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Etsitkö mukavaa työtä, jota voit tehdä kokoaikaisesti tai
vaikkapa osa-aikaisesti esimerkiksi toisen työn tai opiskelujesi
ohella. Haemme ajanvaraajia puhelimella tapahtuvaan
ajanvaraustyöhön. Aiempaa kokemusta ei välttämättä tarvitse
olla, sillä koulutamme sinut
tehtävään.
Tarjoamme sinulle
mielenkiintoisen työn, mukavan
työilmapiirin ja kannustavan
palkkauksen! Meillä on
Ylivieskassa hyvät nykyaikaiset
tilat, jossa on ilo työskennellä.
Työtä on mahdollista tehdä
myös iltatyönä.
Mikäli kiinnostuit, ota heti
yhteyttä niin jutellaan
lisää. Voit laittaa myös
whatsappia puh.
050-329 6235.

AVOINNA:
ma-pe 7.30-16.30

SE PALVELEVA PUUTAVARALIIKE!

Kelloseppä, valokuvaukset, tietokonehuolto,
nettisivujen teko, käsinkaiverrus
Rautatiekatu 13B11 (Halpa-Hallin vaateos. kiinteistö)

Puh. 0400 858 351 • www.aikamestarit.com

LVI- JA RAUTAKAUPPA ALAVIESKASSA
AVOINNA MYÖS LAUANTAISIN
Bacho/ELA
Raivaussahan terät

AUKI PE 9.8. 21-04, LA 10.8. 21-04
Sisäänpääsy 0 €

– KARAOKE – BILJARDI – DARTS – Lämpimästi tervetuloa! Raija ja Anne

Puh. 050 558 3238 • www.viihdekeskushippu.fi

TERVETULOA TOUHUILEMAAN!

Ma: Suljettu, Ti-Pe: 10-19, La-Su: 11-18
Ruutihaantie 10, 84100 Ylivieska

Champion
moottorisahan
teräketju + laikka

Kaupunginkirjasto
Pääkirjasto avoinna
ma, ti, to, pe
ke
la

vieskanviikko.fi

12.8. alkaen
klo 12–20
klo 10–18
klo 10–15

Kirjastoauto lähtee liikenteeseen 12.8.
Aikatauluja kirjastosta tai nettisivulta.

Urheiluseurat, harrasteryhmät, fimaliikkujat ja muut sisäliikuntatilaa tarvitsevat:

NYT SÄHÄKKÄ-HALLIN
syys-ja talvikauden 2019-20 vuorot varattavissa
Hallin mitat, 25 x 50 m vapaa korkeus 9 m.

Hinnasto: ma-pe 8-16 40 € / h, 16-22 60 € /h, la-su 8-10 40 € / h,
10-22 60 € / h (sis 10 % alv). Pidä kiirettä, parhaat ajat menevät nopeimmin.
Varaustilanne https://calendar.google.com/calendar/b/0/r?tab=mc
FB @ysphalli tai www.ysphalli.fi,

Kuusitie 6,
Ylivieska

Sähköposti: pallohalli.yka@gmail.com tai puh Teppo 0400 914 183, Juhani 0440 424 067

2 kpl yht.

15€

Aspen
-pienkonebensiinit

20€
25€

17€

Vielä muutama
peräkärry syyshinnoin!
Vain muutama jäljellä!

HELTEET OVAT
TULLEET
JÄÄDÄKSEEN!

Esim. TPV 5032 R

ILMALÄMPÖPUMPUT
JA KAIKKI MUUTKIN
LVI-PALVELUT
AMMATTITAIDOLLA

200x20 tai
200x25 2 kpl
225x20 tai
225x25 2 kpl

49,90 2180€
(ovh. 2765€)

3x5L

Pokelantie 1
Alavieska

YLIVIESKAN
Aikamestarit

TERVETULOA!

MR-Tuote
Raivaussahan terä

Viihdekeskus HIPPU

€/jm

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

YLIVIESKAN
YKKÖSAPTEEKKI

MONIPUOLINEN
LVI- JA
RAUTAKAUPPA
AVOINNA
MA-PE 7.00-17.00
LA 9.00-13.00
alavieskanlvi.fi
PUH. 044 555 9995

Päivyri

Ylivieskassa 7. elokuuta 2019
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Pääkirjoitus
Viime viikonloppu oli Ylivieskassa tapahtumia täynnä. Myllyaukiolla ja vanhalla ”sokkarin
parkkipaikalla” oli markkinat
ja illalla RieskaBlues. Tämän
lisäksi 10-kerholla järjestettiin
kaksipäiväiset kymppifestarit,
jossa esiintyjinä oli lähinnä
90-luvun yhtyeitä, Movetronin
ja Aikakoneen lisäksi 1994 perutettu saksalainen eurodance
yhtye E-Rotic. Toki mukana
oli myöskin paikallisempaa
musiikkia, Kyyrölä big band
toimi juurikin kyseisen E-Roticin lämmittelijänä lauantaina.
HHH
Moni on minulta tiedustellut
että miksi näistä tapahtumista
ei ole tiedotettu. No oman
lehteni osalta vastaus on se, että
kun kysyin mainostamisesta
järjestäviltä tahoilta, niin vastaus
oli kielteinen. Varmaankin he
ovat ilmoitelleet jossain muualla,
mutta ilmeisesti sitä ei ole tarpeeksi huomioitu. Lopputulema
ei ollut mairitteleva kävijöiden harvalukuisuuden vuoksi.
Harmittaa kyllä kauppiaiden
ja esiintyjien puolesta, sillä
tällaiset tapahtumat ovat erittäin
tervetulleita kaupunkikuvaan.

Nimipäivät

Toivottavasti ensi vuonna järjestäjät osaavat kohdentaa mainonnan oikein, siten että myös se
tavoittaa ihmiset. Tänä vuonna
näin ei käynyt. Eikä ainakaan
voi syyttää ilmoja, se olisi eria
asia jos olisi satanut kaatamalla,
mutta tällainen leppoinen kuiva
syyssää ei voi olla syy sille, että
ihmiset eivät löytäneet paikalle.
Ja todellakin ihmetyttää, että
miksi paikaksi valittiin Myllyaukio ja niin kutsuttu entinen
sokkarin piha. Varsinkin nyt kun
kadut ovat tietyömyllerryksen
kourissa, ihan järjetön ajatus.
Tosin eihän siitä rahallisesti
juurikaan kukaan kärsinyt, mutta
niin esiintyjät kuin myyjätkin
joutuivat käyttämään omaa
aikaansa koittaessaan viihdyttää
ja luoda markkinatunnelmaa.
Iso kiitos heille, toivottavasti
jotain kuitenkin saitte hihojenne
varsiin.
HHH
Kaupungilta sanotaan että ei ole
määrärahoja mainostamiseen.
Onhan se ymmärrettävää, mutta
voisihan niitä säästöjä tehdä
muualtakin. Kuinka paljon maksoivat hienot uudet av-välineet
kaupungintalolle, ihmettelenpä

vain. Tai miksi katuvaloja pidetään päällä vaikka ei ole pimeää.
Kaupunkilaisten tiedottamisesta
ja virikkeistä tingitään, mutta
silti on suurenluokan rahakkaita
hankkeita menossa. Ja kuka niitä
lopen valvoo. Kirjaston takana
ollut entinen sosiaalitoimiston
parakkikin on ollut tyhjillään jo
vuoden. Siitä varmasti joudutaan
vuokraajalle maksamaan tuhansia
kuukausittain. Miksi ne ovat siinä
vielä ja täysin käyttämättömänä.
Niin, koska onhan kaupungilla
rahaa? Ei paljoa naurata, miksei
lasketa kulut pois sieltä mikä ei
enää kosketa ketään tai mikä
on turhaa.

siitä syystä haluan kirjoittaa ja
julkaista asioista jotka liittyvät
ihmisten haavoittavaisuuteen.
Olipa kyseessä sairaus, vanhuus,
vähävaraisuus tai jotain, niin haluan omalta osaltani tuoda apua
tai ainakin piristystä elämään.
Jos sen jollakin tavalla saavutan
jotain edes yhdelle ihmiselle, se
rittää minulle. Koskaan ei voi
koko maailmaa pelastaa, mutta
jokainen meistä on elämänsä
arvoinen.
Turvallista koulumatkaa!

Aurinko

Aurinko nousee Ylivieskassa klo 4:47 ja laskee
klo 22:16. Päivän pituus on 17 h, 19 min.

Ylivieskan kaupungin koulujen
ruokalista

Maanantai 12.8: Jauhelihakastike, perunat, kaali-ananas-punafriseesalaatti
Tiistai: Ohrapuuro, vadelmakeitto, leikkele
Keskiviikko: Kalapalat, perunat, tartarkastike,
kiinankaali-kesäkurpitsa-mandariinisalaatti

HHH
Kävin työttömien yhdistyksellä
viime viikolla. Siitä voitte lukea
sivulta seitsemän, ja se oli avartava kokemus jälleen kerran. Olen
tehnyt useita artikkeleita heidän
toiminnastaan, sillä minulla on
ollut tunne alusta pitäen että sille
on tarvetta. Haluan omalta osaltani olla tiedottamassa asioista,
mikä voi auttaa niitä jotka apua
tarvitsevat. Apua yleensä löytyy,
mutta aina ei ole voimavaroja
etsiä sitä ennen kuin saattaa
olla jo liian myöhäistä. Juurikin

Keskiviikko 7.8: (vk 31) Lahja
Torstai 8.8.: Silva, Sylvi, Silvia
Perjantai 9.8: Erja, Nadja, Eira
Lauantai 10.8: Lauri, Lasse, Lassi
Sunnuntai 11.8: Sanna, Susanna, Sanni, Susanne
9. sunnuntai helluntaista
Maanantai 12.8. (vk 32): Kiira, Klaara
Tiistai 13.8: Jesse, Okko
Keskiviikko 14.8: Onerva, Kanerva

Ateriapalvelun ruokalista

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Kuukauden
kuva

Keskiviikko: Porojuustokeitto, herkkukurkku,
vispipuuro
Torstai: Silakkapihvit, perunamuusi, kastike,
porkkanaraaste, mangokiisseli
Perjantai: Nakkikastike, perunat, punakaali-ananassalaatti, talkkunahyve
Lauantai: Makaronilaatikko, tuoremehu, vadelmakiisseli
Sunnuntai: Jauhelihapihvit, kermaperunat, italiansalaatti, suklaapiirakka
Maanantai: Kermainen broilerikeitto, makkara,
mustikkapuuro
Tiistai: Porsaspata, perunat, paprikasalaatti, mandariinikiisseli
Keskiviikko: Lohipyörykät, perunat, pinaattikastike, porkkana-persikkasalaatti, huituvelli

Kuka mitä häh?

