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RIKKAUS

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

Puh. 050 558 3238 • www.viihdekeskushippu.fi

UNOHTUMATON TAISTO TAMMI
25.10 ylivieska klo 18.00
kulttuurikeskus Akustiikka
26.10 iisalmi klo 19.00
Eino Säisä-sali
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Kaukametsä
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Warkaus-sali
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Ylivieskan konsertissa 25.10 klo 18.00 esiintyy
Illan isännän Marco Lundbergin lisäksi vierailevat
Tangokuninkaat Teuvo Oinas ja Petri Hervanto
paikkakunnittain vaihtuvat vierailijat

PUUMESTA YLIVIESKA
Korjaamontie 29
84100 YLIVIESKA
puh. 044 357 1210
www.puumesta.fi
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TUTUSTU LOISTAVAAN SYYSOHJELMAAMME:
WWW.YLIVIESKA.FI/AKUSTIIKKA

AVOINNA:
ma-pe 7.30-16.30
TERVETULOA!

Jaana
Lundberg

SE PALVELEVA PUUTAVARALIIKE!

kauko
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teuvo
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pöyry
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hervanto

aki
hietala
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lindström

Tervetuloa tapahtumiin! Lunasta lippusi www.ticketmaster.fi,
tai Akustiikan lipunmyynnistä, avoinna ti-pe 12-18 ja
tunti ennen tapahtumia. Koulukatu 2 B. 044 429 4545.

jani
helenius
+ roulette

Liput alkaen 29.90 € + palvelumaksU,
viihdekymioy@gmail.com
Ticketmaster, lippu.fi

Kauppojen yö 6.9. Ylivieska KAUPPOJEN YÖ YKKÖSAPTEEKISSA
KESKELLÄ KAUPUNKIA

KAUPAN TEH

PALVELEMME KLO 21 SAAKKA

NE IL

LE
korko vain 1,9
9%
ilmainen kas
ko vuodeksi
autokamera

kylmägeeli 150 ml

7,90

D-vitamiinit
lapsille Apina tai Nalle 100 purutabl.
Aikuisille 20 μg 100 tabl.

(Norm.
11,75)

6,90

YRTTITIPAT 80 ml
& YRTTIPASTILLIT 45 g
yhteishintaan

9,90

Apteekin
valikoiman
VICHY, AVENE, LA ROCHE POSAY
-kosmetiikka

-20%

(Norm.
11,1712,20)

(Norm.
16,79)

ARTHRO
nivelvoide 120 g

12,90

(Norm.
18,41)

MAISTIAISIA!
Avainasiakastarjoukset kaikille!
KIVA KILPAILU! Avainasiakkaaksi liittyjille lahja!
Olemme avoinna klo 10-21
Kahvitarjoilu klo 18-21
Tervetuloa Hakatielle!

Myynti 010 5243 301
autolle.com

TARJOUKSET VOIMASSA VAIN 6.9. KOKO PÄIVÄN
NIIN KAUAN KUIN TUOTTEITA RIITTÄÄ
Ykkösapteekki keskellä kaupunkia palvelee joka päivä
Rautatiekatu 6, 84100 Ylivieska
puh. (08) 420 110
www.ylivieskanapteekki.fi

Palvelemme ma-pe 9-20, la 9-16, su 12-15, pe 6.9. 9-21

Ota talteen Ylivieskan seudun kansalaisopiston Alavieskan korjatut kurssit sivuilta 6-7

Päivyri

Ylivieskassa 4. syyskuuta 2019
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Pääkirjoitus

Nimipäivät

Posti Oyj:n toiminta on
jälleen tapetilla. Nyt uutisoinnissa on työntekijöiden
lakkoilu ja ainakin omasta
mielestäni he lakkoilevat
ihan syystä. Lakkoilun taustalla on työehtosopimuksen
muuttaminen, joka toisi
palkanalennusta ainakin
700 henkilölle Suomessa.
Keskimäärin tämä alennus
olisi 30 %, mutta joidenkin
kohdalla jopa puolet ansioista lähtisi. Tällaiset lukemat
ovat erittäin suuria kun
puhutaan keskiansioltaan
postilaisten noin 2200 euron
kuukausipalkasta. Miksi aina
pienempiosaisia sorsitaan ja
heiltä viedään sekin vähä
jolla voisi joten kuten tulla
toimeen. Postin toimitusjohtaja ”jalona” tekona aikoo
luvuttaa kahden kuukauden
palkkansa paikatakseen
taloutta. Heh, hänen vuosiansionsa ovat television
uutisoinnin mukaan lähes
miljoona euroa, joten onpa
todella jalo teko. Sitten siellä
Postin hallituksen edustaja
hehkuttaa televisiohaastattelussa tätä elettä, höpö
höpö sanon minä.

vuoden ajan tehnyt mitä
ihmeellisempiä tempauksia,
aloittaen ruohonleikkuusta.
Sinä samana aikana Postin
alkuperäinen tarkoitus on
mennyt kuin lehmän häntä
alaspäin. Ja kaiken kukkuraksi jälleen hintojen nousu
postimaksuihin alkaen nyt
syyskuun alusta. Korotus
jälleen kerran, sen ne kyllä
osaavat. Aikoinaan kirjeposti
jaettiin seuraavaksi päiväksi,
niin nythän siitä ”herkusta”
täytyy maksaa lisähintaa!
Tämän ”Plus-merkin” he
toivat markkinoille huhtikuun alkupuolella ja se
lupaa kirjeen perille menoa
kahden päivän sisällä. Siis
mitä ihmettä, pitäisi maksaa
max. 50 g kirjeestä 3,10 euroa ja silti sen perillemenon
pitäisi kestää ”vain” kaksi
arkipäivää. Uutisia ja usita
foorumeja seuranneena,
kokemukset siitä ovat kaikkea muuta kuin positiiviset.
Pitävätkö he meitä ihmisiä
ihan tyhminä vai mikä on
vikana. Kusti polkee mutta
kulkeeko posti enää nykyään.

HHH

Tällä suurtakin suuremmalla
ylivaltiaalla instanssilla on
kokemuksieni mukaan val-

Posti on jo useamman

HHH

ta polkea pienet yritykset
ja ihmiset maan rakoon.
He kyllä osaavat laskuttaa
runsaalla kädellä, mutta
menevätkö postit edes
perille. Näitä juttujahan
on joka puolella ihmisten
ja yrittäjien kertomana ja
minä kyllä liityn kritisoijien
joukkoon oman kokemukseni perusteella. Viimeinen
niitti oli se, kun keväällä
olin siirtynyt tekemään
manoksien laskutuksen
Postin järjestelmän kautta.
Huhtikuussa kaikki meni
vielä ok, mutta yhtäkkiä
kesäkuussa tuli sähköposti,
että laskut eivät ole lähteneet ollenkaan järjestelmän
kautta. Se oli vain jokin
persoonaton massaviesti,
jossa ei edes pahoiteltu
tapahtumaa, käskivät vain
lähettää kaikki uudestaan.
Kaiken kukkuraksi niitä ei
voinut uudelleen lähettää,
vaan kaikki piti käsin syöttää
uudestaan järjestelmään.

järjestelyt sujuvat mallikkaasti. Sarjoja SM-viesteissä
on naisten ja miesten lisäksi
15-, 17- ja 19-vuotiaille
nuorille ja lajeja on yhteensä
31. Kilpailun järjestävät
Ylivieska Kuula yhdessä
Kaustisen Pohjan-Veikkojen
kanssa. Alueelta kilpailuissa
nähdään yhteensä viisi Ylivieskan kuulan joukkuetta
sekä Alavieskan Viriltä
kolme nuorten joukkuetta. Toivottavasti ihmiset
lähtevät sankoin joukoin
kannustamaan alueemme
urheilijoita ja toivotan kisaonnea kilpailijoille!

Aurinko

Aurinko nousee Ylivieskassa klo 6:12 ja laskee
klo 20:28. Päivän pituus on 14 h, 16 min.

Ylivieskan kaupungin koulujen
ruokalista

Keskiviikko: Jauhelihaperunalaatikko, punajuuriviipale
Torstai: Hernekeitto, juusto, rieska
Perjantai: Kasvislasagne, porkkana-kurkku-hunajamelonisalaatti
Maanantai: Jauhelihakeitto, kasvispalat, pehmeä
leipä
Tiistai: Kasvispihvit, kermaperunat, punakaali-ananassalaatti
Keskiviikko: Kalkkunakastike, riisi, porkkana-persikkasalaatti

Ateriapalvelun ruokalista

HHH
Tulevana viikonloppuna
Ylivieskassa on säpinää, sillä
yleisurheilun SM-viestit
järjestetään urheilukentällä.
Se tietää myös vilkasta liikennettä, mutta toivottavasti

Keskiviikko 4.9: (vk 33) Ansa
Torstai 5.9.: Roni, Mainio
Yrittäjän päivä
Perjantai 6.9: Asko
Lauantai 7.9: Miro, Milo, Arho, Arhippa
Sunnuntai 8.9: Taimi
13. sunnuntai helluntaista
Maanantai 9.9. (vk 34): Vertti, Isto, Eevert
Tiistai 10.9: Kalevi, Kaleva
Keskiviikko 11.9: Santeri, Santtu, Sandra,
Aleksanteri, Ali, Aleksandra, Ale

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Kuukauden kuva

Keskiviikko: Lihaperunalaatikko, keitetyt vihannekset, tomaattisalaatti, marjarahka
Torstai: Uunimakkara, perunamuusi, kastike,
sinappikurkkusalaatti, mustikkakeitto
Perjantai: Palapaisti, perunat, melonisalaatti,
appelsiinikiisseli
Lauantai: Lihakeitto, juusto, jogurtti
Sunnuntai: Kaalikääryleet, perunamuusi, puolukkasose, mansikkakiisseli
Maanantai: Lihapyörykät, perunat, kastike, punajuurisalaatti, persikkakeitto
Tiistai: Makkaravihanneslaatikko, mandariinisalaatti, ruusunmarjavaahto
Keskiviikko: Jauhemaksapihvit, perunat, kastike,
puolukkasose, kuningatarkiisseli

Kuka mitä häh?

Ylivieskan Kameraseuran elokuun kuvaksi valittiin Jouko Liikasen Aallot - veden hetkellinen elastisuus.

1. Minkä niminen kissa seikkailee Fingerporisarjakuvassa?
2. Keneen Kimi Räikkönen törmäsi Formula
1-kisoissa Belgiassa viime sunnuntaina?
3. Miltä paikkakunnalta on kotoisin laulaja
Ellinoora?
4. Minkä nimisellä tiellä sijaitsee Ylivieskan
kaupungintalo?
5. Minkä niminen kaupunki sijaitsee sekä
Floridassa että Australiassa?
6. Kuka on Microsoft-yhtiön pääjohtaja?
7. Ketkä ohjasivat elokuvan Matrix (1999)?
8. Minä vuonna talvisota päättyi?
9. Minkä ikäinen Lasse Pöysti oli kuollessaan tänä
vuonna?
10. Kuinka suuri osa Suomen asukkaista
prosentteina puhuu äidinkielekseen ruotsia?
Vastaukset sivulla 7.

Seuraava Vieskan Viikko
ilmestyy keskiviikkona 18.9.
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 16.9.

Äänestä vuoden energianaista
www.vieskanviikko.fi/energianainen
ja voit voittaa vapaaliput konserttiin

Vapaaehtoistyössä pääsee
auttamaan muita
Alavieskalainen Merja
Viljamaa tekee vapaaehtoistyötä Martoissa ja syöpäyhdistyksellä. Lähihoitajana
työskentelevä 60-vuotias
Viljamaa jaksaa hoitotyön
lisäksi tehdä myös vapaaehtoistyötä, vaikkakin vuorotyön vuoksi välillä aika on
haasteellisesti soviteltavissa.
Neljän lapsenlapsen mummo ehtii myös harrastaa
liikuntaasekäa puutarhatöitä.
Ylivieskan Martat ry:ssä
Viljamaa on ollut jäsenenä
nyt viitisen vuotta. Alkuun
hän oli kannattajajäsenenä,
mutta viimeiset kolme vuotta hän on myös toiminut
yhdityksen puheenjohtajana.
Säännöllisiä kokoontumisia
yhdistyksellä on noin kerran
kuussa, tosin kesä-, heinä- ja
elokuussa on taukoa. ”Tämän
lisäksi on vaihtelevasti erilaisia talkootöitä tilauksien
mukaisesti. Meitä pyydetään
muun muassa hoitamaan
kahvittelutilaisuuksia, esi
merkiksi viime kuussa olimme Halpa-Hallissa. Joskus
saattaa olla myös erilaisten
juhlien tarjoilujen hoitamista, mutta nyt tänä kesänä
häitä tai muita merkkipäiviä
ei ole ollut hoidettavina.
Seuraavaksi tulossa on
SM-viestit, jossa Martat
ovat yhtenä tarjoilun järjestäjänä”, kertoo Viljamaa.
Martat tekevät yhteistyötä
myös seurakunnan ja Tuokiotuvan kanssa. ”Vuosittain
järjestämme esimerkiksi
yhdessä seurakunnan kanssa

laskiaistilaisuuden, jossa
olemme talkoilla mukana
kahvituksen järjestämisessä.
Silloin tällöin käymme myös
esimerkiksi Kotikartanossa, vaikkapa paistamassa
lättyjä ja jutustelemassa ja
heinäkuussa olleissa herättäjäjuhlilla olimme myös
mukana.”

