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Hieronta Ässä

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

Liput:
Aikuiset 2 €, koululaiset 1 €,
päiväkodit 10€/lapsiryhmä

Viisaimmille palkinnot!

Tervetuloa!

... ja vähän muillekin

Keskiviikkoisin
klo 20:30 alkaen
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Ystävälle, vanhemmille, itselle...
Varastotie 5, Ylivieska

Kauppakatu 14, Ylivieska

Kelloseppä, valokuvaukset, tietokonehuolto,
nettisivujen teko, käsinkaiverrus
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PUHTAUTTA KOTIIN

ja omaa yhteistä aikaa

Kodin siivousta meiltä!
Soita: Seija Puurula 040-7732 759
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YLIVIESKAN
OIKEUSAPUTOIMISTO
Toimipaikat Ylivieskassa
ja Haapajärvellä
Asiakaspalvelu avoinna
klo 9.00-11.00 ja 13.00-15.00
Ajanvaraus 029 566 1300
Sähköinen asiointi:
www.oikeus.fi/oikeusapu

Varaosat, huollot ja korjaukset
kaikkiin automerkkeihin!
Huollon aukioloaikoja
pidennetty!

To 5.3. klo 19 Ylivieska

Helmikuun tarjous!*

7:00–17:00

4-pyöräSuuntaukSen

Vuokrakärryt
Ja
Sijaisautot

20€

tarkiStuS

* maHdolliSet Säädöt eiVät kuulu tarkiStukSeen,
Vaan Veloitetaan tuntiHinnan mukaan
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Liput 42,50€/kpl

Alavieska
Hankalantie 2,
85200 Alavieska
08 430 8800
www.seoalavieska.net

Päivyri

Ylivieskassa 5. helmikuuta 2020
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Pääkirjoitus
Tänään keskiviikkona vietetään Runebergin päivää, joka
on vakiintunut liputuspäivä.
Jo jonkin aikaa kaupoista on
ollut saatavilla Runebergin
torttuja, jotka ovat ainakin
omaan makuuni todella hyviä leivonnaisia. Ensi viikolla
on puolestaan ystävänpäivä
ja se onkin erityinen ajankohta muistaa lähimmäisiä.
Se voi olla vain pienikin
ele ja kauniita sanoja tai
jokin mieltä lämmittävä
muistaminen esimerkiksi
lahjakortin muodossa. Eräs
askel hyvään voisi olla osallistuminen Tuokiotuvalla
ensi keskiviikkona järjestettävään vapaaehtoistyöstä
kiinnostuneiden avoimien
ovien iltaan. Sieltä saa varmasti hyviä vinkkejä tehdä
hyvää sitä tarvitseville ihmisille. Useiden henkilöiden
pienelläkin panostuksella
saadaan paljon hyvää aikaiseksi.
HHH
Penkinpainajaisia eli penkkareita viettävät lukion abi-

Nimipäivät

turientit ovat Ylivieskan
katukuvassa ensi viikon
torstaina, jonka jälkeen
perjantaina on vanhojen
tanssien yleisöesitykset liikuntakeskuksessa. Aiempina
vuosina penkkareita on
vietetty samanaikaisesti
ympäri Suomea, mutta ylioppilaskokeen uudistuksen
jälkeen lukiot ovat itse voineet päättää penkkaripäivän.
Eikä aikaakaan, niin on
jo koululaisten ja miksei
muidenkin talviloman aika.
Laskiaissunnuntai ja -tiistai ovat myös helmikuun
lopulla, joten kaikenlaista
tapahtumaa on tulossa.
Tosin työssäkävijöille arkipyhiä on tulossa vasta
pääsiäisen aikaan, mutta
eihän siihenkään ole enää
pitkästi.
HHH

kaupungeissa ja vääjäämättä
ne rantautuvat hiljalleen
myös näille tienoille. Aika
näyttää sujuvoittavatko ne
asiointia, mutta mikäli ajatuksesta ei pidä, niin tokihan
käytössä ovat perinteiset
kassapalvelut. Teknologia
kehittyy ja maailma muuttuu
vääjäämättä, halusi sitä tai
ei. Moni varmaan muistaa
sen ajan kun huoltoasemilla oli vielä henkilökuntaa
tankkaamassa. Nyt vuosien
saatossa kylmäasemiin ja
itsenäisesti tankkaamiseen
on totuttu hyvinkin, joten
eiköhän ruokakauppojen
itsepalvelukassoihinkin.
Toki monissa maissa on
edelleen huoltoasemilla
kaikille tankkaus henkilökunnan puolesta, näin
esimerkiksi Brasiliassa ja
Intiassa.

tehdä kaikki itse, ja jos on
jotain ongelmia niin on
hankaluuksia saada kontaktia asiakaspalveluun. Niin
ja eihän nykyään tarvitse välttämättä edes käydä
kaupassa, sillä senkin voi
hoitaa internetin kautta ja
ostokset tuodaan kotiovelle.
HHH
Kaikille oikein mukavaa
Runebergin päivää ja tulevaa
ystävänpäivää!

Saatikka sitten pankkipalvelut, se kuinka suuresti ne
ovat muuttuneet viimeisten
vuosien aikana. Nykyään
tuntuu että niissäkin pitää

Aurinko

Aurinko nousee Ylivieskassa klo 8:51 ja laskee
klo 16:20. Päivän pituus on 7 h, 30 min.

Ylivieskan kaupungin koulujen
ruokalista

Keskiviikko: Kalapalat, perunat, tartarkastike,
kiinankaali-kesäkurpitsa-mandariinisalaatti
Torstai: Nakkikeitto, tuorekurkku, pehmeä leipä
Perjantai: Broilerkastike, riisi, mustaherukkahillo,
kaali-porkkana-hunajamelonisalaatti
Maanantai: Lihapyörykät, perunat, ruskea kastike,
kaali-melonisalaatti
Tiistai: Broilerpekonikeitto, paprikasiivu, pehmeä
leipä
Keskiviikko: Karjalanpaisti, perunat, tomaatti-kurkkusalaatti

HHH
Ylivieskaan on ihan lähiaikoina tulossa ensimmäiset itsepalvelukassat
markettiin. Niitä on ollut
jo pitkään suuremmissa

Keskiviikko 5.2: (vk 6) Asser
Runebergin päivä, liputuspäivä
Torstai 6.2: Tiia, Terhi, Teija, Tea, Terhikki
Saamelaisten kansallispäivä
Perjantai 7.2: Riku, Rikhard
Lauantai 8.2: Laina
Sunnuntai 9.2: Raija, Raisa
3. sunnuntai ennen paastonaikaa
Maanantai 10.2. (vk 7): Elina, Ella, Ellen Elle,
Elna
Tiistai 11.2: Iisa, Isabella, Talvikki
Keskiviikko 12.2: Elma, Elmi

Ateriapalvelun ruokalista
Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Kuukauden kuva

Keskiviikko: Jauhemaksapihvit, perunat, kastike,
puolukkasose, kuningatarkiisseli
Torstai: Broileripata, keitetty riisi, juustovihannessalaatti, suklaakiisseli
Perjantai: Kalakeitto, lihaleikkele, vatkattu aprikoosipuuro
Lauantai: Jauhelihakiusaus, punajuuriviipaleet,
mustaherukkakiisseli
Sunnuntai: Karjalanpaisti, perunamuusi, sienisalaatti, sitruunakiisseli
Maanantai: Jauhelihaperunalaatikko, kaalipuolukkasalaatti, karpalokeitto
Tiistai: Jauhelihaperunalaatikko, kaalipuolukkasalaatti, karpalokeitto
Keskiviikko: Porojuustokeitto, herkkukurkku,
vispipuuro

Kuka mitä häh?

Henna Haapalan "Ihminen ja luonto" valittiin Ylivieskan Kameraseuran tammikuun kuvaksi.

