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

AVOINNA:
ma-pe 7.30-16.30
la 9.00 – 13.00
TERVETULOA!

HYVÄ SUOMI!
SUOMILEIJONA
riipus - terästä

49€

Hammasproteesit,
pohjaukset, korjaukset
suoraan tekijältä

Suositut SOLMION(49,00)
PIDIKKEET
€ terästä
Esim.
YO- Kaunis YO-KUVAKEHYS
lyyria lyyralla

39

facebook.com/
PihaJaPuutarha

www.pihajapuutarha.fi

Kelloseppä, valokuvaukset, tietokonehuolto,
nettisivujen teko, käsinkaiverrus

Aikamestarit

Rautatiekatu 13B11 (Halpa-Hallin vaateos. kiinteistö)

Kasvivalikoima runsaimmillaan

Puh. 0400 858 351 • www.aikamestarit.com
Toyota Corolla 1.6 VVT-i SOL
Wagon met.viin.pun,
tosi hyvä

-06

Lexus LS400 V8 Autom
Met. musta, ilmajouset,
huippuyksilö

-98

5.900€
9.900€

Hedelmäpuut, marjakasvit, koristepensaat, ruusut ja
monivuotiset kukat sekä havu- ja lehtipuut

TEEMANA
LIIKENNE
JA AUTOILU

Upeat kesäkukat ja kukka-amppelit
Upeat Ylioppilas- ja
valmistujaiskukat!

Laatua läheltä Tervetuloa!

PALVELEMME: ARK klo 9-20 LA klo 9-18 SU klo 10-16

-11

10.800€

Honda CR-V 2.2i CTDi Comfort -07
Met. beige, tosi hyvä.
uudempi malli

5.600€

Toyota Corolla 1.4 VVT-i HB
Linea Terra 173 tkm, 1 om,
5-ov, hyvä, uudempi malli

-02

Volvo S80 D5 Autom.
Met. harm.
Erittäin hyväkunt.

-02

3.900€
2.500€

AUTOKAUPPAA
AVOIMIN KORTEIN
Myös vaihto ja rahoitus
Myös ilt. ja viikonloppuna

www.seponkulta.fi

Kauppakeskus Kärkkäinen, YLIVIESKA
Rantakatu 8 ja PRISMA keskus, KOKKOLA

Puh. 050 558 3238 • www.viihdekeskushippu.fi

Rautatiekatu 15, Ylivieska
Torin laidalla katutasossa
www.ehtkomujarvi.fi

0400 562 393

Sepon Kulta 26 €

Tervetuloa toivottaa Paula, Lissu, Anne ja Meliina

AJANVARAUS PUH. 044 2660 660

Honda CR-V 2.2i DTEC
Eleg Lifestyle
Neliveto, met. rusk, hieno

SE PALVELEVA PUUTAVARALIIKE!

Pokelantie 1
Alavieska

Avoinna pe 31.5. klo 21–02,
la 1.6. klo 21–02

TUULA KOMUJÄRVI
28x120 Lehtikuusi

YLIVIESKAN
YKKÖSAPTEEKKI

Puistotie 4, Toholampi
www.auto-assa.com

+

KESÄAUKIOLOAJAT

Aukioloajat voimassa 1.6.–31.8.

UIMAHALLI

MA-TO 13–20
PE 13–18
LA 12–18

(LA SULJ. 6.7.–10.8.)

URHEILUSALIT ja
SQUASHHALLI

Tilat avoinna aamusta
iltaan. Varaukset 044
4294 472

Aamu-uinnit jatkuvat
KEILAHALLI
KE 6:30–8:30
Suljettu 31.5.–18.8.
Juhannusviikolle saakka
HUOM! Uimahalli
suljettu huoltotöiden
ajaksi 15.-21.7.

Kesällä
salivuorot
puoleen
hintaan!

KESÄN VESIJUMPAT:
 KESKIVIIKKOISIN 5.6.–
19.6. klo: 8.30 ja 9.00
Ohj. maksu 1,50e/krt. +
uintimaksu

Jumppiin ei tarvitse
ilmoittautua

Tervetuloa mukaan!

Aurinkoista kesää!

LAKKIAISJUHLA

Ylivieskan Liikuntakeskuksessa
lauantaina 1.6.2019 klo 10.00.
Tervetuloa!
Rehtori

Ylioppilaiden kenraaliharjoitus perjantaina klo 18–19
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Pääkirjoitus
Kävin ensimmäistä kertaa
eläissäni huutokaupassa
viime viikolla. Kyseessä
oli Ylivieskan poliisilaitoksen huutokauppa, joka
järjestetään säännöllisen
epäsäännöllisesti. Useana
vuonna tarkoituksenani on
ollut mennä katsomaan, mitä
kaikkea ihmiset ovat hukanneet, mutta eivät koskaan ole
kyselleen sitä löytötavaroista.
Huutokauppaa ennen oli
varttitunti aikaa katsella
huudettavia tavaroita, tosin
se vartti meni lähes jonottaessa, sillä porukkaa oli
runsaasti paikalla, arvioisin
että ainakin sata henkilöä.
Eniten huudettavina oli
polkupyöriä, niitä oli vähintään kuusikymmentä
kappaletta. Lisäksi oli pari
rollaattoria, kompressoreita,
kelloja, koruja yms. Huutokauppa käytiin ulkona
ja harmittavasti sade ei
unohtanut saapua paikalle.
HHH
Onneksi rakennuksen lipan
alle mahtui suuri osa paikalla
olleista, mutta moni sai ko-

Nimipäivät

lean kevätsateen päällensä.
Hyvin jouhevasti huutokauppa eteni ja esimerkiksi
polkupyörissä hintahaitari
oli eurosta reiluun sataseen.
Hyvä että tavarat kuitenkin
päätyivät uusiin koteihin
ja poliisin kassaan kilahti
euroja. Myös liikennepuistossa järjestettiin vanhojen
polkuautojen huutokauppa,
siellä en ehtinyt käymään,
mutta toivottavasti autot
saivat uudet tyytyväiset
omistajat. Niin ja kävihän
täällä itse huutokauppakeisarikin, joten viime aikoina
on päässyt kyllä huutamaan
mikäli sellaisesta pitää. Itse
en kyennyt sinne paikalle,
sillä podin kauden ensimmäisen flunssani viime viikolla, mutta onneksi se on
nyt selätetty.
HHH
Europarlamenttivaalit joutuivat siirtymään varjoon
kun kilpailussa oli mukana
jääkiekon maailmanmestaruuskisat ja onneksi hyvin
kävi ja voitto tuli Suomeen!
Sitä ei kisojen aluksi ehkä

uskaltanut toivoakaan, mutta
kun pelit etenivät hyvin,
myös voitonkiilto silmissä
lisääntyi. Ja lopputulos oli
mitä loistavin, hyvä Suomi!
Tämä viikko oli rikkonainen
johtuen helatorstaista ja
siitä syystä myös Vieskan
Viikko jaetaan perjantaina.
Seuraavan lehden jälkeen
onkin pieni kesätauko, sillä
juhannus olisi juuri osunut
ilmestymisajankohdalle.
Juuri kun valmistujaisjuhlahumusta päästään, niin
ensi viikonloppuna Ylivieskan valtaa Sun Pampas- ja
Yhessä! –tapahtumat. Toivottavasti väki osaa lähteä
liikkeelle, jotta kyseiset
tapahtumat pysyisivät alueen
tapahtumakartalla. Myös
Sun Pampas –puistokonsertti järjestetään tänä kesänä. Sillähän on jo pitkät
perinteet, joten toivottavasti
tänä vuonna ilmat suosivat
kuuntelijoita.

koulunsa päättäviä. Harmillisesti säätiedotuksissa ei
luvata kovinkaan kummoista
ilmaa, mutta onneksi näyttää
siltä että sateilta vältyttään.
HHH
Vieskan Viikko onnittelee
kaikkia ylioppilaita sekä
muista oppilaitoksista valmistuneita!

Jokirannan keittiön ruokalista
Perjantai: Nakkikeitto, kasvispala, pehmeä leipä

Ateriapalvelun ruokalista

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Savisillan Santra vuosimallia 2019
Anna-Liisa Haapakoski
Lions Club Ylivieska on
nimennyt Savisillan Santran vuodesta 1995 lähtien.
Savisillan Santra on ylivieskalainen nainen, joka
tekee pyyteetöntä vapaaehtoistyötä lasten, nuo rten,
vanhusten keskuudessa tai
kulttuurin tai talouselämän
alalla eikä häntä ole palkittu
aiemmin.
Tämän vuoden Santra
Anna-Liisa Haapakoski on
todellinen vapaaehtoistyön
malliesimerkki. Hän on
kasvanut pienestä pitäen
vapaaehtoistyön parissa.
Anna-Liisan isä sairastui
kun Anna-Liisa oli vielä
lapsi. Äiti kävi töissä ja
Anna-Liisa joutui ottamaan
vastuuta kotitöistä. Tuolloin perheet, sukulaiset ja

naapurit olivat tiiviimmin
yhdessä ja silloin toisten
auttaminen oli luonnollista.
Anna-Liisa koki jo tuolloin
talkootyön merkityksen.
Lähimmäisen auttaminen
sekä toisen ihmisen kunnioitus ja arvostus on tullut
jo lapsuudenkodista.
Anna-Liisan vapaaehtoistyön listaan kuuluu
hengästyttävä määrä toimia:
Hän on kutonut ja vaatettanut kehitysvammaisia,
käynyt TK:ssa lukemassa
ja laulamassa sekä juttelemassa potilaiden kanssa,
pitänyt vanhuksille kerhoja
80-luvulla, ulkoiluttanut
vanhuksia, on toiminut
tukihenkilönä, toimii vapaaehtoisena Tuokiotuvalla,
on mukana Martta-toimin-

nassa. myös järjestötyö on
ollut Anna-Liisan sydäntä
lähellä: A-L on toiminut
perhepäivähoitajien luottamusmiehenä, hän on ollut
EL hallituksen jäsen sekä
vapaaehtoisvastaava, ollut
sydänyhdistyksen hallituksen jäsen ja on edelleen
seurakuntavastaava ja vetää
edelleen Omaishoitajien
vertaistukiryhmää ja syksyllä
hän alkaa vetää sydänyhdistyksen vertaistukiryhmää
Vapaaehtois- ja järjestötyön lisäksi laulaminen
on lähellä Anna-Liisan
sydäntä. Hän on laulanut
useissa kuoroissa.
Vapaaehtoistyötä Anna-Liisa on tehnyt monenmoista edellä mainittujen
lisäksi. Hän on käynyt

Aurinko
Aurinko nousee Ylivieskassa klo 3:22 ja laskee
klo 23:19. Päivän pituus on 19 h, 58 min.