Kokoontumisia
ja talkootyötä
Marttojen kuukausittaisessa kokoontumisessa noudatellaan valtakunnallisia
Marttojen teemoja. Yleensä
niissä käy 15 – 20 henkilöä
ja he kokoontuvat Ylivieskan Mielikkitalolla. ”Nyt
syyskuussa kokoontumiset
jälleen jatkuvat ja teemoina
on tulossa muun muassa
syyskuussa järjestettävä puutarharetki Reisjärvelle sekä
myöhemmin tänä vuonna
käsityöilta. Vierailemme
ylivieskalaisessa käsityöliikkeessä, jossa kävimmekin
jo kerran tämän vuoden
alkpuolella ja se oli todella
tykätty tapahtuma. Lisäksi
pelastuslaitokselta on tulossa edustaja kertomaan
neuvoja ja opastamaan
hätätilanteissa. Lisäksi
joulukuussa meillä on jo
perinteeksi muodostunut
jouluruokailu”, summaa
Viljamaa. Talkoohommissa
porukkaa käy vuosi vuodelta vähemmän, riippuen
tilanteesta. ”Yleensä ottaen
aktiivisien talkoolaisten

Alavieska ja Sievi.
- Olen ollut mukana
vuodesta 2002 lähtien ja
alusta saakka hallituksen
jäsen. Vuonna 2001 minulla
diagnosoitiin rintasyöpä ja
lähdin yhdistykseen mukaan
sitä myöten. Yhdistys on
erittäin tärkeä voimavara
syöpään sairastuneille, sillä
sieltä saa vertaistukea ja
ymmärrystä muilta samassa
tilanteessa olevilta. Alkuun
kävin tapaamisissa useammin, mutta nyt ei aika ja
Martat harrastavat mm. kutomista hyväntekeväisyyteen.
Merja Viljamaa on kuvan keskellä sinivalkoisessa paidassa. jaksaminen ole riittänyt
kaikkeen.”
joukko on kymmenisen vaan voi tulla tutustumaan
henkilöä. Suurin osa on jo toimintaamme ja katsomaan Kukat ja
eläkeikäisiä, joten jokaisen sopisiko tällainen toiminta puutarhatyöt
tulee osallistua tietenkin itselleen. Ei tarvitse olla tasapainoittavat
omien voimiensa puitteissa. mitään erityistaitoja, me

on lempipuuhaani, tosin se
saisi olla suurempi. Kasvatan pienimuotoisesti myös
yrttejä ja vihanneksia, tälle
kesällä on vielä tulossa muun
muassa minitomaatteja.”
Usein Martat yhdistetään
käsityöihmisiin, mutta tästä
Viljamaa on poikkeus. ”En
ole oikein koskaan oppinut
pitämään käsityöharrastuksesta, mutta keittiötyöt
ovat aina olleet mieluisia.
Marttoihin liittyminen on
ollut haaveissani jo nuoresta saakka, joten se sai
minut vihdoin viisi vuotta
sitten liittymään mukaan.”
Loppuun Viljamaa kannustaa lähtemään mukaan
vapaaehtoistyöhön mikäli
kiinnostusta ja motivaatiota
riittää. ”Halu auttaa ja tukea
muita riittää ja tokihan se
vaatii myös panostusta. Tätä
tehdään suuresta sydämestä.”

Vapaaehtoistyön ja palkkatyön lisäksi Viljamaa
koittaa tasapainoittaa
elämäänsä liikkumalla ja
Itselläni on vuorotyö, joten kyllä autamme ja opastamme hoitamalla kukkia ja puuse rajoittaa osallistumista, kunkin toiveiden mukaisesti. tarhaa. ”Puutarhanhoito
Elina Kytökorpi
sillä joka paikkaan ei yk- Rima on asetettu matalalle,
sinkertaisesti ehdi.”
tarvitaan vain kiinnostusta
ja motivaatiota toimintaan.
Vapaaehtoistyön juttusarja on tehty yhteistyössä ALVA eli
Tekemällä oppii, kukaan
Lisää jäseniä
alueellisen vapaaehtoistoiminnan palvelurakenteen kehittäei ole seppä syntyessään”,
mishankeen kanssa. Se on STEAn rahoittama 3-vuotinen
kaivattaisiin
hanke, jota hallinnoi Raudaskylän Kristillinen Opisto.
Viljamaa naurahtaa.
Martoista suurin osa on
Hanke kehittää vapaaehtoistoimintaa yhteistyössä kuntien ja
eläkkeellä, reilusta neljäs- Syöpäjärjestöjen kanssa Oulun Eteläisen ja Raahen alueilla. Hanke
täkymmenestä jäsenestä yhdistyksen
auttaa yhdistämään asiakkaat ja vapaaehtoistoimijat sekä
parantaa toimijoiden yhteistyötä ja tiedottamista.
vain muutama on vielä päi- toimintaa
vätöissä. ”Kaipaisimmekin
Toimintamuotoja ovat muun muassa vapaaehtoisille tarjottavat
uusia ihmisiä mukaan, mutta Marttojen lisäksi Viljamaa
koulutukset, tapahtumat ja työnohjaukset.
jostain syystä uusia on vaikea on mukana myös syöpäsaada mukaan. Olisi mukava yhdistyksen toiminnassa.
saada innokkaita mukaan, Pohjois-Suomen Syöpäyhsuurin osa meistä on synty- distys ry:n Kalajokilaakson
nyt 40- ja 50-luvulla. Kuka osastoon kuuluvat Ylivieska,

”Koskaan ei tiedä mitä haasteita tulee
vastaan, tekemällä oppii.”

Upeita muistoja herättäviä lauluja ja hetkiä Akustiikassa
Taisto Tammen musiikkia
kunnioittava Rakkauden
rikkaus kiertue nähdään
syksyllä 2019 myös Ylivieskassa kulttuurikeskus
Akustiikassa 25.10.
Rakkauden rikkaus -konsertti kertoo rakastetun
Taisto Tammen liian lyhyeksi jääneestä elämästä
unohtumattomien laulujen
siivin. Taisto Tammi oli
1960-luvulla suosituimpia
tangolaulajia. Hän oli myös

ensimmäinen suomalainen
romaniartisti, joka pääsi
levylaulajaksi. Taisto Tammen kuolemasta tuli tänä
vuonna 40 vuotta.
Rakkauden rikkaus -konsertin keskeinen artisti on
Taisto Tammen veljenpoika,
tangon perinteitä jatkava
Marco Lundberg, joka
muistetaan myös vuoden
2016 Tangokuninkaana.
Konsertissa vierailevat myös
Tangokuninkaat Teuvo

Oinas sekä Petri Hervanto.
Pääosin tangoista koostuvassa konsertissa kuullaan
Toivo Kärjensäveltämiä
kappaleita ja vähän tuntemattomampiakin Taiston
tutuksi tekemiä iskelmiä,
mm. Tango merellä soi ja
Tangotyttö. Näitä kappaleita
voi kuulla myös Marcon
helmikuussa julkaistulta albumilta Rakkauden rikkaus.
Konsertissa nähdään myös
ennen näkemättömiä kuvia

ja muistoja Taisto Tammen
elämän varrelta, jotka ovat
löytyneet perheen ja suvun
kätköistä.
Juontajana toimii Jaana
Lundberg, joka kuljettaa
syvemmälle Taiston elämän polkuihin ja laulujen
saloihin. Myös Jaana laulaa
konsertissa. Säestyksessä
vastaa Kultaisen harmonikan
-voittaja Jani Helenius sekä
Roulette-orkesteri.

Rakkauden Rikkaus -konsertin keskeinen artisti on vuoden 2016 tangokuningas Marco Lundberg.
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KAIPAATKO YSTÄVÄÄ ARKEESI? HALUATKO JUTTUSEURAA?
MITEN OLISI ULKOILU HYVÄSSÄ SEURASSA? YSTÄVÄTUKEA SINUA VARTEN!
Etsivän Vanhustyön toiminta on jatkunut vilkkaana
läpi kesän. Kiertävä SenioriKahvila tavoitti yhdeksänäajopäivänään pitkästi
toistasataa ihmistä ja mukana oli toistakymmentä
yhteistyötahoa – SUURI
KIITOS kaikille! Iloinen
innostus yhteiseen tekemiseen oli suuri ja jatkamme
yhteistä työtä ikäihmisten
hyvinvoinnin eteen monin
tavoin – tulkaa mukaan!
Kaiken kaikkiaan kevään
ja kesän aikana tehtyjen
yhteistyötapaamisten kautta
on tavoitettu jo lähes 400
henkilöä. Etsivä ja löytävä vanhustyö -toimintaa

suunnitellaan ja esitellään
nimenomaan ikäihmisten
hyvinvointia ajatellen. Tukea
tarvitsevia ikäihmisiä on
tavoitettu ja saatu toimintaan mukaan jo myös uusia
vapaaehtoisia. Lisää vapaaehtoisia kuitenkin tarvitaan
jatkuvasti, mm seurustelu-,
ulkoilu- ja vaikkapa kulttuurikavereiksi. Syksyllä
järjestämme myös SPR:n
kanssa koulutusta vapaaehtoistyötä harkitseville
tai siinä jo mukana oleville.
Kurssi on avoin kaikille eri
järjestöissä jo toimiville ja
ihan uusille vapaaehtoisille.
Tervetuloa!
Ns. “löydetyn ikäihmisen“

kohdalla toimitaan luottamuksellisesti ja vaitiolovelvollisuus huomioiden.
Sovitaan yhteisesti etenemisestä ja toimenpiteistä,
joilla voidaan ehkäistä syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.
Ikäihmisen kanssa voidaan
yhdessä etsiä juuri hänelle
oikeat palvelut muistaen
kuitenkin se, että palveluiden
tuottamisen päävastuu on
julkisella sektorilla ja kolmas
sektori on lisäresurssina
käytettävissä. Meille voi
soittaa itse tai ottaa yhteyttä omaisen, kotihoidon
tai muun ystävän avulla.
Syyskuussa saamme painosta
yhteydenottopyyntöä hel-

pottamaan myös Hoksauta
minut! -kortit. Kortin voi
lähettää maksutta postissa
meille ja otamme yhteyttä
kortin lähettäjään luvan
saatuamme. Kortteja on
saatavilla syyskuun lopusta
lähtien mm Tuokiotuvalta ja
kirjastosta sekä monien eri
toimijoiden kautta. Tiedotamme lisää korteista mm
20.9. verkostoiltapäivässä.
Hoksauta itsesi, jos olo
tuntuu yksinäiseltä tai olet
muutoin apua tai ystävää/
seuraa vailla! Hoksaa lähimmäisesi, jos hän on
yksinäinen tai muutoin apua
tai ystävää/seuraa vailla!
Välitetään toisistamme.

KUTSU
TERVETULOA YHTEISEEN
NÄE, KUULE, KOHTAA!
ETSIVÄN VANHUSTYÖN
VERKOSTOTAPAAMISEEN AKUSTIIKKAAN
PERJANTAINA 20.9.2019 KLO 13.00-15.30
Ohjelmassa:
Etsivää vanhustyötä tehdään yhdessä! Miksi ja
miten? Työstetään aihetta yhdessä.
Mukana: Päivi Tiittula, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry
Hoksaa minut! - yhteydenottokortin käyttöönotto.
Mukana: Piia Pengerkoski, IkäArvokas
Tilaisuus on avoin kaikille – julkisen sektorin toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, omaiset, vapaaehtoiset ja kaikenikäiset asiasta kiinnostuneet.

