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Myymälämessut 11-12.2

Huom! Olemme
poikkeuksellisesti avoinna myös
12.2. sunnuntaina klo 12-16!

Pihallamme
esittelyssä
VALMISSAUNA

Sisä 20
REMONTTIMAALI 9 L

Laaja valikoima
VINYYLILANKKUJA

5,4 m² 2,64 m x 2,3 m,
höylähirsi 70 x 135 mm. Sauna
toimitetaan valmiiksi kasattuna
ja löylyvalmiudessa.

Puolihimmeä, vesiohenteinen,
akrylaattia sisältävä
dispersiomaali seiniin ja
-kattoihin kuivissa sisätiloissa.
Väri valkoinen, sävytettävissä
värikarttojen vaaleisiin väreihin.
500962991

Vinyylilankku on helppo asentaa
ilman liimaa tai erityistyökaluja.
Sopii useimmiten myös vanhan
lattian päälle.

Hinta alkaen

8900€

+ rahti

4990

+ sävytys

Kahvi- ja
makkaratarjoilu
la-su!

Mondex Pipe C
KIUAS 6,6 kW

SEINÄLAATTA
Kide 25x40
Valkoinen mattalasitteinen seinälaatta.
Saatavana myös
kiiltävänä. 1 m²/pkt.
500753684, 500734900

890
/m²

Kiuaskivet kaupan
päälle! N. 80 kg

279€

Myymälämessut
Ka

ilu

Kärkkäisellä

hv

itarjo

Kettukallionkatu 1, 84100 YLIVIESKA, (08) 410 9300
Palvelemme: ma-pe 7.30-18, la 9-15, su suljettu

Ylivieska 11-12.2.

lauantaista sunnuntaihin

Paljo
n
huipp
tarjou uksia!

LIIKUNTAKESKUKSESSA
VOIT HARRASTAA mm.
•
•
•
•
•
•
•
•

UINTI
KEILAILU
SULKAPALLO
TENNIS
SQUASH
SEINÄKIIPEILY
SISÄCURLING
ROLLER DERBY

•
•
•
•
•
•
•

VESIJUMPAT
VESIJUOKSU
LENTOPALLO
KORIPALLO
FUTSAL
RACQUETBALL
+paljon muuta
mukavaa!

UIMAHALLI

ma-to 14–21
pe 14–20
la 14–18
su sulj.

Aamu-uinnit

KEILAHALLI

ma-to 14–21
pe 14–22
la 12–18
su 11–17

Hohtokeilaus

ke ja pe
klo 6.30–8.30

pe klo 18–22
la klo 16–18

27.1. ja 24.2.
klo 19.30–21.30

su klo 13–17

Iltakynttiläuinnit

Perhekeilaus

Aamukynttiläuinnit

13.1. ja 10.2. klo 6.30-8.30

Katso jäähallin yleisövuorot sekä
latujen ja ulkojäiden tilanteet
www.ylivieska.fi/liikuntapalvelut

Närhitie 2, Ylivieska 044 4294 472 • ylivieska.fi

YLIVIESKAN KULTTUURIKESKUS

Messutarjouksena
työtasot veloituksetta

Trend-liukuovet
ja -kaapistot –20 %

Sisustussuunnittelija Iida Nivala
käytössänne veloituksetta
MYYMÄLÄ

Kärkkäinen, Ylivieska

TEHDAS

Tasangontie 19, Ylivieska
p. 08 420 040
www.sievinkeittio.fi

AKUSTIIKKA

KIRJAMESSUT LA 11.2. klo 10 –14

Kirjamyyntiä, kirjaesittelyitä ja musiikkia. • Kirjakahvila palvelee tilaisuuden
ajan. • Vapaa pääsy! Tervetuloa! Yhteistyössä Ylivieskan kirjastotoimen kanssa.
• Klo 10 Kirjailija Tapio Helander – haastattelijana Arja Nevanperä kaupunginkirjastolta
• Klo 11 Taiteilija Kari Holman esitelmä Pohjois-Suomalaisia kirkkoja
• Klo 12 Kirjailija Pekka Jaatinen – haastattelijana Marita Hietasaari kaupunginkirjastolta
• Klo 13 Näyttelijä Martti Suosalo – haastattelijana Karoliina Krook, YTY-teatteri
LA 11.2. klo 18 NELJÄ PIENTÄ ANNOSTA Martti Suosalo, Iiro Rantala ja
Lotta Kuusisto • Liput 28 € ennakko, 30 € ovelta. Ryhmät 25 € väh. 20 henkilöä.
Esityksessä ei ole väliaikaa. Kahvila ja ravintola palvelevat ennen tapahtumaa klo 18 alkaen.
Lunasta lippusi Akustiikan lipunmyynnistä tai Lipputoimistosta
www.lipputoimisto.fi. Lipunmyynti avoinna ma–pe 12–19 ja
la 12–15, Koulukatu 2 B, p. 044 4294 545.
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Nimipäivät