HHH
Tulevana viikonloppuna
juhlitaan tuttuun tapaan
ylioppilaita sekä muitakin

Perjantai 31.5: (vk 22) Helka, Helga
Lauantai 1.6: Teemu, Nikodemus
Sunnuntai 2.6: Venla
6. sunnuntai pääsiäisestä
Maanantai 3.6. (vk 23): Viola, Orvokki
Tiistai 4.6: Toivo
Puolustusvoimain lippujuhla, liputuspäivä
Keskiviikko 5.6: Sulevi
Torstai 6.6: Kyösti, Kustaa, Kustavi
Perjantai 7.6: Suvi, Roope, Robert, Robin

myös monia kursseja ja
koulutuksia vapaaehtoistyöhön liittyen. Välillä vapaaehtoistyöhön on tullut
taukoja elämäntilanteiden
vuoksi. Anna-Liisa toimi
miehensä omaishoitajana
yli kaksi vuotta. Hän sai
kulkea puolisonsa rinnalla
loppuun asti, 41 vuotta.
Omien sanojensa mukaan
vapaaehtoistyössä kalenteri
ei aina tahdo riittää, mutta
intoa ja virtaa kylläkin on.
Kun miettii kaikkia näitä
Anna-Liisan meriittejä, niin
hänessä toteutuu hänen oma
mottonsa:
Kaikki mitä sanot,
sano se sydämellä,
kaikki, mitä teet,
tee sydämellä.
Ajattele sydämellä.

Perjantai: Nakkikeitto, juusto, 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
Perjantai: Nakkikastike, perunat, punakaaliananassalaatti, talkkunahyve

Kuka mitä häh?
1. Kuka kirjoitti kirjan "jäähyväiset aseille" (1929)?
2. Mikä elokuva pohjautuu David Morrellin
romaaniin "Ajojahti"?
3. Mikä popmusiikkiduo muistetaan siitä, että
paljastui etteivät he itse laulaneet levyillään?
4. Mikä on vastaus elämään, maailmankaikkeuteen
ja kaikkeen muuhun sellaiseen?
5. Mistä sanoista NATO on lyhenne?
6. Minä vuonna ensimmäinen Playstation-konsoli
julkaistiin euroopassa?
7. Minä vuonna Ylivieskan rautatie rakennettiin?
8. Mikä on sarjakuvahahmo Tintin koiran nimi?
9. Minkä alkuaineen lyhenne on Au?
10.Kuka nainen sai ensimmäisenä Nobelin
palkinnon?
11. Kuka on Suomen pisin olympiakilpailija?
12. Mikä on ketun latinankielinen nimi?
Vastaukset sivulla 11.

Finnish Aviation Museum [CC BY 2.0]

Päivyri

Ylivieskassa 31. toukokuuta 2019

Vieskan Viikon kesänumero
ilmestyy torstaina 13.6.2019!
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 11.6.

Huomaisitko tästä
oman mainoksesi?

Nimi syntyi nettityöskentelyn tuloksena

Uusi alueellinen viihdeorkesteri sai
nimen ja käynnistää esiintymiset
K.Nivala & Selvät Sävelet
on uusi alueellinen viihdeorkesteri. Orkesterin puuhamies on Keijo Nivala. Hän
kertoi, että orkesterin perustamisidea kumpusi pari
vuotta sitten 50-vuotistaivalta
juhlineen Tango-Landolan
menestykkäistä konserteista. Tältä pohjalta lähdettiin
talven aikana kokoamaan
hieman isompaa orkesteria,
joka pystyy säestämään ja
tulkitsemaan monenlaista
musiikkia. Orkesterissa ei ole
vakiosolisteja, vaan perusajatuksena on projektikohtaisesti
tehdä yhteistyötä eri solistien
kanssa ja tähän liittyen uuden
orkesterin kokoonpanoon
kuuluu monipuolisen instrumenttivalikoimien lisäksi myös
kaksi taustalaulajaa.
Uudessa orkesterissa on
tällä hetkellä kymmenen jäsentä. Harmonikassa ovat
Tero Översti ja Keijo Nivala,
joka soittaa myös koskettimia.
Pianoa soittaa Kirsi Niemelä,
bassossa on Kalevi Kärkinen,
rummuissa Asko Typpö ja kitarassa Adam Gerhes. Orkesterin

K.Nivala & Selvät Sävelet; orkesterin jäsenet ovat Ylivieskasta, Kalajoelta, Rautiosta, Alavieskasta, Kokkolasta
ja Oulusta
soitinten valikoimaan kuuluu
myös viulu, jota soittaa Maarit
Satomaa sekä mandoliini
Terttu Nivalan soittamana.
Lisäksi Arja Löytynoja soittaa huilua laulamisen ohessa.
Varsinaisina taustalaulajina
ovat Sari Heikkilä ja Nina
Takkunen. Orkesterin johdosta
vastaa Keijo Nivala. Hän myös
sovittaa yhteistyössä Tero

Överstin ja Kirsi Niemelän
kanssa orkesterin esittämät
kappaleet.
K. Nivala ja Selvät Sävelet astuu yleisön eteen Rautio-viikon merkeissä Raution
Nuorisoseurantalolla lauantaina 6.7.2019 ja sen jälkeen
Akustiikassa syyskuun lopulla. Konserttien teeman
Ilona Naisenergia mukaisesti

pääsolisteina ovat naiset eli
Pauliina Sormunen, Leila
Poutiainen, Arja Löytynoja ja Lucia Pavlovics sekä
lauluyhtye Solinat. Miehiset
testosteronit kokonaisuuteen
tuo Simo-Pekka Kivioja ja
saattaapa pieni yllätyssolistikin
olla mukana.
Keijo Nivalan mukaan orkesterin nimen synnyttäminen
oli vaikea prosessi. Sen ideointi
ja kehittäminen tapahtui etäperusteisesti netissä, johon
kutsuttiin orkesterin jäsenten lisäksi avoimesti mukaan
halukkaita ihmisiä netissä.
Hyviä ehdotuksia tuli paljon.
Nimeksi haluttiin sellainen
ilmaisu, joka on puhutteleva
ja kestää eri musiikin lajit.
Oman nimen esiintuominen
on aika uskaliasta ja suhtauduin siihen pitkään hieman
varovaisesti, mutta hyväksyin
tämän ajatuksen lopulta, kertoo
Keijo Nivala ja ilmaisee suuren
ilonsa orkesterin syntymisestä
toivoen, että alueemme suuri
yleisö ottaisi sen lämmöllä
vastaan.

Tiekkö-kirjastoille
uusi verkkokirjasto
Tiekkö-kirjastojen uusi verkkokirjasto on avattu 21.5.
osoitteessa https://tiekko.
finna.fi. Sivuilla on kaikkien
Tiekkö-kirjastojen (Alavieska,
Kalajoki, Merijärvi, Nivala,
Oulainen, Sievi ja Ylivieska)
yhteystiedot, aukioloajat ja
tapahtumat. Ja tietysti runsaasti lukuvinkkejä ja aineistoesittelyjä.
Uudessa verkkokirjastossa
ovat käytettävissä monet tutut
toiminnot: sivuilla voi selata
aineistoa, uusia lainat ja tehdä varauksia. Kirjautuminen
uudelle sivustolle tapahtuu
entiseen tapaan kirjastokortilla
ja nelinumeroisella PIN-koodilla. Uuden tai unohtuneen
PIN-koodin saa kirjastossa
käydessä. Sivuilla voi edelleen
tallentaa hakuja. Liittämällä
hakuun uutuusvahdin voi
seurata, milloin suosikkikirjailijalta ilmestyy uusi teos tai
mitä uusia elokuvia kirjastoon
tulee. Uutuusvahti palvelee
myös opiskelijoita ja harrastekirjallisuutta seuraavia.
Uutta on se, että käyttö
mobiililaitteilla on nyt helpompaa sivujen skaalautuvuuden
ansiosta. Verkkokirjasto palvelee myös perheitä entistä
paremmin, sillä palvelussa
on mahdollista liittää omaan

asiakastiliin perheenjäsenten
kirjastokortit. Näin esimerkiksi
lasten lainojen uusiminen on
helppoa.
Nykyisessä verkkokirjastossa
käytössä olevan oma hylly -toiminnon korvaa suosikkilista.
Etuna on se, että suosikkilistoja
voi tehdä useita eri tarkoituksiin. Lista voi olla julkinen
tai yksityinen. Julkisen listan
linkin voi halutessaan jakaa
ystävilleen tai sosiaalisessa
mediassa.
Uuden verkkokirjaston
myötä Tiekkö-kirjastot liittyvät valtakunnalliseen Finna.fi-verkkopalveluun, jonka
kehittämisestä ja ylläpidosta
vastaa Kansalliskirjasto. Mukana on jo yli 300 organisaatiota,
joiden aineistot – ja nyt myös
Tiekön aineistot – löytyvät
yhteisestä osoitteesta finna.fi.
Uusi ja vanha verkkokirjasto
toimivat rinnakkain kesäkuun
loppuun saakka, jonka jälkeen
verkkokirjasto osoitteessa www.
tiekko.fi suljetaan.

Ylivieskan kehityspalvelut uusii ilmeensä ja
muutti torin laidalle Ylivieskan keskustaan
Entinen YTEK Yrityspalvelut
on käynyt suuria läpi muutoksia
viime aikoina. Konkreettisin
niistä on muuttaminen uusiin
tiloihin, mutta myös nimi sekä
graafinen ilme on laitettu
uusiksi. Lähtökohtana tälle oli
osaltaan Ylivieskan kaupungin
uusi strategiasuunnitelma,
jota on hiottu viimeisen puolen vuoden ajan. ”Haluamme
olla lähempänä yrittäjiä, sillä
aikaisempi sijaintimme Smarthousessa oli hieman syrjässä
ja vaikeammin lähestyttävissä.
Nyt tässä torin laidalla olemme
näkyvämmin esillä ja näin
ollen kynnys tulla palvelujemme piiriin on varmastikin
matalampi,” kertoo Ylivieskan
kehityspalveluiden toimitusjohtaja Sampo Siik.
Lähemmäksi yrittäjiä
Tilat ovat entisissä Lähitapiolan tiloissa katutasossa
Ylivieskan niin kutsutun uuden
torin kulmalla. Tilat ovat valoisat ja avara aulatila raikkaan
värisine kalusteineen on hyvin

kutsuva. Myös paikoitustilaa
on mukavasti ja rautatieaseman
läheisyys helpottaa asioimista. ”Näihin aulatiloihin voi
kuka tahansa tulla tilapäisesti työskentelemään sekä
keskustelemaan yrittäjyyteen
liittyvistä asioista. Haluamme
tämän olevan yhteisöllinen tila,
jossa esimerkiksi yksinyrittäjät
voivat samalla verkostoitua
muiden yrittäjien kanssa,”
kertoo puolestaan markkinointikoordinaattori Maria
Rautionaho. ”Täällä on lisäksi
kolme erillistä huonetta, joita
yrittäjät voivat lyhytaikaisesti
käyttää työn tekoon aukioloaikojemme puitteissa. Näin
esimerkiksi jos jollain yrittäjällä on sovittujen palaverien
välissä ylimääräistä aikaa, hän
voi tulla hyödyntämään sen
työskentelemällä hetken täällä.
Erillistä varausjärjestelmää
huoneisiin ei ole, sillä ne on
juurikin tarkoitettu lyhytkestoiseen käyttöön.”