Tervetuloa Tuokiotuvalle
– ikäihmisten omaan olohuoneeseen
Tuokiotuvan viikko- ja
kuukausituokiot ovat jo
päässeet kesätauon jälkeen
hyvin käyntiin, osa ei tainnut
juuri kesätaukoa pitääkään.
Ohjelmassa jatkuvat entiset
tuokiot, mutta myös uutta
on tulossa jo syksyn aikana.
Tuokiotuvalla voit osallistua
ohjelmiin tai tulla muutoin
vain piipahtamaan ja jutustelemaan muiden kanssa
kahvikupin äärellä. Meillä
on aina tilaa jokaiselle.
Kuukausiohjelmista
esimerkiksi suositut keskustelutuokiot jatkuvat joka
kuukauden viimeisenä tiistaina klo 12 ja silloin jutellaan ikäihmisille tärkeistä,
ajankohtaisista ja välillä
kipeistäkin asioista. Aiheet
osallistujat valitsevat itse.
On puhuttu mm. ystävän
kaipuusta, hyvistä tavoista,
kiusaamisesta, ilosta ja hyvinvoinnista. Maire-Liisa
Salmela toimii jututtajana ja
vertaisohjaajana. Syyskuussa
aloitetaan kesämuistoilla ja
lokakuussa pohditaan yhdessä, voiko ikääntymiseen
valmistautua. Tervetuloa

tutustumaan!
Joka kuukausi myös
peruspalvelukuntayhtymä
Kallion sairaanhoitajalla on
Tuokiotuvalla vastaanotto
ja sinne voit tulla ilman
ajanvarausta – maksuton
Seniorineuvonta aina kuukauden toisena tiistaina.
Syyskuussa järjestämme
yhdessä SPR:n kanssa Ystävätoiminnan peruskurssin.
Tämä maksuton kurssi on
kaikille avoin ja se järjestetään yhtenä iltana, paikkana
kaupungintalo. Kurssin jälkeen voi päättää, lähteekö
mukaan järjestöjen tai muiden toimijoiden vapaaehtoiseen ystävätoimintaan.
Kannattaa tulla kuulolle,
tärkeistä asioista on kyse.
Esimerkiksi yhdistyksemme
oma ystävätoiminta hakee
jatkuvasti lisää vapaaehtoisia mukaan toimintaan.
Etsivä ja löytävä vanhustyö
tarvitsee joukkoonsa niin
seurustelu-, kuin ulkoilu- ja
vaikka kulttuurikavereitakin.
Jo pienikin aika kotona
asuvan ikäihmisen seurana
merkitsee äärettömän paljon

yksinäiselle. Ota yhteyttä,
niin jutellaan mille alettais!
Lokakuussa on tiedossa
kolme mukavaa iltatuokiota,
kun jutellaan jaksamisesta
elämän muutoksissa ja mietitään, mitä ovat ne juuri
sinun omat voimavarat,
joista saat tukea ja voimaa
elämään. Mitä sinä tykkäät
tehdä? Mikä innostaa? Tervetuloa voimaantumaan
yhdessä näihin Avainasemassa! -teemailtoihin.
Tulossa on lisäksi myös
KirjaVinkkausta, jossa kirjastolaiset esittelevät sanoin
ja kuvin mielenkiintoista
luettavaa. Ohjelmassa on
myös tietoiskuja mm. kodin turvallisuudesta sekä
korjausneuvontaa. Kylien
SenioriKahviloissa puolestaan asiaa edunvalvonnasta,
testamentin tekemisestä ja
myös kodin turvallisuudesta.
Jokaiselle jotakin.
Viikkotuokioista esimerkiksi joka tiistai jatkuu
suosittu Ainin tuolijumppa
tuttuun tyyliin. Maanantaisin ja torstaisin vahvistetaan lihaskuntoa ja tavataan

Kotikartanon kuntosalilla,
jossa Tuokiotuvan vuoro on
avoinna kaikille ikäihmisille.
Liike on lääkettä. Liikuntapassikin on jälleen otettu
käyttöön ja kortin palauttaneiden kesken arvotaan
kuukausittain hyvinvointipalkintoja – kannattaa siis
lähteä liikkeelle. Kortteja
saa tuvalta. Keskiviikko on
edelleen vilkas tapahtumapäivä – silloin pyörähtää
aina käyntiin tuokioistamme
pitkäikäisin eli yhteislauluja
lauletaan Kertun johdolla
joka keskiviikko jo kuudetta
vuotta. Myös miesten piiri
kokoontuu keskiviikkoisin
– tuvalla, lähiympäristössä
ja tuntuvatpa miehet retkeilevänkin kovasti. Aktiivista
porukkaa. Sunnuntaisin
tuvalla pelataan sunnuntain
ratoksi jo viidettä vuotta
Skippoa ja joskus muitakin
lautapelejä.
Kuukausiohjelma julkaistaan kerran kuukaudessa ja
lähetetään jäsenille kotiin.
Sen saavat muutkin hakemalla monisteen tuvalta
tai tilaamalla sähköisen

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!

uutiskirjeen (maksuton).
Vieskan Viikon järjestöpalstalla ja tuvan omalla
Facebook-sivulla tiedotetaan
aina lähiviikkojen ohjelmasta – kannattaa seurata,
sillä muutokset ovat aina

mahdollisia.
Siinäpä sitä taas ja monenlaista muuta – jokaiselle
jotakin! Ihana syksy on
täällä. Tervetuloa mukaan
toimintaan toivottaa
Tuokiotuvan väki

YSTÄVÄTOIMINNAN
PERUSKURSSI (3,5 h)
Aika: Maanantaina 16.9.2019 klo 17.00-20.30
Paikka: Ylivieskan kaupungintalo, Kyöstintie 4,
(valtuustosali)
Ystävätoiminnasta saat hyvän mielen
ja tutustut uusiin ihmisiin!
Tule tutustumaan vapaaehtoiseen ystävätoimintaan –
päätä koulutuksen jälkeen lähdetkö mukaan. Koulutus
ja materiaalit ovat maksuttomat. Tarjoamme koulutuksen aikana kahvia & teetä sekä pientä purtavaa.
Koulutuksessa aiheina mm.: Vapaaehtoisena ystävänä toimiminen ja vapaaehtoisen hyvinvointi, vapaaehtoisen tuki ja ohjaus,
toiminnan periaatteet ja ystävätoiminnan mahdollisuudet.
Kurssiin kuuluu myös pieni ennakkotehtävä.

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä
SPR Oulun piiri ja Tuokiotupa.

Ilmoittautumiset 12.9. mennessä:
sari@tuokiotupa.fi tai 044 987 2859

Ylivieskan seurakunta

Keskiviikko 4.9.2019
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YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi

Kirkkotalakoot
Kirkkotalakoot ovat tuottaneet elokuun loppuun mennessä
681 405 euroa kirkon rakennusrahastoon.

Kävele Naiselle
Ammatti
–tapahtuma
Ylivieskassa
Naisten Pankin valtakunnallinen Kävele Naiselle
Ammatti viettää 10-vuotisjuhlavuottaan. Se on
vuosien aikana kasvanut
satojen vapaaehtoisten työn
tuloksena.
Ylivieskassa Kävele Naiselle Ammatti -tapahtuma
järjestetään toista kertaa
Suvannon kappelilla keskiviikkona 11.9. klo 18.
Tapahtuman ohjelmaan
kuuluu kävelyn lisäksi ohjattu alkulämmittely, arpajaiset
sekä kahvimahdollisuus.

Kävelyreitit ovat helppokulkuiset, joten mukaan
voi tulla myös vaunujen ja
rollaattorin kanssa. – Tämä
on iloinen tapahtuma, johon on helppo tulla yksin,
perheen kanssa tai vaikka
työporukalla hyvän asian
puolesta, kannustaa Ylivieskan järjestelyissä vapaaehtoisena toimiva Kaija
Arhio. – Jokainen lahjoitus
on arvokas, sillä täällä pieni
summa on kehitysmaassa
merkittävä ja apu menee
varmasti perille!

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.

Virkisty
kerhotoiminnasta!
Diakoniatyön kerhot aloittavat syyskuussa ja toimivat
syys- ja kevätkauden kahden viikon tai kuukauden
kokoontumisvälein. Eri
kerhojen kokoontumisaikoja voi seurata seurakunnan kirkollisista tiedoista.
Kerhoissa kokoonnutaan
erilaisten teemojen äärellä
yhdessäolosta virkistyen ja
hiljentyen yhteiseen hartaushetkeen.

Näkö- ja liikuntavammaisten kerho ke 18.9. klo
13 aloittaa kerhokauden Ylivieskan liikuntakeskuksessa

Eläkeläisten
kerhot

- Kokoontumisia ikääntyville
Aamutupa ma 16.9. klo
10 toimitalo Pietarissa,
Vitiksen kerhotilassa. Kerho kokoontuu joka toinen
maanantaiaamu vapaaehKyläkerhot
toisvoimin. Tervetuloa aa- Kokoontumisia Ylivies- mukahville, tapaamaan toisia
kan eri sivukylillä asuville ja jakamaan kuulumisia!
eläkeläisille
Varttuneen väen kerho
Löytyn kyläkerho ti 24.9. ja lähetyspiiri kokoontuvat
klo 13 Löytyn koululla
yhdessä to 12.9. klo 13
Tuomelan ja Kantoky- seurakuntakoti Mariassa.
län kyläkerho ti 24.9. klo Kerhoon osallistuvan on
13 Kantokylän vanhalla mahdollista tilata kerhokyyti
koululla
Pohjanmaan taksi Oy:n
Isokosken kyläkerho ti taksikeskuksen numerosta
1.10. klo 13 toimitalo Pie- (0600-30050), jos kerhoon
tarissa, kokoushuone Lyy- on vaikea päästä liikuntadiassa diakoniatoimistossa. rajoitteen vuoksi.

Vammaistyön
kerhot

Tykkää meistä Facebookissa!
Facebook.com/
ylivieskanseurakunta

Olkkari-ilta

- Kokoontuminen käsityön
– Kokoontumisia vertais- ja askartelun ystäville ma
tukea tarjoten
16.9. klo 18 nuorisotila
Ystävyyden kerho ma 9.9. Vitiksessä. Olkkari-illat
klo 17 toimitalo Pietarin järjestetään nuoriso-, lähenuorten tiloissa. Nuorten tys ja diakoniatyön kanssa
ja aikuisten kehitysvam- yhteistyönä.
maisten kerho kokoontuu
toiminnan ja erilaisten tee- Mukavia kerhohetkiä uusille
mojen merkeissä.
ja vanhoille kävijöille!