1. Mikä tie vie Ylivieskan paloasemalle?
2. Missä valmistetaan fetajuustoa?
3. Minä vuonna Suomi liittyi Euroopan Unioniin?
4. Minkä niminen on Frozen-elokuvien lumiukko?
5. Kuka valittiin maakunnan parhaaksi urheilijaksi
Pohjois-Pohjanmaan Urheilugaalassa?
6. Missä sijaitsee Hedelmällisyyden meri (Mare
Fecunditatis)?
7. Kenen iskelmätuotantoon kuuluvat mm.
albumit Miljoonan ruusun maa, Kaunis elämä ja
Elämän säkeet?
8. Kuinka pitkä on 50 euron seteli?
9. Mihin lintuheimoon kuuluvat mm. harakka,
korppi, kuukkeli, naakka ja närhi?
10. Mikä joukkue voitti Super Bowlin
viikonloppuna?
Vastaukset sivulla 7.

Riku Nieminen ja Juice Originals
tekee paluun konserttisaleihin
Juice Originals konsertoi täysille katsomoille
syksyn 2019 konserttisalikiertueellaan.
Yleisön pyynnöstä kokoonpano nähdään
maalis- ja huhtikuussa 2020 laajemmalla
kiertueella, joka ulottuu Helsingistä Ouluun
ja Seinäjoelta Kajaaniin. Kiertue vierailee
yhteensä kymmenellä eri paikkakunnalla ja
salissa, Ylivieskan Akustiikassa he esiintyvät
5. maaliskuuta.
Juice Originals koostuu Juice
Leskisen eri yhtyeissä vaikuttaneista soittajista solistinaan
Juice-elokuvan päätähti Riku
Nieminen. Orkesteria johtaa
Anssi Tikanmäki. Lavalla nähdään Tikanmäen ja Niemisen
lisäksi Safka Pekkonen, Juuso
Nordlund, Ila Loueranta, Jari
Yliaho sekä Eljas ja Eemil
Tikanmäki.
Juice-elokuvan ensi-iltajuhlissa joulukuussa 2018
ensiesiintymisen tehnyt ainutlaatuinen kokoonpano
tarjoaa konsertti-illoissaan
laajan kattauksen Juice Leskisen tuotantoon lukeutuvia
legendaarisia kappaleita muun
muassa “Viidestoista yö”, “Syksyn sävel”, ”Kaksoiselämää”,
“Luonas kai olla saan”, ”Musta
aurinko nousee” ja ”Rakkauden
ammattilainen”. Biisit ovat
kuultavissa alkuperäisten soittajien ja solisti Riku Niemisen
esittämänä.
"Ensin Riku teki loistavan
roolisuorituksen Juice-elokuvassa, sitten hän siirtyi valkokankaalta keikkalavalle.
Hän pesi pois meikit, riisui

huivin ja peruukin, ja ryhtyi
omana itsenään tulkitsemaan
Juicen ajattomia lauluja tavalla,
jolla kukaan ei ole sitä vielä
tehnyt”, kapellimestari Anssi
Tikanmäki toteaa.
Riku Nieminen on positiivisen hämmentynyt suosiosta ja
Juice-elokuvan roolityön myötä
avautuneesta ovesta musiikin
parissa: ”Olen todella iloinen
siitä uskomattoman lämpimästä vastaanotosta, minkä saimme
syksyn konserttisaleissa. Paljon tuli harmitteluja tutuilta
muista kaupungeista, etteivät
ehtineet meitä nähdä, joten
vielä onnellisemmaksi minut
tekee tämän kevään kiertueen
toteutuminen. Yleisön pyynnöstä lavalle - parasta!”.
Meno Originalsien keikoilla
on ollut rento ja nostalginen.
”Saamme soittaa vanhoja,
tuttuja kappaleita, joihin viriää
tuoreita sävyjä nuoren, osaavan
ja monipuolisen esiintyjän
tuodessa uutta virtaa lavalle.
Myös yleisön vastaanotto on
ollut lämmin. Niinpä uusi
kiertue keväällä on paikallaan",
Tikanmäki sanoo.

Kuva Nina Siven / Sellosali.

Riku Nieminen
kertoi tuntojaan
Vieskan Viikon
haastattelussa:
Mistä idea Juice Originalsiin?
Meillä oli hemmetin hauskaa
elokuvan ensi-illassa pidetyllä
debyyttikeikalla ja sen jälkeisellä lyhyellä konsertstikiertueella
viime vuonna. Tapaani kuuluu
aina sanoa jos jokin produktio
tuntuu hyvältä ja niinpä tuli
päästettyä tällainen idea jatkamisesta. Elokuvaroolin maskit
halusin kuitenkin jättää, sillä
tykkään laulaa omalla äänellä
enkä hahmoilla. Siinä onkin
hyvä kehityskohde itselleni
ja isommin lähteä mukaan
musiikkimaailmaan. Oli myös
spesiaalitunne tehdä yhteistyötä
Juicen bändien jäsenten kanssa.
Emme kuitenkaan halunneet
tehdä mitään elokuvan varjolla
tai muutoin halvalla, tämä
on kunnianosoitus Juicen
elämäntyölle.

Onko kokoonpano ja kappaleet samoja kuin viime vuonna?
Kokoonpano on tismalleen
sama kuin viimeksi tehdyllä lyhyemmällä kiertueella.
Muutama biisi on vaihtunut,
joten siinä on ollut opettelemista. Kuopio ja Tampere
ovat hanakoimpia keikkapyynnöissä, liittyen juurikin
Juicen juureihin. Tällä kertaa
olemme pyrkineet valikoimaan
paikkakunnat juurikin keikkapyyntöjen mukaisesti, sillä
niitä on tullut muun muassa
facebookin kautta lukuisasti.
Joillakin paikkakunnilla saattaa
olla myös yllätysesiintyjiä,
mutta niitä en voi tässä vaiheessa paljastaa.
Mikä Juicen kappaleiden esittämisessä on parasta?
Suosikkini on ehdottomasti
ohjelmiston ensimmäinen biisi
Kuumaa tuhkaa. Siinä kiteytyy
jotain todella ajatonta kuten
Juicen biisit yleensäkin, mutta
tässä ei ole mitään saarnausta
eikä hävyttömiä sanoja. Monessahan kappaleessa kerrotaan

parisuhdeongelmista, mutta
tämä on enemmän filosofinen
ja poliittinen laulu, varsinkin
siksi se kiehtoo minua.
Mikä puolestaan haastavinta?
Ehkä se että nämä eivät ole
minun omia biisejä, joten on
haastavaa löytää oma tulkinta.
Haluan tehdä kunniaa biiseille
ja noudatella myös Juicen
näkemystä. Varsinkin alussa
se oli haastavaa, mutta nyt
se alkaa helpottamaan. Toki
näiden parin uuden biisin
harjoitteluun on mennyt aikaa,
sillä merkityksellisen tunteen
luominen ei ole helppoa. Pyrin
saamaan kappaleisiin tunnetta,
ettei esiintyminen olisi millään
tavalla falskia.
Mitä muita projekteja on
tulossa?
Tällä hetkellä olen mukana
parissa tv-sarjassa ja ne jatkuvat edelleen. Toukokuussa on
myös leffaprojekti ja muutamia
muitakin televisiotöitä. Pidin
hetki sitten sapattivapaata ja
töitä kyllä on enemmän kuin
ehtii tehdä. Tulevaisuudessa
halusin mennä myös tuotanto- ja ohjauspuolelle ja
niihin suunntautumista olen jo
pikkuhiljaa suunnitellut. Myös
käsikirjoittaminen kiinnostaa,
sillä en halua olla koko ajan
itse esillä. Kutsumusammattini
on kuitenkin esiintyminen ja
musiikkijutut ovat tuoneet
uutta piristystä esiintymisrepertuaariini. Pidän uusista
haasteista ja kun esiinnyn
itsenäni vaikkapa Stand upin
tai musiikin saralla, silloin oma
persoonani on pelissä. Kun
kuvataan elokuvaa tai sarjoja,