Sampo Siik ja Maria Rautionaho Ylivieksan yrityspalveluiden
uusissa toimitiloissa torin kulman liikehuoneiston yhteisöllisessä
aulatilassa.

Raikkaita
uudistuksia

Samoihin tiloihin siirtyi vuokralle myös maaseudun kehittämisyhdistys Rieska-Leader
ry., jonka henkilökunnan määrä
on kuusi. Pinta-alaa yhteensä
tiloissa on vajaa 300 neliötä
ja Ylivieskan kehityspalvelujen henkilökuntaan kuuluu
yhteensä viisi henkilöä. ”Toimintamme ydin on edelleenkin

olla yrittäjien tukena ja apuna.
Siihen kuuluu muun muassa
kehittäminen, edunvalvonta
ja elinvoimaisuuden lisääminen. Uusien tilojen kautta
pystymmekin nyt helpommin
jalkautumaan ja ehkä myös
toria tulemme käyttämään
tapahtumien järjestämisessä. Suunnitelmia on paljon
ja kunhan pääsemme tähän
asettumaan, pääsemme toteuttamaan niitä.”, kertoo Siik.

Tulossa on myös uudistyksia
Ylivieskan kehityspalveluiden
verkkosivuille sekä somekanaviin. ”Uuden logon ja
graafisuuden myötä sivut saavat
uuden ilmeen. Tosin ne ovat
vielä työn alla, koska aikataulu
on ollut aika tiukka. Meillä
on kuitenkin nyt jo käytössä
uusi asiakashallintajärjestelmä,
joka edesauttaa yhteydenpitoa yrityksiin. Lisäksi myös
uutiskirjepalvelu yrityksille
uudistuu ja muutoinkin uutta somekanavaa on tulossa.
Myös ilmoittautumiset järjestämiimme tapahtumiin tulevat
selkiytymään”, kertoo Siik.

Ylivieskan kehityspalvelut
muuttivat uusiin tiloihin jo
toukokuun alussa. Kesäkuun
ensimmäisellä viikolla on
kuitenkin viralliset avajaiset
ja viikon aikana torin laidan
uusissa tiloissa on useita tapahtumia. Viikon teemoja
ovat muun muassa vientiin
liittyvät asiat, ympäristöasiat,
täydennyskoulutuspalvelujen
esittelyä sekä rahoituspäivä.
Perjantaina on avoimet ovet,
jolloin kaikki voivat käydä
tutustumassa uusiin tiloihin.
Elina Kytökorpi

Ylivieskan kehityspalvelut on Ylivieskan kaupungin omistama
elinkeino- ja kehitysyhtiö. Se palvelee yrittäjiä ja yrittäjäksi
aikovia kaikissa vaiheissa aina yrityksen perustamisesta
omistajanvaihdokseen. Ylivieskan kehityspalvelut ovat
mukana tukemassa ja kehittämässä yritysten toimintaedellytyksiä, edistämässä kannattavan liiketoiminnan ja
uusien työpaikkojen syntymistä Ylivieskaan. Tämä onnistuu
tekemällä aktiivista yhteistyötä yrityselämän, sidosryhmien
ja kaupungin kanssa.

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

Etsivän ajatuksia
Olemme työskennelleet Näe,
kuule, kohtaa -hankkeessa
nyt muutaman kuukauden
ajan. Tässä ajassa on eri yhteyksissä tavattu ja esitelty
hanketta jo melkein 400
kuulijalle. Olen osallistunut
eri järjestöjen ja muiden toimijoiden tapaamisiin, ollut
yhteydessä Oulaskankaan
aluesairaalaan, Jokipelastuksen ensihoitoon sekä
ollut ihmisten tavattavissa
esim. apteekissa, kaupoissa
ja kirjastossa. Kaupungin,
Kallion ja seurakunnan
edustajien kanssa olemme
tavanneet jo useasti eri
yhteistyöpalavereissa. Kaikissa tapaamisissa olemme

keskustelleet toiminnan
tavoitteesta eli siitä, kuinka
kohdata ja olla yhteydessä
erityisesti sellaisten ylivieskalaisten ikäihmisten
kanssa, jotka eivät ole vielä
lähipalveluiden, tuen tai
muun toiminnan piirissä.
Yhteistyötahot ovat ottaneet hankkeen vastaan hyvällä ja yhteistyötä tukevalla
asenteella. Kaikilla tuntuu
olevan sama tarve ja tavoite
taata ikäihmisille heidän
ansaitsemansa kunnioittava
ja elämänlaatua tukeva arki
sekä sosiaalisen verkoston
ylläpitäminen. Ikäihmisten
määrä on koko ajan kasvussa
ja tätä kautta juuri tämä on

ETSIVÄ
LIIKENTEESSÄ:
31.5. Tavattavissa Tuokiotuvalla klo 9-12
8.-9.6 Yhessä-festareilla ja Sun Pampas -piknikillä
Tuokiotuvalla klo 12-17
11.6. Verkostotyöpaja Akustiikassa klo 13-15.30
Kesä-ja heinäkuussa Liikkuvan Seniorikahvilan reittiä
jo laitettu ylös mutta vielä olisi tarjolla pari pysähtymispaikkaa ja yhteistyöjärjestöjen edustajat ovat
tervetulleita mukaan kierrokselle. Soitto vaan niin
sovitaan ajankohta. Sari Pelttari puh. 044 9872859

Auto liikkuu seuraavasti ja kahvitarjoilua on joka
pysäkillä
To 27.6 Mukana autossa Jokilaakson Tiimi Ry
Saila Heikkilä
Klo 10 –12 Joukahaisen päiväkodin piha

asia, johon tarvitsemme
panostusta sekä julkisella,
yksityisellä, että kolmannella
sektorilla toimiessamme.
Minut on otettu hyvin
vastaan myös Tuokiotuvalla
käyvien keskuudessa sekä
niiden ikäihmisten taholta,
joita olen saanut käydä
tapaamassa. Tapaamisten
kautta on saatu ikäihmisten
ystävätarve ja vapaaehtoisten
auttamisenhalu kohtaamaan.
On hyvin palkitsevaa, kun
saa konkreettisesti nähdä
miten voi auttaa ja tuoda
toisen ihmisen arkeen sisältöä eri muodoissa. Vapaaehtoisten kanssa jutellessa
tulee esille hyvä mieli siitä, Tuvan ystävät lähdössä hakemaan ystävämummoa eväsretkelle ja ulkoilemaan yhdessä.

Klo 12.30-13.30 Visalan liikuntasalin piha
Klo 14-16 Niemelänkylän koulu. Paikalla myös
Niemelänkylän kyläyhd.
Makkaranpaistoa, avoimet ovet koulun kudontatiloihin, lapset laulavat
To 4.7 Mukana autossa vanhusneuvoston sihteeri
Marita Öljymäki-Maarala
Klo 10-12.30 Kiviojan koulu
Klo 13-15 Suvannon pesiskentän luona
Klo 15.30-17.30 Hakalahti Lukion linja-autopaikka
Ma 8.7
Klo 10-12.30 Jedun piha
Klo 13-15 Savelan ns talo
Klo 15.30-17.30 Ojakylän koulu
To 11.7
Klo 10- 13 Vähäkankaan koulun piha
Klo 13.30-15.30 Pylvään kylätalo
To 18.7
Klo 10-13 Isokosken vanha kauppa
Klo 13.30-15.30 Raudaskylän vanha kauppa
To 25.7
Klo 10-12 Toivonpuisto uimahallin päässä pururadan alku
Klo 13.00-15.30 Löytyn koulu
To 1.8
Klo 10-12 Pinola/Haapavesi risteys
Klo 13.00- 15.00
To 8.8
Klo 10-12
Klo 13-15

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

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

Tupaemäntä
Irene Visuri
044 987 2896
irene@tuokiotupa.fi

Toiminnanjohtaja
Anne Isokoski
044 987 2895
anne@tuokiotupa.fi

Puheenjohtaja
Terttuirmeli
Haapakoski
044 556 5352

Suuri haaste tämän
hetkisessä yhteiskunnan
kehityksessä on varmasti
digitalisaatio. Digitalisaation
tuomat haasteet ikäihmisille
vivi-11-(1-12)
ovat koko ajan läsnä. Pankkiasiat, terveydenhoito ja
moni muu hoituu internetin
kautta ja siihen vaaditaan
opettelua. Onneksi tähän on
herätty järjestämällä digiosaamisen kursseja ikäihmisille ja meidän nuorempien
tulisi muistaa olla apuna ja
neuvona olettamatta, että
asiat ovat helppoja. Jos ne
ovat meille helppoja voi
ikäihmisellä ottaa paljon
enemmän aikaa asian oppimiseen ja sisäistämiseen.
Etsivän vanhustyön
hankkeen kautta on saakun voi olla toiselle avuksi nut itse muistutusta siitä,
ja samalla saa itselle uusia miten meidän tulee huoulottuvuuksia.
mioida toistemme tarpeet,
Itse olen aina pitänyt tär- haasteet ja olla aidosti läsnä
keänä sitä tiedonsiirtoa mitä auttamassa ja tukemassa
sukupolvet voivat toisilleen yhteistä hyvää. Yhdessä
tuoda. Tämän työn kautta olemme vahvoja ja välittäse on tullut vielä selvemmin mällä toisistamme voimme
esille. Se kun kuuntelee tuoda turvaa sellaiseenkin
ikäihmisten puhuvan ns. hetkeen, jota emme itse
entisvanhoista asioista on ehkä hoksaakaan.
mielenkiintoista. Mitä
Tähän hoksaamiseen
kaikkea he osaavatkaan ja palaamme verkostopäivässä
ovat tehneet mistä monella 11.06.2019 kun keskustenuorella ei ole tietoakaan. lemme lisää Hoksaa minut
Nämä tarinat kun saisi -yhteydenottokortista, joten
kirjoihin ja kansiin tuleville nähdään siellä!
sukupolville luettavaksi.

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

Ehtookellot ja
iltasoitto lauantaisin
kirkon raunioilla
Ehtookellot soivat jälleen
kesä-elokuun ajan lauantai-iltaisin klo 18 Ylivieskan
kirkon raunioilta. Ensimmäinen soitto on lauantaina
1. kesäkuuta.
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www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Paavo Juhani Vähäkangas, Rauha Tellervo
Rautakoski, Ilona Sylvi Maria Mustapää, Vertti Armas
Olavi Karhula
Kuollut: Pirkko Annikki Junno 83 v., Sanna Maria Rajala
34 v.

Palaneen kirkon vanhan
pikkukellon soittamisesta
vastaa ukkopiiriläiset. Ehtookellojen jälkeen kuullaan
iltasoitto trumpetilla Janne
Nietulan soittamana.

).pdf
Kuva Jussi Leppälä

Kesäillan hartaudet kirkon
raunioilla joka toinen keskiviikko
Ylivieskan kesäillan hartaudet pidetään kirkon raunioilla keskiviikkoisin klo
19 kesäkuun 5. ja elokuun
14. päivän välisenä aikana
joka toinen viikko.
Ensimmäisen kesäillan
hartauden 12.6. toimittaa
kirkkoherra Eija Nivala.
Kanttorina on Eeva Korhonen.