Ylivieskan Kameraseuran
heinäkuun kuvaksi tuli
Vilho Kallion "Utelias
kurre".

1. Mitkä olivat Tenho Saurénin esittämän Tankki
täyteen- ja Reinikainen-sarjoista tutun konstaapeli
Reinikaisen etunimet?
3. Mitkä kolme katua yhdistävät Ylivieskan
keskustan Kauppakadun ja Asemakadun?
2. Mistä yhtyeestä Tomi Putaansuu on tuttu
henkilö?
4. Värin lisäksi mitä eroa on vihreillä ja mustilla
oliiveilla?
5. Mikä on Fingerpori-sarjakuvan
kaupunginjohtajan nimi?
6. Paljonko asukkaita on Alavieskassa?
7. Missä maassa järjestetään vuoden 2020
Euroviisut?
8. Mikä maa sijoittui toiseksi jääkiekon miesten
MM-kisoissa tänä vuonna?
9. Minä vuonna Adolf Hitler syntyi?
10. Mikä tietokonealan yritys valmisti Pentiumprosessorit?
Vastaukset sivulla 11.

Löydät meidät
myös Facebookista
facebook.com/vieskanviikko

Valokuvanäyttely Virosta
Ylivieskan Akustiikassa
Elokuussa hellitään valokuvauksesta kiinnostuneita
kulttuurikeskus Akustiikassa. Ylivieskan ystävyyskuntiin kuuluvassa Viron
Viimsissä toimiva Viimsi
Fotoklubi pitää valokuvanäyttelyn Akustiikan näyttelytilassa, ja se pystytettiin
ja avattiin yleisölle torstaina
1.8. Näyttely on nähtävillä
alakerran näyttelysalissa
Akustiikan aukioloaikojen
puitteissa elokuun ajan.
Kyseessä on vastavierailu,
sillä Ylivieskan Kameraseuralla oli näyttely Viimsissä
loka-marraskuussa 2016.
Viimsin valokuvaseuran
jäsenet ovat harrastepohjalla
ja ikähaitari on parikymppisestä keski-ikäisiin.
Näyttelyssä on yhteensä
39 kuvataideteosta, jotka
vievät katsojat Viron maalle.
Pääosassa on Viimsi, mutta
mukana on myös muun
muassa kasvillisuuspainoitteisia taidekuvia. Viimsistä
teokset Ylivieskaan toivat
kolme Viimsin kameraseuran harrastelijakuvaajaa,
puheenjohtaja Peep Kirbits, Reet Karjus ja Päivi
Palts, ja he myös pystyttivät
näyttelyn viime torstaina
Ylivieskan kameraseuran

tilaanteen loistokkaasti.
Suosittelen käymään tutustumassa näyttelyyyn, se
voi antaa inspiraatiota myös
omaan valokuvaamiseen.
Viimsin kunta sijaitsee noin
kymmenen kilometriä Tallinnasta koilliseen ja matka
sieltä Ylivieskaan kesti aamu
kahdeksasta ilta viiteen. ”Tulimme lautalla Tallinnasta
Helsinkiin Katajanokalle,
josta ajoimme raitiovaunulla
rautatieasemalle. Olimme
pakanneet valokuvataulut
kahteen suureen matkalaukkuun ja onneksi mikään ei
vioittunut,” porukka kertoo
Kallion tulkkauksen välityksellä. Ylivieskassa kolmikko
vietti vielä kaksi yötä, jonka
jälkeen he lähtivät lauantaina paluumatkalle ViimKolmikko oli erittäin tyytyväinen näyttelykutsusta, vasemmalta Peep Kirbits, Reet Karjus ja Päivi Palts. Taustalla
siin. ”Näyttelyn loputtua
kuvia Viimsistä.
keräämme näyttelyteokset
puheenjohtajan Vilho kävi kolmisenkymmentä tekniikkaa sekä tavataan aloittelijoista ammattilaisiin täältä pois ja Viimsin poKallion sekä neljän muun henkilöä, mikä on erittäin vierailijoita. Lisäksi kerho ovat tervetulleita jäseniksi.” rukkaa tulee hakemaan ne
ylivieskalaisen avustamana. kiitettävä määrä huomioiden järjestää retkiä, näyttelyitä
Kuvanäyttely antaa mu- takaisin kunhan ajankohta
Heidän ottamiensa kuvien kesälomakauden ollessa ja kilpailuja. ”Haluamme kavan kattauksen Viron on sopiva. Ylivieskan kalisäksi kuvanäyttelyssä on vielä päällä.
edistää valokuvausharrastus- maisemista ja joukossa meraseura tekee sen miePeeter Kutserin, RaigoKerhon puheenjohtaja ta, rikastuttaa harrastajien on häkellyttävän hienoja lellään ja katsotaan, että
Tönisalun ja Mart Kallasin Peep Kirbits kertoo, että näkemyksiä, välittää koke- otoksia harrastepohjaan mitä yhteistyötä seuraavaksi
valokuvateoksia. Näyttelyn Viimsi Fotoklub on aloitta- musta ja osaamista, vaihtaa nähden. Eräskin kuvapari kehiteltäisiin. Kaikki on
avajaispuheenvuoron piti nut toimintansa tammikuus- mielipiteitä ja ideoita sekä näyttää kuinka myrskyaalto sujunut viimsiläisten kanssa
Ylivieskan kaupunginjohtaja sa 2012. Kerhon kokouksissa myös viettää mukavaa ai- tekee satama-alueesta täy- oikein mukavasti,”toteaa
Maria Sorvisto. Avajaisten käsitellään valokuvauksen kaa yhdessä. Kaikenikäiset sin erilaisen ja kuvaaja on Kallio lopuksi.
aikana torstai iltana paikalla historiaa, alan uutuuksia ja valokuvauksen harrastajat onnistunut tallentamaan
Elina Kytökorpi

Kallen kolumni

Tour de Francen etapilla

Eurosportin ja sen huippuselostajan Peter Selin luomat
tunnelmat kotisohvalla muuttutuvat aidoksi urheilukatsomo
elämykseksi, kun matkaa
oikeasti Ranskan ympäriajon
reitille. Maailman suurin pyöräilykilpailun etapille osallistuminen alkaa jo syksyllä,
sillä kesän reitti paljastetaan
lokakuussa. Kun reitti on
tiedossa, alkaa tulevan kesän
Ranskan matkan pohdinta.
Mille etapille? Maaliin vaiko
vuorille? Vaiko välipäivän
tunnelmia aistimaan?
Tänä vuonna tourin reitti oli
sellainen, että se kulki vakituisen Burgundin kohteemme
Taizen ekumeenisen keskuksen
lähistöllä. Se varmisti suunnitelman, jossa yhdistämme
matkaamme lepäämistä Taizen

yhteisössä sekä Tourin etapilla
vierailun Chalon-sur-Saônen
kaupungissa.

Etapille katsomaan meno on
koko päivän juttu. Autolla ajo
täytyy suunnitella kartan kanssa ja sitten vierailla kyseisen
kaupungin nettisivuilla, joilla
on tiedot suljetuista kaduista ja
pysäköinnistä. Mukava olikin
lukea, että Chalon-sur-Saônen
kaupunki oli päättänyt, että
pysäköinti on ilmaista koko
kaupungissa. Ja se olikin
todella tarpeen, sillä katujen
varret olivat täynnä autoja.
Auto vain parkkiin. Liput
kainaloon ja eväsreppujen
kanssa kävelemään muutaman
kilometrin matka sopimaamme
paikkaan ennen maalia. Olimme paikalla noin viisi tuntia

pyöräilijöiden saapumista,
mutta innokkaimmat porukat
ja perheet olivat paikalla jo
ennen meitä istuen retkituoleissaan. Testasimme lippujen
varsiviritelmien kestävyyttä jo parkkipaikalla, jolloin
liikennettä ohjaavat poliisit
kommentoivat hyväntahtoisesti
touhujamme.
Suomen lipun heiluttaminen
tuntuu tärkeältä, sillä sitä
monet katsojat kommentoivat
lippujamme mukavasti. Ja kun
perinteisesti paikalla on aina
paljon norjalaisia lippuineen,
on mukava heilutella siniristilippua, vaikka moneen
vuoteen tourilla ei olekaan
ollut suomalaista pyöräilijää
joukkueissa.
Neljän tunnin odotusta hel-

pottaa eväiden syönnin lisäksi
Tourin mainoskaravaani, joka
kulkee pari tuntia ennen kilpailijoita reittiä pitkin. Karavaaniassa on noin 200 autoa ja
erilaista kulkupeliä. Noin reilun
puolen tunnin ajan koetamme
saada mainoslakkeja, karkkeja,
paitoja ja muuta mainosrihkamaa itsellemme. Myös
paikallisia pyöräilyporukoita
ajaa reitillä “esiajajina”.

minen ja kiertely paljastaa,
että pyöräilijät ovat tulossa.
Liput valmiiksi. Katsojien
melu kertoo viimeistään, että
h-hetki on lähellä. Ja siinä
keula sujahtaa ohitse. Vauhti
on maalisuoralla noin 60 km
tunnissa, joten oikeasti mitään
ei ehdi havaita. Mutta jälkijoukot ajavat rauhallisemmin
ja saavat nekin yhtä kovat
kannustukset.

Katsojille kilpailun kulkua
selostetaan koko ajan kovaäänisten kautta, mutta ranskan
kielestä ei aivan kaikkea tahdo
ymmärtää. Onneksi nykyisin
voi kännykän kautta seurata
Tourin sivuilta tilannetta reaaliajassa.

Maalialueella voi hetken fiilistellä tunnelmaa ja katsella palkintojenjakoa. Mutta
kun kävelemme kohti auton
parkkia, niin purkajat ovat jo
ilmestyneet ja mainoslakanat
puretaan ja mellakka-aidat
kootaan rekkoihin. Aikaa
on alle 12 tuntia koota samat
rakenteet uuteen kaupunkiin
300 km päähän. Meillä matka

Sitten vain odotellaan helikoptereita. Niiden saapu-

jatkuu kohti kotia ja elämän
seuraavia etapeita, mutta tämäkin Chalon-sur-Saônen
etappi kannatti kokea. Etappia
olivat kokemassa kanssani
Terttu sekä Hannu ja Tyyne
Pyhäjoelta.

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!