niihin treenataan etukäteen
ja ottoja on useita, silloin
rajapinta ei ole niin lähellä.
Myös teatterinäyttämöllä on
replat valmiina, eikä niihin
juurikaan voi itse vaikuttaa.
Pidän enemmän spontaanista
vuorovaikutuksesta ja se tuo
myös haastetta esiintymiseen.
Millainen tausta sinulla on
musiikin saralta?
Olin jo yläkoululla musiikkiluokalla ja se jatkui myös
lukioaikana, jolloin olin musiikkipainotteisella. Kitaraa
olen aikoinani opiskellut kolme
vuotta sekä myös rumpujen
soittoa. Nuorempana olin
kuorossa 11 vuoden ajan,
joten musiikki on ollut osa
minua jo pienestä pitäen.
Myös duppaukset ovat osaltaan auttaneet äänenkäytön
hallintaan. Olen myös viime
vuosien aikana keikkaillut
Capin Crue –bändin kanssa
Fuengirolassa Espanjassa, jossa
esitimme muun muassa Juicen
ja J. Karjalaisen biisejä.
Onko sinulla jokin motto?
Itse asiassa on, tosin se ei ole
omani vaan kaverilta saatu.
Done is better than perfect
eli tehty on parempi kuin
täydellinen. Sitä haluaisin
kuitenkin täydentää siten, että
suunnittelua ei saa unohtaa ja
tulee kuitenkin olla tietyllä
tavoin varuillaan.
Terveisesi Akustiikan keikalle
tulijoille?
Tervetuloa paikan päälle mikäli
haluaa nähdä tunteikkaan ja
nostalgisen rock’n’roll shown!

laki, jonka kehnouden vuoksi
näissäkään voimalaitoksissa ei
ole kalaportaita. Happipadot
pois, kutualueita kaloille,
ohijuoksutuskanavia, koskien
palauttamista, vaelluskalat...

lastusmatkailua ja monenlaista
joen virkistyskäyttöä. Joki
joka luo uutta ja laadukasta
elämää laakson väelle.

Elina Kytökorpi

Kallen kolumni

Kalajoen vesistövisio
Joki on laaksomme luonnon
arvokkain osa. Sen ympärille
on rakentunut maaseutumainen valtakunnallisesti arvokas
Kalajokilaakson kulttuurimaisema-alue. Kalajoen rannat
ovat Ylivieskan keskustan
keskeinen viihtyisyystekijä.
Joki toi elämän ja toimeentulon laakson ahkeralle väelle,
mutta samalla joki uhrattiin.
Maatalojen navetat rakennettin ojien ja purojen reunoille.
Rantamaat ja -suot ojitettin ja
kuivattiin pelloiksi. Ja sitten
myös ojitus laajeni metsiin.
Valumaalueet laajenivat ja
joen vesi tummui ja likaantui.

Joen käyttö viemärinä toi
elintasoa maataloudelle. Lopullisen taakan toivat meijerit
ja teurastamot.

tehtiin happipatoja, jotka
olivat kuolinisku monille
arvokaloille.

Jokivesi oli aivan uimakelvotonta. Uimahalli rakennettiin
Ylivieskaan, kun kunnanlääkäri totesi pitäjän lasten
sairastuvan, kun kesäisin uivat
likaisessa jokivedessä.

Noista vuosista alkoivat joen
suojelutoimet. Nykyisin Kalajoen alaosa ja Siiponjoki on
suojeltu koskiensuojelulailla
(1987). Kalajoen suisto ja
Siiponjoki ovat Natura 2000
suojelualueita.

Mutta sekään ei riittänyt, sillä
70- ja 80 rakennettiin voimalaitokset: kaksi Haapajärvelle
ja Nivalaan 1979 Padingin (1
MW) ja Ylivieskaan Hamarin
laitos vuonna 1984 (2,5 MW).
Lisäksi joen “kunnostuksessa”

Joki kiittää, kun maataloudella
on oltava nykyisin ympäristöluvat ja yksityistenkin
talouksien on puhdistettava
jätevetensä. Siirtoviemäri on
erittäin hyvä asia. Sen puuhaajat saavat kunnioitukseni.

Vuosien varrella on ollut
hankkeita, joissa jokea on
palautettu kohti luonnontilaa.
Esimekiki Vääräjoella on
ollut toimia, ja Piipsjärveen
on vasta tullut kalaporras
lohikalojen nousua palvelemaan. Ylivieskassakin toteutui
Viivytys -hanke (2018-2019),
jossa suunniteltiin kosteikkoja
Pylväsojan ja Mertuanojan
valuma-alueille.
Mutta ennallistamistoimet
ovat vielä kesken. Seuraavaksi
pitää ryhtyä purkamaan yllä
mainittuja pieniä voimalaitoksia. Tämän esteenä on
nykyinen vanhentunut vesi-

Joen kehno luonnontila
on jokilaakson asukkaiden
toimien seuraus. Kalajoen
ennallistaminen on meidän
tehtävämme. Kukaan ulkopuolinen ei sitä tee meidän
puolestamme.
On laadittava yhteistyössä
Kalajoen vesistövisio. Siinä kuvassa on harjuksia, lohikaloja,
rapuja, siikaa, lähiruokaa, ka-

Kalle Luhtasela
Lukion rehtori, joka pohtii
maailman muutosta
joutoaikoinaan.

Vieskan viikko
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Yhteisestä Ovesta ry Tuokiotupa ja Etsivä vanhustyö tiedottaa

Olisitko kiinnostunut vapaaehtoistyöstä ikäihmisten parissa?
Tuokiotupa on kaikkien ikäihmisten yhteinen olohuone
Ylivieskan keskustassa. Tupa
on avoinna joka päivä ja sinne
tehdään n. 11 500 käyntiä
vuosittain. Arkisin tuvalla
työskentelee työntekijä, mutta
viikonloppuisin ja pyhäpäivisin
toimintaa pyörittävät vapaaehtoiset. Myös ohjelmatuokioita
ohjaavat vapaaehtoiset.
Yhteisestä Ovesta ry koordinoi myös Etsivää vanhustyötä
Ylivieskassa. Vuonna 2019
työtä pilotoitiin etsivän vanhustyön hankkeen myötä ja
hankkeen päättyessä myöhemmin keväällä 2020 työ jatkuu
yhdistyksen toimintana, yhdessä monien yhteistyötahojen
kanssa. Etsivässä vanhustyössä
meillä on mahdollisuus kohdata

monia ikäihmisiä ja monia eri
yhteistyötahoja. Kohtaamisten
kautta voidaan huomioida
ikäihmisten tarpeita monin eri
tavoin. Heitä voidaan auttaa
haluamiensa palveluiden ja
toimintojen pariin tai heille
voidaan etsiä vapaaehtoinen
ystävä, jonka kanssa yhdessä
on helpompaa lähteä vaikka
kävelylle.
Näihin ja moniin muihin
eri tehtäviin haemme nyt lisää
vapaaehtoisia. Kävijämäärät ja
yhteydenotot kasvavat, mikä
on arvokas ja hieno asia. Se
osoittaa, että toimintamme on
tärkeää ja sillä on merkitystä.
Myös tarve uusista vapaaehtoisista on siten jatkuvaa.
Vapaaehtoistyö meillä on
tavallisen ihmisen taidoin

tehtävää, todellista matalankynnyksen vapaaehtoistyötä.
Voit tehdä vapaaehtoistyötä
oman elämäntilanteesi ja aikataulusi mukaan. Vapaaehtoisena toimiminen ei edellytä
erityisiä taitoja, sinä itse riität.
Vapaaehtoistyö tuo vaihtelua
ja iloa arkeen, uusia ystäviä,
se on muiden auttamista ja
merkityksellistä tekemistä.
Tarjolla on tehtäviä ja keikkoja
moneen makuun.
Voit tulla mukaan vapaaehtoistoimintaan itsellesi sopivaksi ajaksi, itsellesi sopivaan
tehtävään ja saat määritellä itse
oman panoksesi toimintaan.
Jokainen auttava käsi ja annettu hetki on meille arvokas!
Vapaaehtoistyösi vastapainoksi tarjoamme mukavaa

