väistymään. Siksi toivoisimmekin että uusia
ihmisiä innostuisi lähtemään
mukaan, jotta kuorotoiminta
pysyisi jatkossakin virkeänä.
Olemme kansalaisopiston
alaisuudessa, joten uusia
jäseniä otetaan mukaan ja
niin onkin ollut joka vuosi.
Varsinkin nykyisen kuoronjohtajamme aikana, taso on
pysynyt hyvällä tasolla ja
näin ollen olemme pystyneet kehittymään kuorona
hyvillä mielin”. Hakala on
toiminut kuoron johdossa
nyt neljättä kautta.
Konsertti Akustiikassa
kestää väliaikoineen noin 1,5
tuntia ja sen aikana kuullaan
noin parikymmentä kappaletta. Ne ovat siis Leijoille
sovitettuja ja soveltuvat
laajalle kuulijakunnalle.
”Toiveena olisi että myös
nuorempi sukupolvi tulisi
rohkeasti kuuntelemaan,
sillä usein kuorolaulu mielletään hiukan vanhemmille ikäpolville. Konsertissa
kuullaan muun muassa
Egotripin, Juha Tapion

YLIVIESKAN
Kaupunginkirjasto

Jari Loginov

Moottoripyöräilyä
Euroopassa
ke 22.5. klo 18.30
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Seuraava
Vieskan Viikko
ilmestyy
perjantaina
31.5.2019!
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään
tiistaina 28.5.

Pirteä ja iloinen naisporukka huokuu hersyvää energiaa ja harjoituksissa huomaa kuinka heidän kemiansa ovat löytäneet balanssin.
ja Apulannan kappaleita”,
paljastaa Hakala.
Kuoro harjoittelee säännöllisesti tiistaisin Katajan
koululla Ylivieskassa. ”Harjoitukset ovat tiistaisin kello
19 – 20.30 välisenä aikana.
Kuitenkin ennen konsertteja
harjoittelemme useammin,
sillä ohjelmistoa tulee hioa
tiiviimmin. Nämä tilat Katajan koululla soveltuvat hyvin,
sillä ne ovat remontoidut
eikä esimerkiksi mitään

sisäilmaongelmia ole kuten
Jokirannan koululla jossa
aiemmin olemme harjoitelleet,” kertoo Saarilampi.
Tänä vuonna kuoro lahjoittaa osan lipputuloista
mielenterveystyölle. ”Olemme aina pyrkineet löytämään
sopivan hyväntekeväisyyskohteen ja tänä vuonna
mieleemme tuli Ylivieskassa
toimiva Mielikkitalo ry.
Mielenterveysongelmat ovat
yhä kasvava ongelma, joten

koimme että se olisi hyvä ja
toimiva kohde. Tällä tavoin
voimme omalta osaltamme
auttaa muita ihmisiä, laululla on voimaa.Toivommekin että mahdollisimman
moni tulisi kuuntelemaan
konserttiamme ja nauttimaan lämminhenkisestä
tilaisuudesta kanssamme,”
toivottavat Saarilampi ja
Hakala lopuksi.
Elina Kytökorpi
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Vapaaehtoistyöllä
ulottuvuutta arkeen
Vapaaehtoistyötä tekevä Sari
Pelttari on perheellinen työssä
käyvä ylivieskalainen ja hän
on koulutukseltaan sairaanhoitaja. Hänen vapaaehtoistyöhön kuuluvat Ylivieskan
Vapaapalokunnan naisosastolla
toimiminen ja lisäksi hän on
Autoliiton Kalajokilaakson
osaston sihteeri. Työuraa hänelle on kertynyt päivystystyöstä,
psykiatriasta, lastensuojelusta
ja tällä hetkellä hän on töissä
etsivä vanhustyössä, joka on
Yhteisestä ovesta ry:n hanke eli
liittyy Tuokiotuvan toimintaan.

