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Burger FOX ja Karaoke Pub
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la 14-04, su 14-20
Yökerho, Disko
ja Esiintyjäsali
pe-la klo 22-04
Tuiskutie 2, Nivala
www.tuiskula-nivala.fi

Käytössämme myös raskaan kaluston hinausauto!
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Jokilaaksojen
Hinauspalvelu
a paikalla
Haukkan
044-3138518

Ylivieska
Jokilaaksojen
Hinauspalvelu Ylivieska, 044-313 8518
Jokilaaksojen Hinauspalvelu
044-3138518

Ylivieska

AKUSTIIKKA
La 25.4. klo 19

La 7.3. Mokoma

Haukkana

Löydät meidät
myös
Facebookista
facebook.com/
vieskanviikko
sekä
YouTubesta

- Alavieskan SEO-huoltamo
- K-Market Mustikka
- Prisma
- Ylivieskan Halpa-Halli
www.vieskanviikko.fi
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Louekalliontie 60, 85410 Sievi, puh. 044 502 6902

148 mm x 105 mm

Tervetuloa Kalajoelle
rentoutumaan ja polskimaan!
Talvilomaviikoilla olemme avoinna
joka päivä klo 10.00–20.00
sanifani.fi
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Pääkirjoitus
Oli hienoa kuulla jotain
positiivistakin uutisissa.
Jollain koululla Suomessa
tarjotaan ilmainen aamupuuro oppilaille. Ja mikä
hämmästyttävintä oli se,
että siihen ei tarvittu ylimääräistä rahoitusta miltään tahoilta. Kyseeisessä
oppilaitoksessa kustannukset katettiin pelkästään sillä, että ruokailussa
käytettäviä tarjottimia ei
enää käytetty, eli siis säätetiin pesukustannuksissa.
Siis hämmentävää, miten
voi olla mahdollista että
silä kustannuksella voidaan tarjota aamupuuro
usealle sadalle koululaiselle. Kuulostaa jotenkin
uskomattomalle, mutta jos
tämän kokeilun tehneet
tietävät kustannukset niin
kyllähän sen pitää uskoa.
Miksi tästä ei otettaisi

Nimipäivät

oppia jopa tämän alueen
kouluihin, kannattaisi
varmasti tutkia ja kartoittaa, sillä nuorison
hyvä ravitsemus on erittäin tärkeää. Ja jos asiaa
on noin pienestä kiinni,
niin pienestä joskus voi
olla asiat mitkä mättää
kaikenkaikkiaan. Olisi
hienoa jos joka nuori
saisi kunnon aamupalan,
sillä jokaisessa perheessä
ei ole välttämättä aikaa
tai rahaa tehdä ruokaa,
valitettavasti.

kansainvälistä naisten
teemavuotta ja se oli tietynlainen alku naisten
äänioikeudelle ja naisasialiikkeille sekä tasa-arvon
periaatteille. Jostain syystä
naistenpäivä on kuitenkin
pysyttäytynyt taka-alalla
ainakin Suomessa, mutta
mehän olemme edellekävijämaa tasa-arvossa.
Muilla mailla vierahilla kyseisellä päivällä on
enemmänkin merkitystä,
ainakin symboolisesti.

levat paukkumaan kevään
mittaan.
HHH
Suuret myöhäiset synttärionnittelut isälleni, olin
10 päivää myöhässä! Iso
ja lämmin halaus!

HHH

HHH
Ensi sunnuntaina vietetään jälleen kansainvälistä
naistenpäivää. Sitä vietettiin ensimmäisen kerran
vuonna 1975 eli ennen
kuin itse olin syntynyt.
Tuona vuonna vietettiin

Talviloma näillä lakeuksilla on puolitiessään ja
säät ovat kyllä suosineet,
mitä nyt pikkupakkasia
varsinkin aamuisin. Pakkaset ovat kyllä olleet
harvinaisia, mutta eihän Elina Kytökorpi
sitä tiedä jos ne vielä tu- elina@vieskanviikko.fi

Kuukauden kuva
Uusia tuulia Ylivieskan
Kameraseurassa
Ylivieskan Kameraseura
ry:n vuosikokous valitsi
uuden puheenjohtajan. Kallion Vilhon pitkäaikainen
puheenjohtasuus vaihtui
rivijäseneksi Vilhon omasta
halustaan ja uudeksi pj:ksi
valittiin Anssi Hietaharju,
Oulaisista. Varapj:ksi valittiin Jussi Jukka, sihteeriksi Isoniemen Teemu ja
varainhoitajaksi Liikasen
Jouko ja muut hallituksen
jäsenet ovat Laitalan Eija
ja Lamsijärven Pasi.
Uusi aikakausi siis alkoi Ylivieskan Kameraseuran historiassa. Seuran
toimintaan kuuluu valokuvauksen lisäksi pienet
retket, valokuvakoulutukset,
kuvaillat,näyttelyt ja kuvakilpailut. Syyskuussa mm.
on Akustiikassa seuran

vuosinäyttely, toukokuussa
Maisema-valokuvauskurssi, syys-lokakuussa yökuvaus-kurssi, jne.
Kameraseuran vuosikokous päätti pitää vuosijäsenmaksun ennallaan
eli 20 € / jäsen. Samalla
kuulut Suomen Kameraseurojen Liittoon ja voit
osallistua SKSL:n vuosi- ja
Teemanäyttelyihin sekä
muihin SKSL:n mukana
oleviin näyttelyihin, sekä
Seuracup:iin. Näyttelyihin
hyväksytyistä kuvista saa
hienon kuvaluettelon jossa
on hienoja valokuvia, sekä
pisteitä ja pisteillä saa arvonimiä. Esim. 40 pistettä
oikeutta SKSLM-arvonimeen. Samalla voit osallistua
kaikkiin FIAP-kansainvälisen keskusjärjestön näytte-

Keskiviikko 4.3: (vk 10) Ari, Arsi, Atro
Torstai 5.3: Leila, Laila
Perjantai 6.3: Tarmo
Lauantai 7.3: Tarja, Taru, Taika
Sunnuntai 8.3: Vilppu
2. paastonajan sunnuntai
Kansainvälinen naistenpäivä
Maanantai 9.3. (vk 11): Auvo, Edvin
Tiistai 10.3: Aurora, Aura, Auri
Keskiviikko 11.3: Kalervo

Aurinko
Aurinko nousee Ylivieskassa klo 7:18 ja laskee
klo 17:50. Päivän pituus on 10 h, 33 min.

Ylivieskan kaupungin koulujen
ruokalista
Maanantai: Jauhelihakastike, perunat, kaali-ananas-punafriseesalaatti
Tiistai: Ohrapuuro, soppa, leikkele
Keskiviikko: Kalapalat, perunat, tartarkastike,
kiinankaali-kesäkurpitsa-mandariinisalaatti

Ateriapalvelun ruokalista
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?

Ylivieskan Kameraseuran kuukauden kuvaksi valittiin
Eija Laitalan "Odotus".
lyihin. Fiapilla on arvonimiä kuvausseuraan niin katso
mm. AFIAP, EFIAP,jne... lisätietoja http://ylikase.
Jos haluat liittyä valo- simplesite.com.

1. Minkä värinen on koboltti?
2. Kuinka monta tavua on japanilaisessa haikurunossa?
3. Minkä merkkinen on KITT-auto alkuperäisessä
Ritari Ässässä (Knight Rider)?
4. Mikä joki virtaa Rooman läpi?
5. Mikä oli Elvis Presleyn toinen nimi?
6. Millä Earl Gray -tee maustetaan?
7. Mikä on kevyin metalli?
8. Kuka kirjoitti kirjan Moby Dick?
9. Mitä on aioli?
10. Mikä on pohjoisen pallonpuoliskon kirkkain
tähti?
Vastaukset sivulla 11.

Yli 50 v. naisista 1 kolmesta ja 1 viidestä
miehestä saa luunmurtuman osteoporoosin vuoksi.
Onneksi osteoporoosi voidaan
tunnistaa ajoissa luuntiheysmittauksella – ja sen jälken hoitaa.
Mikä on luustosi kunto?