yhdessäoloa, vertaistukea ja
muuta mukavaa tekemistä
muiden vapaaehtoisten kanssa.
Toimintamme on kaikille
avointa eikä vaadi sitoutumista.
Voit tulla keikalle kerran, kaksi
tai ihan niin monta kertaa kuin
haluat – juuri silloin kun se
sinulle sopii. Vaikka esimerkiksi tupaemäntiä tarvitaan
joka lauantai ja sunnuntai,
ilmoittautuu jokainen vapaaehtoisemme töihin vain
ja ainoastaan silloin, kun se
hänelle sopii. Vapaaehtoisena
toimiminen on vapaaehtoista.
Vapaaehtoisten omissa
tilaisuuksissa pääset näkemään muita ja vaihtamaan
kuulumisia.
Vapaaehtoisena pääset
mukaan esimerkiksi vapaa-

Tuokiotuvalle
ilmalämpöpumppu
Toshiba HVAC Finlandin
maajohtaja Tuomas Talvo ja
Jämptijuttu Oy:n toimitusjohtaja Veli-Heikki Moilanen
lahjoittivat Tuokiotuvalle ilmalämpöpumpun. Sen asensi
paikalleen Ari Havisto. Lahjoitusta olivat vastaanottamassa Yhteisestä Ovesta ry:n
edustajat pj. Heikki Hemmilä,
Terttuirmeli Haapakoski ja
Sari Pelttari. He iloitsevat
yhdistyksen saamasta lahjoituksesta. Ilmalämpöpumppu
parantaa Tuokiotuvan ilman
laatua, lämmittää talvella ja
viilentää kesällä sekä säästää
sähkökuluissa.
Aiemmin syksyllä Tuokiotuvalle asennettiin uudet keittiön
kaapistot. Hankinnan mahdollistivat kolme paikallista
Lionsklubia: LC Ylivieska,
LC Ylivieska/Huhmari ja LC
Ylivieska/Savisilta.
Heikki Hemmilä

ehtoisten kahvihetkiin kuukausittain, virkistyspäiviin ja
koulutuksiin sekä erilaisille
retkille ja tapahtumiin.
Otathan yhteyttä, jos sinulla
olisi aina joskus hetki aikaa ja
vapaaehtoistyö ikäihmisten pa-

rissa kiinnostaisi. Tule meidän
joukkoon tekemään yhdessä
hyvää! Ensi viikolla meillä on
kokonainen avointen ovien
iltapäiväkin vapaaehtoistyöstä
kiinnostuneille. Tervetuloa
tutustumaan!

Torstaina 13.2. klo 15-18
järjestämme Tuokiotuvalla
Avointen Ovien illan
vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille.

Voit piipahtaa Tuokiotuvalla oman aikataulun mukaan kuulemassa ja juttelemassa eri mahdollisuuksista
ystävä- ja muuhun vapaaehtoistoimintaan. Lämpimästi tervetuloa tutustumaan!
Kahvitarjoilua.
Jos et pääse torstaina paikalle, mutta olet kiinnostunut
toimimaan vapaaehtoisena, voit soittaa
Tuokiotuvalle, puh 044 987 2895/Anne.

Alla esittelemme hieman tarkemmin,
miten meillä vapaaehtoiset muun
muassa osallistuvat tällä hetkellä.
Tupaemäntänä Tuokiotuvalla
- keitetään kahvia ja seurustellaan kävijöiden kanssa
- huolehditaan tuvan viihtyvyydestä
- vuoroja tarjolla viikonloppuisin 2,5 h ja arkisin vaihdellen 1-3,5
h kerrallaan
- tupavuoroissa monet tykkäävät toimia myös pareittain
Mukavinta on tuvalla tupaemäntien sanoin:
- vaihtelua omaan arkeen ja mukavaa seuraa
- kun antaa omaa aikaa, saa itselle hyvän ja iloisen mielen
- kiva olla ihmisten kanssa
- saa lisää virtaa ja energiaa itselle
Tuvan tuki – juttelu-/ulkoilu-/kulttuuri-/sairaalakaveri, omaiskaveri
- käydään ikäihmisen luona tervehtimässä ja juttelemassa tai
- tehdään yhteinen ulkoiluhetki tai
- mennään yhdessä konserttiin, näytelmää katsomaan tai vaikka
Tuokiotuvalle
- tapaamiset sovitaan keskenään ikäihmisen ja vapaaehtoisen
aikataulujen mukaan
Parasta ystävätoiminnassa vapaaehtoisten omin sanoin:
- tuntee itsensä tarpeelliseksi, kun saa olla ikäihmisen seurana
ja ilahduttaa
- samalla saa itsekin vertaistukea sekä iloa, virtaa ja hyvää
mieltä
- tosi hauskoja juttutuokioita ja hienoja kohtaamisia

Ilmalämpöpumpun sisäyksikkö tuli sisäänkäynnin päälle keskelle taloa, mistä sekä lämpö että
viileä leviävät joka nurkkaan. Vasemmalta Tuomas Talvo, Terttuirmeli Haapakoski, Veli-Heikki
Moilanen, Sari Pelttari ja Heikki Hemmilä.

Asentaja Ari Havisto antoi tupaemäntä Sari Pelttarille käyttöopastuksen.

Uudet siistit keittiökalusteet antavat iloa työhön.

Vertaisohjaajana, ryhmänohjaajana
- vertaisohjaaja on itse kokenut saman tilanteen, joten hänellä
on omakohtaista kokemusta asiasta ja osaa asettautua muiden
kanssa samaan tilanteeseen
- pystyy keskustelemalla ja kuuntelemalla tukemaan toisia
- myös ryhmänohjausta oman kokemuksen ja osaamisen myötä,
esim. liikuntaryhmät
Miksi haluan toimia vertaisohjaajana – omin sanoin:
- mukavaa kokoontua yhteisen harrastuksen tai kiinnostuksen
äärelle
- toivon, että voin keskustelemalla ja kuuntelemalla tukea
toisia
- aina virkistyy itsekin kun saa tavata ja porista vertaisten
seurassa
Seniori-Kahviloiden yhteyshenkilöt
- toimii linkkinä kylän kokoontumispaikan ja Tuokiotuvan
työntekijöiden välillä
- huolehtii oven avaamisesta, keittää kävijöille kahvit
- Seniori-Kahviloiden ryhmät voivat halutessaan kokoontua
myös täysin omaehtoisesti ilman työntekijöitä
- Seniori-Kahvilat avoinna pääsääntöisesti kerran tai kaksi
kuukaudessa, n 2 h kerrallaan

Yhteystiedot:
Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa
Lukkarinkatu 1
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
Heikki Hemmilä
040 127 8802

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

Ylivieskan seurakunta

Keskiviikko 5.2.2020

Kirkkotalakoot

Kirkkotalakoot ovat tuottaneet 31.12.2019 mennessä 731.417
euroa kirkon rakennusrahastoon. Pankkisiirtokeräys edelleen
menossa, tuotto 27.1.2020 mennessä 9504 euroa.
Kirkkotalakoiden hyväksi: kortteja 10 kpl/10 e, muistokirkkolapasia 35 e, A-MEN-lauluyhtyeen levy Matka 22 e, Hannele Lampelan ja Mirkka Näverin kirja Kettu ja Vanhus 15 e,
Kirkkomatkalla-kirja 25 e, Samuel Salmen Sydämeni polkuja
–juhlalevy 20 e, kirkkopuusta tehtyjä muistoesineitä, villasukkia,
kortteja ym. myytävänä kirkkoherranvirastossa, Terveystie 11.