Vapaaehtoisen
pelastuspalvelun toiminnassa
Ylivieskan VPK:n naisosaston
toiminnassa Pelttari on ollut
jo kuuden vuoden ajan, tällä
hetkellä hän toimii osaston vetäjänä. ” Naisosastotoimintaan
soljuin mukaan, kun mieheni
oli aktiivinen hälytysosastossa
ja tutustuin toimintaan sen
kautta.Vapaaehtoistoiminnan
aloitin kyllä jo paljon aiemmin, kun Ylivieskassa toimi
nuorisokahvila Open Doors,”
Pelttari kertoo. ”Naisjaos-

to kokoontuu vaihtelevasti,
riippuen hieman kaudesta.
Pidämme niin sanottuja lehtileike-iltoja, jolloin keräämme
arkistoitavaksi Jokipelastuksen
toimintaan liittyvät lehtijutu.
Lisäksi olemme osallistuneet
miehistön hälytysmuonituksen
järjestämiseen ja naisille on
omia koulutuspäiviä , joissa
saamme alkusammutuskoulutusta, ensiapukoulutusta
ja muuta pelastustoimeen
liittyvää.
Kokoontumiset kestävät
muutamasta tunnista päivän
kestäviin tapahtumiin ja joskus
viikonlopun mittaisiin koulutuspäiviin. Koskaan ei ole tullut
tunne siitä, että kestäisivät
liian kauan. Tässä korostuu
juuri se vapaaehtoisuuden
mahdollisuus valita mitä tekee
ja milloin. Naisille on myös
valtakunnallisia koulutuksia ja
jopa pelastustoimeen liittyvä
kilpailutapahtuma kesäisin.
Ylivieskassa toimii naisosaston lisäksi nuoriso-osasto ja
miesten hälytysosasto.”
Autoliiton Kalajokilaakson
sihteerinä Pelttari on toiminut
vajaa vuoden verran. ”Autoliiton sihteerinä toimiminen on
puolestaan enemmän pape-

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu eli Vapepa on suomalainen
vapaaehtoistyöhön perustuva 53 järjestön yhteenliittymä.
Verkoston koulutetut hälytysryhmät tukevat viranomaisia
muun muassa kadonneiden etsimisessä sekä ensihuollossa
eli pelastustoiminnan jälkeisessä auttamisessa. Vapaaehtoinen
pelastuspalvelu perustettiin vuonna 1964.
Tarve vapaaehtoisen pelastuspalvelun luomiselle huomattiin
1963, kun toukokuussa muoniolainen viisivuotias tyttö katosi
kotipihaltaan maastoon. Etsintöihin osallistui enimmillään
viranomaisten lisäksi jopa tuhat vapaaehtoista. Suuretsinnät
päättyivät surullisesti, kun tyttö löydettiin kuolleena kolmetoista
päivää katoamisen jälkeen. Tapaus herätti vaatimuksen siitä, että
Suomeen perustettaisiin organisaatio, joka huolehtisi etsintöjen
kokonaisvaltaisesta organisoinnista viranomaisten tukena.
Vapepan verkosto kattaa nykyisin koko Suomen. Hälytysryhmiä on 1 500 ja vapaaehtoisia noin 10 000 (tilanne OHTOssa 19.12.2018). Vapepan toiminnan rahoittavat Sosiaali- ja
terveysjärjestöjen avustuskeskus ja Suomen Punainen Risti
(SPR), joka toimii yhdysjärjestönä ja koordinoi toimintaa. Muut
koordinaatiojärjestöt ovat Suomen Meripelastusseura (SMPS)
ja Suomen Lentopelastusseura (SLPS). Lähde: Wikipedia.