AJANVARAUS 08-424 681
Torikatu 3, Ylivieska

Vapaaehtoistyö Suomen punaisen ristin
parissa on kestänyt jo vuosikymmeniä
Ylivieskalainen Olavi Hautamäki on tehnty vapaaehtoistyötä Suomen Punaisen Ristin eli SPR:n parissa
jo 1970 –luvulta lähtien. Vuosikymmenien varrella
hän on ollut yhdistyksissä monissa eri tehtävissä ja
Ylivieskan osastossakin jo kolmisenkymmentä vuotta. Tämän lisäksi hän on mukana myös Vapepassa,
joka on 53 järjestön muotostama vapaaehtoisten
auttajien verkosto.
Hautamäki viettää juuri nyt
talvilomaviikkoa Ylläksellä
perheensä kanssa. Viime
perjantai oli alkavan talviloman lisäksi suurempikin
käännekohta, silä hän jäi
tuolloin elläkkeelle. ”Muutin
työpaikkani juuri tänään
Ilmariselle,” naurahtaa Hautamäki. Minä haastattelijana
en edes, että se tarkoittaa
eläkettä, mutta kotavsen
kuluttua jutustellessamme
Hautamäki valaisee asiaa.
”Kansan kielellä meidän
iässämme puhutaan että
vaihdetaan eläkevakuutusyhtiöön,”naurahtaa Hautamäki.
Hautamäki on tehnyt
vapaaehtoistyössä punaiselle ristille jo useamman
vuosikymmenen ajan. ”Olin
pojanklossi joskus 70-luvulla
ja osallistuimme erääseen
piiritason kilpailuun liittyen
partiotoiminnan hengenpelastustehväviin. Meitä oli

muistaakseni neljän hengen
joukkue ja ensiapurastin
vuoksi emme päässeet palkintosijioille. Tämä jäin niin
paljon kismittämään, että
marssin heti seuraavana
päivänä paikallisen Punaisen ristin toimistolle ja
kysyin että mitä tälle asialla
voisi tehdä.Olimme silloin
alaikäisiä, joten virkailija
punaisen ristin toimistolla
olivat ihan hämillään, että
miten ihmeessä tällaiset
nuoret pojat edes tulevat
tiedustelemaan asiaa. Hän
kuitenkin kertoi selvittävänsä asiaaa ja olemaan meihin
yhteyksissä. Joitakin päiviä
myöhemmin sieltä ilmoitettiin, että voimme tulla
kurssille vähän niin kuin
ylimääräisinä kuulijoina, ja
loppujen lopuksi saimme
todistuksen suorituksesta,” Hautamäki muistelee
naurahtaen.

Vapaaehtoistyöstä
ystävyyksiä

kokevat tällaisen työn tärkeäksi. Se on yksi suurimmista kimmokkeista että
olen jatkanut tätä näinkin
Hautamäki on toimi- pitkään, ”toteaa hautamänut vapaaehtoistyössä jo ki. Hautamäki on vuosien
pitkään ja sitä myötä on varrella toiminut SPR:n
tullut tutustuttua uusiin vapaaehtoisena hyvinkin
samanhenkisiin ihmisiin. erilaisissa toimissa ja myös
”Näinä vuosikymmeninä kansallisella tasolla luottaolen vapaaehtoistyön kautta mustehtävisää. ”Aikojen saatutustunut kymmeniin tai tossa olen toiminut hyvinkin
satoihin ihmisiin ja se on moninaisissa tehtävissä niin
ollut todella antoisaa. On kunnallisella kuin valtakunmahtavaa keskustella ih- nallisellakin tasaolla. En
misten kanssa, jotka myös tiedä miksi, mutta jotsain

Viikkotasolla se vie ajastani
noin 2-3 iltaa. Meillä on
säännöllisiä harjoituksia
joka toinen maanantai ja
lisäksi on kaikenlaista muuta
hommaa. Meillä on paljon
yhteistyötä myös useiden eri
yhteistyötahojen kanssa ja
olemme näkyvillä useissa
tapahtumissa ja esimerkiksi
messuilla. Kohta on tulossa
myös jo vakiintunut yleisötapahtuman Ylivieskan
Prisman parkkialueella, jossa
on eri tahoja esittelemmässä
toimintaansa.”
Hautamäellä on tällä
hetkellä suuri muutos meneillään, sillä hän jäi eläkkeelle juuri talvilomaviikon
alkaessa. ”Onhan se iso
muutos ja on kyllä vaikeata
kuvitella että miten tästä
syystä minua on pyydetty luontevasti pääsee erilaihallinnollisiin tehtäviin ja seen elämänrytmiin käsiksi.
varsinkin kokemuksen kart- Olen ikäni ollut työteliäs,
tuessa olen kokenut että se joten tämä muutos tuntuu
palelee yhdistystä ja nautin isolta. Kuitenkin ainahan
siitä että työpanokselleni on tämä vapaaehtoistyö
on tarvetta
sekä muutakin puuhaa, ja
Alunperin Hautamäki eihän sitä tiedä mihin tässä
muutti Ylivieskaan noin vielä innostuisi. Vakituinen
40 vuotta sitten. ”Opiskelin porukka Ylivieskan Spr:ssä
Oulussa ja sitten tarjou- on vain vajaa kymmenen
tui työpaikka Ylivieskas- henkilöä, joten toivottavasti
ta. Toimein hyvin pitkään lisää porukkaa innostuisi
myynti-insinöörinä ja va- mukaan,” lopettaa Haupaaehtoistyö spr:n parissa on tamäki.
pysynyt mukana koko ajan.
Elina Kytökorpi

Kallen kolumni

Mies itkee
Mieheen liitetään kovuus.
Tätä kuvataan lauseella:
”Mies ei itke”. Kun joku
suorittaa tehtävän hyvin,
voidaan kehaista miehekkäästä toiminnasta. Tämä
malli on juurtunut syvälle
ajatteluumme.
Mutta tosiasiassa jokaisen
miehen sisällä kovan kuoren
alla on herkkä mies. Tätä
on vaikea huomata, sillä
perinteinen rooli on jotain
muuta. Ja lisäksi mies on
erityisen taitava peittämään
tätä herkkää sieluaan.
Miehen tärkein suhde on

äitisuhde. Hyvässä tapauksessa tämä suhde muuttuu
kahden aikuisen suhteeksi.
Mutta joskus äidistä muodostuu hankala asia miehen
elämään. Tämä vaikeus ja
ahdistus jää usein monien
henkisten suojamuurien
taakse. Ehkä tässä on syy
siihen miksi mies ei näytä
herkyyttään helposti ulospäin.

mivan työnjaon menneisiin
yhteiskuntarakenteisiin. Digiyhteiskunnassa ei tarvita
entisen kaltaisia urhoollisia
miehiä töihin ja toimiin.
Muutos on tapahtumassa.

repostelusta?

Miehen malli syntyy kotona.
Poika matkii isäänsä. Tyttökin katsoo isäänsä. Samalla
tytär työstää puolisovalintaansa. Ehkä on parempi jos
Perinteisen miehen mallin pojat saavat rauhassa ilman
mukaan pojista kasvaa oivia paineita kasvaa herkiksi
sotilaita. Muutos näkyy ja tunteviksi persooniksi
siinä, että armeijan suorittaa ilman, että jo lapsena heiyhä pienempi osa nuorista tä opetetaan kovettamaan
miehistä ja että hyvä sotilas sielunsa herkkyys syvälle
Perinteisesti miehen ja nai- voi yhtä hyvin olla nainen. sisimpäänsä.
sen toimintamallit ovat Sotilaan malli ei ole enää
erilaiset. Keittiössä on sukupuolittunut.
Monen miehen elämännainen, autotallissa mies.
tarina olisi iloisempi ja
Sukupuolittunut miehen ja Mitä hyötyä on tästä terveempi, jos mies olisi
naisen malli on taannut toi- miehen roolin muutoksen saanut olla tiukasta rooli

mallistaan vapaampi. Hyöty
on tämä vapaus.
Kyse ei ole siis feminismin
mies-puolisesta vastineesta.
Ei ole tarve puolustaa miesten asemia yhteiskunnassa
naisten feminismiä vastaan.
Pikemmin kyse on siitä että
annamme luvan miehille olla
sitä mitä oikeasti haluaa olla.
Ilman että perinteinen rooli
kahlitsee poikien kasvua.
Nämä ajatukset jäivät mieleeni pyörimään, kun katsoin
The Voice -ohjelman ääniratkaisee osuuden ohjelmaa,
kun Juha Tapio sanoitti

sielunsa herkkyyttä katselijoille. Apulannan poikien
poskille vieri kyynel.