Pääkirjoitus

O

len usein miettinyt että kuinka
moni lukee pääkirjoituksen. Se on kysymys johon ei ole tarkkaa
vastausta. Nyt kuitenkin
kirjoitan sitä, voihan olla
että ainakin ensimmäisen
muutama lukee. Ainakin
pätevän sivuntaittajan
luulisi lukevan.
HHH
Niin, tässä se nyt sitten
on meidän ylivieskalaisten
käsissä, kotiin kannettuna,
mikäli kusti on polkenut.
Itse aloitin lehtiurani
jo kuusivuotiaana, ensimäisen julkaisun nimi
oli "Kesäuutisia". Sen
painosmäärä oli yksi,
mutta tein julkaisusta
myös toisen painoksen.

Myös sen painosmäärä
oli yksi, molemmissa sivumäärä oli neljä. Useita
eri lehtiä myöhemmin,
kymmenvuotiaana lehteni
nimi oli "Hevosenkenkä", kuvan näette tässä
alempana. Siinä oli 16
sivua: sisällysluettelo, kirja-arvosteluja, sarjakuva,
kilpailu jne, rakenne kuin
oikeassa lehdessä. Takakannessa mainostettiin
hellyttävästi seuraavan
lehden olevan nimeltään
"Kissantassu". Se oli tehty
täydestä sydämestä uskolliselle tilaajalle, omalle
äidille. Lehti oli kyllä
tehty kuvitteelliseenkin
myyntiin: takakannessa oli
kehoitus ostaa joulukuun
erikoisnumero ennakkoon
yhden markan hintaan,
normaalihinnan ollessa kaksi markkaa.
Ilmeisesti lehtityö ei
tuolloin koululaisena
lyönyt leiville, kun
en suunnannutkaan
opiskelujani ja
uraani lehtialalle.
HHH
Nyt siis vuosikymmeniä(!)
myöhemmin
routa on ajanut
porsaan kotiin ja

olen palannut useiden
suomalaisten kaupunkien
ja ulkomailla vietettyjen pitkien ajanjaksojen
jälkeen takaisin tänne
Ylivieskaan. Kirjoittamaan Ylivieskasta ylivieskalaisille. Toivottavasti
olen saanut ammennettua
näkemyksiä ja kokemuksia
mailta ja mannuilta ja
pystyn tuomaan jotain
raikasta omaan kaupunkiimme.
HHH
Täällä elämme me, ja vain
meidän intressimme on
tehdä Ylivieskasta meille
hyvä paikka. Toki tehtävämme on myös toivottaa
tervetulleeksi ympäristökunnista tulevat sekä
muut matkaajat ja näyttää
heille että me olemme
ansainneet paikkamme
maakunnan keskuksena. Suurimmalla osalla
parkkipaikoista näyttää
olevan vielä tilaa monelle, tosin ei ihan oven
vierestä ellei ole liikkeellä
polkupyörällä. Itse usein
olen, joten kuulun niihin
etuoikeutettuihin jotka
saavat parkkeerata lähes
oven viereen. Suosittelen
muillekin, pyöräliikkeistä
löytyy vielä nastarenkaita.

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

N

nettikommentteja. Ihmiset lukivat niitä hämmentyneinä ja järkyttyneinä.
Missiä haukuttiin kaikella
mahdollisella. Yksi satunnaisista ihmisistä ei
pystynyt sanomaan kirjoitettuja kommentteja.
Täysin tyrmistynyt.
Netissä on helppo
sanoa asioita ääneen.
Liiankin helppo. Nykyään kaikki on tehty
niin helpoksi ja käteväksi.

Perjantai 10.2. (vk 6): Elina, Ella, Ellen, Elna
Lauantai 11.2: Iisa, Isabella, Talvikki
Sunnuntai 12.2: Elma, Elmi
3. sunnuntai ennen paastonaikaa
Maanantai 13.2. (vk 7): Sulo, Sulho
Tiistai 14.2: Tino, Voitto, Valentin
Ystävänpäivä
Keskiviikko 15.2: Sipi, Sippo
Torstai 16.2: Kai

Aurinko

Aurinko nousee klo 8:33 ja laskee klo 16:40.