Aakula Zaja, Alamikkelä Joona, Anttila Jenni, Halmetoja
Vivian, Hannula Sini, Heiska
Heikki, Hietala Melissa, Hietala Weera, Hilli Roosalotta,
Himanka Reetta, Hintsala
Eerika, Immonen Arttu,
Isopahkala Annele, Isopahkala
Maiju, Isotalus Jenna, Jaakola
Silja, Jokelainen Anni, Jokitalo
Eerik, Junno Markus, Jutila
Ella-Maria, Jutila Hilda, Jämsä
Eetu, Järvelä Henna, Järvenpää
Jimi, Kalajanniska Sara, Kallio

Lauri, Kantola Jenna, Knuutila
Tekla, Kokkoniemi Henna,
Korhonen Laura, Kosunen
Jenna, Krapu Oona, Kujala
Juho-Pekka, Kulju Anna,
Lehtola Juulia, Leppikangas
Emmi, Leppälä Henriina,
Lesell' Iida, Löytynoja Atte,
Löytynoja Maija, Marjakangas
Thomas, Mikkola Joona, Myllylä Olivia, Mäkipää Heidi,
Männistö Siina, Nukari Arlene, Paananen Eemil, Partti
Noora, Perkkiö Niko, Perälahti
Annika, Piippo Tessa, Pylväs

Apteekkarin kynästä

SUOJAUDU
AURINGOLTA –
APTEEKKI AUTTAA

Päinvastoin kuin ennen luultiin, auringonsäteet eivät ole
erityisen terveellisiä. Auringonvalo sisältää ihoa vahingoittavaa UV-säteilyä, joka koostuu osista UVB ja UVA.
Nimenomaan UVB aiheuttaa ihon palamisen: isoina
annoksina se polttaa ihon rakkuloille. UVA vanhentaa
ihoa, kun ne rappeuttaa sidekudosta. Vakavin terveysriski
on se, että UV-säteily (erityisesti ihon toistuva palaminen)
altistaa erilaisille ihosyöville. Ihotyyppi vaikuttaa ihon
auringon sietoon aika paljon. Suurin osa suomalaisista
on ihotyypiltään kohtuullisen helposti palavia ja huonosti
ruskettuvia.

rien pyörittelyä. Toki siinäkin
on koulutusmahdollisuuksia
liittyen autoiluun ja liikenneturvallisuuden kehittämiseen.
Näissä molemmissa vapaaehtoisjärjestö toiminnoissa on
yhteistä kuuluminen Vapaaehtoisen pelastuspalvelun eli
Vapepa:n toimintaan.”

Vapaaehtoistyö
palkitsee
Pelttari suosittelee vapaaehtoistoimintaa jokaiselle, joka
on innokas osallistumaan yhteisten asioiden hoitamiseen ja
niistä tiedottamiseen.” Lisäksi

omien vahvuuksien ja ammattitaidon käyttäminen muiden
hyväksi on antoisaa. Oma
vapaaehtoistyö varmasti jatkuu,
mutta missä määrin, niin sitä
on vaikeaa arvioida. Siihen
vaikuttavat omat työkuviot,
perhetilanne ja tietysti myös
terveydentilanne. Mielestäni
vapaaehtoistyö on tuonut
hurjasti uusia ulottuvuuksia
omaan arkeen. Uusia oppeja,
uusia ystäviä ja itselle henkistä
hyvinvointia, jos kiinnostusta
riittää niin ei muuta kuin
aloittamaan,” kannustaa Pelttari
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.

Uudet ylioppilaat
Ylivieskan lukio
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Tuukka, Raittila Luukas, Rautio Marena, Reijonen Sari,
Ruotanen Venla, Rutanen
Tuukka, Ruuska Elias, Ruuska
Konsta, Saari Säde, Sakko
Tanja, Salmela Janita, Salo
Tuomas, Salonsaari Matias,
Santapakka Julia, Sarja Sara,
Sorvisto Reeta, Sorvoja Aki,
Säkkinen Sampo, Takkunen
Salla-Riina, Typpö Helena,
Tyrväinen Anna-Reeta, Valli
Albert, Vuolle Antton, Vuolteenaho Paavo, Ylimäki Stefan,
Yrttiaho Simeon.