SEURAKUNNAN VIIKKO
To 30.5. klo 10 Messu Suvannon kappelissa. Jukka
Kesola, Riikka Talvitie, Teija Siirtola; klo 13 Kylvön
siunaaminen Sipilän palvelukeskuksella, Jukka Kesola.
Kahvitarjoilu; klo 16 Helatorstain seurat Rauhanyhdistyksellä, Pekka Typpö.
La 1.6. klo 18 Ehtookellot ja iltasoitto kirkon raunioilla,
Janne Nietula - trumpetti.
Su 2.6. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Eija Nivala,
Jukka Kesola, Teija Siirtola; klo 14 Uusheräyksen seurat
Betaniassa, Heimo Mattila; klo 18 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Jorma Hintikka.
Ti 4.6. klo 10-12 Kesäinen perhekerho Pietarissa; klo
14 Kynkkärinki Suvantotuvalla, Sepontie 14 ja TK:n
Hoivalla, Kirkkotie 4, vapaaehtoisten ilm. ti 4.6. klo 11
mennessä 050-5622243/Leena Mehtälä/Suvantotupa ja
045-3101305/Mervi Hietapakka/Hoiva.
Ke 5.6. klo 12-13.45 Ekavauvakerho Pietarissa; klo
19 Kesäillan hartaus kirkon raunioilla, Eija Nivala, Eeva
Korhonen, Janne Nietula-trumpetti.
To 6.6. klo 17-19 Iltaperhekerho Pietarissa.
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.
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 0447118630.
Kirkkokyytikuljetus Suvannolle päättyy helatorstain
30.5. jälkeen. Kesäkuun alusta kirkkokyyti järjestetään
kirkkokyytiseteleillä, jolloin kyyti tilataan itse taksikeskuksen numerosta. Kirkkokyytiseteleitä voi saada
diakoniatoimistosta aukioloaikoina tai niitä voi kysyä
diakoniatyöntekijöiltä.
Nivalan herättäjuhlien juhlaopas saatavilla Ylivieskan
kirkkoherranvirastossa, hinta 5 euroa.
LAPSET
Pyhäkoulu jatkuu syyskuussa Suvannon kappelilla
jumalanpalveluksen saarnan aikana.

Kuva Eveliina Pylväs.

Matkamiehen vahva
sanoma puhutteli
Vielä mä toivon – Matkamiehen iltarukousta vietettiin viime lauantaina
Raudaskylän Kr. Opistolla
Jukka Harvalan muistolle.
Lähes 300 iltarukoukseen
saapunutta hiljentyi kuuntelemaan Chorus Valliksen
ja Jouko Kantolan yhtyeen
esittämää Jaakko Löytyn
teosta.
”Yhteistä matkaa
tehdä saamme
turvaten vain
Vapahtajaan.
Ja risti näyttää
meille suunnan,
käy Herra meitä
siunaamaan.”

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

NUORET
Ti 4.6. klo 18.30 K-16 lautapeli-ilta Vitiksessä.
TULOSSA
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.

Kirkkotalakoot
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.

Liikenne
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Ylivieska rataliikenteen pahin myöhästyjä

Kaupunki vaatii kaksoisraidetta
sekä 200 km/h nopeuksia
Tampere-Oulu -pääradalle pian

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

Vieskan Konerental
puh. 050 360 7992 / Tuomas

Koskiräme Oy
LIKAKAIVOJEN
TYHJENNYKSET
Kokkolantie 405, Sievi • Puh. 045 185 0405

NYT AUTO KIILTÄVÄKSI

JA PAANALLE!
KESÄKUUN
AJAN
LAADUKAS
VAHAPESU

25€

PESUT

FIKSAUKSET
KERAAMISET
PINNOITTEET

SISÄPUHDISTUKSET
Alk.

45€

Alk.

20€
MOOTTORIPESUT
KOVAVAHAUKSET

Alk.

80€

PENKKIEN
PESUT
Alk.

pl

25€/k

Pilaritie 3B Ylivieska • Ma-pe 9-17

•Elintarvikekuljetukset
•Lämminkuljetukset
•Muuttokuljetukset
•ym. kuljetukset

KULJETUS R. SAUKKONEN
Alavieska • Puh. 040 523 7556
risto.saukkonen@kotinet.com

Ylivieskan, Tampereen, Seinäjoen, Kokkolan
ja Oulun kaupungit ovat yhdessä selvittäneet Suomen pääradan kaupunkien välillä
kulkevan pääradan nopeudennoston ja siihen
liittyvien kehittämistoimenpiteiden tarpeen.
Tavoitteena on ollut kolmen tunnin matka-aika Tampereelta Ouluun, ja sitä ei nykyisellään
tavoiteta.

Ylivieska
Ylivieska-Vihan�
Seinäjoki
Oulu Asema-Vihan�
Kokkola
Vihan�-Ylivieska
Vihan�-Oulu Asema
Tampere asema-Parkano
Parkano-Tampere asema

Tampere-Oulu –junaradan
nopeudennostoselvitys on
valmistunut. Tampere-Oulu
-rataosuus on henkilö- ja
tavaraliikenteen osalta Suomen vilkkaimmin liikennöity suurelta osin yksiraiteinen
osuus. Selvityksen keskeisenä tuloksena todetaan, että
Tampere-Oulu kaksoisraideosuudet tulee vaiheistaa
sekä suunnittelu ja toteutus
käynnistää mahdollisimman
nopeasti. Selvityksen tilaajia
ovat Tampereen, Seinäjoen,
Kokkolan, Ylivieskan ja
Oulun kaupungit.
Selvityksen keskeisenä
huomiona todetaan, että
nykyisellä kalustolla ja nykyisessä ratakäytävässä ei
voida saavuttaa tavoitteena ollutta kolmen tunnin
matka-aikaa. Esimerkiksi
Seinäjoelta pohjoiseen on
yhteensä noin 150 kilometriä geometriasta ja ratatilasta
johtuvia nopeusrajoituksia
(160 km/h tai alle), jotka
hidastavat merkittävästi matka-aikoja. Lisäksi
rataosan Tampere-Oulu
ratakapasiteetti on suurelta
osin täynnä, mikä näkyy
ongelmina aikatauluissa
ja raideliikenteen palvelutasossa.
Koko välin kaksoisraiteen
vaiheittain rakentamisen
vaiheistusta ei ole tehty
ja se olisi tärkeää tehdä
pian. Todennäköisesti pitkä
rataosa tulee toteutumaan
useissa eri kokonaisuuksissa
ja hankkeissa. Ensimmäisenä tulisi tehdä koko välin
välityskykytarkastelu, jossa
priorisoidaan kaksoisraideja lisäliikennepaikkatarpeet
sekä linjataan nopeudennostotavoitteet.
Kaksoisraiteen myötä radan palvelutaso ja täsmällisyys paranevat merkittävästi.

Aikataulut voidaan suunnitella paremmin vastaamaan
radan nopeustasoa sekä
radan nopeustaso saadaan
lähemmäs 200 km/h tavoitetasoa. Kaksoisraiteesta
hyötyvät myös hitaammat
ja useammin pysähtyvät
junat, junien liikenteellisten
kohtaamisten vähentyessä
tai poistuessa kokonaan.
Koko 370 km yksiraiteisen osuuden kaksoisraiteen
ja nopeudennoston suunnittelu ja toteuttaminen useissa
eri kokonaisuuksissa kestää
alustavan arvion mukaan
15-20 vuotta ja maksaa 3-6
miljoonan euron km-kustannuksella laskettuna 1,12,2 Mrd euroa. Aikatauluun
ja kustannuksiin vaikuttavat
mm. toteutusmallit, suunnittelu- ja toteutusalueiden laajuus, samanaikaisten
toimeksiantojen määrä eli
käytössä olevat resurssit.

Kokkola-Ylivieska

Syy
Aikataulu ja liikennöin�
Henkilökunta
Muut syyt
Junanmuodostus
Kalusto, moo�orijunat ja vaunut
Liikenteenhoito
Matkustajapalvelu
Onne�omuus
Liikenteenhoitojärjestelmät
Ratatyö
Sähkörata
Ratarakenne
Vetokalusto

Suurimmat myöhästymiset kappaleittain välillä
Tampere-Oulu seuranta-asemaväleittäin 2017.

Päärata osana Euroopan
laajuista TEN-T-verkkoa

Ylivieskan läpi kulkeva päärata kuuluu koko
Euroopan laajuiseen, Euroopan Unionin määrittelemään liikenteen ydinverkkoon eli TEN-T
verkkoon. EU:n tavoitteena on parantaa yhteyksiä
eri kuljetusmuotojen, satamien, lentokenttien ja
rautatie-maantieterminaalien sekä niitä yhdistävien
reittien välillä. Ydinverkon on määrä valmistua
vuoden 2030 loppuun mennessä. Päärata ei ole
kuitenkaan ollut EU:n ydinverkkokäytäviin kuuluva
liikenneyhteys. Tämän takia päärata ja suurin osa
Suomesta on ollut ydinverkkokäytävien ja niihin
liittyvän rahoitusinstrumentin (CEF) ulkopuolella.
Ydinverkkokäytäviä uudistetaan parhaillaan.
Uudistuksen yhteydessä on huomioitu mm. ydinverkkokäytävien laajentaminen pohjoiseen pääradalle, josta EU parlamentti äänesti 12.12.2018.
Nykyistä Pohjanmeri- Baltia -ydinverkkokäytävää
ehdotetaan jatkettavan Suomen kautta Ruotsin
Luulajan ydinsatamaan. Laajennus mahdollistaa
EU-tukikelpoisuuden liikenneinvestointeihin
(CEF) pääradalla.

Kuvassa VR:n uusimpia suoralla radalla 200 km/h huippunopeuksiin pääseviä
Siemensin valmistamia SR3-vetureita. Vetureiden testauksessa on kohdattu
järjestelmien yhteensopivuudesta johtuvia jarruongelmia, jonka vuoksi niitä ei ole nähty
henkilöliikennekäytössä. Kuva Petjato [CC BY-SA 4.0]
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Ylivieskan päätiet
muutosten kourissa

Savontiellä idästä tulevia odottavat pian uudet kaistat
sekä liikennevalot Tehdaskadun ja Palkkitien risteyksissä.
Ylivieskan tiestö on ollut
parin viime vuoden aikana
jatkuvassa myllerryksessä.
Valtatie 27:n kehittämissuunnitelman mukaisesti Savontien itäpuolisten
risteysten liittymät ovat
nyt työn alla. Tietyö vaati
myös kallioräjäytyksiä, jonka
vuoksi alueella oli aiemmin
myös valo-ohjaus. Työn pi-

täisi valmistua syyskuuhun
mennessä.
Keskustassa työn alla on
Asemakadun alue, jonka
vuoksi katu on katkaistu.
Alueen liikkeissä pääsee
kulkemaan, mutta pysäköintitilaa saattaa joutua
etsimään kauempaa. Valtakadun ja Kauppakadun
sekä Asemakadun riste-

Kauppakadun ja Valtakadun risteyksen liikennevalot
tullaan asentamaan kesän aikana.