Kalle Luhtasela
Lukion rehtori, joka pohtii
maailman muutosta
joutoaikoinaan.

Vieskan viikko
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Yhteisestä Ovesta ry Tuokiotupa ja Etsivä vanhustyö tiedottaa

Etsivän vanhustyön ajankohtaiskuulumiset
Etsivän ja löytävän vanhustyön vuoden mittainen pilottiprojekti alkoi
Ylivieskassa helmikuussa
2019. Projektit päättyvät
kukin aikanaan, mutta kuten niiden tavoitteenakin
on, toiminta on tullut jäädäkseen. Erillisrahoitusta
etsiväntyön omaa työntekijää varten ei valitettavasti
enää saatu, joten toistaiseksi
toimintaa koordinoi ja toteuttaa Yhteisestä Ovesta ry/Tuokiotupa omana
toimintanaan. Projektin
loppuseminaari kuitenkin
on vielä tulossa ja kaikille
avoin tilaisuus pidetään

toukokuussa. Yhteistyöllä eri
tahojen kanssa tavoitamme
ikäihmisiä jatkossakin ja
pystymme tarjoamaan heille
tarpeellista tukea.

Ota yhteyttä ja
muista myös kätevät
HOKSAUTA MINUT!
-yhteydenottokortit
Etsivän vanhustyön työntekijät ovat tavattavissa ja
jututettavissa joka viikko
Tuokiotuvalla – aina perjantaisin klo 9-12. Silloin voit
tulla tai soittaa meille tuvalle
puh 044 987 2895. Sovitaan

yhdessä jatkosta ja tapaamisista. Etsivä vanhustyö lähtee
myös kevätkierrokselle taas
huhtikuussa ja jalkaudumme
kahvitermareinemme lähelle
ihmisiä mm. kauppakeskuksiin ja terveyskeskukseen.
Tiedotamme tarkemmasta
aikataulusta ja paikoista
maaliskuun lopulla Tuokiotuvan uutiskirjeessä, tuvalla
ilmoitustaululla sekä VieskanViikossa.
Muistathan myös Hoksauta minut! -kortit? Kortti
on jokaiselle yksi helppo
tapa lähteä hoitamaan omaa
ystävän kaipuuta tai muita
toiveita ja avun tarpeita ar-

kea helpottamaan. Hoksauta
minut -yhteydenottokortti mahdollistaa matalalla
kynnyksellä yhteydenoton
eri toimijoihin. Kortteja
on Ylivieskassa saatavilla
muun muassa apteekeissa,
ensihoidossa, kotihoidossa,
Tuokiotuvalla ja kirjastossa. Kortin voi palauttaa
Tuokiotuvalle tai lähettää
maksutta postitse. Kortissa
on palautusosoitteena Ylivieskan kaupunki. Yhteisestä
Ovesta ry:n (Tuokiotupa)
Etsivän vanhustyön työntekijä hakee palautuneet kortit
kaupungintalolta viikottain.
Työ on aina asiakaslähtöistä,

yksilöllisesti suunniteltua
ja asiakkaalle maksutonta.
Kasvotusten kohtaaminen
yhteydenottajan kanssa on
merkityksellinen, sen kautta
mietimme yhdessä juuri
hänen toiveidensa ja sen
hetkisten tarpeiden mukaista palvelua.
Jokainen meistä tarvitsee ympärilleen sosiaalista verkostoa mielialan
piristämiseksi ja ajatusten
vaihtamiseksi. Kenenkään ei
ole hyvä olla yksin. Ystävätoiminnan kautta olemme
kyenneet antamaan monen
arkeen uutta sisältöä. Ilo on
aina molemminpuolista.

Erään vapaaehtoisystävän
sanoja lainataksemme: ”En
olisi uskonut, että omaankin
elämääni voi löytyä näin
paljon sisältöä ja merkitystä
kun auttaa ja välittää toisesta. Minä oon saanut niin
valtavasti hyvää näistä kohtaamisista. Päivien sisältö on
muuttunut ja aamuun on
mukava herätä”. Meillä on
vapaaehtoistyöhön jatkuva
tarve, otathan yhteyttä jos
sydämesi sykkii ikäihmisille.
Katsotaan yhdessä, miten
jatketaan!
Tervetuloa tuvalle,
nähdään pian!

Ylivieskan ensimmäistä 2020 syntynyttä
vauvaa onnittelemassa
Yhteisestä Ovesta ry/Tuokiotuvan ja Mannerheimin
Lastensuojeluliiton (MLL)
Ylivieskan paikallisyhdistyksen edustajat kävivät yhdessä
tervehtimässä Ylivieskan

ensimmäistä tänä vuonna
syntynyttä vauvaa. Jonna
ja Jere-Heikki Lempolan
perheeseen 2.1.2020 syntynyt pikku poikavauva
sai tulisina lahjakortin va-

lokuvaukseen, lämpimän
torkkupeiton sekä lisäksi
perinteiset junasukat pieniä
varpaita lämmittämään.
Samalla toivotettiin vauva
vanhempiensa kanssa terve-

Kuvassa Jonna Lempola, Airi Krapu, Aili Jylkkä, Anna Tammelin sekä tietenkin pikkuprinssi.

tulleeksi MLL:n toimintaan
tapaamaan muita perheitä
esimerkiksi perhekahvilaan
sekä myös Tuokiotuvalle
mummoja ja pappoja jututtamaan.
Voidaan jo sanoa, että nyt
kolmatta kertaa toteutettu
vuoden ensimmäisen vauvan
muistaminen on tullut jäädäkseen. Sujuvaa yhteistyötä
näiden lapsiperheiden ja
ikäihmisten hyväksi töitä
tekevien järjestöjen kanssa
jatketaan muutoinkin. Perinteeksi on muodostunut
myös lahjoittaa ihastuttavat
junasukat jokaiselle Ylivieskassa vuoden aikana
syntyvälle vauvalle. Lahjoja onkin jo valmiina ja
niitä voi käydä hakemassa
Tuokiotuvalta sekä MLL:n
perhekahviloista.
Onnittelukäynnillä olivat
mukana Anna Tammelin
MLL Ylivieskan paikallisyhdistyksestä sekä isoäidin
neliöitä peittoon virkanneet
Aili Jylkkä ja Airi Krapu
Tuokiotuvalta.

HUOM! HUOM!
SIPPE -hyvinvointikutsut
alkavat TORSTAINA 12.3. klo 10
Tuokiotuvalla - tule mukaan!
Aino ja Iiris pitävät
LUONTOAIHEISET Sippe-kutsut.
Torstaina 12.3. jutellaan ja pohditaan osallistujien
kanssa aihetta: "Nykyajan haasteita ikäihmisten
luontosuhteessa". Silloin suunnitellaan
yhdessä myös aiheita seuraaville kerroille.
TERVETULOA mukaan!

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

Etsivä vanhustyö, vapaaehtoistyö
Anne Isokoski
044 987 2895 ja 044 987 2859
etsivatyo@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
heikki.hemmila@pp.finnet.fi

TULE TUTUKSI TUOKIOTUVALLA – siellä on virtaa, välittämistä ja vertaistukea! Tervetuloa, tavataan tuvalla ja kylien SenioriKahviloissa!

Ylivieskan seurakunta
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Kirkkotalakoot

Muistot eivät pala –kuorodraama esitetään
Ylivieskassa, Kulttuurikeskus Akustiikassa su 27.9.
klo 15 ja 18. Liput 30/20 euroa ovat myynnissä keskiviikosta 19.2. alkaen Akustiikassa ja osoitteessa
Ticketmaster.fi. Lipputuotolla tuetaan Ylivieskan
Kirkkotalakoita.
Kirkkotalakoot ovat tuottaneet 29.2.2020 mennessä
751.661 euroa kirkon rakennusrahastoon.
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.
Livevideo kirkkotyömaalta on katsottavissa suorana lähetyksenä osoitteessa: ylivieskankirkko.fi
ja ylivieskanseurakunta.fi.