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

Kastettu: Aatu Ilkka Tapio Korte, Emily Aurora Korkeakangas,
Luukas Eeli Benjamin Pihlaja, Ruben Mikael Tanska (Merijärvi)
Avioliittoon kuulutetaan: Juha Erkki Tapani Sandqvist ja Jaana
Susanna Aho, Olli Petteri Pikkarainen ja Laura Elisa Seppälä,
Akseli Ilmari Saukko ja Maaria Suvi Johanna Niemelä (Merijärvi)
Kuollut: Emilia Dagmar Rahkala 91v., Soili Helena Mustasaari 68
v., Leevi Matti Tanska 90 v. (Merijärvi)
SEURAKUNNAN VIIKKO
Ke 4.9. klo 12-13.45 Ekavauvakerho Pietarissa; klo 18 Raamattupiiri kokoushuone Lydiassa (ovi D); klo 18.30 Ompeluseurat
Rauhanyhdistyksellä, seurapuhe klo 19.30, Ismo Iso-Heiniemi.
To 5.9. klo 10-12 Perhekerho Pietarissa.
La 7.9. klo 7-19 Ekumeeninen rukoushetkipäivä toimitalo Pietarissa, Vitiksen kappelissa, ovi B, Riikka Talvitie; klo 13 Rauhan
Sanan syysseurat alkavat seurakuntakoti Mariassa, Timo Kontio
ja Tapani Vähäkangas; klo 15 Seurat Ville Väkeväinen; klo 17
Seurat Jorma Pesämaa ja Tapani Vähäkangas; klo 19.30 Lauluilta
ja hartaus Ville Väkeväinen; klo 21 Nuortenilta Siltalassa Jorma
Pesämaa.
Su 8.9. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Eeva-Kaisa Laakko,
Veli Matti Linnanmäki, Teresa Keskisipilä, Radio Pooki, kirkkokahvit; klo 12 Rauhan Sanan syysseurat jatkuvat seurakuntakoti Mariassa, Ville Väkeväinen ja Jorma Pesämaa; klo 14.15
Pyhäkoulu Marja Himanka; klo 15 Seurat Tapani Vähäkangas;
klo 16.30 Päätösseurat Jorma Pesämaa ja Rauno Sipilä. Puheet
tulkataan ruotsiksi. Seurat kuuluvat myös www.lyrs.fi/seuraradio;
klo 14 Uusheräyksen seurat Betaniassa, Marja ja Timo Määttä; klo
14 Hartaus Kotikartano 4:ssa, Pekka Typpö; klo 14.30 Seurakuntapäivä Rauhanyhdistyksellä, alustus: Jumalan siunaus, Hannu
Kallunki.
Ma 9.9. klo 13-15 Perhekerho Pietarissa; klo 17 Kehitysvammatyön Ystävyyden kerho Vitiksessä, Terveystie 11, ovi B, tied.0447118269/Marjaana Juola.
Ke 11.9. klo 12-13.45 Ekavauvakerho Pietarissa; klo 18 Kävele
Naiselle Ammatti –tapahtuma Suvannon kappelilla, kävelijöiden
lahjoituksilla tuetaan naisten koulutusta, yrittäjyyttä ja omaehtoista toimeentuloa Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Ohjelmassa
terveiset Naisten Pankista, alkulämmittely, kävelyreitit 1,5 km
(esteetön) ja 5,5 km Hamarin lenkki. Kahvio avoinna, arpamyyntiä. Varaathan käteistä mukaasi. Tule mukaan maan hyväätekevimpään kävelyyn; klo 18.30 Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä,
seurapuhe klo 19.30, Seppo Jokelainen.
To 12.9. klo 10-12 Perhekerho Pietarissa; klo 13 Varttuneen väen
kerho ja Lähetyspiiri Mariassa; klo 18-19.30 Raamattupiiri Pietarin
Lydiassa (ovi D), Pekka Lehto; klo 18 Kirkkovaltuuston kokous
Marian rippikoulusalissa.
Pe 13.9. klo 18 Oloilta Nuorisotila Vitiksessä.
Seurakunnan ateriapalvelu Mariassa avoinna ma-to klo 10.3013, 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 p. 08-4395010, os. Terveystie 11. Avoinna ma-ke klo 9-15, to klo 11-17 (taloustoimisto
11-16), pe suljettu.
50 vuotta sitten ripille päässeiden (vuonna 1969) kokoontuminen su 22.9. klo 10 pidettävään messuun Suvannon kappeliin.
Messun jälkeen kirkkokahvitilaisuus kappelin kahviossa.
Talousarvioavustukset vuodelle 2020: hakemukset tulee jättää
taloustoimistoon, Terveystie 11, tai sähköpostilla marjo.rattya(at)
evl.fi 30.9.2019 mennessä. Avustusta voivat hakea seurakunnallista toimintaa harjoittavat yhteisöt, yhdistykset ja järjestöt.
Avustuksista päättää kirkkovaltuusto ensi vuoden talousarviota
vahvistaessaan.
DIAKONIA
Kynkkäringin kesän vapaaehtoisten kiitosruokailu ti 10.9. klo
11 sali-kahvio Mariassa, ilm. ma 9.9. mennessä 044-7118 629/
Marjaana.
Diakoniaruokailu ti 17.9. klo 11 seurakuntakoti Mariassa. Lounasruokana tarjolla jauhelihakastiketta, perunoita, uunijuureksia
ja marjapuuroa. Edullinen ruokailumahdollisuus diakoniatyössä
kohdatuille ja taloudellisen tuen tarpeessa oleville ylivieskalaisille henkilöille ja perheille. Tule ruokailemaan eurolla yhteiseen
pöytään!
Diakoniatyön asiakasvastaanotto avoinna ti-to klo 8.30-10,
Terveystie 11, ovi D, p. 044-7118 670
LAPSET
Perhekerho maanantaina klo 13-15 ja torstaina klo 10-12. Ekavauvakerho keskiviikkona klo 12-13.45. Perheliikunta keskiviikkona klo 12.15-13.30 - sisätossut ja juomapullo mukaan. Ryhmät
kokoontuvat Toimitalo Pietarissa, Terveystie 11.
Pyhäkoulu sunnuntaisin Suvannon kappelilla jumalanpalveluksen
saarnan aikana. Seuraavat pyhäkoulut 8.9, 15.9, 22.9.
LapsiArkki tiistaina alkaen 10.9. klo 17.30-19.30 Toimitalo Pietarissa, Terveystie 11. Ilmoittautuminen Elisalle keskiviikkona ja
torstaina klo 17-19 p. 0447118640.
NUORET
Ke 4.9. klo 18.30 K-16 Lautapeli-ilta Nuorisotila Vitiksessä.
Ke 11.9. klo 18.30 K-16 Lautapeli-ilta Nuorisotila Vitiksessä.
TULOSSA
Herättäjän Eloseurat 14.-15.9. Suvannon kappelissa: Lauantai
14.9. klo 18 Konserttiveisuut, Raudaskylän sekakuoro, joht. Olen
Mikhailova, juonto Kaarina ja Mauno Autio. Sunnuntai 15.9. klo
10 Messu, saarna Tuomo Kälviä, Ylivieskan virsikuoro, joht.
Jaana Yrttiaho, ruokailu seuraravintolassa; klo 12.30 Päiväseurat,
raamattutunti Tuomo Kälviä, seurapuheet Ulla Mitrunen ja Heikki
Hurskainen; n. klo 14 kahvin jälkeen Lähetysseurat, Ilkka Repo ja
Pekka Härkönen; klo 18 Päätösseurat, Aaro Marjakangas ja Eija
Nivala.

Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto avoinna
p. 08-4395010, os. Terveystie 11. Avoinna ma-ke klo 9-15,
to klo 11-17 (taloustoimisto 11-16), pe suljettu.
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ALAVIESKAN

Viime Vieskan Viikon Ylivieskan seudun kansalaisopiston
kurssiliitteestä oli painoteknisistä syistä pudonnut viisi kotitalous-opintoryhmää kokonaan pois, joten julkaisemme tässä
aukeaman kokonaisuudessaan uudelleen. Toimitus pahoittelee.

Lasten ja nuorten taidekoulu
TAIDEKOULU ARTTERI
Ylivieskan seudun kansalaisopistossa taiteenperusopetus
lakiin (633/1998) ja asetukseen (813/1998) pohjautuvaa
yleisen oppimäärän mukaista opetusta annetaan kuvataiteessa, käsityössä, sanataiteessa ja teatteri-ilmaisussa
(syksyllä 2019 kuvataiteessa ja käsityössä). Opetus on
suunnattu lapsille. Annettavassa opetuksessa noudatamme Opetushallituksen antamia opetussuunnitelman
perusteita. Yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on
500 tuntia ja kokonaiskesto noin kuusi vuotta.
Taiteen perusopetus tarjoaa mahdollisuuksia opiskella
taidetta päämäärätietoisesti, pitkäjänteisesti ja omien
kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen
harrastamista sekä kehitetään taiteenalalle ominaista
osaamista ja valmiuksia hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

YLEISLUENNOT
MUUTTOLINTUJEN
MATKASSA

Ilmoittautuminen alkoi
maanantaina 26.8.2019 klo 12:00.
Tule mukaan!
Puh. 044 429 4899
Uusimmat tiedot ja ohjeet:
www.opistopalvelut.fi/ylivieska

KAUSIKORTIT
00001

SENIORIKAUSIKORTTI /PUHELIN 00002

Kurssimaksu 175,00 €
Enintään 60 opiskelijaa
175 € hintaisia seniorikausikortteja 63 v. täyttäneille tai eläkkeellä
oleville, jotka eivät ole ansiotyössä. Jaossa puhelimitse yht. 60
kpl. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2019 12:00

00003

Kurssimaksu 60,00 €
Enintään 20 opiskelijaa
60 € hintaisia työttömien kausikortteja on jaossa Ylivieskan,
Alavieskan ja Sievin työttömille netin kautta 20 kpl. Oikeuttaa
opiskelemaan myös yli 195 € hintaisilla kursseilla. Työttömyys
täytyy käydä todentamassa opiston kansliassa Vierimaantie 3,
84100 Ylivieska. Kanslia on avoinna ma-pe klo 12.00-16.00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2019 12:00

TYÖTTÖMÄN KAUSIKORTTI
/PUHELIN

00004

Kurssimaksu 60,00 €
Enintään 10 opiskelijaa
60 € hintaisia työttömien kausikortteja on jaossa Ylivieskan,
Alavieskan ja Sievin työttömille puhelimitse 10 kpl. Oikeuttaa
opiskelemaan myös yli 195 € hintaisilla kursseilla. Työttömyys
täytyy käydä todentamassa opiston kansliassa Vierimaantie 3,
84100 Ylivieska. Kanslia on avoinna ma-pe klo 12.00-16.00. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2019 12:00

KAUSIKORTTI

MUSIIKKI
MIESKUORO

000KK

Kurssimaksu 195,00 €
Enintään 200 opiskelijaa
195 € hintainen kausikortti oikeuttaa opiskelemaan koko lukuvuoden oppiaineiden lukumäärästä riippumatta. Mikäli osallistut
useille kursseille, kausikortti on järkevä vaihtoehto. Kausikortti
on voimassa Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin kursseilla toukokuun
2020 loppuun saakka. Maksettuja kurssimaksuja EI VAIHDETA kausikorttiin. Kausikortti ei koske taiteen perusopetusta eikä 195 € tai
enemmän maksavia kursseja. Opinto-oppaassa on mainittu kurssit,
joihin kausikortti ei käy. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2019 12:00

830201A

110135A

Alavieskan yhtenäiskoulu, Koulutie 9
Taimo Löf
Kurssimaksu 35,00 €
Torstaisin klo 17.00-18.30
19.9.2019-28.11.2019, 20 t
9.1.2020-2.4.2020, 24 t
Enintään 20 opiskelijaa
Suosittu eläkeläisten ryhmä kokoontuu jälleen. Tervetuloa! Esiintyvä ryhmä. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2019 12:00

110117A

Alavieskan yhtenäiskoulun kirjasto, Koulutie 9
Elvi Tohola
Kurssimaksu 80,00 €
Maanantaisin klo 14.00-16.15
16.9.2019-25.11.2019, 30 t
13.1.2020-20.4.2020, 39 t
Enintään 8 opiskelijaa
Opit huilun käsittelyä, nuotit ja rytmit. Sekä yksilöllistä opetusta että
yhteismusisointia. Kaiken ikäisille, aloittelijoista jo kokeneempiin
soittajiin. Etusija viime vuoden kurssilaisilla. Oma soitin mukaan.
3 uutta oppilasta mahtuu vielä mukaan. Ilmoittautuminen alkaa
26.8.2019 12:00

on mukava antaa
ja kiva saada!

110126A

Alavieskan yhtenäiskoulun kirjasto, Koulutie 9
Jaana Yrttiaho
Kurssimaksu 60,00 €
Perjantasin klo 10.30-12.00
20.9.2019-22.11.2019, 18 t
10.1.2020-17.4.2020, 26 t
Enintään 9 opiskelijaa
Opit nuotit ja rytmit. Halutessasi myös vapaata säestystä. Etusija
viime vuoden kurssilaisilla. Kaikenikäiset uudet oppilaat ovat
tervetulleita. 6 uutta oppilasta mahtuu vielä mukaan. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2019 12:00

110106A VIULUNSOITTO AMATIT

ELÄKELÄISTEN YHTEISLAULU JA
SOITTORYHMÄ
110107A

LAHJAKORTTI

AIKUISTEN JA LASTEN
PIANONSOITTO

110128A

Alavieskan yhtenäiskoulu, musiikkilk, Koulutie 9
Kirsi Koivisto
Kurssimaksu 222,00 € Erä 1/2 111,00 € Erä 2/2 111,00 €
Lauantaisin klo 10.00-14.30, sunnuntaisin klo 10.00-14.30
14.9.2019-9.11.2019, 30 t
25.1.2020-21.3.2020, 30 t
Enintään 6 opiskelijaa
Laulunopetusta henkilökohtaisesti räätälöitynä. Oppitunnin
pituus 45 min/oppilas/opetuskerta. Tuntiajat sovitaan erikseen.
Opetuspäivät syksy: la-su 14.-15.9. 12.-13.10. la 9.11. Kevät: 25.-26.1.
15.-16.2. la 21.3. Huom! KAUSIKORTTI EI KÄY! Ilmoittautuminen
alkaa 26.8.2019 12:00

Ylivieskan seudun kansalaisopiston

Alavieskan yhtenäiskoulu, Koulutie 9
Raija Ekman
Kurssimaksu 162,00 € Erä 1/2 81,00 € Erä 2/2 81,00 €
Tiistaisin klo 15.00-17.15
20.8.2019-26.11.2019, 42 t
7.1.2020-28.4.2020, 48 t
Enintään 20 opiskelijaa
Ryhmä on tarkoitettu Titaaneissa 3 vuotta opiskelleille. Mukaan
voidaan ottaa uusia opiskelijoita. Kurssimaksu sisältää tarvittavan
oppimateriaalin. Ei netti-ilmoittautumista.