Raudaskylän
lukio

Järvelä Sofia Nivala, Kaunisvesi
Jessika Ylivieska, Marjakangas
Liisa Ylivieska, Nuosmaa Lea
Sievi, Nykänen Topias Nivala,
Nykänen Eetu Ylivieska, Ojala
Janette Haapajärvi, Pajala
Aapo Ylivieska, Talus Virpi
Alavieska, Tuomaala Tomi
Oulainen.

Ihoa ei kannata ehdoin tahdoin polttaa, joten on viisasta
viihtyä varjossa. Jo 10-15 minuuttia auringon paahdetta
saattaa riittää ihon palamiseen. Auringossa oleskelua on
vältettävä ainakin keskipäivän hetkinä, jolloin säteily
on voimakkainta. Peittävää vaatetusta olisi hyvä käyttää
kesähelteilläkin. Erityisesti veden äärellä on auringolta
suojauduttava. Myös aurinkolasien käyttöä suositellaan:
ne auttavat häikäisyyn ja lisäksi suojaavat silmäluomia ja
silmänpohjia auringolta.
Koska kukaan ei voi auringolta täysin paeta, kannattaa
käyttää aurinkososuojatuotteita. Niitä on apteekissa laaja
valikoima, eikä kyse todellakaan ole turhuuden markkinoista vaan terveydestä ja sen vaalimisesta. Tuotteita
on eri ihotyypille tarkoitettuja, testattuja ja turvallisia
ainesosia sisältäviä, ja usea on hajusteeton. Perinteisten
voiteiden lisäksi saatavana on esimerkiksi suihkeita ja
puikkoja. Tuotteet sisältävät joko kemiallisia tai fysikaalisia aurinkosuoja-aineita (tai molempia, jolloin tuote
on tehokkain). Kemiallinen suoja muuttaa auringon
säteilyn iholla lämmöksi, ja fysikaalinen suoja heijastaa
auringon säteitä pois. Suojakerroin kuvaa tuotteen tehoa.
Apteekki auttaa valitsemaan laajasta valikoimasta oikeat
aurinkosuojatuotteet. Eräät lääkkeet saattavat herkistää
ihoa UV-säteilylle, jolloin iho voi palaa tavallistakin
helpommin. Apteekin neuvojen avulla osaat varautua
näihin tilanteisiin.
Yleensä aurinkosuojaa käytetään liian vähän ja liian harvoin.
Suojatuotetta olisi käytettävä kesällä aina ulos lähdettäessä
15-30 min ennen lähtöä, ja sitä on myös lisättävä 2-3 tunnin
välein, jos auringossa oleilu jatkuu. Erityisen tärkeää on
huolehtia lasten aurinkosuojauksesta. Alle 2-vuotiaiden
lasten aurinkosuojaus on tehtävä pääsääntöisesti suojaavalla
vaatetuksella ja varjossa oleskelemalla. Vähän isommille,
alle 6-vuotiaille lapsille käytetään ensisijaisesti heille
tarkoitettuja aurinkosuojatuotteita, joita on muistettava
lisätä ulkoilun pitkittyessä ja aina uimisen jälkeen.
Jos iho on kuitenkin päässyt auringossa palamaan, sitä voi
hoitaa hydrokortisonia sisältävillä lääkevoiteilla. Hoidon
jälkeen kosteuttava ja viilentävä lääkeetön voide nopeuttaa
ihon parantumista. Apteekin tuotteilla ja neuvoilla hoito
on tehokasta ja turvallista. Apteekissa myös kerrotaan,
jos itsehoito ei auta ja on käännyttävä lääkärin puoleen.
On tunnettua, että D-vitamiinia syntyy ihossa auringonvalon vaikutuksesta. Nykytietämyksen mukaan on
kuitenkin turvallisinta suojautua auringon valolta ja saada
tarpeellinen D-vitamiinitäydennys suun kautta lääkkeestä
tai ravintolisästä.
Nautitaan keväästä ja pian alkavasta kesästä – ihoa
polttamatta!
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan Ykkösapteekki