Piispa Jukka Keskitalo pitää piispantarkastuksen Ylivieskassa 20.-22.3.2020. Vuosi sitten hän
kävi virkaanasettamassa kirkkoherra Eija Nivalan.
tutustuminen allianssityö- vielä seurakunnan nuoria.
piispanmessuun, jonka jälkeen
ryhmän kanssa. Piispa tapaa
Lauantaina ohjelmassa on on yleinen piispantarkastus
Merijärven kappelineuvoston työntekijä- ja luottamushen- ja lounas.
ennen klo 18 kirkossa pidet- kilötapaaminen ja vapaampaa
Edellinen piispantarkastus
tävää viikkomessua. Tämän ohjelmaa.
pidettiin Ylivieskassa lokajälkeen on yhteinen tilaisuus
Piispantarkastus huipentuu kuussa 2008.
Merijärven seurakuntakodilla. sunnuntaina 22.3. klo 10 SuMyöhäisillassa piispa tapaa vannon kappelissa pidettävään

Kirkko nousi
muotoonsa
Ylivieskan kirkkotyömaalla
alkoi keskiviikkona 19.2.2020
liimapuupalkkien pystytys
neljän nosturin voimin. Työnjohtaja Timo Piipon mukaan palkit saatiin pystytettyä
suunnitellussa aikataulussa
kolmen päivän aikana, jonka
jälkeen päästiin vesikaton

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Rebekka Lumi Katariina Rönni, Vieno Ellen Yrjölä
Kuollut: Veli Veikko Kariniemi 78 v.

Piispa saapuu tarkastamaan
Ylivieskan seurakunnan

Piispa Jukka Keskitalo saapuu
pitämään piispantarkastuksen
Ylivieskan seurakunnassa 20.22.3.2020.
Piispantarkastuksilla on
pitkä, kristillisen kirkon alkuvaiheisiin asti ulottuva historia
ja sen painopiste on kirkon
perustehtävän tarkastelussa
ja strategisessa pohdinnassa.
Piispantarkastus valmistellaan
seurakunnassa kirkkoherran
johdolla yhteisellä työskentelyllä työyhteisön ja luottamushenkilöiden kanssa.
Ennen varsinaista tarkastusta
on jo tehty hallinnon, talouden, kirkkoherranviraston ja
arkiston tarkastus sekä työyhteisötapaaminen.
Varsinaisena tarkastusviikonloppuna on monenlaista
ohjelmaa, johon kutsutaan
seurakuntalaisia mukaan. Perjantaiaamuna klo 9 on kaikille
avoin piispantarkastuksen
avaus ja alkuhartaus Suvannon
kappelissa. Päivän aikana piispa
tutustuu koulumaailmaan,
Tuokiotupaan sekä Ylivieskan kaupungin ja Merijärven
kunnan johtoon. Ohjelmaan
kuuluvat myös käynti kirkkotyömaalla ja kirkkohankkeeseen
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Muistot eivät pala –
kuorodraaman liput
myynnissä

SEURAKUNNAN VIIKKO
Ke 4.3. klo 8 Aamurukoushetki Toimitalo Pietarissa, sisäänkäynti E-ovesta; klo 13 Eläkeliiton kerho seurakuntakoti
Mariassa; klo 18 Raamattupiiri toimitalo Pietarissa diakoniatoimistossa (D-sisäänkäynti); klo 18.30 Seurat Rauhanyhdistyksellä, seurapuhe klo 19.30, Antti Lauhikari.
To 5.3. klo 18-19.30 Raamattupiiri Pietarin Lydiassa (ovi D),
Pekka Lehto.
Su 8.3. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Veli Matti Linnanmäki liturgia, Eija Nivala saarna, kirkkokahvit; klo 14 Seurakuntapäivä Siltalan seurahuoneella, vapaa sana, kysymyksiä,
keskustelua, Rauno Sipilä; klo 14 Hartaus Kotikartano 2:ssa,
Eero Salin, klo 14.30 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Markku Veteläinen ja klo 16 Yrjö Koskimäki; klo 19 Rukouspiiri toimitalo
Pietarin kokoushuone Lydiassa (ovi D).
Ma 9.3. klo 10 Aamutupa Vitiksessä (sisäänkäynti B); klo 17
Ystävyyden kerho (kehitysvammaistyö) Toimitalo Pietarissa,
nuorisotila Vitis ovi B, tiedustelut Marjaana Juola 0447118629.
Ti 10.3. klo 13 Tiistaikerho Rauhanyhdistyksellä ja klo 13.30
Hartaus Sipilässä, Pekka Typpö; klo 18 Kansanlähetyksen
Yhteysilta Suvannon kappelissa, kevään teemana Jeesuksen
matkassa ja illan aiheena Pelastumisen riemu, Luuk.15,
Turkka Aaltonen, lapsille pyhäkoulu; klo 18 Siioninvirsiseurat
Raudaskylän Kr. Opiston ruokalassa; klo 18 Yhteisvastuukeräyksen lipaskerääjien info-ja rekrytilaisuus toimitalo Pietarissa
(sisäänkäynti C).
Ke 11.3. klo 8 Aamurukoushetki Toimitalo Pietarissa, sisäänkäynti E-ovesta; klo 18.30 Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä,
seurapuhe klo 19.30 Pekka Typpö.
To 12.3. klo 13 Varttuneen väen kerho ja Lähetyspiiri Mariassa; klo 17 ( 0-3 lk ) ja klo 18 ( 4-6 lk ) lapsikuoron harjoitukset
Marian rippikoulusalissa.
Pe 13.3. klo 18 Talvisodan päättymisen 80-vuotismuistojuhla
Mariassa.
Kesätyöpaikat hautausmaa- ja puistotöihin haettavissa 31.3.
klo 15 mennessä osoitteessa ylivieskanseurakunta.fi.
Livevideo kirkkotyömaalta on katsottavissa suorana lähetyksenä osoitteessa: ylivieskankirkko.fi ja ylivieskanseurakunta.fi.
Seurakunnan ateriapalvelu Mariassa avoinna ma-to klo
10.30-13, pe klo 10.30-12. Lounaan hinta eläkeläisille 6,80 e,
muilta 8,00 e. Lisätietoja Maarit Repo 044-7118630.
Kirkkokyytikuljetus Suvannolle järjestetään kirkkokyytiseteleillä, jolloin kyyti tilataan itse taksikeskuksen numerosta.
Kyytisetelin voi saada diakoniatoimistosta aukioloaikoina tai
niitä voi kysyä diakoniatyöntekijöiltä.
PERUTTU!! Avoimet ovet Joonaalassa 29.2.-8.3. peruttu
lumitilanteen vuoksi.
DIAKONIA
Diakoniatyön asiakasvastaanotto avoinna ti-to klo 8.30-10,
Terveystie 11, ovi D, p. 044-7118 670.

aluslevyjen asennukseen. Työt
ovat sujuneet Piipon mukaan
muutenkin aikataulun mukaisesti. Rakentamista voi seurata
livelähetyksenä osoitteessa
ylivieskankirkko.fi. Sivustolta
löytyy myös Piipon antama
tilannekatsaus kirkkotyömaalta
17.2.2020.
Sunnuntaina 27.9. klo 15
ja 18 esitetään Ylivieskan
kirkkopalon jälkeen Jokilaaksojen Oratoriokuorolle tehty
tilausteos Muistot eivät pala
Kulttuurikeskus Akustiikassa.
Monikerroksisen kuorodraaman libreton on kirjoittanut
Jukka-Pekka Rotko ja säveltänyt Kari Pappinen. Oratoriokuoron lisäksi esityksessä
ovat mukana solistit Marita
Kaakinen ja Mikko A. Himanka sekä orkesteri ja lapsikuoro.

Kuva: Maiju Pieskä
Kaakinen myös ohjaa ja johtaa
teosta, joka sai kantaesityksen
viime kesänä Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlilla. Tapahtuman
toteutuksessa ovat talkoilla
mukana Ylivieskan Rotary- ja
Lions-klubit sekä Ylivieskan
kaupungin Kulttuurikeskus
Akustiikka. Lipputuotolla
tuetaan Ylivieskan Kirkkotalakoita. Liput 30/20 euroa
ovat myynnissä keskiviikosta
19.2. alkaen Akustiikassa ja
osoitteessa Ticketmaster.fi.