PIANONSOITTO LAPSILLE
110102A JA NUORILLE

Jokirannan koulu, Rakennus 5,
Olena Mikhailova
Kurssimaksu 48,00 €
Tiistaisin klo 18.30-20.45
17.9.2019-3.12.2019, 33 t
7.1.2020-21.4.2020, 45 t
Enintään 40 opiskelijaa
Hyvät miehet, tässä teille mukava harrastus: tulkaa mukaan
laulamaan! Odotamme lisää laulajia erityisesti kuoron 70 v.
juhlavuosi konserttia varten. Esiintyvä ryhmä. Ilmoittautuminen
alkaa 26.8.2019 12:00

HUILUNSOITTO ALAVIESKA

TITAANIT, LASTEN KUVATAITEEN
PERUSOPETUS IV (+ 10 t etätehtäviä)		
110300A

MUSIIKKI

Alavieskan yhtenäiskoulu, Koulutie 9
UUSI
Merja Väänänen
kurssi
Kurssimaksu 20,00 €
Maanantaisin klo 18.00-18.45
30.9.2019-14.10.2019, 3 t
Enintään 20 opiskelijaa
Kurssi soveltuu erityisesti stressaantuneille, ylivirittyneille, kiireen
uuvuttamille ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opit kuuntelemaan kehoasi ja antamaan itsellesi luvan olla. Kurssilla teemme
harjoituksia istualtaan. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2019 12:00

ISKELMÄLAULUKURSSI

Kurssimaksu 175,00 €
Enintään 100 opiskelijaa
175 € hintaisia seniorikausikortteja 63 v. täyttäneille tai eläkkeellä
oleville, jotka eivät ole ansiotyössä. Jaossa netin kautta yht. 100
kpl. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2019 12:00

TYÖTTÖMÄN KAUSIKORTTI
/NETTI

Yleisen oppimäärän tavoitteena on elinikäisen taidesuhteen
ja kulttuurisen osallisuuden edistäminen sekä oppimisen
ilon, opiskelumotivaation ja luovan ajattelun edistäminen
huomioimalla oppilaan yksilölliset tarpeet ja lähtökohdat.
Opinnot tarjoavat innostavia ja monipuolisia mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja kokemiseen, taiteesta
nauttimiseen sekä omaan elinympäristöön vaikuttamiseen
taiteen keinoin. Yleisen oppimäärän opinnoissa oppilaat
kokeilevat, harjoittelevat ja soveltavat taiteenalansa ilmaisukeinoja moniaistisesti taiteiden ja tieteiden välisyyttä
hyödyntämällä ja ottamalla huomioon myös historiallisen
ja yhteiskunnallisen näkökulman. Alkavissa ryhmissä
noudatetaan syksyllä 2018 uusittua opetussuunnitelmaa.

STRESSI VEKS!

410201A

Ylivieskan seudun kansalaisopisto
Opinto-opas 2019-2020

ALAVIESKAN KURSSIT

TERVEYS

Alavieskan yhtenäiskoulu, Koulutie 9
Kauko Huhtala
Torstaisin klo 18.00-19.30
26.9.2019-26.9.2019, 2 t
Enintään 30 opiskelijaa
FL Kauko Huhtala luennoi runsaan kuvamateriaalin kera lintujen
muuttoon liittyvistä asioista. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2019 12:00

SENIORIKAUSIKORTTI /NETTI

KURSSIT

Lahjakortit
opiston toimistolta
Ma-pe 10 - 16
Puh. 044 4294 899

Alavieskan yhtenäiskoulun kirjasto, Koulutie 9
Jaana Yrttiaho
Kurssimaksu 60,00 €
Perjantaisin klo 12.00-14.15
20.9.2019-22.11.2019, 27 t
10.1.2020-17.4.2020, 39 t
Enintään 13 opiskelijaa
Opit nuotit ja rytmit. Halutessasi myös vapaan säestyksen perusteita. Etusija viime vuoden kurssilaisilla. Uudet soittajat ovat
tervetulleita. 3 uutta oppilasta mahtuu vielä mukaan. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2019 12:00
Alavieskan yhtenäiskoulu, Koulutie 9
Tuomo Hirvi
Kurssimaksu 73,00 €
Keskiviikkoisin klo 19.00-20.30
18.9.2019-27.11.2019, 20 t
8.1.2020-22.4.2020, 30 t
Enintään 7 opiskelijaa
Tule mukaan suosittuun viulunsoittopiiriimme! Sopii sekä vasta-alkajille että jatkaville. Etusija viime vuoden kurssilaisilla. 1 uusi oppilas
mahtuu vielä mukaan. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2019 12:00

KARAOKEILLAT ALAVIESKA

110188A

Alavieskan yhtenäiskoulu, musiikkilk, Koulutie 9
Jouko Herranen
UUSI
Kurssimaksu 25,00 €
kurssi
Perjantaisin klo 18.00-21.00
11.10.2019-8.11.2019, 8 t
Enintään 12 opiskelijaa
Tule mukaan ja kokeile karaokelaulamisen iloa! illan alussa laulamme yhdessä muutamia biisejä äänenavauksena. Sitten jokainen
saa laulaa ihania iskelmiä karaoketaustoilla. Laitevuokra 8 e.
Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2019 12:00

KIELET
ENGLANTIA TYÖHÖN
JA VAPAA-AIKAAN

120309A

Alavieskan yhtenäiskoulu, Koulutie 9
Lucia Pavlovics
Kurssimaksu 70,00 €
Maanantaisin klo 18.50-20.20
16.9.2019-25.11.2019, 20 t
13.1.2020-30.3.2020, 22 t
Enintään 30 opiskelijaa
Syvennät englannin kielen taitojasi, opit lisää ja kertaat jo opittua.
Harjoittelemme suullista kielenkäyttöä pari- ja ryhmätehtävien
kautta. Aihepiirejä ovat mm. matkailu, sähköpostiviestit, työelämäsanastoa, omasta kulttuurista kertominen sekä harrastukset.
Oppikirja: English @Work & Leisure. Kertauksen jälkeen jatketaan
kpl:sta 7. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2019 12:00

MUOTOILU JA
KÄDEN TAIDOT

KIELET
ENGLANNIN ALKEIDEN
JATKO 4

ESITTÄVÄ TAIDE
JA KIRJALLISUUS
130203A

Alavieskan yhtenäiskoulu, Koulutie 9
Sari Keskimaa
Kurssimaksu 27,00 €
Perjantaisin klo 18.00-20.30,
lauantaisin klo 10.00-13.30
4.10.2019-2.11.2019, 14 t
Enintään 20 opiskelijaa
Haluaisitko oppia uusia tapoja ilmaista itseäsi kirjoittamisen ja sanataiteen avulla? Teet erilaisia kirjoitusharjoituksia, ihastut sanoihin
ja etsit omaa tapaasi kirjoittaa. Tarkastelemme kirjoittajien valmiita
tekstejä. Opettelet vastaanottamaan ja antamaan palautetta.
Kokoontumiskertojen välillä kirjoitustehtäviä. Tervetuloa kaikki,
jotka haluavat kehittyä kirjoittajina! Aiempaa kirjoittajakokemusta
et tarvitse. Kurssi kokoontuu pe 4.10 klo 18.-20.30, la 5.10. klo
10.-13.30 ja pe-la 1.-2.11. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2019 12:00

MUOTOILU JA
KÄDEN TAIDOT
PUUTYÖ JA ENTISÖINTI

TANSSI JA LIIKUNTA

VAATTEITA SAUMURILLA
KEHONHUOLTO JA
120311A SURAUTTAEN, OMPELUKONEELLA
VENYTTELY A
Koulutie 9
LOPUT
1104T72A Alavieskasali,
Arja Sikkilä

Alavieskan yhtenäiskoulu, Koulutie 9
Lucia Pavlovics
Kurssimaksu 70,00 €
Maanantaisin klo 17.10-18.40
16.9.2019-25.11.2019, 20 t
13.1.2020-30.3.2020, 22 t
Enintään 30 opiskelijaa
Alkeet kuntoon rennosti ja tehokkaasti! Kertaat aiemmin opittua.
Pääset tutustumaan kielen oppimiseen ilman paineita ja opit kielen ääntämistä, perussanastoa ja -rakenteita. Paljon paritehtäviä.
Tervetuloa mukavaan ryhmään! Oppikirja: English for You, too!
Book1., kertauksen jälkeen jatkamme kappaleesta 6. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2019 12:00

LUOVA KIRJOITTAMINEN

KURSSIT

Alavieskan yhtenäiskoulu, käsityöluokka, Koulutie 9
Anna-Liisa Ojala
Kurssimaksu 26,00 €
Torstaisin klo 18.00-20.30
26.9.2019-5.12.2019, 15 t
Enintään 16 opiskelijaa
Opit ompelemaan persoonallisia vaatteita aikuisille ja lapsille omien
tarpeidesi mukaan. Opit ompelukoneen ja saumurin käyttöä.
Myös aloittelijat tervetuloa. Kokoonnumme 26.9., 10.10., 7.11.,
21.11., 5.12. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2019 12:00

ÄIJIEN RÄTTIKÄSSÄ

TANSSI JA LIIKUNTA
REIPAS KUNTOJUMPPA
ALAVIESKA A

830101A KALARUOKAKURSSI

810202A

KÄSITÖITÄ MAANANTAISIN 1104T03A

Alavieskan Viri, Pääskyntie 1
Tuija Jutila
Kurssimaksu 93,00 €/P
Torstaisin klo 13.00-14.30
19.9.2019-28.11.2019, 20 t
9.1.2020-2.4.2020, 24 t
Enintään 40 opiskelijaa
Teet helppoja, lempeitä ja venytteleviä hathajooga liikkeitä eli
asanoita hengitystäsi ja kehoasi kuunnellen. Niska-hartiaseudun
ja selkäongelmista kärsiville hyviä, monipuolisia liikkeitä sekä tasapainoharjoituksia. Joku kerta harjoitus sisältää tuolilla tehtäviä
liikkeitä eli tuolijoogaa. Voit tehdä liikkeitä muutoinkin tuolilla
istuen. Pyrit löytämään kehon, hengityksen ja mielen luonnollisen tasapainon. Saat monipuoliset mahdollisuudet terveytesi ja
toimintakykyksi ylläpitoon ja parantamiseen. Ota mukaan oma
alusta sekä lämmin ja rento vaatetus. Ilmoittautuminen alkaa
26.8.2019 12:00

Alavieskan kirjasto, Pokelantie 3
Marjo Pylväs
Kurssimaksu 87,00 €
Maanantaisin klo 11.00-13.30
16.9.2019-25.11.2019, 30 t
20.1.2020-6.4.2020, 33 t
Enintään 14 opiskelijaa
Opit suunnittelemaan ja valmistamaan toiveidesi mukaisia käsitöitä
-neulomalla, virkkaamalla tai kirjomalla koriste- ja käyttötekstiilejä.
Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2019 12:00

1104T07A

Alavieskan yhtenäiskoulu, Koulutie 9
Anna-Liisa Ojala
Kurssimaksu 28,00 €
Lauantaisin klo 18.00-21.00
30.9.2019-28.10.2019, 16 t
Enintään 18 opiskelijaa
Valmistetaan perinteiset tallukkaat uusista tai kierrätysmateriaaleista ompelemalla. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2019 12:00

KAHVIPUSSIT TUOTTEIKSI

1104T08A

Alavieskan yhtenäiskoulu, Koulutie 9
Jaana Lapintaival
Kurssimaksu 41,00 €
Joka toinen viikko keskiviikkoisin klo 18.00-21.15
18.9.2019-27.11.2019, 24 t
Enintään 16 opiskelijaa
Opit valmistamaan kahvipusseista laukkuja, koriste-esineitä ja
rasioita erilaisilla tekniikoilla. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2019 12:00

VIRKATAAN TÖLKKIKLIPSUISTA
1104T20A

Alavieskan yhtenäiskoulu, Koulutie 9
Marjo Pylväs
Kurssimaksu 28,00 €
Maanantaisin klo 18.00- 21.00
23.9.2019-14.10.2019, 16 t
Enintään 15 opiskelijaa
Virkataan tölkkiklipsuista koruja ja laukkuja erilaisin tekniikoin.
Aloita ajoissa klipsujen kerääminen, koruun käytetään 12- 25 klipsua
ja laukkuihin menee satoja, mallista riippuen. Ilmoittautuminen
alkaa 26.8.2019 12:00

RYHTIÄ PARANTAVA
VENYTYSJUMPPA

KOTITALOUS
810201A

Alavieskasali, Koulutie 9
Tuija Jutila
Kurssimaksu 93,00 €/P
Tiistaisin klo 18.00-19.30
17.9.2019-26.11.2019, 20 t
7.1.2020-31.3.2020, 24 t
Enintään 40 opiskelijaa
Teet helppoja, lempeitä ja venytteleviä hathajooga liikkeitä eli
asanoita hengitystäsi ja kehoasi kuunnellen. Hyviä liikkeitä myös
niska-hartiaseudun sekä selkäongelmista kärsiville. Jooga myös
rauhoittaa katkaisemalla kiireen kehon, hengityksen ja mielen
löytäessä luonnollisen tasapainonsa. Sopii alkeita osaavalle ja
myös niille, jotka eivät ole aiemmin jooganneet. Ota mukaan
oma alusta sekä lämmin ja rento vaatetus. Ilmoittautuminen
alkaa 26.8.2019 12:00

PÄIVÄJOOGA

8301219

Alavieskasali, Koulutie 9
Maria Rautionaho
Kurssimaksu 64,00 €/P
Keskiviikkoisin klo 18.30-19.30
18.9.2019-27.11.2019, 13,3 t
8.1.2020-18.3.2020, 13,3 t
Enintään 50 opiskelijaa
Hauska, hikinen ja helppo lavatanssijumppa LAVIS. Et tarvitse
paria, joten ei pelkoa, että varpaasi tulevat tallotuiksi. Tanssilajeina
valssi, humppa, jenkka, polkka, tango, rock, jive, foxi, masurkka,
fusku, salsa, cha cha, rumba ja samba. Kurssi soveltuu jokaiselle
lavatanssimusiikista pitävälle (niin naisille kuin miehille). Ota
mukaan joustava vaatetus, sisäjalkineet ja vesipullo. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2019 12:00