Tuokiotuvan
kuulumisia
Lehden ilmestyttyä olemme
siirtyneet elokuun puolelle.
Kesän aikana olemme liikkuneet viikoittain kiertävällä
seniorikahvila autolla sen
lisäksi, että Tuokiotuvalla
on pidetty tiistai iltaisin
iltatupaa normaalin aukioloajan lisäksi. Kesän
ajan säännölliset tapahtumat ovat olleet tauolla
keskiviikon laulutuokiota
lukuun ottamatta. Miesten

keskiviikkoillan tapaaminen
jatkuu 7.8 kesätauon jälkeen.
Kiertävä seniorkahvila
on tavoittanut ihmisiä sekä
keskustassa, että sivukylillä.
Olemme saaneet vaihtaa
ajatuksia ja miettiä yhdessä
sitä, miten voisimme tavoittaa ikäväestöä ja luoda
heille uusia kohtaamismahdollisuuksia. Autossa on
ollut mukana eri järjestöjen
toimijoita sekä vapaaeh-

toisena toimiva kuljettaja.
Tällainen lähestymistapa on
alueellamme uutta mutta
on kuitenkin positiivisesti
laittanut ihmiset liikkeelle
ja kahvittelemaan kanssamme. Se kuinka helposti
eri järjestöt lähtivät kesän
ajelukierroksille mukaan
näyttää sen, että yhteinen
tahto asioiden eteen on
olemassa.
Tuokiotuvan pihapiirissä

Kiertävän seniorikahvilan
pysäkit ja aikataulu

olemme saaneet nauttia sekä
lämpimistä, että tuulisista
päivistä. Iltatuvat ovat tarjonneet kävijöille näytelmiä,
runoja, taikuutta, lauluja
sekä mukavaa yhdessä oloa.
Iltatupa jatkuu vielä elokuun
ajan eri ohjelmasisällöin.
Syyskuussa alamme taas
palaamaan arkeen hyvin
vietetyn kesän jälkeen.

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

TULE TUTUKSI TUOKIOTUVALLA, siellä on virtaa, välittämistä ja vertaistukea!

Avoimet työpaikat
Ylivieskassa

To 8.8. 11.30-15 Kotikartano 1 piha-alue
Mukana Tarja Linnala, Ylivieskan
kaupungin liikuntapalvelut,
Arja Taka-Eilola, Omais-Oiva
To 15.8. 10-12 Löytyn koulu.
Mukana Kallion terveydenedistämisensuunnittelija Kirsi Nukari
Tervetuloa kyläilemään, viihtymään ja kahvittelemaan "kesäautolle"!
Yhteisestä Ovesta ry, etsivän vanhustyön koordinaattori Sari Pelttari, puh. 044 987 2859.

Lukijalta

Matkakertomus

totyöntekijöitä, ompelija,
Toiminnanjohtaja, ko- pintakäsittelijä, jakeluauneinsinööri, varhaiskas- tonkuljettaja, taksinkulvatuksen erikoisopettaja, jettaja, jäteautonkuljettaja,
varhaiskasvatuksen opettaja, monitoimikoneenkuljettaja,
hanketyöntekijä (kirjas- ratatyöntekijä, lehdenjakaja, Perjantaiaamu. Herään jo
tonhoitaja), työnjohtajia, yrittäjä.
kello viiden maissa ikkusairaanhoitaja, sairaanhoinan takaa kuuluvaan sataja-hoivayrittäjä, toimin- Sievissä
teen lotinaan. Kaivaudun
Erityisopettaja,
kalustosuuntaterapeutti, ajanvaraaja,
ulos peittoni lämpimästä
itsenäinen naistenvaatteiden nittelija, ohjelmistosuunnit- joka aamuiseen rituaaliin.
jälleenmyyjä, keittiökalus- telija, työnjohtajia, keittiö- Laitan kahvin tippumaan
temyyjä, myyntiedustaja, kalustemyyjä, suosittelija/ ja kylpyhuoneen kautta
suosittelija/myyjä, vakuu- myyjä, kokki, ravintolan tar- vaatekaapille. Juon aamutusmyyjä, ravintolakokki, joilija, huoltoasematyönte- kahvini sohvalla huopaan
ravintolatyöntekijä, kauneu- kijä, koulunkäynninohjaaja, kääriytyneenä, aivot kirdenhoitoalan yrittäjä, par- piirivartija, puutaloelement- kastuvat ja keho kohenee.
turi, kiinteistöhuoltomies, tien valmistajia, hitsaaja, Olen lähdössä isieni maille,
leipomotuotteiden myyjä, plasmaleikkaaja, koneistajia, Nivalaan herättäjäjuhlille.
myyjä, huoltamotyöntekijä, kenkäteollisuuden työnteKoko edesmenneen kuumyyntikonsulentti, puhelin- kijä, tuotantotyöntekijöitä, kauden olen tehnyt lähtöä.
myyjiä, varhaiskasvatuksen ompelija, pintakäsittelijä, Miettinyt kaikkia niitä eslastenhoitajan sijaisuuksia, monitoimikoneenkuljettaja, teitä, jotka ovat haaveeni
henkilökohtainen avusta- ravintolatyöntekijä.
tiellä. Murhehuone on ollut
ja, lähihoitajia, palomies,
tutumpi kuin vieressä oleva
piirivartija, vartija, puuta- Alavieskassa
S-market.
loelementtien valmistajia, Kunnanjohtaja, huoltoaseHiljalleen joku on hoitaraudoittajia, telineapumies, matyöntekijä, lastenhoi- nut asiani pala palalta, niin
LVI-asentaja, hitsaaja, levy- taja, piirivartija, hitsaaja, että tuli tunne, mene, mene,
seppähitsaaja, MIG-hitsaaja, MIG-hitsaaja, koneistaja, heitä huolesi korkeampiin
plasmaleikkaaja, koneistajia, ohjelmistokehittäjä, pintakä- käsiin. Sain jopa autokyydin
koneenasentaja, ohjelmis- sittelijä, tuotantotyöntekijä,
tokehittäjä, kenkäteolli- taksinkuljettaja, ravintola/
suuden työntekijä, tuotan- baarityöntekijä, ravintolatyöntekijä.

Ilmoita yrityksesi työpaikoista
Vieskan Viikossa!

Autoa kuljettaa ja reiteistä ja ohjelmasta vastaa:
Sari Pelttari/Yhteisestä Ovesta ry, Tuokiotupa

muutaman kilometrin päästä lähtevälle linja-autolle,
ystävä-mummon toimesta.
Matka alkaa. Linja-auto
on vanha romisko, mutta
tunnelma sisällä lämmin
ja juuri sellainen, joksi olin
kuvitellut. Mukana on Vantaankosken seurakunnan
pastori Hannu Pöntinen,
ratissa toinen Hannu ja
penkit täynnä Vantaalta,
Espoosta ja Helsingistä
matkaan lähteneitä ihmisiä,
joita veti sama kaipuu. Monen juuret olivat aikoinaan
jääneet matkakohteeseen.
Sitten ihmiset alkavat
veisata Siionin virsiä. Karistan kurkkuani ja lähden
mukaan. Virsien veisuu jatkuu ja minun patoni aukeaa.
Itken kaikki menneet ja
mahdollisesti tulevat murheeni. Olen täynnä jotain
ylimaallista hurskautta siinä

hetkessä.
Sitten tulee maallinen
tarve tutustua bussin takana
olevaan vessakoppiin. Koppi
on parhaat päivänsä nähnyt
kymmenen vuotta sitten.
Olen juuri päässyt pytylle
istumaan, pitäen ovea kiinni
toisella kädellä, kun auto
tekee tiellä olevan tilanteen
takia äkkijarrutuksen. Minä
lennän pää edellä ovesta
ulos käytävälle kyljelleni.
Vyötäröstä alas asti olen
Eevana ja takana ihmisiä
katsomassa tilannetta henki
kurkussa. Pääni varjeltuu,
se ei kopsahda mihinkään
ja sama ystäväkansa auttaa minut ylös jaloilleni ja
suoritan kehnosti alkaneen
toimituksen loppuun.
Tämän jälkeen ei enää
itketä. Päin vastoin, olen
täynnä iloa ja kiitollisuutta
elämästä. Tulee tunne, että

kaiken aikaa olen suurten
siipien suojassa.
Viikonloppu Nivalassa
on täynnä tunnepitoisia
kohtaamisia, monta seurapuhetta, jotka koskettavat ja
uppoavat suoraan suojaan.
Loppurukouksen aikana
nojaan päätäni vanhoista
heinäseipäistä kasattuun
harmaaseen aitaan, ystävät
lapsuudesta ja nuoruudesta
rinnalla.

”Herraa hyvää kiittäkää, iloiten ylistäkää, luodut kaikki
laulakaa Luojan
suurta kunniaa”
Kirsti Mäenpää
s.Vilkuna
Vantaa

Seuraava Vieskan Viikko ilmestyy suurjakeluna ke 21.8.2019
Lehden liitteenä Kansalaisopiston kurssilehti!
Varaathan paikkasi ajoissa! Materiaalit viimeistään maanantaina 19.8
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YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Avioliittoon kuulutetaan: Pekka Johannes Poutiainen ja

Laura Maria Katariina Häivälä, Sami Petteri Malila ja Emmi
Erika Annabella Parhiala
Kuollut: Milla-Maaria Katriina Post 26 v. (Merijärvi)
SEURAKUNNAN VIIKKO
La 10.8. klo 18 Ehtookellot ja iltasoitto kirkon raunioilla,
Janne Nietula - trumpetti.
Su 11.8. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Eija Nivala,
saarnaa Iina Matikainen ja Jukka Hautala, Annuliina Ikäheimo.
Samalla vietämme seurakunnan uusien nimikkolähettien Iina
Matikaisen ja Jukka Hautalan lähtöjuhlaa kakkukahvien kera,
vapaaehtoinen maksu lähetystyölle; klo 14 Uusheräyksen
seurat Betaniassa, Heikki Myllylä; klo 18 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Antti Lauhikari.
Ti 13.8. klo 8.30 Lähtö Kantokylän ja Tuomelan kyläkerhojen
kesäretkelle (ilmoittautuneille) Vähäkankaan koulun pihasta ja
klo 8.45 seurakuntakoti Marian pihasta, paluu n. klo 17; klo 14
Kynkkärinki Ratapuiston palvelukoti, Ratakatu 12. Vapaaehtoisten ilm. 13.8. klo 11 mennessä 044-7118629 / Marjaana
Juola.
Ke 14.8. klo 19 Kesäillan hartaus kirkon raunioilla, Eija Nivala,
Teija Siirtola, laulut Nuoren Seurakunnan Veisukirjoista.