Yhteisvastuu 2020 tukee
arjen vanhemmuutta
Vuodesta 1950 toiminut
Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja
yksi Suomen suurimmista
vuosittain järjestettävistä
kansalaiskeräyksistä. Keräyksellä autetaan hädänalaisia
syntyperään, uskontoon tai
poliittiseen vakaumukseen
katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. 60 % keräyksen
tuotosta ohjataan vuosittain
Kirkon Ulkomaanavun välityksellä katastrofiapuun,
mm. Nepalissa. 40 % keräystuotosta jää Suomeen.
Puolet kotimaahan jäävästä osuudesta käytetään

vanhemmuutta tukeviin
toimenpiteisiin vuonna 2021
alkavan, vanhemmuutta
tukevan hankkeen avulla.
Hankkeen valtakunnallisina
yhteistyökumppaneina ovat
Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL) ja Pelastakaa
Lapset ry (PeLa). Ylivieskan
seurakunnan osuus keräystuotosta kohdennetaan
yhteisesti paikallisen MLL:n
ja PeLan kanssa. Keräyksen
suojelijana toimii tasavallan
presidentti ja vuoden 2020
keräyksen esimiehenä arkkipiispa Tapio Luoma.

Koko perheen liikuntatapahtumasta jäähallilla on muodostunut jo perinteinen ylivieskalainen Yhteisvastuun
perhetapahtuma. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään
sunnuntaina 23.2. Kuva Jussi Leppälä.

Keräykseen voi osallistua mm. seurakunnan verkkosivuilla ylivieskaseurakunta.fi verkkopankkilahjoituksella.

Kirkolle valitaan
uudet päättäjät
Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit
toimitetaan 11.2.2020. Oulun hiippakunnasta valitaan
kirkolliskokoukseen ajalle
1.5.2020 – 30.4.2024 kahdeksan (8) maallikkoedustajaa ja viisi (5) pappisedustajaa. Hiippakuntavaltuustoon
valitaan neljätoista (14)
maallikko- ja seitsemän
(7) pappisjäsentä. Yhden
maallikkojäsenen valitsee
Saamelaiskäräjät.
Kirkolliskokoukseen valitaan kaikkiaan 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa. Vaalin tulos
selviää 12.2.2020.
Maallikkoedustajien
vaalissa äänioikeutettuja
ovat kirkkovaltuustojen,
seurakuntaneuvostojen ja
yhteisten kirkkovaltuustojen
maallikkojäsenet. Papit valitsevat kirkolliskokouksen
pappisedustajat lääninrovastin johtamassa kokouksessa.
Ehdokkaat on esitelty
kirkon ehdokasgalleriassa
(ehdokasgalleria.evl.fi). Palvelussa voi tutustua muun
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YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Luukas Valo Vilhelmi Niemelä, Eino Mikael Palola, Saga
Joanna Salo
Kuollut: Jorma Johannes Lehtohalme 83 v., Matti Antreas Rytimaa 86 v. (Merijärvi)
SEURAKUNNAN VIIKKO
Ke 5.2. klo 8 Aamurukoushetki Toimitalo Pietarissa, sisäänkäynti
E-ovesta; klo 13 Eläkeliiton kerho seurakuntakoti Mariassa; klo 18
Raamattupiiri toimitalo Pietarissa kokoushuone Lagus (B-ovi); klo
18.30 Gospelkuoro Riemun harjoitukset Suvannon kappelilla; klo
18.30 Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä, seurapuhe klo 19.30,
Yrjö Koskimäki.
To 6.2. 15.30 Eläkeliiton kuoron harjoitukset Marian rippikoulusalissa; klo 17 (0-3 lk) ja klo 18 (4-6 lk) lapsikuoron harjoitukset
Marian rippikoulusalissa; klo 18-19.30 Raamattupiiri Pietarin
Lydiassa (ovi D), Pekka Lehto; klo 18 Kirkkokuoron harjoitukset
Suvannon kappelilla.
La 8.2. klo 18 Alueellinen nuortenilta Ylivieskan Rauhanyhdistyksellä; klo 19 Rauhan Sanan seurat ja klo 21 Nuortenilta Siltalan
seurahuoneella, Timo Orre.
Su 9.2. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Jukka Kesola liturgia,
Riikka Talvitie saarna, Teija Siirtola kanttori, pyhäkoulu, kirkkokahvit; klo 14 Rauhan Sanan seurat Oulaisten seurakuntatalolla, Timo
Orre; klo 14.30 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Samuli Riekki, klo 16
Antti Lauhikari ja klo 19 seurakuntakoti Mariassa, Samuli Riekki;
klo 18 Siioninvirsiseurat toimitalo Pietarin nuorisotila Vitiksessä
(ovi B), Veli Tuomi ja Riitta Valtokari; klo 19 Rukouspiiri toimitalo
Pietarin kokoushuone Lydiassa (ovi D).
Ma 10.2. klo 10 Aamutupa kokoushuone Lydiassa (sisäänkäynti
D); klo 17 Ystävyyden kerho (kehitysvammaistyö) Toimitalo
Pietarissa, nuorisotila Vitis ovi B, tiedustelut Marjaana Juola 0447118629.
Ti 11.2. klo 13 Rauhanyhdistyksen Tiistaikerhon retkipäivä Kallion
leirikeskukseen; klo 18 Kansanlähetyksen Yhteysilta Suvannon
kappelissa, kevään teemana Jeesuksen matkassa ja illan aiheena
Säästy tuholta, Luuk.13, Tuisku Winter, lapsille pyhäkoulu.
Ke 12.2. klo 13.30 Hartaushetki Hoivalla, Eeva-Kaisa Laakko; klo
14 Hartaus Suvantotuvalla, Janne Isomaa; klo 18.30 Gospelkuoro
Riemun harjoitukset Suvannon kappelilla; klo 18.30 Ompeluseurat
Rauhanyhdistyksellä, seurapuhe klo 19.30, Veli Matti Linnanmäki.
To 13.2. klo 13 Varttuneen väen kerho ja Lähetyspiiri Mariassa;
15.30 Eläkeliiton kuoron harjoitukset Marian rippikoulusalissa;
klo 17 (0-3 lk) ja klo 18 (4-6 lk) lapsikuoron harjoitukset Marian
rippikoulusalissa; klo 18 Kirkkokuoron harjoitukset Suvannon
kappelilla.
Pe 14.2. klo 18 Vuosikokous Rauhanyhdistyksellä.
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 järjestetään kirkkokyytiseteleillä,
jolloin kyyti tilataan itse taksikeskuksen numerosta. Kyytisetelin
voi saada diakoniatoimistosta aukioloaikoina tai niitä voi kysyä
diakoniatyöntekijöiltä.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto avoinna ma-ti klo 9-15, ke
klo 9-13, to klo 11-16, pe suljettu, p. 08-4395010, os. Terveystie
11.
DIAKONIA
Diakoniatyön asiakasvastaanotto avoinna ti-to klo 8.30-10,
Terveystie 11, ovi D, p. 044-7118 670
LAPSET
Ke 5.2. klo 12-13.45 Ekavauvakerho Pietarissa; klo 12.15-13.30
Perheliikunta Pikkupietarin Loikka Pietarin salissa.
To 6.2. klo 10-12 Perhekerho Pietarissa.
Ma 10.2. klo 13-15 Perhekerho Pietarissa.
Ti 11.2. klo 17.30-19.30 LapsiArkki Pietarissa.
Ke 12.2. klo 12-13.45 Ekavauvakerho Pietarissa; klo 12.15-13.30
Perheliikunta Pikkupietarin Loikka Pietarin salissa.
To 13.2. klo 10-12 Perhekerho Pietarissa.
Pyhäkoulu kokoontuu sunnuntaisin jumalanpalveluksen saarnan
aikana Suvannon kappelilla. Seuraavat pyhäkoulut 9.2, 16.2.
Päiväkerhoryhmissä vapaita paikkoja, tiedustelut p. 0447118640.