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

LAPSET
Ma 9.3. klo 13-15 Perhekerho Pietarissa.
Ti 10.3. klo 17.30-19.30 LapsiArkki Pietarissa.
Ke 11.3. klo 12-13.45 Ekavauvakerho Pietarissa; klo 12.1513.30 Perheliikunta Pikkupietarin Loikka Pietarin salissa.
To 12.3. klo 10-12 Perhekerho Pietarissa.
Lapsityön kerhot ja ryhmät tauolla hiihtolomaviikon (10).
Seuraava LapsiArkki kokoontuu ti 10.3. Ilmoittautuminen
tekstiviestillä p. 0447118640.
VARHAISNUORET
Ke 11.3. 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 12.3. 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.
NUORET
Ke 4.3. klo 18.30-22 K-16 Lautapeli-ilta Nuorisotila Vitiksessä.
Ke 12.3. 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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!
Hae nyt

RAVINTOLA-ALAN
OSAAJAKSI
Kesäsesonki häämöttää ja työt odottavat tekijöitään.
Tarjoamme koulutusta osaamisen hankkimiseen ja mahdollisuutta
työllistymiseen Kalajoelle. Koulutuksen aikana suoritetaan esim.
tutkinnon osa ravintola- ja cateringalan perustutkinnosta. Koulutus
antaa opiskelijalle realistiset lähtökohdat ja perustiedot sekä alasta
että yrityksistä.
Opiskelija opiskelee työpaikalla ravintolan keittiön perustehtäviä sekä
asiakaspalvelussa toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukee
lähi- ja verkko-opetus.
Koulutus alkaa 16.3.2020 ja kestää 10-15 viikkoa. Jokaiselle
opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen
suunnitelma (HOKS), jonka avulla tarvittavan ammattitaidon
hankkiminen ja tutkinnon osan suorittaminen voidaan toteuttaa
mahdollisimman yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti.
Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus työllistyä suoraan yritykseen
tai jatkaa opintoja oppisopimuksella!

Hakuaika 24.2-8.3.2020

Kysy lisää:

Koulutukseen hakeudutaan
osoitteessa www.kpedu.fi

Leena Roukala
p. 040 808 5069

Kuva Markus Huttunen

hakijapalvelut@kpedu.fi
p. 040 808 5010
www.kpedu.fi
Nuorten ja aikuisten kouluttaja

NÄE, KOE & RAPSUTTELE!

HIIHTOLOMAVIIKOILLA 8-10
AVOINNA JOKA PÄIVÄ
KLO 12-16
Tule tutustumaan
ihastuttaviin
eläimiimme!
Lapset 5€ Aikuiset 7€
Etelänkyläntie 642
85100 KALAJOKI

Pe-su klo 12-16 Minna/040 572 8733
Jenni/040 590 6394

Lämpimästi
tervetuloa!

UNELMAT
LENTOON!
KANNUKSEN LUKIO
TERVETULOA!

www.vieskanviikko.fi

Digikeskiviikot Ylivieskan
kirjastossa
Ylivieskan kirjastossa on
tarjolla joka keskiviikko
11.3.-6.5. kaksi tuntia opastusta erilaisiin digitaitoihin.
Tietoiskut ja digiklinikan
järjestää kirjaston opetustilassa Raudaskylän opiston
Aikuisten digitaidot –hanke
Digikeskiviikon nimellä.
Digikeskiviikot ovat maksuttomia, eikä ennakkoon
tarvitse ilmoittautua. Mukaan kannattaa ottaa oma
digilaite, jos sellainen on.
Kahdella ensimmäisellä
kerralla 11.3. ja 18.3. hankkeessa työskentelevä Sami
Vuolteenaho pitää jo vuoden
aikana tutuksi tullutta Digiklinikkaa. Paikalle voi tulla
digitaitoihin tai laitteisiin
liittyvien kysymysten ja
ongelmien kanssa, olivatpa
ne isoja tai pieniä. Yhdessä
yritetään löytää ongelmiin
ratkaisuja.
25.3. opetellaan digisanastoa ja medialukutaitoa
Minna Koirikiven johdolla.

Tietoisku selventää perusteista alkaen digisanastoa,
joka tulee vastaan kaikkialla. Mitä ovat esimerkiksi
selain, www, sovellus tai
päivittäminen?
1.4. Digikeskiviikon aiheena on tietoturva. Minna
Koirikivi kertoo, miten digiminää voi verkossa suojella.
8.4. on Minna Koirikiven
aiheena Netiketti. Kuinka
huomioidaan muut netissä?
15.4. Sami Vuolteenaho
pitää jälleen Digiklinikan,
samoin 29.4.
22.4. on kirjaston vuoro
esitellä omia digipalveluitaan. Miten käytetään verkkokirjastoa, uusitaan lainoja,
tehdään varauksia, luetaan
e-aineistoa, lainataan tabletti
tai kirjaudutaan omatoimilehtisaliin kirjastokortilla ja
PIN-koodilla? Kirjastossa
voi käyttää myös sähköistä
kirjastokorttia, mutta mistä
se löytyy?
Kevään viimeinen Digi-

Löydät Vieskan Viikon
myös Facebookista
facebook.com/vieskanviikko
sekä YouTubesta

keskiviikko 6.5. saa vieraaksi
Kuluttajaliiton asiantuntijan,
joka kertoo nettihuijauksista,
roskapostista, hämäristä huijausviesteistä ja tarjouksista
sekä perättömistä laskuista.
Näihin jokainen jossain
vaiheessa törmää, mutta
mistä huijarin tunnistaa
ja mitä asialle voi tehdä?
Digituki on digitaalisen
viranomaisasioinnin, palvelun ja älylaitteen käytön tukea, jonka tarkoituksena on
auttaa asiakasta käyttämään
älylaitteita ja asioimaan
itsenäisesti ja turvallisesti
sekä ymmärtämään yleisiä digitaalisten palvelujen
periaatteita. Valtion tuella
on käynnistynyt erityisesti
aikuisten digitukeen liittyviä
hankkeita eri puolilla maata
ja usein yhteistyökumppaneina eri hankkeilla ovat
paikalliset kirjastot, näin
myös Ylivieskassa.
Yhteistyössä Aikuisten
digitaidot –hankkeen kanssa

Ylivieskan kaupunginkirjasto on tarjonnut Digiklinikan palveluita jo viime
keväästä saakka. Tuen tarve
on suuri, digiklinikalla on
riittänyt asiakkaita. Tukea
on haettu sekä laitteiden
että palveluiden käyttöön.
Kirjastot ovat valtakunnallisesti määritelleet omin
voimin annettavan digituen niin, että kirjastossa
neuvotaan kirjaston omien
digipalveluiden käyttöä ka
tietosuojaa sekä opastetaan
asiakas oikean palvelun äärelle osana kirjaston tietopalvelua. Viranomaispalveluja
opastetaan ja neuvotaan
yleisellä tasolla, mutta asiakkaan puolesta ei käytetä
palveluita, eikä täytetä lomakkeita. Tarkempi opastus
kuuluu asianomaiselle viranomaiselle. Kirjastosta saa
myös tietoa muista omalla
alueella toimivista digitukea
antavista tahoista.

Ristikoiden ratkaisut

••••••HERTTA•KUU
••••••Ä•A••JAE•U
••••••LÄPI•O•L•S
••••••Y•P•••KANI
JULKEA•PIKI•I•••
O•Ä•P•O•OE•AHTAA
UNIVORMU•R••O••H
L•K•S•I•HÄKÄ•IHO
UIKUTTAA•YA•S•••
K•Ä•I••LASI•OTOS
U•••••TT••HELTTA
ULA•ATEISTI•K•AL
S•I•L•RS•U•KIIVI
I•ESTÄÄ•UHRI••A•
••••T•SULA•HAI•P
KIETOA•H•TÄI•SUU
A•R••TUMA••NIKSI
PEIKKO•A•Ä•Ä•U•N
E•T••MATELU•URUT
APEA•I•A•Y•••I•I
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Yrittäjyystapahtuma haastaa pohtimaan henkistä kasvua

Nuoret kutsutaan mukaan Ylivieskan
syyskuiseen Kohti Kasvua -tapahtumaan
Ylivieskassa syyskuussa
järjestettävä Kohti kasvua
-tapahtuma haastaa yrittäjät
pohtimaan henkisen kasvun

merkitystä. Tapahtuman
pääesiintyjiksi saapuvat
yrittäjä Paola Suhonen ja
luova johtaja Henri "Henk-

Paola Suhonen.