Kulttuuri
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Stina Jackson: Hopeatie
Hopeatie oli pääsuoni, joka
liitti hänet laajaan pienempien suonten verkostoon, ja
hiussuoniin, jotka levittivät
haarojaan sisämaahan päin.
Siellä oli umpeenkasvaneita
tukkiteitä,moottorikelkkareittejä ja vanhoja kinttupolkuja,
jotka kiemurtelivat autioituneiden kylien ja kutistuneiden
taajamien halki. Siellä oli
järviä, jokia ja pieniä ärhäköitä puroja, jotka virtasivat
sekä maan alla että päällä.
Huuruisia soita, jotka levisivät kuin vuotavat haavat ja
mustasilmäisiä lampia vailla
pohjaa. Jos niiltä tienoilta
halusi etsiä kadonnutta, siihen
kuuluisi ihmisikä.
Lelle eli Lennart Gustafsson
oli jättänyt 16-vuotiaan
tyttärensä Linan bussipysäkille, mutta Lina ei ollut
koskaan astunut bussiin
vaan oli kadonnut. Kolme

vuotta myöhemmin poliisi
oli jo lopettanut aktiiviset
etsinnät, mutta Lelle ei ole.
Mies ajeli vieläkin yökaudet
Hopeatietä pitkin etsimässä
tytärtään. Yhtään hylättyä taloa, kellaria, aittaa,
navettaa ei jäänyt häneltä
tutkimatta.
Lellen mielestä tytär
ei ole kuollut ja tämä saa
hänet lähtemään joka päivä
liikkeelle.
Anette Linan äiti puolestaan loi Facebook- sivun
Linalle ja järjesti tapaamisia
ja antoi haastatteluja.
Hän myös järjesti Linan
katoamisen vuosijuhlia.
Linan katoamisen jälkeen
hän myös erosi Lellestä ja
muutti yhteen Thomaksen
kanssa, joka oli hänen toimintaterapeuttinsa.
Kolmas henkilö kenen
elämästä kerrotaan kirjassa
on Meja, tyttö joka muuttaa

äitinsä Siljen kanssa etelä-ruotsista Glimmersträskiin Torbjörnin luo, jonka
Silje on tavannut netissä.
Paikkakunnalla ei todellakaan ole mitään tekemistä,
mutta Meja löytää järven
rannalta veljekset Göranin,
Pärin ja Carl-Johanin.
Meja alkaa kulkemaan
poikien seurassa ja rakastuu
nuorimmaiseen Carl-Johaniin.
Koska Mejan välit äitiinsä
eivät ole kovin hyvät tytär
muuttaa asumaan Carl-Johanin perheen luo heidän
maatilalleen Svartsjöhön.
Meja otti repun mukaansa,
meni kuistille ja paiskasi
oven perässään niin, että
kuulosti kuin koko röttelö
kaatuisi. Hän käveli suoraan
Carl-Johanin luokse, työnsi
kottikärryt syrjään ja tarttui
lujasti tämän ranteeseen. Hän

kuuli miten sanat virtasivat
kuin itsestään:
- Vie minut pois täältä.
Nyt heti.
Kirja saa uusia juonenkäänteitä kun Arjeplogissa
katoaa 17-vuotias tyttö
Hanna Larsson.
Liittyykö tämä katoaminen myös Linan katoamiseen.
Tyttö hengitti syvään ja
yritti salata mieheltä miten
hytisi kylmästä. Hän seisoi
aivan hiljaa ja kuunteli,
muttei kuullut muuta kuin
tuulen kuiskeen männyissä.
Hän mietti mahtaisiko kukaan kuulla, jos hän huutaisi.
Hän tunsi huudon alkavan
kummuta rinnasta, muttei
uskaltanut päästä sitä ilmoille.
Kirjan tunnelma oli alusta
alkaen jotenkin kalsean

kylmän tuntuinen. Juonessa
pysyi hyvin mukana ja kirjan luki ahmimalla alusta
loppuun asti. Kirjassa myös
samastui hyvin kaikkiin
asianosaisiin henkilöihin,
sillä kirjailija kuvasi heidät
todella tarkaan ja yksityis-

kohtaisesti, kuten myös
talot ja Hopeatien sekä
Glimmersträkin ympäristön.
Suosittelen kaikille jännityksen ystäville.
Eira Someroja