Kirkolliskokous kokoontuu kahdesti vuodessa touko- ja marraskuussa yhdeksi viikoksi
Turun Kristilliselle Opistolle. Kuva Aarne Ormio.
muassa ehdokkaiden perustietoihin, ehdokasesittelyihin ja valitsijayhdistyksiin.
Ylivieskan seurakunnasta maallikkoehdokkaina
kirkolliskokoukseen ovat
Mikko A. Himanka, Raiko
Karvonen ja Juha Nivala
sekä hiippakuntavaltuustoon
Raiko Karvonen ja Raili

Peltokorpi. Pappisehdokkaana hiippakuntavaltuustoon on Eija Nivala.
Hiippakuntavaltuuston
ja kirkolliskokouksen uusi
nelivuotinen toimikausi
alkaa 1.5.2020.
Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin. Se
päättää muun muassa kirkon

opista ja hallinnosta sekä
kirkkolain sisällöstä.
Hiippakuntavaltuusto
tukee ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa.
Hiippakuntavaltuustolla
on muun muassa oikeus
tehdä esityksiä kirkolliskokoukselle.

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

VARHAISNUORET
Ke 5.2. klo 17 Koru- ja askartelukerho 3-6 lk Vitiksessä Toimitalo
Pietari B-ovi.
To 6.2. klo 14.30-16.30 7-Oloilta Nuorisotila Vitiksessä; klo 16.30
Kokkikerho 1-3 lk Vitiksessä Toimitalo Pietari B-ovi; klo 17-18 Liikuntakerho 1-3lk Vitiksessä Toimitalo Pietari B-ovi; klo 18-19.30
Kokkikerho 4-6lk Vitiksessä Toimitalo Pietari B-ovi.
Ke 12.2. klo 16.30 Leipomiskerho 4-6lk Vitiksessä Toimitalo
Pietari B-ovi; klo 17 Koru- ja askartelukerho 3-6 lk Vitiksessä
Toimitalo Pietari B-ovi; klo 18-19.30 Kokkikerho 1-3 lk Vitiksessä
Toimitalo Pietari B-ovi.
To 13.2. klo 14.30-16.30 7-Oloilta Nuorisotila Vitiksessä; klo
16.30 Kokkikerho 1-3 lk Vitiksessä Toimitalo Pietari B-ovi; klo
17-18 Liikuntakerho 1-3lk Vitiksessä Toimitalo Pietari B-ovi; klo
18-19.30 Kokkikerho 4-6lk Vitiksessä Toimitalo Pietari B-ovi.
RIPPIKOULU
Pe 7.2. klo 18 Ryhmis (RK4) Nuorisotila Vitiksessä.
Pe 14.2. klo 18 Ryhmis (RK6) Nuorisotila Vitiksessä.
NUORET
Ke 5.2. klo 18.30-22 K-16 Lautapeli-ilta Nuorisotila Vitiksessä.
Ke 12.2. klo 18.30-22 K-16 Lautapeli-ilta Nuorisotila Vitiksessä.

Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto
avoinna ma-ti klo 9-15, ke klo 9-13, to klo 11-16,
pe suljettu, puh. (08) 439 5010, os. Terveystie 11.
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Keskiviikko 22.1.2020

Kirjaston vinkit

Rikoksia kaksikielisessä
Kanadassa
Louise Penny: Kuolema kiitospäivänä. Suom. Raimo
Salminen. Bazar, 2019. 367 s.
Kanadalaisen Louise
Pennyn dekkareita on aiemmin ilmestynyt Sapo-sarjassa, mutta nyt Bazar on
aloittanut Three Pines -sarjan julkaisemisen alusta.
Kuolema kiitospäivänä (2019;
ilm. 2008 nimellä Naivistin
kuolema) ja Kylmän kosketus
(2019; 2009) saavat huhtikuussa jatkoa, kun sarjan
kolmas osa Kuukausista
julmin ilmestyy.
Three Pines on tunnelmallinen pikkukylä lähellä
Quebecia, joka on Kanadan
itäosassa sijaitsevan samannimisen ranskankielisen

provinssin pääkaupunki
– kaksikielinen kulttuuri
onkin osa Pennyn romaanien viehätystä. Kaikkien
rakastama vanha rouva Jane
Neal ammutaan jousipyssyllä
vähän ennen kiitospäivää.
Tietysti kaupungissa toimii
jousiammuntakerho, joten
murhaajaehdokkaista ei
ole puutetta. Tapausta saapuu tutkimaan puolivälissä
kuuttakymmentä oleva, harmaatukkainen ja -viiksinen
ylikomisario Gamache, joka
lienee Maigret´n ystäville
mieluinen tuttavuus:
”Kun Sûreté du Québecin ylikomisario Armand
Gamache polvistui maahan,
hänen nivelensä paukkuivat

kuin metsästyskivääri ja hänen isot, ilmeikkäät kätensä
viivähtivät naisen pörröistä
villatakkia tahranneen pikkuruisen verikehän yllä kuin
hän olisi ollut noita, joka
pystyy taikomaan haavan
pois ja palauttamaan uhrin
henkiin. Sellaiseen hän ei
pystynyt. Sitä lahjaa Armand
Gamachella ei ollut. Mutta
onnekseen hänellä oli muita
lahjoja.”
Miksi Jane Neal surmattiin? Löytyykö vastaus
hänen maalaamastaan naivistisesta taulusta? Kaikki
ovat tienneet Janen taideharrastuksesta, mutta hän
ei ole aiemmin suostunut
esittelemään taulujaan yh-

dellekään kyläläisistä. Vähän
ennen kuolemaansa Jane
oli kuitenkin tuonut Päätösparaati-nimisen taulun
paikallisen taideyhdistyksen arvioitavaksi. Taulu
saa katsojat haukkomaan
henkeään, mutta vain koska se on niin huono, kuin
neandertalilaisen tai nelivuotiaan lapsen työ. Vai onko
murhan takana sittenkin
Janen ahne sisarentytär, joka
toimii kiinteistövälittäjänä?
Murhatutkinnan ohessa
Gamache yrittää opettaa
tapoja kovakalloiselle nuorelle konstaapelille, joka ei
halua ottaa neuvoja vastaan.
Miljöö, värikäs henkilögalleria ja sympaattinen

Järjestötoiminta
Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa
Lukkarinkatu 1. 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 (kyyti
8.30, varaa ennakkoon tuvalta) sekä ompeluseura klo 12 tuvalla
Perjantaisin Etsivän vanhustyön työntekijä 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 ):
Pe 7.2. klo 18 Kuumat suudelmat – operettigaalassa Johanna
Rusanen ja Jyrki Anttila. Tapaaminen taiteilijoiden kanssa klo
17. HUOM! 2 kpl peruutuslippuja vapaana. Soita ja varaa
tuvalta 044 987 2896.
Ma 10.2. klo 14-18 Vapaaehtoisten kk-kahvit ja SIPPE-koulutus. Tervetuloa virkistymään yhdessä! HUOM! TUPA
AVOINNA POIKKEUKSELLISESTI KLO 9-14 vapaaehtoistilaisuuden takia.
Ti 11.2. klo 13 Seniorineuvonta. Sairaanhoitajan vastaanotto
ilman ajanvarausta, Ppky Kallio
To 13.2. klo 13 Vähäkangas-Pylvään SenioriKahvila: asiaa
sähköisistä pankkipalveluista, mukana Katja Haapakoski
Osuuspankista. klo 15-18 AVOIMET OVET vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille! Tervetuloa kuulemaan ja juttelemaan,
mitä vapaaehtoistyötä on tarjolla ja mikä olisi se sinun juttusi!
Arpajaiset ja kahvitarjoilu. Jos et pääse tänään, voit soittaa
044 987 2895.
Pe 14.2. klo 13 Kirja-Vinkkausta: tarinoita, kuvia ja kertomuksia. Marita ja Elina kirjastosta esittelevät mielenkiintoisia
kirjoja kuvin ja sanoin. Mukana iloisia yllätyksiä Ystävänpäivän
hengessä. Tervetuloa mukaan!