ka" Hyppönen. Paikallisen
kasvutarinan tulee kertomaan toimitusjohtaja Mika
Kiljala Huld Oy:stä.
Suhonen tunnetaan Ivana
Helsinki -vaatemerkin perustajana sekä rajoja rikkovana yrittäjänä ja taiteilijana.
Hyppönen taas on pitkän
linjan esiintyjä, joka yhdistää puheenvuoroissaan
tieteellistä tutkimusta ja
luovaa ajattelua.
- Yrityksen kasvu vaatii
aina myös yrittäjän henkilökohtaista kehittymistä. Hänen pitää pystyä laittamaan
itsensä peliin ja oltava avoin
uusille ajatuksille, Ylivieskan
Yrittäjät ry:n puheenjohtaja
Mikko Kaarto taustoittaa
tapahtuman teemaa.
Tänä vuonna järjestetään uutuutena nuorille
suunnattu päivätapahtuma,
jonka tarkoitus on kertoa
yrittäjyyden mahdollisuuksista. Ohjelmassa on muun
muassa yritysideatyöpajoja,
kevytyrittäjyyden esittelyä

Henri Hyppönen.
sekä tietoiskuja. Yrittäjyyspäivään kutsutaan etenkin
toisen asteen opiskelijoita.
Kohti kasvua -tapahtuma
järjestetään nyt toista kertaa.
Kaarron mukaan tavoitteena
on vakiinnuttaa sen asema
alueen kannalta merkittävänä bisnestapahtumana.
- Tarkoitus on saattaa
yrittäjät yhteen, virittää
keskustelua ja rohkaista

Kaukonpäivän mäki nousi
hiihtolomalaisten iloksi
Kaukonpäivän pulkkamäki
nousi nuorisotalo Sputnikin eteen Virastokadun ja
Kyöstinkadun kulmaan.
Tiistaina 3.3.2020 vietettiin Kaukonpäivää, jolloin
pulkkamäen ympärillä myös
tapahtui. Nuorisotalo Sputnikin pihalla järjestettiin
koko perheen mäenlaskutapahtuma, jossa mäenlaskun
lomassa oli tarjolla makkaraa
ja lämmintä mehua.
Oy Herrfors Ab järjesti
tapahtuman yhteistyössä
Ylivieskan kaupungin nuorisopalveluiden, Ylivieskan
4h-yhdistyksen, Ylivieskan
MLL:n, ja partiolippukunta
Viessojien kanssa. Nuorisopalveluista ja yhdistyksistä oli henkilökuntaa
ohjaamassa ja auttamassa
sekä järjestämässä ohjattua
ohjelmaa.
Edellisvuosien tapaan

Kaukonpäivän mäki on
hiihtolomalaisten ilona koko
hiihtolomaviikon. Nuorisotalo Sputnik palvelee
mäenlaskijoita aukioloaikoinaan.

Ylivieskassa Kaukonpäivää vietetään kasvavan
ja kehittyvän kaukolämpötoiminnan kunniaksi. Yli 10
000 ylivieskalaista asuu kaukolämmöllä lämmitetyissä

asunnoissa. Lähes kaikki
liike- ja palvelurakennukset
ovat kaukolämmössä, joten
voimme sanoa, että me
kaikki olemme huolettoman
kaukolämmön käyttäjiä.

yrittäjiä tarttumaan uusiin
ideoihin. Viime syksyn
tapahtumaan myytiin 278
lippua, mikä osoittaa, että
sille on iso tilaus Ylivieskassa ja lähiseudulla, Kaarto
sanoo.
Akustiikassa syyskuun 18.
päivänä järjestettävä tapahtuma on suunnattu ennen
kaikkea alueen yrityksille
ja niiden työntekijöille.

Samalla se on paikkojen
riittäessä avoin muillekin
kiinnostuneille. Lippujen
myynti käynnistyy kevättalven aikana.
Päävastuun järjestelyistä
kantaa Ylivieskan Yrittäjät
ry. Yhteistyössä mukana
on YTEK Ylivieskan Kehityspalvelut, jonka lisäksi
tapahtumalle haetaan myös
uusia yhteistyökumppaneita.

Palkintona S-ryhmän 20 € lahjakortti
Vastaa verkkosivujemme kautta
osoitteesta vieskanviikko.fi/mainoskisa,
mikä tämän lehden mainoksista oli
mielestäsi mielenkiintoisin.
Jättämällä yhteystietosi ke 11.3.2020
mennessä osallistut myös arvontaan.
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Lukkarinkadun hiihtostadionilla
liikunnan iloa ja riemua
Tuokiotuvalla tempaistiin
hiihtoloman alkajaisiksi
kunnon tandemhiihtokisat
maanantaina. Kauniissa
aurinkoisessa talvisäässä
sukset suihkivat rytmikkäästi, kannustusjoukon
kajauttaessa ilmoille lähes
Nivalaan asti kuuluvat reippaat tsemppihuudot. Kisassa
oli yksi sarja ja siinä osallistujia läheltä ja kaukaa ja
kaikista ikäryhmistä 10-87
-vuotiaisiin asti.
Dopingtestistä selvittyään kilpailijat asettautuivat lähtöviivalle kaksi
paria kerrallaan. Jännitys
oli käsin kosketeltava. Valmiina-paikoilla-nyt! kajahti
lähtökäsky ja silloin sitä
mentiin! Paparazzit väijyivät
joka mutkassa. Rytmissä piti
silti pysyä, vaikka kameraankin piti lopen hymyillä.
Kahdeksan paria saatiin
maaliin asti, tapaturmilta
vältyttiin, protesteja ei tehty
ja nuotiomakkara maistui
kilpailijoille ja kannustajille.
Kisan voittajaksi selviytyi
kova kaksikko ”Punanutut”
Liisa Pisilä ja Salli Kinnunen, ajalla 21.16 sekuntia.
Salli onkin kyllä ehtinyt
pisimpään treenata, sillä 87
vuoden kunnioitettavaan
ikään on ehtinyt monta
hiihtokilometriä sauvoa.
Hyvä-hyvä-hyvä!!

Toiseksi tuli kisan ainoa miesten joukkue, kun
Timo ja Jarmo suksittelivat
maaliin vain 2.24 sekuntia
voittajille jääneinä. Kakkospalkinto maistui silti pojista
makialle, olihan se taattua
Fazerin Sinistä. Kaikista sijoista käytiin todella tiukkaa
kisaa ja niinpä kolmas sija
irtosi Miljalle ja Ainolle
vain sekunnin erolla toisesta
sijasta. Huraa, huraa, huraa!
Kauimmaiset osallistujat
olivat nuoripari Väinö ja
Selema-Sofiia, jotka tulivat ihan naapurikylältä
asti. Matkaväsymyskö se
lie painanutkin, koskapa
he keräsivät reitillä eniten
sekunttejakin! Tieten he
joutuivat kesken hiihdon
toisiaan vähän silmiinkin
tuijottelemaan kuten nuoUudet joukkueet ladulle.Toimitsijaksi heittäytyi Selema-Sofiia! Hmm... ettei nyt vaan sattuis mitään.
rillapareilla tapana on. Ainoana parina he nimittäin
hienosti pystyivät ylittämään
kokonaisen minuutin, lähes
saavuttamattoman rajan!
Kukaan ei kompuroinut,
protesteja ei tehty, nauru ja
iloiset kannustushuudot
raikasivat. Lukkarinkadun
hiihtostadionilla kaikki hyvin. Kisakomitea vaikenee.
Mutta vain vuodeksi.
Iloista hiihtolomaa ja
aurinkoisia talvipäiviä kaikille toivottaa
Tuokiotuvan väki Koko kisajoukkue.
Tarkkana dopingtestissä.

Lähtövalmiina Punanutut ja poikien joukkue.

Kolmen kärki, hipheihurraa!