Järjestötoiminta
Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa
Lukkarinkatu 1. www.facebook.com/tuokiotupa,
puh 044 987 2896 / 044 987 2895.
Tuokiotupa on Ylivieskan keskustassa sijaitseva, ikäihmisten yhteinen
kohtaamispaikka, jossa on matala kynnys kaikkien tulla. Tuokiotupaa
pyörittää Yhteisestä Ovesta ry. Toimintamme on puolueetonta, sitoutumatonta ja kaikille ikäihmisille avointa. Tupa on auki joka päivä:
ma-pe klo 9-16, la-su ja pyhisin klo 11-16.

Viikkotuokiot:
Ma klo 10-11.30 Kuntosalivuoro Kotikartanossa.
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 16.5. klo 15 Muistikummituokio - asiaa muistisairaan
kohtaamisesta sekä aivoterveydestä. Muistiasiantuntija Anna-Kaisa Syrjälä, Keski-Pohjanmaan Muistiluotsi
Ke 22.5. klo 13-15 Raudaskylän SenioriKahvila avoinna –
kts. ohjelma.
To 23.5. klo 9 Keväinen kokopäivän retki Raahenseudulle!
Ohjelma tuvalla.
Ma 27.5. klo 10.15 Lähdetään yhdessä Kotikartanoon laulamaan. Yhteiskyyti tuvalta. Klo 12 Porukkalenkki vierailee
Mauno Koiviston puistossa. Osmo Anttila kertoo ja esittelee
kasvillisuutta. Lähtö klo 12. Tervetuloa mukaan, väsykahvit
kaikille osallistujille
Ti 28.5. Ei keskustelutuokiota. Jatketaan syyskuussa.
Ti 4.6. klo 13.30 Yhteisestä Ovesta ry/TUOKIOTUVAN
viisivuotisjuhla Savelan ns. Yhteiskuljetus tuvalta klo13. Juhla
on avoin kaikille. Tervetuloa!
Ti 11.6. klo 13-15 Näe, kuule, kohtaa! – etsivän vanhustyön
verkostotapaaminen Akustiikassa. Tilaisuus on avoin kaikille
– julkisen sektorin toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, omaiset,
vapaaehtoiset ja kaikenikäiset asiasta kiinnostuneet. Suunnitellaan mm. Hoksaa minut! - kortin käyttöä ja kiertävän
kesäkahvilan pysäkkejä ja palveluita eri puolilla Ylivieskaa.
TERVETULOA mukaan!
Tapaamisiin Tuokiotuvalla, tervetuloa!

SenioriKahvilat, Ylivieska

SenioriKahvilat/Kylätuvat ovat Ylivieskassa sijaitsevia, varttuneelle
väelle suunnattuja yhteisiä kohtaamispaikkoja, joissa on matala kynnys
kaikkien tulla kahvittelemaan ja tapaamaan muita. Toivomuksesta
myös järjestettyä ohjelmaa. Toiminta on puolueetonta, sitoutumatonta ja
kaikille ikäihmisille avointa. Toiminnasta vastaa Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa yhdessä kyläyhdistysten kanssa. Tiedotamme toiminnasta tällä
palstalla, muutokset mahdollisia. Tiedotusta myös mm. kyläyhdistysten
ja Tuokiotuvan facebook-sivuilla. Tiedustelut, lisätiedot puh: 044 987
2895 ja 044 987 2895. Tervetuloa mukaan!