DIAKONIA
Diakoniatyön asiakasvastaanotto avoinna ti-to klo 8.30-10,
Terveystie 11, ovi D, p. 044-7118 670
Varttuneen väen leiri Törmälässä 20.-22.8.2019. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje.
LAPSET
Päiväkerhoon ilmoittautuminen alkaa tiistaina 13.8. klo 9
seurakunnan kotisivuilla ylivieskanseurakunta.fi
MERIJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA
Su 11.8. klo 13 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Riikka Talvitie,
Marianne Joensuu, Annuliina Ikäheimo, kirkkokahvit. Jumalanpalveluksen yhteydessä on kouluun lähtevien siunaaminen;
klo 16 Rauhanyhdistyksen kodinpäivä seurakuntakodilla,
alkurukous Leevi Saukko, alustus Matias Muhola.
Ma 12.8. Klo 11.45 Koivupuhdon koulun koulukirkko kirkossa, Eija Nivala, Markku Sakko.
Merijärven seurakuntatoimisto on auki torstaisin klo 9-12
p. 08-4395070. Maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin klo
9-12 yhteydenotot Ylivieskan kirkkoherranvirastoon p. 084395010, perjantaisin suljettu.
Diakoniatyön asiakasasioiden ja kotikäyntien ajanvaraukset
sekä kirkkokyytisetelit jumalanpalveluksiin Marianne Joensuu
p. 044-7118631 tai marianne.joensuu(at)evl.fi.
Päiväkerhoon ilmoittautuminen alkaa tiistaina 13.8. klo 9
seurakunnan kotisivuilla ylivieskanseurakunta.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.

50 vuotta sitten ripille päässeet
koolle sunnuntaina 22.9.

Kirkkotalakoot
Kirkkotalakoot tuottaneet
heinäkuun loppuun mennessä 674 777 euroa kirkon
rakennusrahastoon.
Kirkkotalakoiden hyväksi:
A-MEN-lauluyhtyeen levy
Matka 22 e, 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, kortteja ym.
myytävänä kirkkoherranvirastossa, Terveystie 11.

La 17.8. klo 18 Ehtookellot ja iltasoitto kirkon raunioilla, Janne Nietula – trumpetti; klo 18 Rauhanyhdistyksen kesäseurat
alkavat viikkomessulla Suvannon kappelissa, Hannu Kinnunen,
Eero Nuolioja.
Su 18.8. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Eero Nuolioja,
Jukka Kesola, Eeva Korhonen; klo 11.30 Lounas Rauhanyhdistyksellä, klo 13 Kesäseurat jatkuvat Rauhanyhdistyksellä,
Hannu Kinnunen, Eero Nuolioja ja klo 16 Eero Nuolioja ja
Hannu Kinnunen
Seurakunnan ateriapalvelu Mariassa avoinna ma-to klo
10.30-13, pe klo 10.30-12. Lounaan hinta eläkeläisille 6,80 e,
muilta 8,00 e. Lisätietoja Maarit Repo 044-7118630.
Kirkkokyytikuljetus Suvannolle kirkkokyytiseteleillä, kyydin
tilaus itse taksikeskuksen numerosta. Kyytisetelin voi saada
diakoniatoimistosta aukioloaikoina tai kysymällä diakoniatyöntekijöiltä.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto avoinna 1.6.-31.8. mato klo 9-12, pe suljettu, p. 08-4395010, os. Terveystie 11.
Vihkihetki Suvannon kappelissa to 29.8. klo 15-17. Vihkiminen tapahtuu saapumisjärjestyksessä. Morsian ja sulhanen
ilmoittautuvat Suvannon kappelin eteisessä. Ennen toimitusta
käydään vihkikeskustelu papin kanssa. Vihkimisen jälkeen
seurakunta tarjoaa hääkakkua ja kahvit Suvannon kappelin
kahviossa. Todistajia ei tarvita, mutta halutessaan hääpari voi
kutsua juhlaan omat läheisensä. Kirkollisen avioliiton esteiden
tutkinta on suoritettava kirkkoherranvirastossa viimeistään
seitsemän vuorokautta ennen vihkipäivää. Lisätietoja ylivieskanseurakunta.fi.
50 vuotta sitten ripille päässeiden (vuonna 1969) kokoontuminen su 22.9. klo 10 pidettävään messuun Suvannon kappeliin. Messun jälkeen kirkkokahvitilaisuus kappelin kahviossa.
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Iina Matikaisen ja Jukka Hautalan lähtöjuhlaa lähetystyöhön
Israeliin vietetään sunnuntaina
11.8. klo 10 pidettävän messun
ja kirkkokahvien yhteydessä Suvannon kappelissa. Iina ja Jukka
saarnaavat messussa. Heidät
siunattiin matkalle Suomen
Lähetysseuran lähetysjuhlien yhteydessä kesäkuussa Jyväskylässä.

Sunnuntaina 22.9. klo 10
Suvannon kappelissa pidettävään messuun kutsutaan
erityisesti 50 vuotta sitten
ripille päässeitä. Vuonna
1969 rippikoulunsa käyneet jatkavat muisteluja
kirkkokahveilla.
Kuvassa vuoden 1969
yhteiskoulun rippikoulun
46 konfirmoitua. Opettajina ovat olleet ainakin
kirkkoherra Aarre Pyy,
kappalainen Esko Jaatinen, nuorisonohjaajat Aira ja
kanttori Martti Saari ja Pekka Lehto. Kaikkiaan

vuonna 1969 konfirmoitiin
261 rippikoululaista. Rip-

pileirit olivat vasta tuolloin
tulossa. Seurakunnan ja
Raudaskylän Kr. Opiston
leirille osallistui yhteensä 55.
Suosituin oli päivärippikoulu, jonka kävi kaikkiaan 60.
Raudaskylän keskikoulun ja
lukion rippikoulun suoritti
46 ja iltarippikoulun 45
nuorta. Muualla rippikoulun
kävi 9 ylivieskalaista. Osa
aloitti rippikoulunsa syksyllä
ja konfirmaatio oli vasta vuoden 1970 puolella. (Kuva:
Aila Pääkön kuva-arkisto).

Seurakunnan verkkosivut: ylivieskanseurakunta.fi • Facebook.com/ylivieskanseurakunta • YouTube > Ylivieskan seurakunta
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Ylivieskan viikko ja varsinkin
viikonloppu oli täynnä tapahtumia

Lapset innostuivat tanssin pyörteisiin iltatorilla keskiviikkona.

Myllyaukiolta löytyi markkinapäivänä runsain määrin kansallispukujensa tuulettajia.

Viime keskiviikon iltatorin järjesti MLL:n porukka.
Noora Sydänmetsä, Anna Tammelin ja Kirsi Takkinen
kertoivat että tapahtuma oli sujunut oikein hyvin. Illan
aikana jaettiin myös vuosittainen Unikeko -palkinto,
jonka yleisöäänestyksen perusteella sai Arja Nivala. Ylivieskalainen on tehnyt 40 vuotta varhaiskasvatustyötä ja
nykypäivänä virikekerhoissa puuhanaisena.

Ylivieskan markkinoilla kävijöitä riitti sekä perjantaille
että lauantaille poikkeuksellisista liikennejärjestelyistä
huolimatta. Markkina-alue Savisillan ja Myllyaukion
alueilla oli tiivistunnelmainen ja sekä järjestäjät, että
yleisö olivat tyytyväisiä tapahtumaan.

Wanhat wehkeet kylätiellä -tapahtumassa kävi kansanedustaja Juha Pylvään arvion mukaan noin 1500 ihmistä. Kotieläinpihalla kävijöitä oli yli 500. Nähtävillä oli
runsaasti kiinnostavaa kalustoa.

Lauantaina Myllymarkkinoilla ja Rieska-Bluesissa
soundeja tarjosi ylivieskalais-kalajokinen Casey's Case.
Vähäkankaan kylätiellä nähtiin myös Suomen vanhin
Mustang, Juha Soukan Mini sekä paljon muita kulttiautoja Wanhoilta hyviltä ajoilta.

Ylivieskan markkinoilta löytyy parivaljakko Savisillan
kupeesta. ”On tosi mukavaa että tällaisia tapahtumia järjestetään, varsinkin kun keskustaa yritetään elävöittää.
Tuulikin tyyntyi ja aurinko tuli esiin, joten mikäpä tässä
ollessa. Ostamamme muikut joudutaan huuhtelemaan
alas oluella, sillä ne eivät olleet maustettuja kuten muikut
yleensä,” naurahtavat Kilu ja MT Lehtimäki.

Wanhat wehkeet-tapahtuma järjestettiin Vähäkankaan
ja Pylvään kylillä jo kuudennen kerran. Myös Kalajokilaakson ilmailukerho esitteli toimintaansa lentokentällä.

10Fest keräsi mukavasti porukkaa koleasta loppukesän
säästä huolimatta. Tällä kertaa se järjestettiin linja-autoaseman puolella. Teemana oli 90-luvu rytmit.

Vieskan viikko

Keskiviikko 7.8.2019

7

Työttömien yhdistyksellä pitää kiirettä
– jokainen ihminen on tärkeä
Ylivieskan Työttömien Yhdistys ry. on jo hetken ollut
uusien haasteiden edessä.
Ylijäämäruoan jakoa he
ovat tehneet jo pitkään,
mutta nyt kun Vapaaseurakunta joutui lopettamaan
jakamisen, sitä myötä nyt
heidän kontolleen tuli myös
”vapiksen” ylimääräruoan
jakaminen. Tällä hetkellä
yhdistys jakaa keräämänsä
ruoan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin
Joutsentiellä sijaitsevista
tiloista. Se teettää paljon
työtä ja lähes kaikki työ
tehdään vapaaehtoisvoimin.
Saavun perjantaina ennen kello 11.30 työttömien
yhdistyksen tiloihin. Ruokakuorma on jo saapunut
ennen tuloani ja säpinä
ruuan laittamisesta jääkaappeihin ja hyllyihin on
pahimmillaan. Yhdistyksen
tilat ovat todella ahtaat ja
kaksi huonetta on täynnä
jääkaappeja ja pakastimia.
”Aiemmin meillä oli puutetta kylmälaitteista, mutta
vapaaseurakunnan lopetettua ruokajaon, he antoivat
meille heillä käytössään
olleet jääkaapit ja pakastimet. Nyt niitä on yhteensä
parisenkymmentä, mutta
osa alkaa olemaan jo aika
vanhoja. Pärjäämme näillä,
mutta sitä mukaa jos ja
kun ne menevät rikki, niin
tarvitsemme uusia”, kertoo
yhdistyksen puheenjohtaja
Auli Mustikkamaa.
Tilojen ahtaus on todella
hämmästyttävää. Vaikka
vuorossa olevien vapaaehtoisten määrä on vain noin
viisi, koko ajan kaikki joutuvat väistelemään toisiaan.
Kaikki kuitenkin hoituu
todella ripeästi ja tavarat
löytävät paikkansa hyllyistä.
Jokainen on oppinut tietämään mihin mikäkin kuuluu
ja kylmäketjun ei anneta
katketa vaikka onkin kyse
ylijäämäruoasta. ”Meillä on
viranomaisia varten omavalvonta –suunnitelma,
jota päivitetään jatkuvasti.
Pidämme huolen siitä, että
vaikka ruokatarvikkeissa
päiväys on ohi, ne ovat
silti syömäkelpoista. Kun
laitamme ruoat hyllyihin
ja kaappeihin, perkaamme
sieltä pois pilaantuneet
tuotteet. Luonnollisesti

kuitenkin jokainen on itse
vastuussa lopulta että mitä
suuhunsa laittaa”, kertoo
Mustikkamaa.

tos heille”, Mustikkamäki
kertoo kiitollisena.