Asemakadun päällystystyöt päästään aloittamaan kivitöiden valmistuttua. Alueen kauppaliikkeisiin pääsy pyritään
varmistamaan, mutta pysäköintitilaa saattaa joutua etsimään etäänpää. Jäätelökioski löytyy Rose-grillin pihalta.
ykset saavat liikennevalot
lähiaikoina.
Keskustan alueen myllerrykset jatkuvat myös kun

uuden koulun sekä kirkon
rakennustyöt alkavat.
Valtatie 27:n kehittämissuunnitelmassa on kaavail-

Myös Asemakadun ja Valtakadun risteykseen tulee liikennevalot.

UUSIMMAT PURKUAUTOMME
BMW 300 316d E90
BMW 530d E60
BMW 320TD
AUDI A4 2.0TDI
AUDI A6 3.0 TDI
QUATTRO
AUDI 5D AVANT 1.9TDI
SAAB 4D 9-5 2.3

-11
-04
-03
-10
-06
-02
-02

VW GOLF VARIANT 1.9TDI -09
VW PASSAT 1.9-2.0TDI -07
TOYOTA AVENSIS 2.0D -09
TOYOTA 5D
AVENSIS STW 2.2D
-06
TOYOTA YARIS 1.3
-13
TOYOTA COROLLA 1.6 -07
VOLVO V70 2.0D
-13

VOLVO V50 2.0D
-08
VOLVO V70 D5
-08
FORD FOCUS STW
1.8TDCI
-07
PEUGEOT 5D 407 SW
1.6HDI
-06
SKODA OCTAVIA SCOUT
4X4 2.0TDI
-08
CITROEN 4D C5 2.0HDI -07

Hae alkuperäiset osasi tai hinauta meillä • Ammattilaisemme löydät myös tien päältä

YLIVIESKAN AUTOPURKAAMO
Jokilaaksojen Hinauspalvelu Oy • Vähäkankaantie 78 • 08 422 400

Hinauspalvelu

tu myös Katajaojankadun
katkaisua päätielle sekä
eritasoliittymää Kantatie
86:n ja Valtatie 27:n ris-

teykseeen, mutta ne eivät
toistaiseksi ajankohtaisia.
Marko Virkkula

Vanhaksi ja heikoksi mitattu Savontien ylityssilta korvataan tulevaisuudessa uudella, viereen rakennettavalla,
jonka jälkeen nykyinen puretaan.

KULJETUSPALVELU HUHTAKANGAS
• Muuttopalvelut
• Kuljetuspalvelut
• Lähetti- jakeluja kuriiripalvelut
• Taksipalvelut
1+8 hengen tilataksi
invavarustuksella
• Myös koneurakoinnit
yksityisille
esim. talonpohjatyöt
– 60 vuoden ammattitaidolla –
Savelantie 239, 84100 Ylivieska
Puh. 0440 540 549, Taksi 0443 540 549
www.kuljetuspalveluhuhtakangas.fi

Liikenne
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Auton rekisteröintiin et
tarvitse enää papereita,
mutta muista luovutuskirja
Aurinkoiset kevätpäivät
vauhdittavat kesäautojen
kauppaa. Omistajanvaihdoksen rekisteröinti on
onnistunut jo useamman
vuoden sähköisellä varmenteella, mutta paperiset
luovutuskirjat ovat edelleen
tärkeä osa autokauppaa
sekä myyjän että ostajan
kannalta.

Luovutuskirja
turvaa
autokaupan
Kaupantekotilanteessa
kannattaa tarkistaa kauppakumppanin henkilöllisyys
sekä täyttää ja allekirjoittaa
samanlaiset luovutuskirjat
sekä myyjälle että ostajalle. Luovutuskirjan avulla
molemmat osapuolet voivat tarvittaessa jälkikäteen
todentaa kaupan tiedot.
Ajoneuvo kannattaa ostaa
epäselvyyksien ja harmien
välttämiseksi vain myyjältä,
joka on rekisterissä merkitty
auton omistajaksi.
Myyjän kannattaa tehdä
aina kaupanteon jälkeen
luovutuskirjan tietojen perusteella luovutusilmoitus eli
ilmoitus ajoneuvon luovu-

tuksesta ostajalle. Luovutusilmoitus katkaisee myyjän
velvoitteet autoa kohtaan
oikeaan luovutuspäivään
– myös silloin, jos ostaja
jättää omistajanvaihdoksen
rekisteröimättä.
”Traficomin tietoon tulee
vuosittain vajaa pari tuhatta
tapausta, joissa ostaja on
jättänyt auton rekisteröinnin
hoitamatta eikä myyjällä ole
olemassa ostajan tietoja tavallisen luovutusilmoituksen
tekemistä varten”, kertoo
kehityspäällikkö Markku
Erkheikki. ”Usein kaupan
kohteena on ollut edullinen

auto, jonka osalta paperitöiden tekemistä ei ehkä
ole pidetty niin tärkeänä.
Jos myyjällä ei ole tietoja
tallessa tavallisen luovutusilmoituksen tekemiseksi,
voi muutaman satasen autosta koitua myyjälle paitsi
melkoisesti selvittelyvaivaa,
myös myyntihintaa isompi
paukku ajoneuvoveroista,
vakuutusmaksuista ja mahdollisista muista kuluista.
Luovutuskirjat kannattaa siis tehdä aina ja myös
korvauksetta toiselle esim.
varaosakäyttöön luovutettavasta ajoneuvosta.”

Perjantai 31.5.2019

Ylivieskan liikennepuisto
uudistuu
Ylivieskan liikennepuisto
on saanut kevään aikana
uutta ilmettä, kaupunki on
kunnostanut ympäristöä ja
leikkivälineitä, asfalttia paikattu, sisääntulo on saanut
uuden aidan ja istutuksia on
uusittu. Polkuautoilijoille
puisto avataan koulujen
lomien alettua ensi maanantaina ja on avoinna aina
koulujen alkuun asti.
Ylivieskan nuorisopalve-

lut yhdessä Ylivieskan lasten
ja nuorten parissa toimivien järjestöjen kanssa teki
kevään aikana kampanjan
uusien autojen hankkimiseksi liikennepuistoon lasten
käyttöön. Kampanjaan lähti
mukaan useita paikallisia
yrityksiä ja yhdistyksiä.
Vanhat autot huutokaupattiin kotikäyttöön.
Liikennepuiston ympäristön parantamisen lisäksi

liikennepuiston aukioloajat
laajenevat kesällä, puisto on nyt avoinna myös
maanantaisin. Ainoastaan
sunnuntaisin liikennepuisto on kiinni. Tänä kesänä
viereisen minigolfpuiston
välineet vuokrataan arkipäivisin liikennepuistosta ja
viikonloppuisin viereiseltä
grilliltä.

Liikennepuiston rakoileva asfaltti on korjattu ja tuliterät polkuautot odottavat nuoria
autoilijoita maanantaista lähtien koko kesän.

Kyselytutkimus: joka toinen autoilija joutunut
liikenneraivon kohteeksi
Noin puolet suomalaisista
autoilijoista on kohdannut
liikenneraivoa. Eniten liikenteessä hermonsa menettäviä on suurissa kaupungeissa. Tiedot käyvät ilmi
maan johtavan kolarikorjaamon Autoklinikan teettämästä kyselytutkimuksesta.
Kesäkelien myötä liikenteessä on aiempaa
monipuolisempi kattaus
tienkäyttäjiä, ja ruuhkat
sekä kiire nostavat helposti
autoilijoiden tunteet pintaan. Suomalaisille tehdyn
kyselytutkimuksen tulosten
mukaan 47 prosenttia on

joutunut liikenneraivon
kohteeksi. 35 prosenttia
sanoo niin käyneen useammin kuin kerran. Naisista
liikenneraivoa on kohdannut
40 ja miehistä 52 prosenttia.
– On yllättävää, että liikenneraivoon törmänneiden
osuus on näinkin suuri.
Ehkä meissä suomalaisissa asuu tien päällä pieni
kiivaus, sanoo Autoklinikan aluepäällikkö Markus
Helkamäki.
Pienillä paikkakunnilla
maltinmenetyksiä ilmenee
vähemmän kuin suurissa
kunnissa ja kaupungeissa.

Alle 10 000 asukkaan paikkakunnilla kanssa-autoilijan
tulistumista on todistanut
alle kolmasosa, mutta pääkaupunkiseudulla vastaava
osuus on 52 prosenttia.
– Etenkin suurissa kaupungeissa ruuhka-ajat kiristävät autoilijoiden hermoja.
Pienemmillä paikkakunnilla
ei ole ruuhkia, joissa tunnelma tiivistyy ja syke nousee,
Helkamäki arvioi.

Kulttuuri näkyy
reagointitavoissa
Useimmin suomalaiset ilmaisevat kiukkunsa
käyttämällä äänimerkkiä
– vastaajista 26 prosenttia
kertoo tööttäävänsä malttinsa menettäessään.
– Esimerkiksi Etelä-Eu-

roopassa töötti on huomiomerkki, jolla voidaan
kertoa, että ”minä tulen”
tai ”varohan minua”. Se
voi toimia myös kiitoksena.
Suomessa tööttääminen
taas mielletään toisen käyttämänä ”raivoksi”, ja kyselyn perusteella sillä myös
itse ilmaistaan kiivastusta.
Pitää kuitenkin muistaa,
että torven soittaminen
aiheuttaa usein huomion
herpaantumisen, jolloin riski
virheliikkeille ja vahingoille
kasvaa, näkee Helkamäki.
11 prosenttia sanoo
näyttävänsä käsimerkkejä
kiivastuessaan. Käsimerkkien käyttäminen vaikuttaisi olevan ikään sidottu
toimintatapa: alle 44-vuotiaista jopa 18 prosenttia
turvautuu käsimerkkeihin,
mutta yli 65-vuotiaista vain
5 prosenttia. Vain 1 pro-

sentti tunnustaa kostavansa suustekijä liikenteessä. Itseohittamalla tai kiilaamalla. kin paljon ajavana huomaan
usein, että kiire ja ruuhka
Asenne on tur- aiheuttavat stressiä ratin
takana. Hermoilu ja turha
vallisuustekijä
riskinotto eivät kuitenkaan
Suomalaisista 16 prosenttia nopeuta matkantekoa varei omien sanojensa mukaan sinkaan kaupunkiajossa.
menetä koskaan malttiaan Parasta, mitä voi tehdä, on
liikenteessä. 45 prosenttia vain ottaa hyvä ajoasento
puolestaan kertoo, että lii- ja keskittyä ennakoivaan
kenteessä hermostuessaan ajotapaan.
Kyselytutkimuksen tohe eivät tee mitään vaan
teutti
autoiluun ja liikkunielevät kiukkunsa.
– Hienoa, että kuitenkin miseen erikoistunut marknäin moni pidättäytyy pur- kinatutkimustoimisto Value
kamasta kiukkuaan. Vaikka Clinic Oy. Kyselytutkimukmoni meistä on törmännyt seen vastasi yhteensä 1 064
liikenneraivoon, tulosten mannersuomalaista, ja otos
mukaan vaikuttaisi siltä, kerättiin tammi- ja helmiettä vastuu häiriköinnistä kuun aikana internetpohon harvojen harteilla. Se jaisella kyselylomakkeella,
on positiivinen tulos, Hel- johon vastaajat kutsuttiin
kamäki analysoi ja jatkaa: sähköpostitse.
– Asenne on iso turvalli-

Vieskan viikko
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Yhessä! –festarit järjestetään jälleen Melenderin aukiolla

Yhteisöllisyyttä ja yhdessäoloa
Jo kolmatta kertaa järjestettävät Yhessä! –festarit ovat saavuttaneet
jo jalansijaa Ylivieskan alueen alkukesän tapahtumakartalla.
Tapahtuma jatkuu jälleen samalla teemalla, eli tarkoituksena
on järjestää kaikille yhteinen ilmaistapahtuma keskustan tuntumassa. Ohjelmatarjonta painottuu entisten vuosien tapaan
nuorisolle, mutta myös muille ikään ja sukupuoleen katsomatta
tapatumassa on nähtävää ja koettavaa.