SENIORIkahvilat avoinna vielä toukokuussa ennen kesätaukoa – kesäkuussa KYLÄPÄIVÄ:
Ke 22.5. klo 13-15 Raudaskylän SenioriKahvila Iidan kammarissa avoinna – ihana kevät! Tänään mukana kaupungin
liikuntapalveluiden LiikuntaVinkkari opastamassa sopivaan
liikuntaan. Sään salliessa ollaan myös ulkona Rauskin puistossa,
sytytellään nuotiopaikalle tulia ja paistellaan makkaraa. Ensin
kuitenkin aloitellaan Iidan kammarissa, tervetuloa! Soita 044
987 2896, jos tarvitset kyytiä.
Ti 18.6. klo 14-16 Kesäinen Kyläpäivä Tuokiotuvalla. Ohjelmaa. Tarjoilua. Tervetuloa! Jos tarvitset kyyditystä, ole hyvä
ja soita puh 044 987 2859 ja 044 987 2896. Kyyti järjestyy!
HUOM! HEINÄ-ELOKUUSSA:
Liikkuva SenioriKahvila kiertää kylillä ja eri kaupunginosissa 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!

Jaakola-sukuseura ry.

Vuosikokous to 30.5.2019 klo 14.00 Riikka ja Juha Yli-Kotilalla
Kotirannantie 8, Ylivieska. Esillä sääntömääräiset asiat
Tervetuloa! Hallitus

Ylivieskan Martat ry

Marttojen juhlavuoden huipennus
MARTTATORI
Senaatintorilla La 14.9.2019. Eiköhän mennä porukalla katsomaan, kun Senaatintori täyttyy Martta-energiasta. Katso
lauantain ohjelma Marttojen sivuilta tai viimeisimmästä
Martta-lehdestä. Lähdemme junalla pe-aamuna ja palaamme
la-illalla. Sitovat ilmoittautumiset kyydin ja majoituksen vuoksi
22.5 mennessä puh. 044-3317310.
Hyvää ja lämmintä kesää kaikille martoille!

Ylivieskan seudun kansalaisopiston
oppilasyhdistys ry.

Ylivieskan seudun kansalaisopiston oppilasyhdistys ry:n
VUOSIKOKOUS
keskiviikkona 22.5.2019 klo 16.00 kansalaisopiston toimistolla,
Vierimaankatu 3. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
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.

Myydään

2 kpl hormeja 1500 x
130 (ruostumaton) sekä
piipun hattu. Tarjoa puh.
040 559 1514.

Vuokrattavana

Hissillisessä kerrostalossa
siisti saunallinen yksiö 34,5
m2 + lasitettu parveke länteen päin. Vapaa 1.6 alkaen.
Luottotiedot tarkistetaan
ja 1kk vakuus vaaditaan.
Ostetaan
Soutuvene Kaisla, Lohi, Tarkemmat tiedustelut
Näpsä, Terhi. Puh: soittamalla p. 040 842 0762.
040 706 1749.
Vuokrataan uudenveroinen
Vuokrattavana 32,5m² yksiö keskustan
läheisyydestä. Vuokra 500€/
Vuokrattavana saunallinen
kk, sis. lämpö ja autopaikka.
kerrostaloyksiö Ylivieskassa,
Vapaa 1.6. 044 582 4232.
37m2. Lasitettu parveke. Virastokatu 7 (Pikku Pietari).
Uudistetussa k-talossa 1-k
Lähempiä tietoja numerosta
päätyhuoneisto 2 h+ k 57m2,
040 823 8591.
lasitettu parveke etelään.
Huoneisto on täysin remontoitu, keittiökalusteet ja
Ilmoitus Vieskan Viikossa
koneet mm. astianpesukone.
huomataan!
Puh. 050 446 7870.

Viihde

Torstai 16.5.2019
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Ristikoiden vastaukset sivulla 8.