830108A GLUTEENITON LEIVONTA

Alavieskasali, Koulutie 9
Arja Sikkilä
Kurssimaksu 25,00 €/P
Maanantaisin klo 18.00-18.45
16.9.2019-25.11.2019, 10 t
Enintään 60 opiskelijaa
Tehokas kuntojumppa, joka sisältää alkulämmittelyn, lihaskestävyyttä ja aerobista kuntoa kehittäviä harjoituksia sekä lyhyet
loppuvenyttelyt. Kurssin tarkemmasta sisällöstä sovitaan kurssilaisten kanssa. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2019 12:00

110434A JOOGA

8301209A

Kurssimaksu 25,00 €/P
Maanantaisin klo 18.50-19.35
16.9.2019-25.11.2019, 10 t
Enintään 60 opiskelijaa
Lihashuoltoon keskittyvä tunti, jossa käydään läpi erilaisia liikkuvuus- ja venytysharjoituksia. Aluksi lämmitellään liikkeessä tehtävillä
liikkuvuutta ja tasapainoa kehittävillä harjoituksilla. Tunnilla on
erilaisia venyttelytekniikoita ja pilatestyyppisiä liikkuvuusharjoitteita.
Sopii vähemmän liikkuville ja myös aktiiviliikkujille. Rauhallinen
musiikki taustalla. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2019 12:00

1104T79A LAVIS ALAVIESKA

Alavieskan yhtenäiskoulu, käsityöluokka, Koulutie 9
Sari Vierimaa
UUSI
Kurssimaksu 23,00 €
kurssi
Keskiviikkoisin klo 18.00- 21.00
30.10.2019-13.11.2019, 12 t
Enintään 15 opiskelijaa
Äijien käsityökurssilla opetellaan tekstiilityön perusasioita, joilla
selviää elämässä. Opetellaan ompelukoneella ainakin perusompeleet (lue: kauppakassin tai lätsän ompelu), kurssilaisten toiveiden
mukaan vaatteen korjausta, neulomista, virkkaamista, huovutusta
tai muita tarpeellisia tekniikoita.Tervetuloa porukalla mukaan!
Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2019 12:00

Alavieskan yhtenäiskoulun puutyöluokka, Koulutie 9
Toni Väyrynen
Kurssimaksu 117,00 € Erä 1/2 58,00 € Erä 2/2 59,00 €
Maanantaisin klo 18.00-21.15
16.9.2019-25.11.2019, 40 t
13.1.2020-30.3.2020, 44 t
Enintään 16 opiskelijaa
Kurssi on tarkoitettu kaikille, joilla on halu oppia tekemään itse
puutöitä ja entisöintiä. Voit korjata vanhaa tai tehdä uutta. Sopii
myös aloittelijoille. Kurssilla opit käsittelemään materiaaleja oikeaoppisesti ja kehität hyödyllisiä käytännön- ja kädentaitoja. Voit
tuoda myös kunnostettavaksi esimerkiksi huonekaluja tai niiden
osia. Voit myös suunnitella ja toteuttaa täysin uniikkeja tuotteita
oman idean pohjalta. Koululta löytyy myös metallityöntilat ja
pajan välineistöä, joten kurssilla on mahdollista myös käsitellä
tarvittaessa metallia. Opiskelija tuo mukanaan työhön tarvittavat
raaka-aineet/materiaalit. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2019 12:00

TALLUKKAAT

7

ALAVIESKAN

Ylivieskan seudun kansalaisopisto
Opinto-opas 2019-2020

830102A

830110A

Alavieskan Viri, Pääskyntie 1
Terttu Rajaniemi
Kurssimaksu 68,00 €/P
Keskiviikkoisin klo 11.00-12.00
18.9.2019-27.11.2019, 13,3 t
8.1.2020-1.4.2020, 15,96 t
Enintään 70 opiskelijaa
Koko kehon monipuolinen lihaskunto-liikkuvuus ja venytysjumppa.
Erityishuomio ryhtiin, keskivartaloon ja lantion- ja niskahartiaseutuun. Liikkeet tuetaan turvalliseksi ja tehokkaaksi syvien lihasten
avulla. Harjoitusten edetessä tehostetaan liikkeitä kuminauhalla,
käsipunteilla ja jumppakepillä. Erityisen paljon venytyksiä ja
niskahartia rentoutta. Tehokkaimmissa liikkeissä kevyempiä
vaihtoehtoja ja helpompia asentoja. Sopii naisille, miehille ja
aloitteleville. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2019 12:00
KERTAMAKSUPOLETTI 5 € POLETTIMERKITYILLE RYHMÄLIIKUNTATUNNEILLE. Opiston toimistosta voit käydä ostamassa
kertamaksupoletteja, jotka opettaja kerää tunnin alussa. Poletit
ovat voimassa syys- ja kevätlukukauden, eikä niitä lunasteta
takaisin. Poletteja voit ostaa myös lahjaksi. Opiston toimisto
on avoinna ma-pe klo 12.00-16.00 Vierimaantie 3, Ylivieska.

Alavieskan yhtenäiskoulu, kotitalouslk, Koulutie 9
Regina Kahlos
UUSI
Kurssimaksu 14,00 €
kurssi
Keskiviikkona klo 18.00-21.15
20.11.2019, 4 t
Enintään 14 opiskelijaa
Opit leipomaan erilaisia gluteenittomia tuotteita niin suolaisia
kuin makeita. Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu 14 e. Ota
mukaan essu, myssy, rasioita ja 14e rahaa. Ilmoittautuminen
alkaa 26.8.2019 12:00
Alavieskan yhtenäiskoulu, kotitalouslk, Koulutie 9
Regina Kahlos
Kurssimaksu 14,00 €
Torstaina 18.00-21.15
10.10.2019, 4 t
Enintään 14 opiskelijaa
Opit valmistamaan kalaruokia eri kalalaaduista. Kurssimaksun
lisäksi materiaalimaksu 12 e. Ota mukaan essu, myssy, rasioita ja
12 e rahaa. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2019 12:00

LEIVOMME ERILAISIA LEIPIÄ 810203A

Alavieskan yhtenäiskoulu, kotitalouslk, Koulutie 9
Regina Kahlos
UUSI
Kurssimaksu 14,00 €
kurssi
Torstaina 18.00-21.15
7.11.2019, 4 t
Enintään 14 opiskelijaa
Opit leipomaan mm. focaccia, siemenleipää, näkkäriä, sämpylöitä.
Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu 10 e. Ota mukaan essu, myssy,
muovipusseja ja 10 e rahaa. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2019 12:00

SALAATTIKURSSI

810204A

VARTISSA VALMISTA

810205A

Alavieskan yhtenäiskoulu, kotitalouslk, Koulutie 9
Regina Kahlos
Kurssimaksu 14,00 €
Tiistaina 18.00-21.15
24.9.2019, 4 t
Enintään 14 opiskelijaa
Opit valmistamaan herkullisia salaatteja syksyn antimista. Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu 12 e. Ota mukaan essu, myssy,
rasioita kotiin viemisiä varten ja 12 e rahaa. Ilmoittautuminen
alkaa 26.8.2019 12:00
Alavieskan yhtenäiskoulu, kotitalouslk, Koulutie 9
Regina Kahlos
UUSI
Kurssimaksu 14,00 €
kurssi
Tiistaina klo 18.00-21.15
29.10.2019, 4 t
Enintään 14 opiskelijaa
Perheen äidin ja isän unelma! Opit valmistamaan helppoja ja
nopeita kotiruokia. Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu 10 e.
Ota mukaan essu, myssy, rasioita ja 10 e rahaa. Ilmoittautuminen
alkaa 26.8.2019 12:00

ALAVIESKAN SIVUKYLÄT
TALUSKYLÄ
TALUSKYLÄN KYLÄKUORO

110101A

Linnakallion Toimintakeskus, Taluskyläntie 660
Taimo Löf
Kurssimaksu 35,00 €
Torstaisin klo 19.00-20.30
19.9.2019-28.11.2019, 20 t
9.1.2020-2.4.2020, 24 t
Enintään 30 opiskelijaa
Monipuolista ohjelmistoa kansanomaisesti harmonikan säestyksellä. Esiintyvä ryhmä. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.2019 12:00
tuneet! Esiintyvä ryhmä. Ilmoittautuminen alkaa 27.8.2018 12:00

Vieskan viikko
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MLL:n kouluvaari on otettu avosylin vastaan Rannan koululla

Haluaisitko sinäkin toimia
MLL:n mummina tai vaarina?
on osoittautunut turhaksi,
sillä kaikki on sujunut hyvin
tähän asti.

oppilaiden piti ratkaista
virkkeitä, joissa oli yksi väärä
sana. Tipahdin kärryiltä jo
alussa.
Vaariuden alkuaikoina
Lehto kävi koululla vain
kerran kuukaudessa. Myöhemmin käyntejä lisättiin.
Säännöllinen vierailu oppilaiden keskuudessa on
helpottanut sopeutumista
koulumaailmaan.
− Lapsi tarvitsee aikaa
luottamuksen syntymiseen,

Tärkeintä on
olla tukena
oppilaille
Keskiviikko on vakiintunut
kouluvaaripäiväksi. Aamu
alkaa 5-luokkalaisten puukäsityötunnilla, jossa vaari
on oppilaiden apuna. Sitten
vuorossa ovat ekaluokkalaiset, sen jälkeen eskarilaiset
ja viimeiseksi kakkosluokkalaiset.
− Tärkeintä on, että antaa
oppilaiden ratkaista itse tehtävät. Ei pidä tehdä asioita
koululaisten puolesta, vaan
olla tukena.
Toisinaan vaarilla itselläänkin menee sormi
suuhun.
− Viimeksi tokaluokkalaisten äidinkielen tunnilla

Pekka Lehto toimii kouluvaarina Rannan koululla.
Kuva Piia Korkiakoski.

Virittäydy Metsämielelle Suomen Ladun
Hyvinvointia Luonnosta -kiertueella
Suomen Latu järjestää
yhdessä paikallisten jäsenyhdistystensä kanssa
elo-syyskuussa Hyvinvointia
luonnosta -kiertuetapahtumia 18 paikkakunnalla, eri
puolilla Suomea. Luonnon
kuntosalilla bodataan sekä
mieltä että kehoa Metsämieli- menetelmän avulla.
Kaiken ikäisille sopivat Metsämieli-harjoitukset ovat
helppoja ja ne perustuvat

tutkittuun tietoon luonnon
hyvinvointivaikutuksista ja
mielentaidoista.
"Kutsumme suomalaisia
lähiluontoon pysähtymään,
aistimaan ja virkistymään.
Luonnon hyvinvointivaikutuksia voitaisiin hyödyntää
enemmän osana arkea",
muistuttaa Metsämieli-menetelmän kehittäjä Sirpa
Arvonen.
Hyvinvointia Luonnosta

Metsämielellä -kiertuetapahtut kestävät noin 3
tuntia ja ne järjestetään
yhteistyössä Suomen Ladun
paikallisyhdistysten kanssa.
Tapahtumiin on vapaa pääsy.
Ne sopivat kaiken kuntoisille
ja ikäisille.
Paikkakuntakohtaiset
tapahtumat ja lisätiedot:
suomenlatu.fi/hyvinvointialuonnosta

Energisyys, joka heijastaa
positiivisesti ympäristöön
Ilona NaisEnergia produktion innoittamana Vieskan Viikko haluaa olla mukana
antamassa tunnustusta energiselle ja iloa
tuottavalle naiselle. Lukijat voivat antaa
ehdotuksia kyseisen kunniamaininnan
ansaitsevasta naisesta ja kuusihenkinen
raati päättää arvonimen saajan. Raati
koostuu ylivieskalaisista kulttuuri- ja
järjestöpuolen vaikuttajista. Arvonimen
saajan nimi julkaistaan Ilona NaisEnergia
-konsertissa lauantaina 28.9., jolloin
myös luovutetaan kunniakirja voittajalle.

Ehdotuksen antaneiden kesken arvotaan
yhdelle kaksi vapaalippua konserttiin. Ehdotuksen voi käydä tekemässä osoitteessa
www.vieskanviikko.fi/energianainen tai
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
toimitus@vieskanviikko.fi. Ehdotuksia
otetaan vastaan perjantaihin 20.9.
saakka. Ehdotuksen voi jättää nimettömänä, mutta mikäli haluat osallistua
arvontaan, niin jätäthän yhteystietosi.
Voit myös halutessasi jättää perustelut
ehdotuksellesi.