Keskiviikko 4.3.2020
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Nivalan VPK on Jokilaaksojen
pelastuslaitoksen vuoden 2019
sopimuspalokunta
Nivalan VPK nimettiin
pelastuslaitoksen historiassa toisen kerran vuoden sopimuspalokunnaksi.
Keskeisimmät perusteet
nimittämiseen ovat sen vahvat ja aktiiviset eri osastot.
Hälytysosastoon kuuluu 36
henkilöä, nuoriso-osastoon
17 nuorta, jossa harjoituskertaa kohti on keskimäärin
13 osallistujaa. Naisosastossa

on 8 henkilöä ja se harjoittelee tai kokoontuu eri
tehtävien vuoksi 47 kertaa
vuodessa. veteraaniosastossakin on 17 hlöä.
Nuoriso-osaston toimintaa VPK on kehittänyt
merkittävällä tavalla vuosien
saatossa ja vuonna 2019
VPK perusti varhaisnuoriso-osaston, jossa on 13
jäsentä. Nivalan VPK:n

jäseniä osallistuu aktiivisesti
pelastuslaitoksen ja koko
Pohjois-Suomen nuoriso-osastojen toiminnan
kehittämiseen. Palokuntanuorten kouluttajat hakeutuvat aktiivisesti erilaisiin
koulutustilaisuuksiin.
Hälytysosaston toiminta
ja suorituskyky ovat laadukkaalla tasolla. Lähtövarmuus
ja toimintakyky ovat hyvät,

hälytysosastossa on 16 savusukeltajaa. Palokunnan
toimintavalmiusajat ovat
kehittyneet hyvään suuntaan. Toimintavalmiuden
tavoiteaika II- ja III-riskialueilla toteutuu kaikista kiireellisistä tehtävistä
94%:sti, toimintavalmiusajan
mediaani IV-riskialueen
tehtävät mukaan luettuna
9:59.
Nivalan VPK:n naisosasto on jo vuosia vastannut
paikkakunnan esikoululaisten turvallisuusviestinnän
koulutuksesta ja huolehtii
aktiivisesti myös tarvittavasta muonitustoiminnasta.
Nivalan VPK on perustettu 1914 ja on siten
pelastuslaitoksen alueen
toiseksi vanhin palokunta.
Aiemmin vastaavan
vuoden sopimuspalokunta-nimityksen ovat saaneet
Pyhännän VPK 2013, Pyhäjoen sopimuspalokunta
2014, Nivalan VPK 2015,
Kestilän VPK 2016, Raution
sopimuspalokunta 2017 ja
Pyhäsalmen VPK 2018.

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,-

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

• Asuntokauppojen

Raitatie 8, YLIVIESKA
0400 295 030, 040 768 8351

jounimikkola.com

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

www.vieskanviikko.fi

Lukijan kuvia

Simonpuiston päiväkodin rakentaminen edistyy "hupun" alla.

Ylivieskan uusi kirkkorakennus alkaa olla katettu.
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Lisa Jewell

Sitten hän oli poissa
Kuukaudet ennen hänen
katoamistaan olivat parhaimmat. Oikeasti. Kaikkein
parhaimmat. Joainen hetki
näyttäytyi kuin lahjana ja
sanoi: Tässä minä olen, taas
yksi täydellinen hetki, katso nyt minua, voitko uskoa
kuinka ihana olen?
Ellie Mack on 15-vuotias, kolmilapsisen perheen
kuopus, äidin rakastama
nuorimmainen, jonka tulevaisuus näytti olevan täynnä
mahdollisuuksia.
Ellie katosi toukokuussa 2005 ja perheen elämä
muuttui sen jälkeen täysin.
Äiti Laurel putoaa suruunsa
ja unohtaa täysin muun
perheensä, lapset Hannah
ja Jake sekä puoliso Paulin.
Jake ja Hannah muutta-

vat pois kotoa. Laurel ja Paul
eroavat . Hänen ainoa elämässä kiinni pitävä tehtävä
on huolehtia hoitokodissa
asuvasta äidistä Rubysta.

Ellielle kuuluvia tavaroita,
mitkä hänellä oli kadotessaan.Löytöpaikalta löytyy
myös jäänteitä luista, jotka
kuuluvat Ellielle.

Vuosien ajan hän oli kuitenkin pysynyt lähellä kotia
siltä varalta, että Ellie taas
palaisi. Vuosien ajan hän
nuuhki ilmaa heti etuovella,
kun hän tuli kotiin joltain
pikaiselta pyrähdykseltä. Hän
haki kadonneen tyttärensä
tuoksua.

Ja nyt Ellie oli kuollut. Hänen viimeinen oljenkorsi oli
viety. Laurel oli yksin. Hänen perheensä oli hajonnut.
Hänellä ei ollut mitään. Ei
yhtään mitään.
Kunnes eräänä päivänä,
kuukausi Ellien hautajaisten
jälkeen, Laurel tapasi Floydin.

Poliisit lopettavat etsinnät
kahden vuoden jälkeen katoamisesta tuloksettomina.
Yllättäen kymmenen vuoden jälkeen poliisi ilmoittaa
löytäneensä jotain, jonka
arvelee kuuluvan Ellielle.
Löytöpaikalta löytyy

Laurel rakastuu Floydiin
ja aloittaa suhteen monen
surullisen vuoden jälkeen.
Hän tapaa myös Floydin tyttäret Sara-Jaden ja
Poppyn. Laurenista Poppy
muistuttaa kovasti hänen
kadonnutta tytärtään. Sa-

man huomaavat myös muut
Laurenin perheenjäsenet
heidän tavatessaan.
¨Vau¨ hän sanoo lopulta. ¨Anteeksi. Sinä näytät...¨ Mutta
hän ei sano sitä ääneen. Hän
ei sano: Sinä näytät ihan
kadonneelta tyttäreltäni...
tuo hymykuoppa, leveä otsa,
raskasluomiset silmät, tapa
kallistaa päätäsi sivulle tuolla
tavalla, kun yrität miettiä,
mitä toinen parhaillaan
ajattelee. Sen sijaan hän
sanoo:¨Sinä muistutat erästä
tyttöä. Anteeksi!¨
Kirjassa edetään nykyajassa
ja menneessä, kuten Ellien
elämässä sekä Floydin ja
hänen edesmenneen puolisonsa Noellen. Yllättäviä
käänteitä tapahtuu koko ajan

kirjan tarinan edetessä. Lop- Eihän tätä kirjaa malttanut
pua kohti tapahtumat vaan lopettaa kesken.
tiivistyvät kohti yllättävää
loppuratkaisua. Suosittelen
kirjaa jännityksen ystäville.
Eira Someroja

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 6.3. klo 13-15 Lautapelimaratoni. Erilaisiin peleihin tutustumista eri pöydissä. Mukana mm: Skip-Bo, Rummikub,
Afrikantähti. Voit myös ottaa oman pelin mukaan ja opettaa
muille!
Ti 10.3. klo 13-15 Seniorineuvonta. Sairaanhoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta, Ppky Kallio
Ti 10.3. klo 16 Vapaaehtoisten kk-kahvit: Ystäväpalvelu.
Ottakaa mukaan tammi-helmikuun raportit. klo 17 Vapaaehtoisten kk-kahvit: KAIKKI. Aloitellaan kaffilla klo 17
– tervetuloa mukaan!
To 12.3. klo 10 LUONTOAIHEISET Sippe -hyvinvointikutsut.
Jutellaan ja pohditaan osallistujien kanssa aihetta: "Nykyajan
haasteita ikäihmisten luontosuhteessa". Suunnitellaan sisältöjen
aiheita seuraaville kerroille. Kutsujen emäntinä Aino ja Iiris.
Tule mukaan! Klo 12 HUOM! Tänään ei poikkeuksellisesti
ompeluseuraa. Klo 13 DIGI, älylaite! -opastus Tuokiotuvalla.
Ilmoittaudu ennakkoon tuvalla. Klo 13 Vähäkangas-Pylvään
SenioriKahvila Pylvään kylätalolla: Tule muistelemaan ja
tarinoimaan kylän historiasta (alustus aiheeseen). Tervetuloa!
Pe 13.3. klo 13 Mikä on EU:n Vammaiskortti? Vammaiskortti
on oiva tapa osoittaa, että tarvitset apua tai tukea. Ylivieskan
Vammaisneuvoston pj Veikko Somero kertoo kortista ja muista
vammaispalveluista. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!
Ma 16.3. klo 16 Lukupiiri tuvalla, kaikki kirjallisuuden ystävät
tervetuloa mukaan! Aiheena luonto.

To 19.3. klo 18 KEVÄTTÄ ILMASSA! Kevään ja kesän uusia
lankoja sekä ideoita. Vieraana Riitta Mäkynen Ylivieskan
Kotikutomosta vinkkaamassa ja ideoimassa! Lämpimästi
tervetuloa!
Tapaamisiin Tuokiotuvalla, kylillä ja SenioriKahviloissa, tervetuloa!