Tänäkin vuonna tapahtumaa
on ollut järjestämässä useita
organisaatioista ja sen järjestämissä on todellakin puhallettu
yhteen hiileen. Tänä vuonna
tilaisuuden juonnosta vastaa
kaksi Ylivieskan nuorisovaltuuston jäsentä, Vilja Erkkilä ja
Tuomas Salo. Juonnon lisäksi
Salo esittää tapahtumassa musiikkia Elonkolina –yhtyeessä.
Tuttuun tapaan tapahtumassa
on myös ruokakojuja, joista voi
ostaa kansainvälistäkin ruokaa
pikkurahalla.
Uutta tänä vuonna
Perinteiseen tapaan myös tänä
vuonna ohjelma on monipuolinen ja erityisesti nuorille ja
lapsiperheille suunniteltu.
Tänä vuonna merkittävimpin
uuttuuksina ovat vilttikirppis,
kansallispukujen tuuletus sekä
cowboy –kuvauspiste. ”Vilttikirppiksen paikat varataan
etukäteen Juurikoskenkadulla
sijaitsevasta Ohjaamo –kohtauspaikasta. Varauksia on tullu
jo ihan mukavasti, mutta lisää
vielä mahtuu. Kaiken lisäksi
paikkamaksua ei ole, joten
toivomme ihmisten tarttuvan
tilaisuuteen ja tulemaan myymään tavaraa kirppishinnoin,”
kertoo Ylivieskan kaupungin
nuorisopalvelujohtaja Elisa
Männistö. ”Myös kansallispukujen niin kutsuttu tuuletus on
kiva lisä ja toivommekin että
tapahtuma keräisi kansallispukuun pukeutuvia ihmisiä

mahdollisimman laajasti. Mukana on myös Armagedon
–tanssiryhmän kansainvälisiä
pukuja, joten toivommekin
että ihmiset tulisivat rohkeasti
näyttämään myös eksoottisempiakin kansallispukuja. Harvoin
kuitenkin näillä lakeuksilla on
siihen mahdollisuus, vaikka varmastikin monilta niitä löytyy.”
Tapahtumassa on myös mahdollisuus kokeilla ratsastusta ja
tänä vuonna myös aikuisilla on
siihen tilaisuus. ”Paikalle tulee
myös ihan aikuisille soveltuva
hevonen, joten mikäli haluaa
verestää ratsastusmuistoja,
niin tämä on siihen oivallinen
tilaisuus. Lisäksi kaikenikäisten
on mahdollisuus kuvauttaa
itsensä hevosten kanssa niin
sanotussa Cowboy –hengessä,
siihen on tulossa eläimien
lisäksi muutakin teemaan
sopivaa kuvausrekvisiittaa.”
Monipuolista tekemistä ja
näkemistä
Paikalla on tuttuun tapaan
myös erilaisia työpajoja, joihin
osallistuminen on pääsääntöisesti maksutonta. ”Esimerkiksi
SPR:n järjestämä nallesairaala
on aikaisempina vuosina ollut
todella suosittu ja myös tänä
vuonna se järjestetään. Päivän
aikana on myös useita musiikkiesityksiä, joista muun muassa
Armagedonilla on mukana
eri kansallisuuksien pukuja.”
Armagedon-tanssiryhmän
lisäksi musiikista vastaa Elonkolina –bändi, Lucia & the
Band ja Anna Pold. Lisäksi
tapahtumassa on useita toi-

• Haketus, puunmurskaus ja kuljetus
• Pellon jyrsinnät
ja tasausruuvaukset
• Kaivinkone- ja
teladumpperipalvelut
KONE- JA ENERGIA VALTONEN OY
85410 Sievi
Puh. 0500 193 042

Tapahtumaa järjestämisessä mukana olleet (vas.) Iina
Matikainen, Elisa Männistö, Diana Seppä ja Anna
Tammelin tyttärensä Veeran kanssa sekä etualan Tuomas
Salo ja Vilja Erkkilä toivovat aurinkoista säätä myös
Yhdessä! –festareiden ajaksi.
mintapisteitä, Pikku-Annalan
-tilan hevosten lisäksi kaneja,
riikinkukkoja, silkkikanoja,
possuja ja papukaijoja. Lisäksi
tapahtumassa on cheerleader-ryhmän esiintyminen,
kasvomaalauksia, graffittityöpaja, orvokkien istutusta,
flamencoa, kasvomaalausta,
temppurata, ulkomuistipeli
sekä useita eri yhdistysten
ja yritysten esittelypisteitä.
”Lisää esittelypisteitä vielä
mahtuu mukaan, esimerkiksi
alueen käsityöläisiä,” kehoittaa
Männistö.
Nuorisopalvelujohtaja Männistö toivoo, että autolla paikalle tulevat pysäköisivät kulkuneuvot vähän kauemmaksi
tapahtumapaikkaa, ettei aukion
vierusta täyty autoista. Lyhen
kävelymatkan päässä on hyvin
pysäköintitilaa, esimerkiksi
Kulttuuikeskus Akustiikan ja
Sputnik 2022 pihassa. Männistö myös mainitsee, että
mikäli sää on sateinen, aukiolla
on isoja telttakatoksia, joiden
alla pystyy sateesta huolimatta

nauttia tapahtumasta. ”Toivomme tietenkin aurinkoista
keliä, mutta Suomen kesäsäät
ovat aina arvailujen varassa
ja niiden kanssa vain joutuu
elämään ja varautumaan,”
toteaa Männistö.
Tapahtuman järjestää Ylivieskan kaupungin nuorisopalvelut, ja mukana tapahtumassa
ovat Raudaskylän Kristillinen Opisto, Pohjois-Suomen ETNO, Suomi-Venäjä
–seura/Haapaveden osasto,
Rieska-Leader ry, Ylivieskan
Nuorisovaltuusto, MLL Ylivieska, SPR Ylivieska, Kalajoen
Kristillinen Opisto, Tuokiotupa, Ylivieskan 4H-yhdistys
ja Työllistämiskeskus Toivo.
Yhessä! –tapahtuman lisäksi
Melenderin aukiolla järjestetään sunnuntaina 9.6. ilmainen
Sun Pampas –piknik-konsertti
kello 14 – 17 välisenä aikana. Esiintymässä ovat Paha
Lommo, Herra Harmaa ja
Martha’s Fireball.
Elina Kytökorpi

Ristikoiden ratkaisut
••••••SALKO•AHNE
••••••O•O•••L•OT
••••••ISKU•ÄKKIÄ
••••••H•K•Ä•A•NÄ
KYLÄ•ETSIJÄ•V••N
OVENSUU•••N•A••T
L•L•A••IHME••ÄLY
AVU•TIUKU•ESTÄVÄ
H•••A••UURNA•N••
TOSI•EMIT••LIESI
A•I•E••NOSTO•T•T
A•SARAKE•E••KÖHÄ
••Ä•I•ENITEN•N•O
SOLA••H•ET•E•••S
HALKO•IONI•NORJA
A•Ä•PÄÄ•••PÄ•A••
K•••I••PIPO•OPAS
AIE•SÄDE••TILAVA
T•••T••TELE•UT•N
AVOHOITO•LAITAMA
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Apteekkarin kynästä

APTEEKKARI
MUISTUTTAA
KESÄTERVEYDESTÄ

Toukokuu on loppumassa, ja ympäristö vihertää. Siitepölykausi on alkanut: paju takana, koivu ilmassa ja heinät
tulossa. Koulut päättyvät muutaman päivän päästä – kyllä
tämä on kesää nyt! Kesällä pitäisi rentoutua ja lomailla,
mutta kesän muistilistalle pitää ottaa myös terveys. Missä kesä tuleekin vietettyä – matkoilla, mökillä, kotona
– nyt on aika tarkistaa ja päivittää lääkekaapin sisältö.
Hyönteisten pistokset, auringon polttamat ja kesäflunssa
ovat kesän vaivoista yleisimpiä, ja useimmiten itsehoito
apteekin neuvoin auttaa niihin. Suomen lyhyestä kesästä
on voitava nauttia, eikä kärsiä vaivoista joiden hoitoon
apteekista löytyy apu.
Varsinkin kesämökiltä on löydyttävä hyvin varusteltu
lääkekaappi, sillä syrjäinen mökki voi olla kaukana apteekeista tai niiden palvelupisteistä. Talven yli lääkkeitä
ei kannata mökillä säilyttää, sillä ne menevät herkästi
pilalle lämpötilanvaihtelujen ja/tai kosteuden takia. Jos
et ole vielä tarkastanut mökkisi lääkekaappia, tee se heti
kun voit ja vie vanhentuneet tai mahdollisesti pilaantuneet
lääkkeet apteekkiin hävitettäviksi. Ykkösapteekista ja sen
verkkosivuilta löytyy lista APTEEKKARIN LÄÄKEKAAPIN sisällöstä. Listan avulla voit tarkistaa, löytyykö
kaikki tarpeellinen lääkekaapistasi.
Muista auringolta suojautuminen erityisesti veden
äärellä oleillessasi. Jos olet allergikko, älä jätä allergista
nuhaa hoitamatta sillä hoitamaton allergia voi kasvattaa
astmariskiä. Myös muiden kuin allergikkojen kannattaa
kesäksi hankkia pieni pakkaus allergialääkkeenä käytettyjä
antihistamiinitabletteja, koska ne lievittävät hyttysenpiston
aiheuttamia ihoreaktioita (etukäteen otettuna esimerkiksi
ennen metsäretkeä).
Luonnossa on ihana liikkua, mutta muista suojautua
punkeilta (puutiaisilta). Aluskasvillisuudesta ihmiseen
tarrautuneet punkit liikkuvat vaatteissa ja iholla ohuita
ihoalueita etsien. Luonnossa liikkujan on kesäkuumallakin
käytettävä peittävää vaatetusta, ja ulkoa palattua vaatteet
on ravisteltava ja iho on tarkastettava. Kerää liikkuvat
punkit pois ja irrota kiinnittyneet punkit ihosta teräväkärkisillä erityispinseteillä tai muulla siihen tarkoitetulla
välineellä (punkkipihdit ym). Puhdista puremakohta
desinfektioaineella tai vedellä ja saippualla. Jos huomaat,
että puremakohtaan alkaa hitaasti tulla ihottumarengas tai
pureman jälkeen kehittyy kuumetauti, hakeudu lääkäriin.
Kesällä on syytä juoda riittävästi ja syödä kevyesti. Onhan
tetanusrokotus voimassa? Nämä ja monta muuta hyvää
asiaa löytyvät kesäterveyden tietopaketista Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta www.thl.fi – apteekkari
suosittelee tutustumaan! Jos joku asia jää askarruttamaan,
tule kysymään apteekista lisätietoja. Tietoa saa myös mukaan, sillä apteekkien ilmaisen Terveydeksi! –asiakaslehden
kesänumero tulee jakon ensi maanantaina. Terveydeksi!
antaa luotettavaa tietoa terveydestä ja sen edistämisestä
sekä lääkkeistä ja niiden oikeasta käytöstä. Toki tämäkin
lehti on luettavissa verkossa www.terveydeksi.fi.
Hyvää ja tervettä alkavaa kesää toivottaen
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan Ykkösapteekki