Äänestä vuoden energianaista
www.vieskanviikko.fi/energianainen
ja voit voittaa vapaaliput konserttiin

Lehto huomauttaa.
Opettajat ovat ottaneet
kouluvaarin avosylin vastaan.
Heille Lehto on osa henkilökuntaa. Koulun käytävillä
vaari on tuttu näky.
− Kuudesluokkalaisten
kanssa lyödään nyrkkiä
yhteen, kun tavataan käytävällä. He opettivat minulle
uuden tervehtimistavan,
Lehto naurahtaa.
Tiia Ung

Kiinnostaisiko sinua toimia MLL:n mummina
tai vaarina? MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin
seuraava mummi-vaaritoiminnan infotilaisuus
järjestetään torstaina 12.9. klo 11−14.30 Ylivieskan
Häggmanilla osoitteessa Rautatiekatu 8. Tilaisuus
on maksuton, eikä velvoita mukaan toimintaan, joten
paikan päälle voi tulla rennoin mielin tutustumaan
toimintaan. Osallistujille tarjotaan keittolounas
ja kahvit. Ilmoittautuminen 9.9. mennessä piia.
korkiakoski@mll.fi. Tervetuloa!

Ristikoiden ratkaisut

••••••LÄTTY•RUMA
••••••I•ALLA•N•P
••••••I•I•I•UKKI
••••••KÄKI•MRA•L
AHTAUMA•A•PAARMA
N•E•T••••A•AKI••
AIHEUTUA•M••K••R
RUOHIKKO•POHATTA
K•T•N•K••P•••O•P
ISO•EHOSTE•ÄYRÄS
A•N•N••A•LE•LU•A
•••••AMMOIN•TAJU
ONKI•L•E••IKÄ•AS
SAAKKA•APINA•PU•
U•M•I•T•I•••MAHA
ALUSMAA•HÄKÄ•UE•
•I•AA•KEITE••K•I
ONNEKSI•S•VIHKIÄ
•N•TK•LITTEÄ•U•T
JAKAA•A•Ä•Ä•LASI

Eläkkeellä Pekka Lehdolla,
73, alkoi viritä ajatus vapaaehtoistyön tekemisestä.
Kuin pyynnöstä, keväällä
2018 ylivieskalaisessa paikallislehdessä oli ilmoitus
MLL:n mummi- ja vaarikoulutuksesta.
− Päätin käydä kahtomassa millaista tämmöinen
toiminta on. Koulutukseen
oli tarkoitus tulla minun
lisäkseni toinen henkilö.
Lopulta olinkin siellä yksin,
joten sain oikein perusteellisen koulutuksen, Lehto
kertoo.
Vaarina Lehto toimii
Rannan alakoululla Ylivieskassa.
− Rannan koulu on minulle entuudestaan tuttu. Silti kouluvaariuden
alkuaikoina pohdin sitä,
osaanko toimia oikealla
tavalla oppilaiden kanssa.
Myöhemmin tuo ajatus

Vieskan viikko
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Yhteysillat käynnistyvät Ylivieskassa
Keski-Pohjanmaan Ev. lut.
Kansanlähetyksen järjestämät yhteysillat jatkuvat
Ylivieskassa Suvannon kappelilla syyskuun 3 päivä
alkaen.
Illan ohjelma koostuu
opetuspuheesta, musiikista sekä henkilökohtaisista
puheenvuoroista. Lapsille
on tarjolla omaa ohjelmaa.
Tilaisuuden päätteeksi on
yhteinen iltapala.
Syyskuun ensimmäisen
tilaisuuden opetusosuudesta
vastaa Keskipohjanmaan
Ev.lut. Kansanlähetyksen
piirijohtaja / pappi Tuisku
Winter. Illan aiheena on ”

Suuria tekoja”. Musiikista
vastaa kristityt motoristit
eli Armonkulkurit.
Syyskuun toisen kerran
illan aihe on ”Elämä lähetettynä”, Vilho Harvala
Lokakuussa ”Kuka on
suurin” , Leo Mehtälä, ”Jeesuksen seuraamisen esteitä”,
Tuisku Winter ja ”Mikä on
tärkeintä” , Eetu Raittila
Marraskuussa ” Opi rukoilemaan”, Tuisku Winter,
”Lopussa pahempi”, Marko
Mitronen
Joulukuussa ” Näkyvä
usko”, Tuisku Winter
Tulevista tilaisuuksista, jotka
ovat kahden viikon välein

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

Muistatko ongelmajätteet? Nykyään niitä kutsutaan
vaarallisiksi jätteiksi. Mitä nimeä käytetäänkin,
tällaiset jätteet eivät kuulu sekajätteisiin, vaan ne on
lajteltava erikseen ja huolehdittava asianmukaisesti
hävitettäviksi. Lääkejätteet ovat vaarallista jätettä,
sillä ne voivat pieninäkin pitoisuuksina olla haitallisia
ihmisille, eläimille tai ympäristölle. Kaikki käyttämättä
jääneet tai jäävät lääkkeet – joko vanhentuneet tai
muutoin tarpeettomiksi käyneet – ovat lääkejätettä.

Keski-Pohjanmaan Ev. lut. Kansanlähetys toimii yllä
olevan kartan osoittamilla alueilla.
tiedotetaan myöhemmin
seurakunnan kirkollisissa
ilmoituksissa. Yhteysiltoi-

hin ovat kaikki lämpimästi
tervetulleita.

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

• Asuntokauppojen

jounimikkola.com

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

Jo vuodesta 1936.

• Ympäristöystävällinen ja helppo
tapa lämmittää talosi!

• Kokeneet poraajamme suorittavat
työn hyvin, nopeasti ja siististi.
Tilaa poraus
ennen syksyn
ruuhkia!

Puh. 050 300 9685

www.porausassat.fi
info@porausassat.fi

Apteekkarin kynästä

LÄÄKEJÄTTEET APTEEKKIIN

Raitatie 8, YLIVIESKA
0400 295 030, 040 768 8351

KALLIOPORAUKSET
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AUTOKORJAAMO
H. ERKKILÄ
• BMW-osaamista
• Pakokaasumittaukset
• Katsastuskorjaukset
• OBD-mittaukset

• Webasto-osaamista
• Jarrutestaukset
• Huollot
• Moottorikorjaukset

Säilyntie 29, 84100 Ylivieska
Puh. (08) 427 097

Seuraava Vieskan Viikko
ilmestyy keskiviikkona 18.9.
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 16.9.

Jätteiden käsittely on kuntien vastuulla, ja apteekit toimivat lääkejätteiden osalta näiden yhteistyökumpaneina. Apteekit ovat pitkään ottaneet
lääkejätettä vastaan maksutta luovuttaakseen sen
eteenpäin hävitettäväksi. Tämä yksi osa apteekkien
yhteiskuntavastuuta.
Varjele siis ympäristöä ja palauta lääkejätteet aina
apteekkiin, josta ne toimitetaan eteenpäin jätteenkäsittelykeskukseen poltettavaksi. Lääkejäte
poltetaan
korkeassa lämpötilassa, ja lisäksi syntynyt
Yhteystiedot:
tuhka käsitellään vaarattomaksi. Älä koskaan kaada
vaarallisia jätteitä viemäriin, koska jätevedenpuhdistamot eivät useimmiten pysty suodattamaan
vaarallisia jäämiä tai tekemään niitä vaarattomiksi.
Apteekkiin asianmukaisesti palautettu lääkejäte ei
joudu vääriin käsiin eikä myöskään aiheuta haittaa
ympäristölle. Useassa apteekissa on lääkejätteen
keräysastia, jonne voi itse laittaa lääkejätteensä.
Koska lääkejätteen polttaminen on kallista, lääkejätteen joukkoon ei ole syytä heittää mitä tahansa
roskia, jotka täyttävät keräysastian ennen aikojaan.
Apteekissa neuvotaan mielellään, jos lääkejätteisiin
liittyvät asiat askarruttavat. Esimerkiksi ravintolisät
ja kosmetiikan voit hävittää sekajätteen mukana.
Lääkejätteet kannattaa lajtella ennen apteekkiin
palauttamista, niin jätteet vievät vähemmän tilaa
ja palautus sujuu nopeasti. Poista lääkkeet ulkopakkauksistaan, ja hävitä henkilötietoja sisältävät
etiketit. Palauta kiinteät lääkkeet, kuten tabletit ja
kapselit sisäpakkauksissaan tiiviissä, läpinäkyvässä
muovipussissa. Myös käytetyt lääkelaastarit ovat
lääkejätettä, koska niissä on vielä lääkeainetta
jäljellä. Nestemäiset lääkkeet palautetaan omissa
pulloissaan erillisessä pussissa.
Jos palautat jodi- tai bromipitoisia lääkkeitä, elohopeaa sisältäviä kuumemittareita tai käytettyjä neuloja
ja ruiskuja, älä laita niitä lääkejätteen keräysastiaan
vaan anna ne erikseen apteekin henkilökunnalle.
Muista apteekin työturvallisuus: pakkaa palautuksesi kunnolla siten, että se ei aiheuta vaaraa.
Insuliinikynän neulat voit laittaa muovipurkkiin
pakattuna sekajätteeseen.
Kokonaan lääkejätteen syntymistä ei voi estää, mutta
apteekin neuvoilla jätteen syntymistä voi vähentää.
Osta uudesta reseptilääkkeestä ensin pieni aloituspakkaus. Näin lääkettä ei jää niin paljon käyttämättä, jos
se ei sovellu. Ostaessasi itsehoitolääkeitä hyödynnä
apteekin asiantuntemusta ja varmista, että kyseessä
on oikea lääke vaivaasi – näin vältät hukkaostokset.
Petteri Henriksson, apteekkari
Ylivieskan Ykkösapteekki

Kulttuuri
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Camilla Läckberg:

Kultahäkki

Naisen kosto on kaunis ja
karmea
Kirjan tarina kertoo
Fayesta, joka pakenee lapsuuden tapahtumia Fjällbäckasta Tukholmaan.
Haettuaan opiskelupaikkaa
hän pääsee opiskelemaan
kauppakorkeakouluun.
Tukholmassa hän tapaa
Chrisin, josta tulee hänen
paras ystävänsä.
Chrisin kanssa Faye
viettää railakasta opiskelijaelämää ja tapaa tulevan
puolisonsa Jackin.
Jack ja hänen ystävänsä
Henrik perustavat yrityksen
valmistuttuaan kauppakorkeakoulusta, mutta rahat on
vähissä, joten Faye päättää
keskeyttää opintonsa mennäkseen töihin. Näin hän
auttaisi heitä pääsemään
jaloilleen ja yrityksen toiminnan käyntiin.

Minulle yksi vuosi ei ollut
mitään. Comparen kannalta
se oli kaikki kaikessa.
Opintojeni kannalta ei niinkään. Minulle opiskelu oli
helppoa, kun taas Henrik
oli joutunut uurastamaan
huippuarvosanojen eteen. Ei
minusta ollut tietenkään kivaa
pyyhkiä pöytiä, kaataa kahvia
ja kestää persettä nipisteleviä
äijiä, jotka luulivat että
tarjoilija kuului kahvin ja
viinerin hintaan. Mutta
Jack oli elämäni rakkaus.
Sielunkumppani. Kannattelimme toisiamme. Seuraavaksi
Jack auttaisi minua.