Tilaongelma
vaivaa

Väkeä riittää
joka kerralle
Yleensä ottaen yhdistyksellä
käy 60-120 henkilöä per
kerta hakemassa ruoka-apua.
Kyseisenä perjantaina ruoka-avustuksen hakijoiden
lukumäärä oli 70 henkilöä.
”Määrä vaihtelee aika lailla
riippuen viikonpäivästä
ja ilmoista. Monille tämä
Joutsentie on kaukana, joten
jos sataa vettä kaatamalla,
niin kynnys saapua tänne
on suurempi. Tilamme ovat
niin rajalliset, että heidän
täytyy olla odottamassa
ulkopuolella, jotta saavat
ruokaa. Eräs vapaaehtoistyöntekijämme kuitenkin
rakensi vastikään etuovelle pienen katoksen, joten
muutama ihminen pystyy
olemaan siinä odottelun
ajan. Jonotukseen liittyen
työttömien yhdistys otti
heinäkuun alussa kokeiluksi käyttöön eräänlaisen
vuoronumerosysteemin, tai
ennemminkin se on arpaonneen perustuva. ”Muutama
minuutti ennen kello 12
aloitamme antamaan arpanumeroita. Olipa tullut tunti
sitten tai ihan juuri äsken,
niin arpapelillä otamme
ihmiset sisään hakemaan
ruokaa. Tällä tavoin koitamme päästään eroon siitä
ongelmasta, että ihmiset
tulevat jonottamaan jo tuntikausia ennen ruokajaon
aloittamista.” Auli kertoo,
että tämä uusi systeemi
on toiminut oikein hyvin.
Tosin alussa se ihmetytti
kävijöitä, mutta nyt siihen
on opittu. ”Samalla kun
annamme näitä arpalappuja,
on hyvä aika myös tiedottaa
tulevista tapahtumista tai
esimerkiksi aukioloaikojen
muutoksista”.

Viime perjantaina vuorossa olivat puheenjohtaja Auli Mustikkamaan (ensimmäinen
vasemmalta) lisäksi vapaaehtoistyöntekijät Tuula Nevanperä, Tuula Korhola, Sami
Haapakoski ja Sari Kytökorpi. Nykyään vapaaehtoiset tunnistaa yhteinäisistä T-paidoista.

vanhoihin aukioloaikoihin
pohjautuen, vaikka olemmekin koittaneet tiedottaa
niistä parhaamme mukaan
mm. sosiaalisessa mediassa.
Kaikilla ei kuitenkaan ole
tietokonetta tai älypuhelinta,
joten tiedonkulku viivästyy.”
Yhdistyksen hallussa oleva
tietokone on myös parhaat
päivänsä nähnyt. ”Tämän
kanssa on pystyttävä elämään, mutta onhan tämä
auttamattomasti vanha.
Musta-valkotulostin meilllä
sentään on, mutta jos värillistä tarvitaan niin se pitää
hoitaa muualla. Ja uusia
vapaaehtoisia kouluttaessa olisi mahtavaa jos olisi
videotykki, opastus olisi
täten paljon jouhevampaa,”
toteaa Mustikkamaa. Eli
jos sinulla on ylimääräistä
tietotekniikkaa tai vaikkapa
juuri videotykki, työttömien
yhdistyksellä niillä olisi
tosiasiallista käyttöä.
Heinäkuussa oli myös
poikkeuksellinen lahjoitus,
sillä tavaratalo Kärkkäinen
lahjoitti yhdistykselle noin
sata paria käyttämättömiä
kenkiä. Melkein kaikki
löysivät heti omistajansa,
ja ne varmasti menivät tarpeeseen. ”Muutamia pareja
on vielä jäljellä, lähinnä
Tietoteknisiä
naisten tennarityyppisiä
laitteita
kangaskenkiä. Jaosta on
tarvittaisiin
kuitenkin vasta viikko, joHeinäkuun aikana onkin ta- ten kyllä nämäkin löytävät
pahtunut paljon muutoksia, käyttäjänsä.” Mustikkamaa
mutta nyt aukioloajat ovat kertoo tyytyväisenä. Mikäli
alkaneet löytää paikkansa. jollain yrityksellä on vas”Toki vielä tulee ihmisiä taavanlaista lahjoitettavaa

vähävaraisten hyväksi, niin
työttömien yhdistykseen
kannattaa olla yhteyksissä.
Pieni asia voi olla toiselle
suuri.

Myös
ekologisuutta
ajatellaan
Uutena heinäkuun alusta
lähtien on myös muovipussien käyttösääntö. Ylijäämäruoka on aina laitettu
lähinnä lahjoituksina saatuihin muovikasseihin, mutta
koska niiden menekki on
niin suurta, tarvittiin tehdä
muutoksia jotta muovikassiongelmasta päästäisiin
eroon. ”Viikottain jaamme
noin kolmesataa kassillista
ruokaa, sehän tietää siis
hirvittävän määrän myös
muovikasseja. Se on suuri
kuluerä ja myös ekologisuuden kannalta päätimme, että jokin muutos
on tehtävä. Nykyään siis
pitää olla oma muovi- tai
kestokassi mukana, jota
vastaan saa pakkaamamme
ruokakassin. Mikäli pussia
ei ole, saa toki ruokakassin
20 sentin maksulla. Hyvin
ihmiset ovat tämän muutoksen ottaneet vastaan ja he
ovat varustautuneet omilla
muovikasseilla. Kukaan ei
kuitenkaan jää ilman ruokaa, meillä on kuitenkin
hätävaralla pahvilaatikoita
joihin ne voidaan laittaa
varattomille,” kertoo Mustikkamaa.

Kaupat
mielellään
mukana hyvän
tekemisessä

Kaikki ruokakaupat ovat
olleet hyvin mukana ylijäämäruoan antamisessa.
Muussa tapauksessahan
se kaikki ruoka menisi
roskikseen ja siitähän ei
kukaan hyödy, päin vastoin. ”Ajamme hakemassa
ruokaa kaikkina muina
päivinä paitsi lauantaina.
Maanantai, keskiviikko ja
perjantai ovat kiireisempiä,
tuolloin joudutaan yleensä tekemään kaksi reissua
pakettiautolla. Saimme onneksi lainaksi pakettiauton
vapaaehtoisen kautta, jonka
haltijoita nyt olemme. Tavoitteena olisi saada pieniä
avustuksia, jotta voisimme
sen ostaa virallisesti yhdistykselle. Pakettiauton myötä
kuljetusongelmia ei tällä
hetkellä ole. Ylimääräisiä
kustannuksia se kuitenkin
aiheuttaa. Kuljettajaringissä
on melkein 10 henkilöä,
joten sen osalta ei ainakaan nyt ole ongelmia. On
ilahduttavaa kuinka hyvin
kaupat ovat mukana omalta
osaltaa auttamassa, iso kii-

Joutsentie sijaitsee monen
avuntarvitsijan kannalta
suhteellisen kaukana. Näin
kesäaikaan se ei niinkään
korostu, mutta talvella
sitäkin enemmän. Tilat
sijaitsevat ABC-huoltoaseman vieressä olevan
rakennuksen länsipäässä.
Tilat ovat toiminnan laajuuteen nähden äärimmäisen
pienet, eivätkä todellakaan
ole tarpeeksi suhteutettuna
hyvän tarkoituken tarpeeseen. ”Olisi tosi mahtavaa
jos tilaa olisi enemmän. Nyt
joudumme ahtautumaan
tänne ja kun täällä pyörii
vuorossa viisikin ihmistä,
niin koko ajan joudumme
väistelemään toisiamme.
Pakon sanelemana olemme tottuneet siihen, mutta
olisihan se mahtavaa että
ihmiset mahtuisivat myös
tulla tänne sisälle sosiaalistumaan ja saamaan vertaistukea. Kahviohan meillä
on tässä, mutta varsinkin
ruoan pussitusvaiheessa ei
ole mitään mahdollisuutta
että ihmiset voisivat tulla
sisäpuolelle. ” Kuntapäättäjille Mustikkamaalle onkin
selvä sanoma: olisi mahtavaa
että ottaisitte nämä ongelmat vakavasti. Teemme
tätä työtä vilpittömsti, sillä
avuntarvitsijoiden määrä on valtava. Oli hienoa,
että uusi kaupunginjohtaja
kävi tutustumassa täällä ja
toivomme että hän näki
tilanteen vakavuuden. Me
olemme täällä todella ahtaalla ja koitamme parhaaamme
mukaan auttaa kaupungin
vähäosaisia. Miten suuria
ongelmia syntyisikään, mikäli emme pysty jatkamaan
tätä toimintaa järkevissä
tiloissa, mitä näille ihmisille tapahtuisi?”, lopettaa
Mustikkamaa huokaisten.
Elina Kytökorpi

Mikäli innostut lähtemään mukaan vapaaehtoistyöhön,
voit olla yhteyksissä sähköpostitse tyottomienyhdistys@
gmail.com, soittamalla yhdistyksen numeroon 045 224
2180 tai puheenjohtaja Auli Mustikkamaalle puh. 050
410 9003. Toki myös käyminen paikanpäällä yhdistyksen tiloissa onnistuu Joutsentie 11, ma, ke ja pe 12 – 14
välisenä aikana.

Vieskan viikko
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Teuvo Tuomikoski on
sitkeä hevosharrastaja
Teuvo Tuomikosken Laukero oli toinen Kalajoen
erinomaisesti onnistuneissa
kesäraveissa. Hevosta ohjasti
merijärvinen Timo Ylitalo.
Totosijoille pääseminen
on jokaisen hevosharrastajan
unelma. Tässä tapauksessa se
täyttyi vielä täydellisemmin,
kun Teuvo Tuomikosken
pojan talliinkin tuli samoista
raveista toinen sija.
Tuomikoski on sitkeä
hevosharrastaja. Hän on
aloittanut harrastuksen yli
70 vuotta sitten, kun oppi
kävelemällä käymällä isänsä
kanssa illastamassa hevoset.
Myöhemmin hänellä on

ollut koko elämänsä ajan
hevosia.
-Joka päivä minä käyn
hevosella lenkillä. Raviharrastukseni ei kuitenkaan
onnistuisi ilman hyvää tukea.
Vaimoni Anita on tärkein
tukeni ja lapseni Jaana ja
Juha kuuluvat kannustavaan
taustatiimiini, kiittää Teuvo
Tuomikoski.
Hän lisää, että ennen ei
ollut aivan riittävästi taitoja
valmentaa hevosia, eikä
teitäkään, missä treenata.
-Nyt olisi jo taitoja ja
treeniteitä, mutta terveys
ja aamut alkavat olla loppupuolella, huokaa Tuo-

Teuvo Tuomikosken Laukero oli Kalajoen kesäraveissa toinen. Hevosta ohjasti Timo Ylitalo. Kuva Esa Huhtakangas.