Ma 17.2. klo 13 Kuuletko? Osmo Anttila kertoo kuuloasiaa,
mm. ikäkuulosta, kuulolaitteiden hankinnasta ja huollosta
sekä myös siitä, mitä läheisten olisi hyvä tietää.
Ma 17.2. klo 16.30 Lukupiiri tuvalla, kaikki kirjallisuuden
ystävät tervetuloa mukaan!
To 20.2. klo 14 Psalmiliikuntatuokio. Yhteistyössä Ylivieskan
srk: Riikka Talvitie ja Teija Autio
Pe 21.2. klo 10 DIGI, älylaite! -opastus Tuokiotuvalla. Ilmoittaudu ennakkoon tuvalla.
Tapaamisiin Tuokiotuvalla, kylillä ja SenioriKahviloissa, tervetuloa!

Ylivieskan Martat ry
VUOSIKOKOUS
Ylivieskan Martat ry:n vuosikokous
pidetään maanantaina 2.3.2020 klo 16.30.
Kokouspaikka on Mielikkitalo, Katajistontie 10 , 84100
Ylivieska.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 § :n määräämät asiat
sekä yhdistyksen uusien sääntöjen hyväksyminen.
Esityslista jaetaan kokouksessa.
Ylivieskan Martat ry:n hallitus

Pohjois-Pohjanmaan
kesäyliopisto
Ikääntyvien yliopiston luento
ikääntyville ja muille kiinnostuneille,
Akustiikassa, Koulukatu 2.
12.2.2020 klo 14.00-16.00
Ikääntyvä kuluttaja
Professori Terhi-Anna Wilska, Jyväskylän yliopisto
Ikääntyville vapaa pääsy! Tervetuloa!

päähenkilö pitävät lukijan A better man julkaistiin viime
mielenkiinnon yllä. Louise vuonna, joten lukunautinto
Penny on saanut lukuisia on taattu pitkäksi aikaa.
palkintoja dekkareistaan,
Marita Hietasaari
ja sarjan viidestoista osa

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

Myydään

Vuokrattavana

Polttopuuta sekapuu K-talon kaksio 55 m2. Yliv.
40€ koivu 50€. Puh. kes. tuntumassa. Vuokra 430
050 5454 2678.
€/kk +vesi ja sähkö.
K-talon kaksio n. 57 m2,
Polttopuut Edullisesti Ou- Sisäremontti tehty. Vuokra
laisista, myös toimitusmah- 490 €/kk +vesi ja sähkö
dollisuus p.040 829 0494. kulutuksen mukaan.
Puh. 050 446 7870.

Ostetaan

Omakotitalo 4 mh+oh+k+
Voimavirta uppopump- ph+s n. 130 m2. Autokatos
pu 3/4-tuumainen. Puh. 2:lle + varasto. Sievi, Lep040 776 1871.
pälä. Rak. 1976, remontoitu
2009-10. Tontti n. 4200 m2.
Ostetaan Sääksmäen Heti vapaa. Myös myynkansallispuku.
Puh. ti mahd. Tarkemmin p.
0400 462 369.
044 986 1365.
Omakotitalo Ylivieskasta
4-henk. perheelle. Suht
isolla tontilla (3000-5000
m2), jossa autotalli tai rak.
mahd. sellaiselle. Max 5 km
keskustasta. P. 040 591 3762.

Alavieskan keskustassa saunallinen rivitaloyksiö. Vapautuu helmikuun puolessa
välissä. Puh. 040 776 1871.

Ylivieskan Latu
Kuutamoavantouinti Kekalla ke 5.2. Saunat lämpimänä klo
18-20. Tervetuloa nauttimaan talviuinnista.
Avantouinti Kekalla (Isokankaan metsätie 232) sauna
lämpimänä sunnuntaisin klo 12-17. Hinta yli 16-vuotiailta
3,- €. Tervetuloa nauttimaan talviuinnista. Ylivieskan Latu,
Niemelänkylän kyläyhdistys ja Ylivieskan nuorisotoimi.

Ilmoitus
Vieskan Viikossa
huomataan!

Viihde

Keskiviikko 5.2.2020
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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

5

16

7

5

3

11

5

15

1

13

11
5

5

15

11
4

2

2

17

Kuka mitä häh -vastaukset
6. Kuussa.
7. Joel Hallikaisen.
8. 14 cm.
9. Varislintuihin.
10. Kansas City Chiefs.
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© 2020 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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Keskiviikko 22.1.2020

Tuuraus- ja kiireapupalvelu
Kotitalouksille:
Ei hätää! Tämän helpommaksi se ei enää mene:
Tuokaa likaiset mattonne
Kirppis Ruususeen,
Viljavarastontie 1

Mattonne pestään
ja kuivataan
(vesipesu 30 asteessa)

Mattonne kuljetetaan
pesulaan keskiviikkoisin

Saatte tekstiviestin kun
mattonne on noudettavissa

Pesuhinnat maton koosta
riippumatta VAIN:
RÄSYMATTO

12,-

KAIKKI
MUUT
MATOT

25,-

www.vieskanviikko.fi
Kotipesä sai
lahjaksi pianon
Kotipesän palveluyksikkö
sai torstaina 30.1. mieluisia
vieraita, kun LC Ylivieskan
Raine Luukko, Matti Peltola
ja Heikki Hemmilä kävivät
lahjoittamassa Kotipesään
sähköpianon. Lahjoituksen
otti vastaan Kotipesän palveluesimies Teemu Mustola.
Toive pianosta oli noussut
esiin henkilökunnan keskuudessa jo reilu vuosi sitten
Kotipesän aloitettua toimintansa. Kotipesän työntekijöissä
on soittotaitoista porukkaa,
ja myös asukkaat nauttivat
musiikista. Vammaispalveluiden palvelupäällikkö Päivi
Uusimäki otti yhteyttä LC

Ylivieskaan, jonka verkostojen
kautta Kotipesään löytyi sopiva,
vähänkäytetty soittopeli.
Tämä piano on ollut aiemmin ammattimuusikko Matti
Sihvosella. Hän on lupautunut
myös tulemaan henkilökohtaisesti käymään ja opastamaan
pianon käytössä, kertoi LC
Ylivieskan Matti Peltola.
Kotipesän henkilökunta ja
asukkaat kiittävät ja lupaavat
soittimelle jatkossa kovaa
käyttöä.
Kotipesä on kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten
asumisyksikkö Ylivieskan Suvannolla. Kotipesä avattiin
tammikuussa 2019.

- apua kaupassakäyntiin, ulkoiluun, pihatöihin,
siivoukseen ja pieniin fiksauksiin.
Kotitalousvähennys.

Yrityksille:
Tarvitseeko yrityksesi auttavan käsiparin joko
vain tunniksi tai pidemmäksi aikaa?
- toimistotyö- ja assistenttipalvelut
- kassa- ja asiakaspalvelu
- logistiikka (esim. tavaran vastaanotto,
purku ja esillepano)
- mainossuunnittelut, julkaisut, painatus jne.
- toimistosiivoukset
Tunti- tai urakkalaskutus, alv. rek. Oy.