Fayen elämä jatkuu kotiäitinä ja opiskelut saavat jäädä.
Hänellähän on täydellinen
aviomies Jack, maailman
suloisin tytär Julienne ja
hieno koti Tukholman hienoimmalla alueella.
Vaikka välillä Fayestä

tuntuu kuin hän eläisi vangittuna kultaiseen häkkiin.
Fayen elämä kuitenkin
romahtaa, kun Faye saa
tietää, että Jackin pettäneen
häntä. Samalla hän huomaa,
että kaikki rahat, omaisuus
on Jackin ja hänellä ei ole
mitään.
Jack hymyili huolettomasti
Fayelle. Faye etsi hänestä edes
pieniä syyllisyyden merkkejä, mutta ei löytänyt. Hän
olisi halunnut kynsiä Jackin
naamaa. Toisaalta hän olisi
halunnut heittäytyä tämän
syliin ja painaa poskensa
puseroon.
Chrissin ja Fayen vuokranantajan Kerstinin avulla
Faye pääsee jaloilleen ja
päättää kostaa miehensä
tekemät vääryydet.
Faye saa keksimänsä liiketoimen kukoistamaan ja

samalla hän suunnittelee
seuraavaa liikettä koston
tiellä.
¨Sinä ja Revenge olette tehneet uskomattoman matkan¨, Ingrid Hansson saqnoi.
¨Sen jälkeen kun erosit Jack
Adelheimistä, olet siirtynyt
kotirouvasta omistajaksi yritykseen, jonka tämän vuoden
liikevaihto on arviolta puolitoista miljardia kruunua.
Mikä on sinun salaisuutesi?¨
Kirja oli todella erilainen
Läckbergin kirjoista, mutta
kirjan päähenkilöön voisi
samaistua, jos minullekin
kävisi noin niin mitä tekisin.
Tämä oli kirja naisille ja
kertomus selviytymisestä.
Läckbergin juonien
mukaan kirjassa edetään
Fayen nuoruudessa Fjällbäckissä, opiskelijaelämässä
Tukholmassa vuonna 2001

ja Fayen elämässä nyt yli
30-vuotiaana.
Loppua kohden tapahtumia riittää. Eikä kirjan
yllättävään loppuun osaa

oikein varautua.
Suosittelen kirjaa kaikille
naisille ja miksei miehillekin.
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
poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta ja kaikille ikäihmisille avointa. Tupa on auki joka päivä: ma-pe klo 9-16, la-su
ja pyhisin klo 11-16.
Säännölliset viikkotuokiot:
Maanantaisin kuntosalivuoro Kotikartanossa klo 10-11.30
Tiistaisin tuolijumppa klo 10
Keskiviikkoisin laulutuokio klo 13 ja miesten ilta klo 18
Torstaisin kuntosalivuoro Kotikartanossa klo 8-10 sekä
ompeluseura klo 12 tuvalla
Perjantaisin Etsivän vanhustyön Sari tuvalla klo 9-12, tervetuloa juttelemaan!
Sunnuntaisin pelituokio klo 12- pelaamme esim. Skip-Boa,
Rummikubia
Muuta lähiviikkojen ohjelmaa (muutokset mahdollisia –
viimeisin tieto tuvalla ja www.facebook.com/tuokiotupa):
Ti 10.9. klo 13 Seniorineuvonta. Sairaanhoitajan vastaanotto
ilman ajanvarausta, Ppky Kallio. Klo 13 Vähäkangas-Pylvään
SenioriKahvila avoinna: kuulumisten vaihtoa, syysbingo ja
syyskauden ohjelmakalenterin esittely sekä muuta ajankohtaista
Ma 16.9. klo 17 Ystävätoiminnan peruskurssi, kaupungintalo. Yhteistyössä SPR:n kanssa. Ilmoittautumiset tuvalle
viimeistään 12.9.
Ti 17.9. klo 14 Ohjaaja Veikko Taka-Eilola opastaa Kotikartanon kuntosalilla laitteisiin ja liikkeisiin.Tervetuloa uudetkin
mukaan tutustumaan! Kuljetus tuvalta klo 13.30. klo 15
Vapaaehtoisten kk-kahvit toimistolla: Tuvan Ystävät. klo 16
Vapaaehtoisten kk-kahvit toimistolla: KAIKKI.
Pe 20.9. klo 11.30 Iloa Arkeen -pysäkin julkistus ja avajaiskahvit. Mukana Päivi Tiittanen, Valli ry. klo 13-15.30 Etsivän
vanhustyön verkostoiltapäivä Akustiikassa. Mukana Päivi
Tiittanen, Valli ry.
Tapaamisiin Tuokiotuvalla, tervetuloa!

Ylivieskan Latu
Suomen Ladun Hyvinvointia Luonnosta Metsämielellä
kiertuetapahtuma Ylivieskassa to 5.9.2019 klo 17-20 Pohjannevantien metsässä. Kokoontuminen jätevedenpuhdistamon luona Lehdontie 500, 84100 Ylivieska. Lisätietoja Sari,
sarianelmi@gmail.com tai Seppo 044 5940408.
Polut ja laavut tutuksi. maanantaina 9.9. kohteena Vähäkankaan kyläpuisto (Yrttikorventie 44) Ma 16.9. Kohteena
Kähtävänjärven laavu (Kivinevan metsätie 181). Retkelle
lähtö kohteesta klo 17. Mukaan voit ottaa eväät. Makkaranpaistomahdollisuus. Ei ilmoittautumista. Yhtieskyyti
Liikuntakeskuksen pihalta klo 16.30.
Sieniretki ke 11.9. Opastettu sieniretki. Kokoontuminen
klo 17.30 Huhmarin rinnemajan pihalla, josta siirtyminen
maastoon. Retken jälkeen maistelemme nuotiolla illansatoa
ja nautimme nokipannukahvit. Retken hinta 5 €. Tiedustelut
ja ilmoittautumiset Seppo p. 044 594 0408.

Ylivieskan Voimistelu
ja Liikunta, Voimistelu
Näissä voimistelu- ja tanssiryhmissä on vielä tilaa:
Maanantai:
klo 10.00-11.00 60+ Kuntoliikunta, Liikuntakeskus
klo 11.15-12.00 Tuolijumppa, Liikuntakeskus
klo 17.15-18.00 Tyttöjen (11-13 v.) voimistelu, Rahkolan
koulun sali
klo 18.00-19.00 Kahvakuula aikuisille, Rannan koulun sali
Tiistai:
klo 17.00-18.30 Nuorten (yli 13 v.) tanssiryhmä Rannan
koulun sali
klo 18.30-19.30 Lavis/kuntovoimistelu aikuisille, Rannan
koulun sali
klo 19.30-20.45 Aallottaret, aikuisten naisten voimisteluryhmä,
Rahkolan koulun sali
Keskiviikko:
klo 10.00-11.00 60+ Kuntoliikunta, Liikuntakeskus
Torstaisin Liikuntakeskuksessa:
klo 17.15-17.45 Kielot, 2013-2014 s. tytöt
klo 17.45-18.15 Perheliikunta, 2017-2018 s. lapset

klo 17.30-18.30 Kurjet, 2011-2012 s. tytöt
Lisätietoja ryhmistä ja ilmoittautuminen nettisivuilla yvoli.fi
60+ Kuntoliikuntaan ja Tuolijumppaan voi ilmoittautua
tunnin alussa.
Tervetuloa liikkumaan hyvässä seurassa!

Ylivieskan työttömien
yhdistys ry

Ylivieskan työttömien yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
pidetään tiistaina 01.10.2019 klo. 17, Joutsentie 11.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä nimen- ja sääntömuutosasiat.
Hallitus

Viikko-Tori
Ilmoita ilmaiseksi
Myydään

Ostetaan

Ruutikuivaa seulottua koi- Lumilinko Husqvarna,vuklapia 50€ heittokuutio. Jonsered, Stiga, MTD. Puh
P. 044 276 6027.
040 706 1749.

Vuokrattavana

Myydään tai vuokrataan
saunallinen rivitalo kaksio
51 neliöä Alavieskan keskustassa, on kaukolämpö,
lämpö- ja käyttövesi putket
uusittu pintaan samalla
patterit uusittu, on rauhallinen paikka asua, asunnon kunto hyvä, tiedustelut
040 216 4770.

Keskustan tuntumassa vasta
remontoitu k-talon kaksio 57 m2 kaikki pinnat ja
kalusteet uusittu, samoin
keittiö- ja wc kalusteet.
Vuokra 540 €/kk , vesi 21
€/hlö, sähkö kulutuksen
mukaan. Huoneisto on heti
vapaa. Puh. 050 446 7870.

Ostetaan ok-talo tai vanha
maatila Ylivieskasta. Mielellään keskustan ulkopuolelta.
044 993 4409.

Vuokrataan lämmin halli/
varastotila 49m2. WC ja
siivouskomero. Peruslämpö
sis. vuokraan. Tiedustelut
045 128 7417.

Ostetaan

Viihde

Keskiviikko 4.9.2019
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Ristikoiden vastaukset sivulla 8.

Yhteystiedot
Postiosoite:

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

Etusivu
Sisäsivut
Takasivu

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

Puhelin:

040 5300 600 (klo 10-17)

Järjestöpalsta

20 €/kerta

Sähköposti:

toimitus@vieskanviikko.fi

Rivi-ilmoitukset Ilmaiset yksityishenkilöille

Materiaalin
toimitus:

Marko Virkkula
ilmoitukset@vieskanviikko.fi

Internet:

www.vieskanviikko.fi

Päätoimittaja:

Sitoutumaton kaupunkilehti
Ilmestyy keskiviikkoisin

13

4

18

7. Wachowskin sisarukset
(Lana ja Lilly).
8. 13.3.1940.
9. 92-vuotias (24.1.19275.4.2019).
10. 5,3 %.

4
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16

9

1. Rieti.
2. Max Verstappeniin.
3. Oulusta.
4. Kyöstintie 4.
5. Melbourne.
6. Satya Nadella.

12

9

4

9

9

Kuka mitä häh -vastaukset

8

17

© 2018 Marko irkkula

Sudoku

Tekniset tiedot
Jakelu:
Painos:
Painopaikka

P-S Suorajakelu Oy
10150/7700 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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KAIKKI SUOMEN PARHAAT JUOKSIJAT MUKANA
Alkukilpailut La klo 10 ja Su klo 9.40
Loppukilpailut La klo 14.00 ja Su klo 13.30
Liput 10 €, lapset ja eläkeläiset 5 €
2 päivän lippu 15 €, lapset ja eläkeläiset 10 €

Ei hätää! Tämän helpommaksi se ei enää mene:

TULE JÄNNITTÄMÄÄN ALUEEN JA MAAN HUIPPUJEN MENESTYS

Kaupunginkirjasto

Kirjaston syyskuu

Ota talteen Ylivieskan
seudun kansalaisopiston
Alavieskan korjatut kurssit
sivuilta 6-7

Mattonne pestään
ja kuivataan
(vesipesu 30 asteessa)

Mattonne kuljetetaan
pesulaan keskiviikkoisin

Saatte tekstiviestin kun
mattonne on noudettavissa

Pesuhinnat maton koosta
riippumatta VAIN:

YLIVIESKAN
Satutunti tiistaisin klo 18.15.
Kirjallisuuspiiri to 19.9. klo 18-19.30.
Suunnitellaan syksyn ohjelmaa.
Ei ennakkoilmoittautumista.
Ohjaajana Marita Hietasaari.
Lukulemmikki Fanni la 21.9. klo 12-13.
Tule lukemaan Fanni-koiralle, varaa aikasi
puh. 044 42947271.
Digiklinikka ke 25.9. klo 13.30-15.
Tukea sähköisten palvelujen käyttöön.
Aikuisten Digitaidot -hanke.
Vuoden 2018 sodan muistomerkkejä
to 26.9. klo 18. FM Anna Sirola esittelee
kirjojaan.
Tervetuloa!
Lisätietoja www.ylivieska.fi/kirjasto

Tuokaa likaiset mattonne
Kirppis Ruususeen,
Viljavarastontie 1

RÄSYMATTO

12,-

KAIKKI
MUUT
MATOT

25,-

Haluatko oppia kuinka muistisairas ihminen
kohdataan arvostavasti ja lämpimästi?

TULE MUISTIKUMMI-TUOKIOON!

Tarjous voimassa 2.-7.9.2019, ei koske ammattikuvastoa
Tervetuloa ostoksille!

Sievin Savi

ke 18.9. klo 13.00 Ylivieska,
OmaisOivan tilat,Savisilta 1
to 19.9. klo 10.00 Alavieska, srk-koti
Järj. Suomenselän Muisti ry, Jokilaaksojen omaishoitajat ry
ja Ppky Kallio

Kantolantie 8, Sievi, ma-pe 9-17, la 9-14
Sievin Jalkine Oy:n valtuuttama jälleenmyyjä

 Sälekaihtimet
Sälekaihtimet
 Hyönteissuojat
Hyönteissuojat
 Parvekekaihtimet
Parvekekaihtimet
Makkarapäivä! • 6.9.2019 • Markkinapohja, 254 x 180 mm

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

0440848
323 0848
044 323

valli.jussi@kotinet.com • www.kaihdintuote.fi
valli.jussi@kotinet.com • www.kaihdintuote.fi
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PE 6.9. KL O 10-15!

HE RK KUPÄ IVÄN LA ADUK KA AT TA RJOU KSET!

Jarrunpuhdistajaspray
XXL 750 ml

Regem LED kaukovalo

• 10 x 10 W LED, 9-36 V
• E-hyväksytty lisävalo maantiekäyttöön
• 8075 lm
• parkkivalo

ST86203

®

199,-

• poistaa
rasvan, öljyn,
jarrunesteen
ja muut
epäpuhtaudet

Pora-/ruuviväännin
18 V
HI68010368
DS18DBSL

• max. vääntö
70 Nm
• hiiliharjaton
• sis. 2 x 5,0 Ah
li-ion akku,
laturi,
HSC konelaukku

249,390,-

TIP90514

LED valonheittimet liiketunnistimella 30 W / 230 V
• 2300 lm
• musta
CRX3313B

• valkoinen
CRX3331

1990/ kpl
26,90

LED
valonheitin
2 x 30 W
/ 230 V

• 4800 lm
• säädettävä jalusta
0,82 - 1,58 m
CRX3322

3990 49,-

35,12 kpl
(3,89 e/l)

990

3 k pl

(4,40 e/l)

!
141 osaa
Työkalusarja
1/4” ja 1/2”

• sis. mm. ruuvitalttoja,
kiintolenkkiavaimia,
räikkälenkkiavaimia,
sivuleikkurit, linjapihdit,
kuusiokoloavaimia
ja paljon muuta!
IKH1004XL

195,-