Teuvo Tuomikoski on hevosharrastaja täydestä sydämestään.

mikoski.
Suurin osa hevosharrastajista pääsee raveissa rahoille
vain silloin tällöin. He ovat
sitkeää joukkoa, joka jaksaa
uskoa harrastukseensa ja
toivoa rahoille pääsyä.

Horoskooppi

w

VESIMIES
20.1.-19.2.

Tuuli puhaltaa kaakkoon
mutta älä anna sen häiritä
ajatuksiesi juoksua. Keskity
olennaiseen ja anna muiden
mielipiteiden olla. Sinä itse
tiedät mikä nyt on parasta
ja kuuntele järkesi ääntä.
Vain sillä tavoin pääset
tavoitteeseesi. Pidä mielessä päämääräsi, äläkä anna
minkään sitä hetkauttaa.

u

OINAS
21.3.-19.4.

Kummallisuuksien ajanjakso
alkaa olla takanapäin. Olet
ihmetellyt mistä kaikki on
johtunut, mutta nyt se alkaa
selvenemään sinulle. Kaikki
vastaukset eivät ole hyviä,
mutta ainakin sait selvyyden
mietinnöillesi. Mikään asia
ei häivy kuin tuhka tuuleen,
muista se myös jatkossa.

o

KAKSOSET
21.5. -20.6.

Arvot edelleen mihin
suuntaan lähtisit. Useasta
suunnasta on vinkkejä, ehkä
liiankin useasta. Se saattaa
sinut hämillesi ja pääsi pyörälle. Koita punnita kaikkia
vaihtoehtoja tarkasti, sillä
yksi niistä on juuri se oikea
sinulle. Tämä vaatii kuitenkin tarkkaavaista harkintaa,
sillä päätös on pysyvä. Luota
vaistoihisi.

Teuvo Tuomikosken
kohdalla raviharrastus ei
ole ainoa, sillä hän kiertää
edelleen Pohjois-Suomea tekemässä kansan keskuudessa
haastatteluja Eurooppalaiseen yhteistyön kulloinkin

Olet odottanut jotain jo
pitkään kuin kuuta nousevaa.
Vihdoin se alkaa tulemaan
totuudeksi, tosin pala kerrallaan. Malta siis vielä ja
odottele, vain sillä tavoin
kaikki palaset loksahtavat
kohdalleen. Maltti on siis
edelleen valttia kohdallasi.
Myös suuret tunteet kuuluvat kuvaan, mutta niiltä ei
voi eikä tarvikaan välttyä.

Raha-asiat ovat painaneet
jo pitkään mieltäsi. Teit
äskettäin jonkin väärän
valinnan, joka vain pahensi
tilannettasi. Ole siis nyt
tarkkaavainen, virheistä
tulee oppia. Paremmat ajat
ovat kuitenkin edessäpäin,
joten älä lannistu nyt. Pidä
katse tulevaisuudessa ja jalat
maassa tiukasti. Oppia ikä
kaikki.

kunkkarit. Ne on suunnattu
kylmäverisille ruunahevosille. Ruunakunkkarien idea
on myös valtakunnallisesti
huomioitu ja palkittu.
Kaisa Hietala

Tämä tuleva ajanjakso on otollinen niille jotka osaavat pitää jalat maassa ja järjen päässä.
Hätiköityjä päätöksiä ei kannata tehdä missään nimessä. Vesimerkeille aika on mitä parhain,
kunhan ei liota itseään liikaa - hyvään tyytyen.Tulee muistaa elämän haavoitettavuus,
mutta nauttia kuitenkin sen tuomista mahdollisuuksista. Kintut kastuvat aina.

m

LEIJONA
23.7.-22.8.

Välillä elämässä menee liian
lujaa. Se ei ole pahaksi,
mutta kohtuus kaikessa. Se
aikakausi on nyt takanapäin,
joten jätä se kokonaan unholaan. Se mitä on tehty
on tehty, mutta se mitä on
tehtävissä on vielä edessäpäin. Unohda menneet, sillä
niissä märehtiminen ei auta
sinua eteenpäin.

HÄRKÄ
RAPU
NEITSYT
iKALAT
20.2.-20.3. c20.4.-20.5. s21.6. -22.7. a23.8.-22.9.
Jokin kaivaa sisimpääsi,
asia jolle olisit voinut tehdä
jotain, mutta jätit tekemättä.
Vielä voit tehdä korjausliiikkeen, mikäli näet sen
tarpeelliseksi. Rohkaistu ja
tee se, muuten se jää mieltäsi kalvaamaan. Asiat ovat
helpommin järjestettävissä
kuin uskotkaan. Tarvitaan
vain sinun päätöksesi toteuttaa se.

liittyvistä ajankohtaisista
aiheista. Haastattelut ovat
osa koko maata käsittävässä
mielipidemittauksessa.
Ravikeskus Keskisessä
järjestetään viikonloppuna
kaksipäiväiset ravit, Ruuna-

Tällä ajanjaksolla kyseenalaistat rakkauden sekä kaiken siihen liittyvät asiat. Et
ole yksin murheittesi kanssa
vaikka siltä välillä tuntuukin.
Nosta ajatuksesi muualle
ja anna aikaa paremmille
ajatuksille. Huomaat että se
tuo tulosta, vaikka tietyt asiat
vieläkin kalvaavat mieltäsi.
Käänne parempaan on ihan
nurkan takana.

k

VAAKA
23.9.- 23.10.

Valitsemasi suunta saattaa
olla väärä. Vielä pystyt tekemään korjausliikkeen, mutta
älä aikaile sen kanssa. Tulet
huomaamaan muutoksen
parempaan ja niin pitikin
käydä. Päätös ei ole helppo,
mutta kantaa siipiäsi pitkälle
tulevaisuuteen. Joskus päätökset ovat vaikeita, mutta
korjausliikkeet nyt ovat
tarpeen.

g

JOUSIMIES
23.11.-21.12.

Onni on puolellasi tällä
ajanaksolla. Älä kuitenkaan luota siihen sokeasti,
vaan pidä järki mukana
päätöksissäsi. Liiallinen
ylimielisyys on pahasta,
joten jalkojen pitäminen
maassa on tärkeää. Jos olet
ollut aatteissa sijoittaa johonkin kohteeseen, nyt
voi olla sen aika. Harkitse
kuitenkin tarkkaan jotta et
tuota itsellesi pettymystä.

eSKORPIONI
24.10. -22.11.
qKAURIS
22.12-19.1.
Jokin ihmissuhdeasiasi on
umpikujassa. Olet koittanut
pähkäillä sitä jo pitkään,
mutta nyt se alkaa painamaan mieltäsi liikaa. Sen
ei saisi olla näin, joten nyt
on aika toimia. Ratkaisun
avaimet ovat hyppysissäsi,
joten käytä niitä. Päätös eii
miellytä kaikkia osapuolia,
mutta se on tehtävä. Mitä
kauemmin vitkuttelet, sitä
kauemmin kärsit.

Vaikeat ajat alkavaat olemaan takanapäin. Et ehkä
vielä siihen usko, mutta niin
se on. Luo katse vakaasti
tulevaisuuteen ja ajattele positiivisesti, sinulla ei
ole mitään menetettävää.
Joku ihminen haluaisi kyllä
pyyhkäistä maton jalkojesi
alta, mutta älä anna sen
häiritä päämäärääsi. Vain
sinä tiedostat mhin olet
menossa.
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Pyöräilykampanjalla
Ylivieska tutuksi
Ylivieskan liikuntapalvelut
yhdessä Alavieskan Virin ja
Pyöräpisteen kanssa hemmottelevat pyöräilijöitä sekä
kävelijöitä, sillä kaupungin
alueelta löytyy jopa 15 kuntolaatikkoa, jonne ulkoilijat
voivat merkitä suorituksiaan
syyskuun loppuun saakka.
Pyörän selkään hyppääminen on hyvä, helppo ja
halpa tapa liikkua.
Pyöräilyharrastuksen
vauhdittamiseksi alueella
järjestetään tänäkin vuonna
pyöräily-/kävelykampanja

toukokuusta syyskuun loppuun saakka. Kampanjoita
on kaksi, toinen Ylivieskan
kuntarajojen sisällä (12
laatikkoa) ja toinen Ylivieskan ja Alavieskan välillä
(3 laatikkoa).
Kampanjoihin osallistujien kesken arvotaan
palkintoja, ja jokainen voi
merkitä päivää kohden yhden suorituksen laatikkoa
kohden. Kampanjat järjestävät Ylivieskan Liikuntapalvelut, Alavieskan Viri ja
Pyöräpiste. Kova kilpailu

on käynnissä, esimerkiksi
Alavieskan rajan laatikolla
oli pelkästään kuvauspäivänä
käynyt yli kolmekymmentä
kuntoilijaa.
Pyöräily on yksi niistä
harvoista yleisistä lajeista
jonka harrastamiseen ei
vaadita suurta rahallista
panostusta. Toki pyörät
eivät ole ilmaisia, mutta
kun sen on hankkinut niin
rahaa ei juurikaan mene
harrastamiseen. Pyörän
kanssa voi yhdistää myös
huvin ja hyödyn jos huraut-

taa sillä esimerkiksi työ- ja
kauppareissut.
Mikä onkaan mukavampaa kauniina kesäpäivänä
kuin lähteä pyöräilemään.
Se antaa vapauden tunteen
ja samalla saa liikuntaa ja
raitista ilmaa. Maisemat
vaihtuvat ja on aikaa omille
ajatuksille tai voi vaikka
kuunnella musiikkia. Välillä
voi istahtaa katselemaan
vaikka jokirantamaisemaa ja
samalla nauttia ulkoilmasta.
Elina Kytökorpi

Ylivieskan
kuntolaatikot
1

Niemelän koulun laatikolla
innokas pyöräilijä Outi
Hakasaari, joka oli tulossa
Kähtävän laatikolta sukulaispoikansa kanssa.