Yhteystiedot
Postiosoite:

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

Etusivu
Sisäsivut
Takasivu

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

Puhelin:

040 5300 600 (klo 10-17)

Järjestöpalsta

20 €/kerta

Sähköposti:

toimitus@vieskanviikko.fi

Rivi-ilmoitukset Ilmaiset yksityishenkilöille

Materiaalin
toimitus:

Marko Virkkula
ilmoitukset@vieskanviikko.fi

Internet:

www.vieskanviikko.fi

Päätoimittaja:

Sitoutumaton kaupunkilehti
Ilmestyy torstaisin
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5. Jolly Jumper.
6. Tel Avivissa.
7. 14 %.
8. 1991.
9. Koko maapallossa rauta.
Maankuoressa happi.
10. Solid-State Drive.
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1. Seitsemän (sekä kaksi
valo-ohjattua tasoristeystä).
2. 55.
3. Neljä: Kalajoki, Merijärvi,
Oulainen ja Ylivieska.
4. Pelle Miljoonan "Villi
lapsi".
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Kuka mitä häh -vastaukset
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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.

12

Torstai 16.5.2019

.
Var i paket it

-15%

HUUTOKAUPPA
LA 25.5. KLO 11
Ei hätää! Tämän helpommaksi se ei enää mene:

Tarjous voimassa 31.5.2019 asti.

Tuokaa likaiset mattonne
Kirppis Ruususeen,
Viljavarastontie 1

Mattonne pestään
ja kuivataan
(vesipesu 30 asteessa)

Mattonne kuljetetaan
pesulaan keskiviikkoisin

Saatte tekstiviestin kun
mattonne on noudettavissa

Meklarina Ylivieskassa Aki

Näyttötunti
klo 9
Huutokauppa
klo 11
Heli
Paikalla Aki,
ja Markku!

Pesuhinnat maton koosta
riippumatta VAIN:

.
Ka. r kkainen
PARTURI KAMPAAMO

Prisma

Prisma-keskus puh. 010 327 2072 Palvelemme ma-pe 9-19, la 9-16
Kärkkäinen puh. 010 327 2046 Palvelemme ma-pe 9-19, la 9-16
Varaa aikasi netissä: www.hairlekiini.ﬁ

RÄSYMATTO

12,-

KAIKKI
MUUT
MATOT

25,-

Myydään mm. malliryhmiä, kodinkoneita,
jopa kokonaisia keittiöitä ja paljon muuta.
Tule mukaan huutamaan!

Osoite: Omega-keittiöiden myymälä,
Ruutihaantie 13 Ylivieska

www.vieskanviikko.fi
Tule mukaan toimintaan!
Tulossa
RIKSALUOTSIKOULUTUS
SU 19.5. KLO 13.00-16.00
Paikka: Liikuntakeskuksen
kokoushuone. Koulutus on
maksuton. Ilmoittautumiset ja
tiedustelut 040 118 2459
Pyörällä kaiken ikää -toiminta
mahdollistaa liikuntarajoitteisen kansalaisen
osallistumisen oman
yhteisönsä tapahtumiin ja
ympäristöön.
Ylivieskan kaupungin
Vanhusneuvosto

KUN MAALAAT, MAALAA KUNNOLLA
PANU+

NORDICA EKO

Panun jo yli 50 vuoden
kokemus kertoo kaiken.
Se kestää!

Kaksiteho akrylaatti tekee
Nordica Ekosta
kestävimmän ulkomaalin.

87,50 /9l +sävy

99,00 /9l +sävy
Verkossa:

Ruutihaantie 15, 84100 Ylivieska puh. (08) 424 791
Avoinna: ma – pe 8-17, la 9-14

kauppa.kokotila.fi
kokotila.fi

Autamme Sinua maalin tyypin
ja värin valinnassa joka päivä.
Mutta voit mypös lukea tai
katsoa verkosta neuvojani
YouTube KOKO TILA tai
blogeista kauppa.kokotila.fi