Ylivieskan eläkeläiset ry
Kevätkokous Lounatuulessa ke 18.3. alkaen
klo 12 Muistiluotsin luennolla. Tervetuloa!

Keskustan Ylivieskan
paikallisyhdistys ry
Keskustan Ylivieskan paikallisyhdistys ry:n sääntömääräinen
vuosikokous torstaina 19.3. klo 19 keskustan toimistolla,
Juurikoskenkatu 6. Tervetuloa!

Suomen Keskustan
Pohjoinen paikallisyhdistys

Suomenselän Muisti ry
Aivohoitola ma 9.3 klo 13.00 Ylivieskassa, OmaisOivan tiloissa, Saviselkä 1 ja pe 13.3 klo 13.00 Alavieskassa, kirjaston
kokoustiloissa.
Aivohoitolassa tarjolla Vaali aivojasi -luento, aivojumppaa ja
kahvit. Tilaisuus on maksuton. Lisätietoja puh. 040 553 2548.
Yhteistyössä Ppky Kallio sekä Jokilaaksojen omaishoitajat
ja läheiset ry

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

Polttopuut edullisesti Ou- Vuokrataan lämmin halli/
laisista, myös toimitusmah- varastotila 49m2 390€/
dollisuus p. 040 829 0494. kk. WC ja siivouskomero.
Peruslämpö sis. vuokraan.
Peiliovi ruskea 75 x 190 Tiedustelut 045 128 7417.
Pohjois-Pohjanmaan
hinta 12€. Peiliovi valkoinen
kesäyliopisto
85x 190 hinta 15€.Vara- Heti vapaa parvekkeellinen
2
Ikääntyvien yliopiston luento ikääntyville ja muille kiinnostu- vuode 8 €. Vanha Singer kerrostaloyksiö 28.5m
neille, Akustiikassa, Koulukatu 2. 11.3.2020 klo 14.00-16.00 ompelukone kulmilla hinta ydinkeskustasta As Oy
Suomen aluekehityksen koko kuva. Aluetieteen emerituspro- 18 €. Puh. 045 664 6488. Iso-Pietari. Vuokra 445e/
fessori Hannu Katajamäki, Vaasan yliopisto
kk +vesi 20 €/kk/hlö ja
Ikääntyville vapaa pääsy! Tervetuloa!
käyttösähkö (kaukolämpö). Mukava ja rauhallinen taloyhtiö, jossa asuu
paljon eläkeläisiä. Yhden
Ylivieskan Latu
kuukauden takuuvuokra. Huoneisto maalataan/
Avantouinti Kekalla (Isokankaan metsätie 232) sauna
tapetoidaan ennen muutlämpimänä sunnuntaisin klo 12-17. Hinta yli 16-vuotiailta
toa. P. 044 555 4264. Reilu
3,- €. Tervetuloa nauttimaan talviuinnista. Ylivieskan Latu,
Niemelänkylän kyläyhdistys ja Ylivieskan nuorisotoimi.
vuokraisäntä
Vuosikokous Juurakossa su 15.3.2020 klo 18. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Ilmoitus
Vieskan
Viikossa
huomataan!

Viihde
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7. Litium.
8. Herman Melville vuonna
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Ristikoiden vastaukset sivulla 6.

Yhteystiedot
Postiosoite:

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

Etusivu
Sisäsivut
Takasivu

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

Puhelin:

040 5300 600 (klo 10-17)

Järjestöpalsta

20 €/kerta

Sähköposti:

toimitus@vieskanviikko.fi

Rivi-ilmoitukset Ilmaiset yksityishenkilöille

Materiaalin
toimitus:

Marko Virkkula
ilmoitukset@vieskanviikko.fi

Internet:

www.vieskanviikko.fi

Päätoimittaja:

Sitoutumaton kaupunkilehti
Ilmestyy keskiviikkoisin
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Tekniset tiedot
Jakelu:
Painos:
Painopaikka

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

Ilmestymispäivä: Parillisten viikkojen keskiviikko. Materiaali viimeistään
ilmestymispäivää edeltävänä
maanantaina.
Formaatti:

6-palstainen tabloid,
palstan leveys 40 mm,
palstaväli 4 mm.
Painoalan korkeus 360 mm.

Julkaisija:

Angelina Trading Oy, Ylivieska

Lehti ei vastaa tilaamatta lähetetyn aineiston säilyttämisestä eikä palauttamisesta. Lehden vastuu ilmoituksessa
mahdollisesti olleesta virheestä rajoittuu ilmoitushintaan.
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TI!
E
H
SOITA

NYT VAPAUTUMASSA

harrastetila/toimitila Pilaritieltä!
41,0 m² tai 82,2 m².

LASTEN HIIHTOKILPAILUT
La 19.3
klo: 18 alkaen

p. 0400 561 539

Varaosat, huollot ja korjaukset
kaikkiin automerkkeihin!
Maaliskuun

Huollon aukioloaikoja
pidennetty!

7:00–17:00

Alavieska

tarjous

Öljynvaihdon
loppusummasta

-20%

tarjous ei koske öljynvaiHtoja asiakkaan
oMilla öljyillä tai suodattiMella

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

KOKO
ULKOIL PERHEEN
U
LIIKUN TAPAHTUMA
T
LADUL AKESKUKSE
N
LA YLI
VIESKA
SSA
KÄY ILMOITTAUTUMASSA MUKAAN:
autolle.com/tapahtuma
ENNAKKOILMOITTATUMISET:
viimeistään su 15.3

Lauantaina
7.3.2020

LAPSILLE

MOOTTORIKELKKA

SEKÄ MÖNKKÄRIRATA

Liput 10 €
Showtime klo 23

Hiihtokilpailun sarjat ovat:
- Tytöt/Pojat 2016 tai myöh. synt. 0,2 km
- T/P 2014-2015 0,3 km
- T/P 2012-2013 0,5 km
- T/P 2010-2011 1,0 km
- T/P 2008-2009 2,0 km
- T/P 2006-2007 2,0 km
- Erityistukea tarvitsevat lapset 0,15 km

Keskustie 4,
Alavieska
041 318 8316

Y L I V I E S KA N
K AUP U N G I N K I R J A S TO
KIRJASTON MAALISKUUTA
Digiklinikka ke 11.3. ja 18.3. klo 13-15. Tukea
sähköisten palvelujen ja laitteiden käyttöön maksutta, ei
ennakkoilmoittautumista. Oma laite mukaan. Opastajana
Sami Vuolteenaho, Aikuisten digitaidot –hanke.
Kirjallisuuspiiri to 12.3. klo 18. Maaliskuun kirja Jevgeni
Vodolazkin: Lentäjä. Kirjoja lainattavissa, kaikki tervetulleita
mukaan.
Lukulemmikki Fanni la 21.3. klo 12-13.
Varaa lukuaika puh. 044-4294 271.
Medialukutaitoa ja digisanastoa ke 25.3. klo 13-15.
Selain, www, tietoturva, sovellus, päivittäminen?
Digikeskiviik@n tietoisku, Minna Koirikivi.
Puukkonäyttely 20.3. saakka. Inkeri Häivälän, Margit
Verronen-Haapakosken ja Tapio Haapakosken tekemiä
puukkoja.
Satutunnit tiistaisin klo 18.15. Satutätinä Paula Junttila.
AVOINNA
ma, ti, to ja pe klo 12-20
ke klo 10-18
la klo 10-15
Omatoimilehtisali ma-pe klo 8-20, la-su klo 8-18.
Tervetuloa kirjastoon!

www.vieskanviikko.fi

 Sälekaihtimet
Sälekaihtimet
 Hyönteissuojat
Hyönteissuojat
 Parvekekaihtimet
Parvekekaihtimet

 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

a
n
e
s
ouk

j .2020)
r
a
t
ajais a 29.2-7.3

Av (voimass

Ilmastointilaite
TELAIR SILENT
7400H
asennettuna 1850€
(ovh 2200€)
Tuttu mies
uusissa tiloissa
Vieskan Caravanhuolto Oy
Jokiniittytie 35
84540 YLIVIESKA

AVOINNA
MA-PE 9-17
huolto@vieskancaravanhuolto.fi
050-3834455/Pasi Isokoski