2

3

4

5

6

Pohjoispuolentien laatikolla Alavieskan rajalla Jukka
Hautamäki. Hän on kova kuntopyöräilijä, joka aikoi
vielä jatkaa Alavieskan kautta Kähtävän laatikolle ja
sieltä Ylivieskaan.
A3
Korteperä

A1

A2 Pohjoispuolentie

Kekajärvi 7

Välillä voi pysähtyä
nautiskelemaan eväitä
nuotiopaikalla Alavieskan
rajalla.

7
8

12 Rahkalantie
9

10

Niemelän 9
koulu

11

5 Kaisaniemi

12

6 Vähäkankaan
koulu
Ojakylän koulu 4

Kantokylä 3

A1

Isokoski
11

A2

A3

Löytyn koulu 10

Liikuntakeskus,
"lähtöpiste" (Uimahallin puolella,
Närhitie 2).

Kantokylä (Haapavesitie 1015), n. 16
km.
Ojakylän koulu
(Perkkiöntie 50),
n. 5,1 km.

Kaisaniemi ( Jalavatie, pururadan
alku), n. 4 km.

Vähäkankaan
koulu (Vähäkankaantie 622), n. 8,5
km Koskipuhdon
kautta.
Kekajärvi, Kekan
maja n. 13 km.

Salmiperä (Salmiperäntie 121), vajaa
2 km.
Niemelän koulu
(Niemelänkyläntie
353), 6,3 km.
Löytyn koulu
(Löytyntie 347),
16 km.

Isokoski (Säilyntie
61), 18 km.

Teikkoperä Rahkalantie (neljän tien
risteys).

YlivieskaAlavieskan
kuntolaatikot

2 Liikuntakeskus
8 Salmiperä

Huhmari 1

Huhmari, (Huhmarintie 155)
n. 13 km.

Korteperä "äkkimutkasta" n. 200 m
(Niemelänkyläntie
888), 12 km.
Pohjoispuolen tie,
(Raatolan metsätien risteys), 12 km.
Sakkoperäntien ja
Someronkyläntien
risteys.

9

Apteekkarin kynästä

PUNKIT
– KESÄN RIESA

Nyt loppukesällä on viimeistään aika ottaa huomioon
punkit (puutiaiset) ja niiden levittämät taudit, koska ilmaston lämpenemisen takia punkkikanta on
kasvussa myös Suomessa. Vaikka punkkeja esiintyy
eniten Ahvenanmaalla ja Lounais-Suomessa, ne
ovat levittäytyneet Etelä-Lappiin saakka. Punkit
suosivat heinikkoisia, reheviä alueita mutta niitä
löytyy myös niin metsistä kuin rannoilta. Punkilla
on useita kehitysvaiheita, joista jokainen tarvitsee
verta nisäkkäästä tai linnusta kehittyäkseen tai lisääntyäkseen. Aikuinen punkki on kooltaan vain noin
3 mm mutta verta imettyään jopa 10 kertaa isompi.
Aluskasvillisuudesta kulkijaan tarrautuneet punkit
liikkuvat vaatteissa ja iholla ohuita ihoalueita etsien.
Ihoon kiinnittymisen jälkeen punkki voi imeä verta
useita päiviä. Luonnossa liikkujan on kesäkuumallakin
käytettävä peittävää vaatetusta, ja palattua vaatteet on
ravisteltava ja iho on tarkastettava päivittäin. Liikkuvat punkit kerätään pois ja kiinnittyneet punkit
irrotetaan ihosta teräväkärkisillä erityispinseteillä tai
muulla siihen tarkoitetulla välineellä (punkkipihdit
ym). Pinseteillä punkkia tartutaan mahdollisimman
alhaalta, niin läheltä ihoa kuin mahdollista ja poistetaan se hitaasti vetäen iholta. Punkkia ei saisi puristaa
muualta kuin päästä. Tarkkaotteisilla pinseteillä saa
poistettua myös punkin imukärsän, joka muuten
helposti jää ihon sisään. Puremakohta puhdistetaan
desinfektioaineella tai vedellä ja saippualla.
Myös lemmikit on tarkastettava, eikä ulkona piehtaroinutta lemmikkiä pidä halailla eikä varsinkaan
päästää sänkyyn ennen punkkitarkastusta. Jos et vielä
käytä lemmikilläsi punkkeihin tehoavaa ulkoloislääkettä, nyt on aika tulla apteekkiin keskustelemaan
lääkkeen tarpeesta.
Punkit levittävät kahta tautia: borrelioosia ja puutiaisaivotulehdusta (TBE), ja lähes kolmasosa
punkeista kantaa ainakin yhtä taudinaiheuttajaa.
Aivotulehdusta vastaan voidaan rokottaa, mutta
borrelioosia vastaan ei. Borrelioosi on kuitenkin
hoidettavissa antibiootilla. Viime vuonna Suomessa todettiin runsaat 2 000 borrelioositapausta ja
noin 80 TBE-tapausta. Molemmat taudit voivat
aiheuttaa kuumeisen infektion muutaman viikon
sisällä punkin puremasta, joten kuumetauti punkin
pureman jälkeen on siis syy hakeutua lääkäriin.
Hoitosuositusten mukaan pelkkä punkin purema
ja sen aiheuttama muutaman päivän ihoärsytys ei
tarvitse lääkärinhoitoa. Jos puremakohtaan kuitenkin
kehittyy 1-2 viikon kuluessa usean sentin levyinen
ihottumarengas, se voi olla borrelioosin ensioire ja
on hakeuduttava lääkäriin.
Ahvenanmaalla ja Lounais-Suomessa sekä määrätyillä muilla TBE-riskialueilla asuvat ja vähintään 4
viikkoa oleskelevat ovat oikeutettuja maksuttomaan
TBE-rokotukseen. Muilla on mahdollisuus ottaa
rokotus omalla kustannuksellaan. Rokotuksen tarpeellisuudesta voit saada lisätietoja lääkäriltä.
Hyvää ja tervettä loppukesää toivottaen
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan Ykkösapteekki

Kulttuuri
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Kirjaston vinkit
Omaperäistä
jännitystä
Ranskasta
Fred Vargas: Muistoksi käynnistäsi. Suom. Marja Luoma.
Gummerus, 2019. 272 s.
Fred Vargasilta on aiemmin suomennettu komisario
Adamsbergin tutkimuksista
kertovaa sarjaa sekä romaanit Pystyyn, kuolleet! (2002)
ja Ei takkaa, ei tupaa (2003).
Nyt suomennettu Muistoksi
käynnistäsi sijoittuu näiden
teosten väliin. Pääosassa
teoksissa on kolme eri aikakausiin perehtynyttä historiantutkijaa, Mathias, Marc
ja Lucien, joita etunimiensä
vuoksi kutsutaan kolmeksi
evankelistaksi. Muistoksi
käynnistäsi -romaanissa
he jäävät Marcia lukuun
ottamatta sivurooleihin, sillä
tutkimuksia johtaa ministeriöstä potkut saanut Louis
Kehlweiler, joka tarkkailee
lempirupikonnansa Bufon ja
lukuisien avustajiensa kanssa
epäilyttäviä henkilöitä eri
puolilla Pariisia.
Eräänä päivänä Louis
huomaa puistonpenkin

vieressä koirankikkareessa
ihmisen luun kappaleen.
Tästä alkaa hyvin vargasmaisesti polveileva juonivyyhti,
joka vie Louisin ja Marcin
pieneen Port-Nicolasin
kylään Bretagneen. Ensinnä
on kuitenkin selvitettävä,
miten kappale isovarvasta on voinut tulla koiran
syömäksi, kuka omistaa
koiran ja kuka ylipäätään
on kuollut. Murhaajaehdokkaita on lopulta useita:
onko murhaaja pittbullin
omistaja, tämän vaimo vai
kenties Louisin entisen
rakastetun uusi miesystävä?
Kunnanjohtaja Chevalier
ja hänen valtaistuintaan
havitteleva Blanchet ovat
hekin epäilyttäviä tyyppejä.
Kursiivilla olevissa luvuissa
lukija pääsee kurkistamaan
murhaajan ylimielisiin ajatuksiin. Tutkimusten edetessä paljastuu, että murhaaja
on iskenyt aikaisemminkin,
mutta kuolemia on pidetty luonnollisina. Tarinaan

liittyy myös kylän laidalla
oleva romuraudasta koottu
valtava rakkine, joka kampea
väännettäessä antaa kävijälle
muistoksi mietelauseen.
Louisin isä oli saksalainen
sotilas, ja teoksessa sivutaan
myös sota-aikaa ja vastarintaliikettä – murhatutkimuksen ohessa napataan kiinni
natseja avustanut ilmiantaja.
Muistoksi käynnistäsi
koukuttaa, vaikka kuten
niin usein Vargasin romaaneissa, pääosan varastavat
juonen sijaan toinen toistaan
herkullisemmat hahmot
ja hykerryttävän hauska
dialogi. Nykytrillerit ovat
yhä kieroutuneempia ja
sadistisempia, mutta tätä
teosta voi suositella kaikille
lempeän jännityksen ystäville. Tunnelma, omalaatuiset
henkilöhahmot ja viisto
huumori nostavat Vargasin
romaanit kirkkaasti tavallisten dekkareiden yläpuolelle.
Marita Hietasaari

Järjestötoiminta
Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa
Tuokiotupa auki ma-pe 9-16 ja la-su 11-16

- tervetuloa esiintymään ja esittämään!
Tänään paistetaan myös kesän viimeiset lätyt
elokuun hämärtyvässä illassa.
Tervetuloa nauttimaan kesäisestä tunnelmasta ja mukavista ohjelmista!
Iltatupa avoinna kesätiistaisin heinä-elokuussa klo 1820 sään mukaisesti joko sisällä, ulkona tai tallituvassa!
Tuokiotupa avoinna joka päivä. Arkisin klo 9-16 ja
viikonloppuisin sekä pyhisin klo 11-16. Tervetuloa.
Osoite: Lukkarinkatu 1, Yliveska. Puh. 044 987 2896.