Tiina/045 7871 9811, tiina@tuuraus.fi

Palveluohjaaja auttaa
talouden ja arjen
ongelmatilanteissa
Kallion perhe- ja sosiaalipalveluissa käynnistyi maanantaina
3.2.2020 perhe-ja sosiaalipalveluiden palveluohjaus.
Palveluohjaus on ennaltaehkäisevää toimintaa, joka auttaa
asiakkaita talouden ja arjen
ongelmatilanteissa.
Palveluohjaajan numeroon
voi soittaa, kun on esimerkiksi
perhe-elämään, arjen hallintaan
tai talouteen liittyviä haasteita.
Palveluohjaaja tuntee sosiaaliturvajärjestelmän, sosiaalihuoltolain, toimeentulotukilain sekä
esimerkiksi lastensuojelulain,
ja osaa ohjata asiakkaan oikean
avun piiriin.

Palveluohjaaja voi neuvoa
asiakasta paitsi Kallion palveluihin, myös esimerkiksi
kuntien ja Kelan palveluihin
liittyen. Palveluohjauksen tavoite on tunnistaa asiakkaan
palveluiden tarve mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sekä
tukea asiakkaan itsenäisyyttä.
Palveluohjaajan tavoittaa
ensisijaisesti puhelimitse, mutta
tarpeen mukaan asiakkaiden
ja yhteistyökumppaneiden
kanssa voidaan tavata myös
kasvotusten.
Alkuvaiheessa palveluohjaajia on yksi. Toinen palveluohjaaja aloittaa Kalliossa
maaliskuussa.

Senioriteatteri Aamuvirkut
esittää näytelmän
"Kuin telkkä pöntöstä"
Teatteri antaa harrastuksena
paljon. Se tuo uusia ystäviä,
haasteita sekä sisältöä elämään.
Näytellessä voi hetkeksi kadota aivan toiseen maailmaan.
Voi hypätä toisen henkilön
kenkiin ja elää kesäpäivää
vaikka Leporannan lomakodin
tunnelmissa.
Näytellessä ei mietitä tulevaa lääkärireissua, kauppalappua tai ravivihjeitä. Näytellessä päässä risteilevät (tai
pitäisi risteillä, hih hih) vain
roolihenkilön vuorosanat tai
vastanäyttelijän vuorosanat.
Toki näyttelijän mielessä
pyörii myös lavalle menot ja
tulot ja monet muut ohjeet
sekä sovitut asiat. Ne, jos mitkä
pitävät aivosolut liikkeessä ja
mielen virkeänä.
Senioriteatteri on ohjaajalle
ryhmä, jossa vuosikymmenten elämänkokemus antaa
työhön tietynlaisen rauhan.
Asiat hoituvat ja pienestä ei
hätkähdetä.
Toisaalta senioriryhmän
näytelmäprojekteissa on aina

läsnä läheisten menetys ja
sairaudet. Voimme silti aina
luottaa siihen, että ryhmän
tuki ja teatteriharrastuksen
voima kannattelee meitä.
Kiitänkin Aamuvirkut-ryhmää upeasta yhteistyöstä. Olen
kiitollinen kaikista sanoistanne
sekä siitä elämisen voimasta
mitä te näyttelijöinä annatte
myös ohjaajalle.
Kysyin Aamuvirkuilta miksi
teette tätä näytelmää ? Oikea
vastaus ei ollut ”ohjaajan takia.”,
vaan: " Teemme tätä katsojien
vuoksi, että he saavat hetken
iloita ja elää kanssamme näytelmään luotua illuusiota ja
unohtaa maalliset murheet ”.
Tervetuloa siis viettämään
kanssamme Leporannan lomakodin rauhallisia kesäpäiviä.
Vai meneeköhän se sittenkään
niin?
Eija-Liisa Pokki
näytelmän ohjaaja
"Kuin telkkä pöntöstä"-näytelmän
ensi-ilta on 21.2. klo 14. Näytöksiä
on seitsemän, joista kolme on jo
loppuunmyyty.

Palkintona Halpa-Hallin 20 € lahjakortti
Vastaa verkkosivujemme kautta
osoitteesta vieskanviikko.fi/mainoskisa,
mikä tämän lehden mainoksista oli
mielestäsi mielenkiintoisin.
Jättämällä yhteystietosi ke 29.1.2020
mennessä osallistut myös arvontaan.

Ylivieskan Kotiseutuyhdistys mukana Kirkkotalakoissa
Uuden kirkon rakentaminen
on päässyt hyvään vauhtiin.
Rakennustyön edistymistä voi
seurata päivittäin paikanpäällä
käyden sekä netin kautta live-lähetyksenä. Samaan aikaan
rakennustyön edistymisen
kanssa rahankeräystä jatketaan
uuden kirkon hyväksi.

Kotiseutuyhdistyksellä rahankeräyslupa
Oulun poliisilaitos on myöntänyt Ylivieskan Kotiseutuyhdistykselle rahankeräysluvan
(RA/2016/162) Ylivieskan
kirkon uudelleen rakentamisen hyväksi. Lupa on myönnetty Oulun poliisilaitoksen
alueella toimeenpantaviin
rahankeräyksiin 16.05.2016
– 13.05.2021 väliseksi ajaksi.
Luvan mukaisia keräystapoja
ovat lipas- ja listakeräys, internetin kautta vetoaminen
sekä kotitalouksiin jaettavat

Haastekeräys
Ylivieskan
entisessä
kirkossa vihityille
aviopareilla

tilisiirtolomakkeet. Keräysten
käytännön toimeenpanijana
toimii Kotiseutuyhdistyksen
rahankeräysjaosto.

Rahaa kerätty
monin eri tavoin
Keräysluvan toimeenpanoaikana on suoritettu useita lipaskeräyksiä eri tapahtumien
yhteydessä, sekä erillisinä keräyksinä muun muassa kauppojen kampanjatapahtumissa.
Viimeisin rahankeräys toteutettiin viime vuoden lokakuun
lopulla. Tuolloin jaettiin kotitalouksiin tilisiirtolomakkeita,
joiden avulla on voinut tehdä
lahjoituksia ja tämä keräys
jatkuu edelleen. Lahjoituksia
tilisiirtolomakkeilla onkin tehty
runsaasti. Kotiseutuyhdistyksen
johtokunta kiittää lämpimästi
kaikkia jotka ovat eri tavoin
lahjoituksia tähän mennessä
tehneet.

Ylivieskan tulevan kirkon rakennustyömaalle tuotiin liimapuupalkkeja tiistaina 4.2. Kuva EK.

Vielä ehtii mukaan
rakentamaan
yhdessä uutta
kirkkoa

Rahankeräystoiminta uuden
kirkon rakentamisen hyväksi
jatkuu aktiivisesti myös tämän
kevään aikana. Aiemmin mai-

nittu tilisiirtokeräys jatkuu
edelleen ja ystävänpäivänä
14.2.2020 tapaat kirkkotalakoiden lipaskerääjiä Ylivieskan
Halpa-Hallissa, Prismassa ja
Citymarketissa. Näissä paikoissa voit halutessasi antaa
lahjoituksen, lipaskeräyksissä
käy vai käteinen raha.

Kotiseuyhdistyksen johtokunnan jäsenet ovat päättäneet
haastaa Ylivieskan kirkossa
avioliittoon vihittyjä aviopareja tekemään lahjoituksia.
Toisensa tuntevat avioparit ja
myös yksityiset henkilöt voivat
jatkaa haastetta. Toivomme,
että mahdollisimman moni
Oulun poliisilaitoksen alueella
asuva aviopari tai yksityinen

henkilö voisi tähän osallistua.
Näin voidaan osaltaan vaikuttaa
siihen, että tulevaisuudessakin
Ylivieskassa olisi kirkko jossa
myös avioliittoon vihkimisiä
voidaan suorittaa. Haastekeräyksen lahjoitukset voi
tehdä Ylivieskan Kotiseutuyhdistyksen rahankeräystilille
FI57 5534 0520 1414 52,
näissä lahjoituksissa pyydämme
käyttämään viitenumeroa 71.

Mauri Takalo-Kippola
Ylivieskan Kotiseutuyhdistyksen rahastonhoitaja

Ristikoiden ratkaisut
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