Kulttuuri
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Ruusuvuori: Aavikkosutten veli
Aavikkosutten veli on kirjailijapariskunnan Juha
Ruusuvuoren ja Ulla Ylisirniö-Ruusuvuoden yhteinen
kirja, joka on toinen osa
Lapponia-sarjasta. Tämä
kirja käsittelee Pohjois-Suomea järisyttäneitä tapahtumia kuten tässä turvapaikanhakijoita, Thorin vasaran
katupartioita ja jopa Kemin
keskussairaalan kiista-asiaa.
Kirjan tapahtumat sijoittuvat Kemiin.
Kirjan tapahtumat saavat alkunsa, kun Kemin
kaupungissa tapahtuu raaka kaksoismurha. Kirjan
päähenkilö pappi Janne
Dunderin lapsuudenystävää
Matti Santa-ahoa syytetään
entisen puolisonsa ja tämän
nykyisen afroamerikkalaisen
miesystävänsä surmasta.
Epäilyt kohdistuvat Mattiin
varsinkin , kun hän katoaa
kuin maan alle. Janne on

kauhistunut, voiko olla totta, joka muistutti Mattia.
että hänen parhainta lapKirjan muita henkilöitä,
suuden kaveria syytetään jotka liittyvät Mattiin ovat
heidän ampumisesta.
Orvokki Laine, Matin ja
Jannen entinen opettaja, joka
Hän havaitsi, että kaikki on myös Matin kummitäti.
Matista kertovat muistot Elvi Santa-aho, joka on
olivat hyvin myönteisiä eikä Matin muistisairas äiti ja
Janne voinut kuvitella, että asuu hoitokodissa. Lisäksi
sellaisesta miehestä olisi mur- kirjassa vilisee erilaisia tyyphaajaksi. Toisaalta hän tiesi, pejä kuten Thorin vasaran
että poliisi etsisi ensimmäiseksi jäseniä sekä ministeri Sirpa
käsiinsä uhrin läheisimmät Torikka.
sukulaiset sekä nykyiset ja
Janne etsii Mattia ja saa
entiset ystävät, puhumatta- selville, että Matti on sekaan vanhoista aviomiehistä. kaantunut Thorin vasaraan.
Olisiko tämä syy Matin teJanne päätyy muistelemaan koon? Myös Janne osallistuu
Mattia kouluvuosina ja mitä Thorin vasaran toimintaan
he olivat tehneet silloin. koska haluaa selvittää mitä
Koko Kemi etsii Mattia, tekemistä Matilla on ollut
mutta häntä ei vaan löydy. heidän kanssaan. Thorin
Janne ja hänen ystävänsä vasaroilla on monta rautaa
lääkäri Saara Julin kes- tulessa ja se selviää myös
kustelevat tiiviisti Matista Jannelle.
ja he jopa ovat näkevinään
Matin tai ainakin hahmon "Mitä sanoisit, jos kävisi ilmi,

että Ojamaa kumppaneineen
on suunnittelemassa attentaattia erästä huomattavaa
julkisuuden henkilöä vastaan?"
"Sanoisin, että kuulostaa huonolta salapoliisiromaanilta,
joka yrittää ratsastaa uusnatsien aiheuttamalla pelolla."
Orvokki Laine tuo Jannelle
nähtäväksi kirjeitä, muistoja
Matista ja hänen äidistään
Elvistä. Matin äidillä Elvillä
on suuri rooli millaiseksi
Matin elämä on muodostunut aikuisena. Oliko Elvi
aiheuttanut Matille kaiken
tämän pahan hänen elämässään.
Kirja oli mielenkiintoinen
vaikkakaan se ei ihan dekkarikirja ollutkaan. Ennenminkin kirja oli matka Kemiin
ja muistoihin nuoruuden
Kemistä 60-70-luvulta. Usean kerran Kemissä käyneenä
jäin miettimään missä nuo

paikat ovat Kemissä, osan
paikoista tunnistinkin. Kirja
oli myös mietiskelyä siitä,
miten ihmiset selviytyvät
nuoruudesta aikuisiksi ja
tasapainoisiksi ihmisiksi.
Myös miten menneisyydessä
kokemat asiat vaikuttavat

meihin. Ehkä kirjassa oli
liikaa henkilöitä joiden
elämää kuvattiin ja erilaisia
tapahtumia, mutta muuten
teksti oli sujuvaa luettavaa.
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:
Kuntosalivuoromme Kotikartanossa jatkuvat koko kesän
maanantaisin klo 10-11.30 ja torstaisin klo 8-10
Miesten ilta keskiviikkoisin klo 18 jatkaa juhannusviikolle,
viimeinen kerta 19.6. – tauon jälkeen jatkuu 7.8.
Tuvan päivystys perjantaisin klo 9-12 – tervetuloa kysymään
tai juttelemaan ikäihmisten asioista.
Muuta lähiviikkojen ohjelmaa (muutokset mahdollisia –
viimeisin tieto tuvalla ja www.facebook.com/tuokiotupa):
Ti 4.6. Tuokiotupa avoinna poikkeuksellisesti klo 9-13.
Linja-autokuljetus Savelan nuorisoseuralle lähtö klo 13 tuvalta. Paluu klo 16. Yhteisestä Ovesta ry/TUOKIOTUPA
-viisivuotisjuhla Savelan ns. Tervetuloa!
La 8.6. klo 13-16 YHESSÄ! -festivaali Tuokiotuvan viereisellä
Melenderin niityllä. Tupa ja tallikahvila avoinna klo 12-17:
lättyjä, makkaraa ja muuta mukavaa.
Su 9.6. klo 14-17 Sun Pampas! -piknik-konsertti Melenderin aukiolla. Tupa ja tallikahvila avoinna klo 12-17: lättyjä,
makkaraa ja muuta mukavaa.
Ma 10.6. klo 18 Kaikkien eläkeläisjärjestöjen yhteinen yhteislauluilta Tuokiotuvalla.
Ti 11.6. klo 13 Seniorineuvonta: sairaanhoitajan vastaanotto
ilman ajanvarausta. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Tauko
heinä-elokuu. Seuraava kerta 10.9.
Klo 13 Etsivän vanhustyön verkostoiltapäivä. Paikka: Akustiikka. Tervetuloa! Tilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Päätetään mm. Hoksaa minut! - yhteydenottokortin käyttöönotosta Ylivieskassa.
Klo 14 Digi, some, äly! – pienryhmäopastus (5 hlö) älylaitteisiin ja niiden käyttöön. Varaathan paikan ennakkoon tuvalta
puh 044 987 2896.
Pe 14.6. klo 12 Digi, some, äly! – pienryhmäopastus (5 hlö)
älylaitteisiin ja niiden käyttöön.
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 ovat kesätauolla ja avaavat ovet jälleen
syyskuussa.
Seniorikahviloiden aukioloajat:
Sorvisto: 18.6. Kyläpäivä Tuokiotuvalla, heinä-elokuu tauko,
jatkuu 3.9.
Vähäkangas-Pylväs: 18.6. Kyläpäivä Tuokiotuvalla, heinä-elokuu tauko, jatkuu 11.9.
Raudaskylä: 18.6. Kyläpäivä Tuokiotuvalla, heinä-elokuu
tauko, jatkuu 18.9.
TIISTAINA 18.6. klo 15-17 kaikkien ikäihmisten Kesäinen
KYLÄPÄIVÄ Tuokiotuvalla.
Tervetuloa tapaamaan ikätovereita, kahvittelemaan ja muistelemaan yhdessä entisaikoja, ihmettelemään maailman menoa
ja raatailemaan rauhassa. Ohjelmassa mm. musiikkia ja vaikka
vähän yhteislauluakin, Maijan ja Veikon sketsejä, senioritanssia, bocciaa, arvontaa ja muuta mukavaa. Kyyti järjestyy
(varaa ennakkoon). HUOM! Ilmoittautumiset tarjoilun ja
kyyditysten takia tuvalle viimeistään maanantaina 17.6. puh
044 987 2896 ja 044 987 2895.
HUOM! HEINÄ-ELOKUUSSA:
Tuokiotuvan Liikkuva SenioriKahvila kiertää kylillä ja eri
kaupunginosissa päiväkahvien merkeissä – pysäkit ja aikataulut
toisaalla lehdessä. Seuraa VieskanViikon palstaa ja tuu kahaville!
Tervetuloa tapaamaan ikätovereita ja pitämään kylähenkeä vireänä!

JYTY Ylivieska
Järjestää työvoimajäsenilleen maksuttoman virkistysillan Sievin
Kiurunkankaalla (os. Kiuruntie 97) keskiviikkona 12.6. klo
17.30 alkaen. Aloitetaan ruokailulla klo 17.30 ja n. klo 19
mahdollisuus saunoa ja käydä paljussa. Pyyhkeet ja saunatakit on talon puolesta. Sitovat ilm.ruokailun johdosta Sarille
tekstiviestillä p.0400-198 768 to 6.6. mennessä. Tervetuloa!