7.8.2019 Etsivä osallistuu vammaisjärjestön iltatorille
Miestenilta Tuokiotuvalla klo 18 alkaen
8.8.2019 Kiertävä seniorikahvila liikenteessä Kotikartano
1 pihassa klo 11.30-15 Mukana Tarja Linnala erityisliikunnanohjaaja Ylivieskan kaupunginliikuntapalvelut
sekä Arja Taka-Eilola Omaisoivasta
13.8.2019 Iltatupa klo 18-20
15.8.2019 Kiertävä seniorikahvila liikenteessä Löytyn
vanha koulu klo 10-12. Mukana Kallion terveydenedisYlivieskan Latu
tämisen suunnittelija Kirsi Nukari.
20.8.2019 Iltatupa klo 18-20 Irma Hannula ja Kirjaston
Polut ja laavut tutuksi. Syksyn kohteet starttaa maaRunoryhmä esittää Runoja ja loruja -pilke silmäkulmassa.
nantaina 12.8. kohteena Puukankaan kota (Puukankaan
metsätie 40.) Ma 19.8. Kohteena Sahrakallion laavu
(Pyykankaan metsätie 465) Retkelle lähtö kohteesta klo
Iltatuvan ohjelmaa
17. Mukaan voit ottaa eväät. Makkaranpaistomahdollisuus. Ei ilmoittautumista. Yhtieskyyti Liikuntakeskuksen
Kesäinen, ohjelmallinen iltatupa avoinna - Tervetuloa! pihalta klo 16.30.
Ti 13.8. klo 18.30 Ohjelma vielä avoin
Iltamelonta Rahjan saaristossa to 8.8. lähdetään mukaan
Ti 20.8. Klo 18.30 Irma Hannula ja Kirjaston Runoryhmä Kalajoen Ladun iltamelontaretkelle Rahjan saaristoon.
esittää Runoja ja loruja – pilke silmäkulmassa
Lähtö vesille Rahjan Konikarvosta klo18. Omat eväät.
Ti 27.8. Klo 18.30 Iltatuvan päättäjäisissä estradi on vapaa Tiedustelut Seppo p.044 594 0408

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

Myydään

Pakaste-arkku, hyvä, 200 L.
Hinta 60,-. Ostajan nouto, 3. krs, ei hissiä! puh.
044 041 0054.

Kuivia puuklapeja pituus
35-40 cm. Kuljetus Alavieska-Yliveska alueelle.
puh 040 529 1722.

Vuokrattavana

Poljettava ompelukone
kannella (Antiikki) 85 €, Siisti 46m² parvekkeellinen
C-mallin Mersun takavalot. ja saunallinen KT-Kaksio
Ylivieskan keskustassa. 5.
50 €. 045 664 6488.
kerros, hissitalo. Heti vapaa.
Puh. 044 517 7880.
Öljysäiliö, farmari 1500
-1600 l, puhdistettu ja maalattu. Hyvä mäntäpumppu
ja tyhjennysletku. Hinta
190 € Puh. 050 446 7870.

Ilmoitus Vieskan Viikossa

huomataan!

Viihde
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KryptoNiitti
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5. Aulis Homelius.
6. 2576 kpl vuoden 2018
lopussa.
7. Alankomaissa.
8. Kanada.
9. 20.4.1889 (kuoli
30.4.1945 56-vuotiaana).
10. Intel.
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Ristikoiden vastaukset takasivulla.

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 keskiviikkoisin
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1. Artturi Sakari.
2. Rautatiekatu,
Juurikoskenkatu ja
Valtakatu.
3. Lordi-yhtyeen solisti,
mr. Lordi.
4. Mustat on poimittu
kypsinä (usein myös
värjätty).
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Kuka mitä häh -vastaukset
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Vaikea
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© 2018 Marko irkkula

Sudoku

Tekniset tiedot
Jakelu:
Painos:
Painopaikka

P-S Suorajakelu Oy
10150/7600 kpl
Suomalainen Lehtipaino Oy

Ilmestymispäivä: Parillisten viikkojen keskiviikko. Materiaali viimeistään
ilmestymispäivää edeltävänä
maanantaina.
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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Rakennustekniset palvelut
& remontit
kuntoarviot
• Kosteuskartoitukset
• Asbestikartoitukset
t
• Vesivahinkoremonti

• Asuntokauppojen

Raitatie 8, YLIVIESKA
0400 295 030, 040 768 8351

Koskiräme Oy
LIKAKAIVOJEN
TYHJENNYKSET

Ei hätää! Tämän helpommaksi se ei enää mene:

Kokkolantie 405, Sievi • Puh. 045 185 0405

jounimikkola.com

Tuokaa likaiset mattonne
Kirppis Ruususeen,
Viljavarastontie 1

Mattonne pestään
ja kuivataan
(vesipesu 30 asteessa)

Mattonne kuljetetaan
pesulaan keskiviikkoisin

Saatte tekstiviestin kun
mattonne on noudettavissa

Pesuhinnat maton koosta
riippumatta VAIN:

Jo vuodesta 1936.

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

Ristikoiden
ratkaisut

RÄSYMATTO

12,-

KAIKKI
MUUT
MATOT

25,-

SÄLEKAIHTIMIEN,
MARKIISIEN ja
NOSTO-OVIEN
myynti ja
asennukset lopetettu
31.6.2019.
Esko Alatyppö

kaihdintuotteet@gmail.com
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Seuraava
Vieskan Viikko
ilmestyy
suurjakeluna
keskiviikkona
21.8.2019
Lehden
liitteenä
Kansalaisopiston
kurssilehti!
Varaathan paikkasi
ajoissa!
Materiaalit
viimeistään
maanantaina 19.8

Vieskan seudun koulut alkavat maanantaina 12.8.

Autoilijoita kehotetaan tarkkaavaisuuteen
Kohta on jälleen se aika
kun kesälomien jälkeen
koulut taas starttaavat. Tämä
tietää myös tieliikenteeseen
useita pieniä kulkijoita, joille
koulureitti ei ole vielä kovin
tuttu. Siitä syystä varsinkin
moottoriajoneuvoilijoiden
on syytä olla varovaisempia.
Ylivieskassa koulut alkavat kello 8.30 ja kahden
ensimmäisen koulupäivän
pituus on poikkeuksellisesti
vain kolme tuntia. Esikouluja käydään Ylivieskassa niin
koulujen yhteydessä kuin
päiväkodeissa. ”Koulujen
yhteydessä aloittavia eskarilaisia on ilmoittautunut
tähän mennessä 106. Tämän
lisäksi esikouluryhmiä on
myös päiväkodeissa,” kertoo
koulutoimen osastosihteeri.
Lukuvuonna 2019-2020
esiopetusta järjestetään Katajan, Kiviojan, Päivärinnan, Rahkolan, Rannan ja

Raudaskosken kouluilla.
Katajan ja Raudaskosken
kouluilla on mahdollisuus
myös varhaiskasvatuspalveluiden järjestämään iltapäivähoitoon. ”Ekaluokkalaisia
tänä vuonna aloittaa tämän
hetkisen tilanteen mukaan
244 koululaista, tosin tilanne
saattaa hieman muuttua esimerkiksi muuttoliikenteen
vuoksi. Alakoululaisia ja
eskarilaisia aloittaa yhteensä
vajaat 1490 koululaista”.
Yläkoulussa oppilasmäärä
on noin 600.
Tänä lukuvuonna koululaisten kalenterissa on myös
kaksi lauantaina pidettävää
koulupäivää. ”Pariin vuoteen
meillä ei ole ollut lauantaisin
koulua, mutta tänä vuonna
ne ajoittuvat 7.9. ja 21.12.",
kertoo Ylivieskan kaupungin
sivistysjohtaja Kai Perttu.
Syyskuun lauantai ei kuitenkaan ole ihan normaali, sillä

silloin järjestetään nuorten
SM-viestit. ”Aamupäivän
alakoululaiset ovat yleisönä
katselemassa kilpailuja ja
näin ollen luomassa tunnelmaa tapahtumaan.” Perttu
haluaa lopuksi kertoa vielä
terveisensä näin koulujen
alkaessa. ”Nyt kun koulut
maanantaina alkavat, on
liikenteessä syytä muistaa että on paljon pieniä
kulkijoita, joille kaikille
koulureitti ei ole vielä tuttu.
Vanhemmille ja huoltajille
sanoisin sellaiset terveiset,
että heidän kiinnostuksensa
lapsen koulunkäynnistä ja
sen tukeminen on äärimmäisen tärkeää. Toivon siinä
kohtaa heille jaksamista,
voimia ja kärsivällisyyttä.
Toivon myös että lukuvuodesta tulee sellainen,
että voimme olla hyvässä
yhteistyössä niin koulujen,
huoltajien kuin opettajien

kesken, yhteistyö on tärkeää”.

tapäiväkerhot alkavat heti
koulun päättymisen jälkeen,
kun muutoin ne alkavat
kello 12. Maanantaina on
Myös
muun muassa yhteinen
Alavieskassa
päivänavaus, jossa esitellään
opetus
myös koulun opettajat ja
aloitetaan
henkilökuntaa. Jo ensimmaanantaina
mäisenä päivänä jaetaan
Alavieskassa ensimmäi- myös lukujärjestykset, mutta
nen koulupäivä alkaa kello niitä aletaan noudattamaan
kahdeksan ja päättyy jo normaalisti vasta keskiyhdeltätoista. Tänä vuonna viikkona, sillä myös tiistai
uusia ensimmäisen luokan on poikkeuksellinen päivä
aloittavia on 36. Yhteensä sillä kaikilla koulu loppuu
Alavieskan yhtenäiskou- jo kello 12. Näin saadaan
lussa käy 363 koululaista, vähän pehmeämpi lasku
joista alakoulussa 222 ja lukukauden aloitukseen,”
yläkoulun puolella 108. kertoo Alavieskan YhteEsikoulun aloittaa tänä näiskoulun vs. rehtori Päivi
syksynä 33 eskarilaista, Korkiakoski. Viime vuoteen
jotka on jaettu kolmeen verrattuna kouluajat sijoitryhmään Yhtenäiskoulus- tuvat entiseen tapaan kello
sa. Koululuokilla jokaista 8-15 väliselle ajalle. ”Ainoa
koululuokkaa kohden on poikkeus ovat ne kahdeksasluokkalaiset, jotka ovat
kaksi eri ryhmää.
”Poikkeuksellisesti il- ottaneet lisävalinnaiskurssin.

Heillä tiistaisin koulu päättyy vasta klo 15.35, näin ei
ole kuitenkaan joka tiistai,”
kertoo Korkiakoski.
Ensimmäinen koulupäivä
on varmasti monelle jännittävä. Varsinkin eskareiden
kohdalla toivotaan, että
vanhemmat tulisivat ainakin
saattamaan. ”Eskareiden
vanhemmat tai vanhempi
voi myös jäädä ensimmäiselle tunnille, mikäli näkee
että se helpottaa jännitystä
ja uutta tilannetta. Mikäli
jo ennen lukukauden alkua
jokin asia askarruttaa mieltä,
koululle voi soittaa tai tulla
käymään, osa henkilökunnasta on jo töissä. Koululaisista kolmasosa tulee
koulukyydityksessä, joten
jos esimerkiksi siitä on kysyttävää, niin koulusihteeri
osaa hyvin kertoa,” rohkaisee
Korkiakoski lopuksi.
Elina Kytökorpi