Ylivieskan Latu
Melontaan tutustumisillat Hamarin uimarannalla kesäkuun
keskiviikkoisin klo 18-20. Tervetuloa tutustumaan melontaan
ja kokeilemaan kajakkiyksiköllä ja/tai -kaksikolla melontaa
sekä sup-lautailua. Tapahtuma on maksuton.
Kuntomelonta Hamarilta kesäkuun keskiviikkoisin klo 20-21.
Melomme kalajokea pitkin noin tunnin ajan. Kajakkivaraukset
Sarilta sarianelmi@gmail.com. Kajakkivuokra 5€/jäsen 10€/
ei jäsen.
Melonta- ja patikointiretki Hossaan 15.-16.6. Lähtö Ylivieskasta la 15.6. aamusta paluu su 16.6. illalla (hätäisimmät
lähtevät jo perjantaina). Majoittuminen 4-hengen mökkeissä.
Hinta 15€/yö. Matkat yhteiskyydein, kustannukset autokunnittain. Tiedustelut Alpo p. 050 587 7779, Tiedustelut ja
sitovat ilmoittautumiset Seppo p. 044 594 0408

Viikko-Tori
— Ilmoita ilmaiseksi —
Myydään

Ostetaan

Reipas 13 v. poika etsii Asuntovaunu Solifer,
nurmikonleikkuutyötä. Ko- Kabe, Matkaaja tai vaskemusta on. 040 709 6252. taava, myös kosteusvikaset
040 706 1749.
Ajettava ruohonleikkuri
traktorimalli 8 hv Briggs
Vuokrattavana
& Stratton näppärä pieni
toimiva kone hinta 350/ Vuokrattavana uudenveroinen 32,5m² yksiö keskustan
tarjous. 0400 822 157.
läheisyydestä rauhalliselSatulatuoli (Stepart), uusi. ta alueelta. Kaukolämpö.
Valk. nahkaa. Istuin kaksi- Vapaa 1.6. Tiedustelut
osainen, säädettävä. Korkeus 044 582 4232.
myös säädettävä. Hp. 300
€. P. 050 463 4504.
Opel Astran kattoteline,
hyvä. Hinta 20,-. Puh.
044 041 0054

Ilmoitus Vieskan Viikossa

huomataan!

Viihde
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Ristikoiden vastaukset sivulla 9.

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

4

14

10
13

14

3

6

8

7. 1886
8. Milou
9. Kulta (hiili)
10. Marie Curie, joka tunnetaan myös ainoana naisena,
jolla on kaksi Nobel-palkintoa
11. Marko "Mörkö" Anttila
12. Vulpes vulpes
Kysymykset laati Minna

4

14

12

13

1. Ernest Hemingway
2. Rambo - taistelija
3. Milli Vanilli
4. 42. Kirjasta Linnunradan
Käsikirja Liftareille
5. North Atlantic Treaty
Organization, suomeksi
Pohjois-Atlantin Liitto
6. 1995. Konsolin valmistus
lopetettiin 2006

4

12
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Kuka mitä häh -vastaukset
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11

14

8

2

© 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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Ei hätää! Tämän helpommaksi se ei enää mene:

Ti 4.6. klo 10-16 VIENTIPÄIVÄ: Juha Lahtinen Viexpolta.
Halutessasi voit varata keskusteluaikaa Juhalta puh. 040 682 2190

Ke 5.6. klo 10-16 YMPÄRISTÖASIAA: Vestialta Raimo
Seppälä ja Antero Isokoski kertovat jätteenhuollosta
Ke 5.6. klo 12-14 TÄYDENNYSKOULUTUSPALVELUJEN
ESITTELYÄ: Paula Oja ja Jani Rättyä Centrialta

Mattonne pestään
ja kuivataan
(vesipesu 30 asteessa)

Mattonne kuljetetaan
pesulaan keskiviikkoisin

Saatte tekstiviestin kun
mattonne on noudettavissa

Pesuhinnat maton koosta
riippumatta VAIN:

To 6.6. RAHOITUSPÄIVÄ klo 10-14:
Finnvera/Katri Vääräniemi (puheenvuoro klo 12.00).
Esa Räisänen/Business Finland.
P-P ELY-keskus: TF-koordinaattori Juha Elf,
yritysasiantuntija Olli-Matti Karesvuo,
yrityskehitysasiantuntija Päivi Lappalainen.
oa
TE-palvelut Anne Pirneskoski
t u l lle!
e
Rieska-Leader
e r v lma
Pe 7.6. AVOIMET OVET KLO 10-14

Tuokaa likaiset mattonne
Kirppis Ruususeen,
Viljavarastontie 1

RÄSYMATTO

12,-

KAIKKI
MUUT
MATOT

25,-

YLIVIESKASSA, MELENDERIN AUKIOLLA (KYÖSTINTIE 5)
LAUANTAINA 8. KESÄKUUTA 2019 KLO 13 - 16

13.00
13.05
13.15
13.30
13.45
14.15
14.30
15.00
15.15
15.45
15.55

Tapahtumassa mahdollista myös kansallispukujen tuuletus, pue oman
kulttuurisi puku ja näytä se meille kaikille! Varaa pikkurahaa mukaan
mm. talutusratsastusta, myyntikojuja, kansainvälinen ruokatorI, onnenpyörä yms.

 Sälekaihtimet
Sälekaihtimet
 Hyönteissuojat
Hyönteissuojat
 Parvekekaihtimet
Parvekekaihtimet

 Pystylamellikaihtimet
Pystylamellikaihtimet
 Verhokiskot
Verhokiskot
 Duetteja Plisee-vekkiverhot
Duetteja Plisee-verhot

0440848
323 0848
044 323

Kokonaisvaltaista metsänhoitoa
asiakkaan parhaaksi
- PUUKAUPPA
- PUUNKORJUUPALVELUT
- METSÄSUUNNITTELU
- METSÄNHOITOTYÖT
- TILA-ARVIOT
www.metsapalvelujokitalo.fi

valli.jussi@kotinet.com • www.kaihdintuote.fi
valli.jussi@kotinet.com • www.kaihdintuote.fi
Torikatu 3 LH 9-10, YLIVIESKA

Jo vuodesta 1936.

KANTOJYRSINTÄÄ

Kannot pois pihalta
ja puutarhasta!

alvelu on
Kantojyrsintäp
ohjanmaan
i-P
sk
Ke
a
ill
saatav
anmaan
hj
Po
sja Pohjoi
talousalueilla.

Erkki Jokitalo p. 040 747 6185

VIESKAN KANTOJYRSINTÄ

Niko 044 047 3402

Tanssiesitys, Armagedon (Venäjä)
Avaus, kaupunginjohtaja Maria Sorvisto
Ylivieskan cheerleading-ryhmät esiintyvät
Flamenco-esitys
Musiikkia
Armagedon
Lucia & the Band
Armagedon
Elonkolina
Armagedon
Yhessä -lopetussanat

TOIMINTAA:
- NALLESAIRAALA
- COWBOYKUVAUSPISTE - OPASTUSTA
- ELÄIMIÄ
- GRAFITTITYÖPAJA
DIGIOSAAMISEEN
- POMPPULINNA
- KASVOMAALAUSTA
- VILTTIKIRPPIS (varaa paikkasi
- KAHVI- JA LÄTTYTUPA - Ynnä muuta kivaa
ohjaamo@ylivieska.ﬁ)

T
ku
in
tor

Yrityksen perustaminen
yrityksen kasvu ja kehittäminen
omistajan vaihdos
toimitilat

ILMAINEN KESÄTAPAHTUMA KAIKENIKÄISILLE
Aikataulumuutokset esiintymisissä mahdollisia

AVAJAISVIIKKO
Ytekin uusissa
tiloissa

Rakennustekniset palvelut
& remontit

www.vieskankantojyrsinta.com

FORD TRANSIT

KULJETUSTEN JÄTTILÄINEN

Leivotie 13
84100 Ylivieska

FORD TAKUU
VUOTTA tai
150 000 km
WWW.FORD.RINTA-JOUPPI.COM

Vieskan Viikon
kesänumero
ilmestyy
torstaina
13.6.2019!

kuntoarviot
• Kosteuskartoitukset
• Asbestikartoitukset
t
• Vesivahinkoremonti

• Asuntokauppojen

Raitatie 8, YLIVIESKA
0400 295 030, 040 768 8351

YLIVIESKAN
OIKEUSAPUTOIMISTO

Varaathan paikkasi
ajoissa!
TRANSIT-MALLISTO

alk. 37.67538 €*
FORD LIIKKUMISTURVA**

jounimikkola.com

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

Materiaalit
viimeistään
tiistaina 11.6.

0 € / 5 vuotta

Täydellinen kumppani työpäivääsi
Ford TransitIn kuljetuskyky on huippuluokkaa – kuormatilan tilavuus on jopa 15,1 m3. Henkilöautomainen ohjaamo on kuin pieni toimisto, erinomainen vakiovarustelu ja uudet teknologiat
varmistavat ajomukavuuden sekä turvallisuuden kuorman painosta riippumatta.
Kattava vakiovarustelu – mm. parkkitutkat edessä ja takana, vakionopeudensäädin, ilmastointi,
polttoainekäyttöinen lisälämmitin ja nahkaverhoiltu ohjauspyörä, lämmitettävä tuulilasi ja etusumuvalot – tarjoaa parasta vastinetta rahoillesi.

Traktorit • Maatalouskoneet

Talvirenkaat kaupan päälle sekä edullinen 0,99% rahoituskorko!

Myynti • Välitys • Osto

ford.fi/hyotyajoneuvot

*
Ford Transit -pakettiautomallisto alkaen 37.675,38 € (autoveroton suositushinta 33.120 € + arvioitu autovero CO2-päästöillä 174 g/km 3.955,38 €
+ toimituskulut 600 €). Ford Transit -malliston CO2-päästöt 174–228 g/km ja EU-yhdistetty kulutus 6,7–8,8 l/100 km. **Ford Liikkumisturva on lisäpalvelu
säännöllisesti Ford-merkkihuollossa huolletuille Ford-ajoneuvoille. Liikkumisturva auttaa, jos matka katkeaa yllättävän vian vuoksi. Palvelu kattaa myös
liikennevahingot. Ford Liikkumisturva yrityksille 0 € / 5 vuotta. Kuvan auto erikoisvarustein.

YLIVIESKA Ford-myynti
Ruutihaantie 4
puh. 020 777 2600

Ford-huolto
puh. 020 777 2640
ark. 8.00-17.00

Teemme kauppaa: ma–pe 10–18, la 10–15

Puhelun hinta 0207-alkuiseen numeroon lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu
+ 16,69 snt/min (alv. 24%), matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%)

Valmet 6600

Turb.kytkin, 11400 h, hyvät renk. 2x2toim. hydr.lohkoa, vapaa paluu, ympäripyörivä ilmaist. vanne- ja etupainot

19.900 € sis.alv.
Japa 700tr klapikone
5.500 € sis.alv

Fiat Ducato 2,8tdi Autor. 5

Yamaha YFZ 450 -08

10.900 € sis.alv.

2.200 €

Hyväkuntoinen asuntoauto. Juuri leimattu. Takana parisänky, jonka saa muutettua
U-ryhmäksi. Vetokoukku, rek 7 hengelle,
aj. 237 t

Siisti crossipyörä. lähes ajamattomat
nappula- ja piikkirenkaat, uudet ketjut ja
rattaat. Toinen katesarja ja huoltopukki
mukaan. Öljyhuolto juuri tehty.

Jussi 044 279 9815 - Harri 044 574 6324 - myynti@tyngankone.fi
Ylivieskantie 142, 85100 Kalajoki - www.tyngankone.fi