Jokirannan keittiön ruokalista
Haluan vielä kiittää tiimiäni, ilman teitä tätä ei
koskaan olisi syntynyt
varsinkaan näin tiukalla
aikataululla. Samoin suuret kiitokset saavat kaikki
yhteistyökumppanit eli te,
jotka ostamalla ilmoitustilaa mahdollistitte tämän
julkaisun tuottamisen
ylivieskalaisille. Ja sinä,
arvon lukija, olet tärkein
lenkki, jolle tätä lehteä
tehdään. Kiitos ajastasi!
HHH
Mikäli sinulla heräsi jotain ajatuksia, joita haluaisit minulle kertoa, voit
lähettää sähköpostia tai
palautetta verkkosivujemme kautta.

Kuutamolla
e "käski" minun
kirjoittaa ja minähän aloitin
heti. Näin ensimmäisenä
tekstinäni ja mielipiteenäni halusin kirjoittaa
nettikiusaamisesta, koska
se on lähellä sydäntä.
Katsoin Facebookin Kioski-ryhmästä videon, jossa
pyydettiin satunnaisia
ihmisiä lukemaan Miss
Helsinki Sephora Ikalaballe hänestä kirjoitettuja

Päivyri

Perjantai: Nakkikeitto, kasvispalat, pehmeä
leipä.
Maanantai: Sotkamolainen kalakeitto, suolakurkku, pehmeä leipä.
Tiistai: Broilernuggetit, riisi, lämmin currykastike, raejuusto-porkkanaraaste.
Keskiviikko: Ohrapuuro, soppa, leikkele.
Torstai: Maksalaatikko, perunat, kaali-kurkku-melonisalaatti, puolukkasose.

Ateriapalvelun ruokalista

Perjantai: Stroganoff, perunat, porkkanaraaste, raparperikiisseli.
Lauantai: Nakit, perunamuusi, kermakastike,
perunasalaatti, mustikkapuuro.
Sunnuntai: Lohikiusaus, punajuurisuikaleet,
luumukiisseli.
Maanantai: Broileripyörykät, perunat, kastike,
kukkakaali-retiisi-persikkasalaatti, kuningatarkiisseli.
Tiistai: Jauhelihakeitto, juusto, vispipuuro.
Keskiviikko: Uunimakkara, perunasose, kastike, porkkana-raejuustosalaatti, mangokiisseli.
Torstai: Naudanlihapata, perunat, melonisalaatti, maitokiisseli.

Kuka mitä häh?
Hetkessä voi tapahtua
mitä vain: pahoittaa toisen
mielen, riitaantua, laittaa
kuvia, joista nousee kohu,
kirjoittaa tekstiä, joka
muuttaa täysin toisen elämän. Mutta onneksi myös
niitä positiivisiakin asioita
löytyy: uusia tuttavia,
vanhoihin tuttaviin saa
yhteyttä, nettikirpputorit
(näihin olen hurahtanut
täysin!) ja onhan näitä!
Miettikää ihmiset mitä

kirjoitatte. Ollaan hyviä
toisillemme, jos toisen
naama ei miellytä, ei sitä
tarvitse ääneen sanoa,
kaikkien kanssa ei voi
tulla toimeen. En tule
minäkään!
Toivotan kaikille ihanaa ensimmäistä lukuhetkeä uuden lehtemme
parissa!
Neiti Kuutamo

1. Kuka on veistänyt Helsingin Postitalon
edessä olevan Mannerheimin ratsastajapatsaan?
2. Mihin veriryhmään kuuluvalle henkilölle
voidaan antaa mitä verta tahansa?
3. Mikä ylioppilaskirjoitusten arvosana tarkoittaa suomeksi ” mielihyvin hyväksytään”?
4. Mikä on pinta-alaltaan suurin: Singapore,
Gibraltar, Hongkong vai Macao?
5. Kuka ohjasi vuonna 1955 elokuvan Nuori
kapinallinen?
Vastaukset sivulla 11

Löydät meidät
myös Facebookista
facebook.com/vieskanviikko

Kerro juttuvihjeesi
osoitteessa
www.vieskanviikko.fi

Lyhyesti

Ystävänpäivän Yllätyksiä
Tuokiotuvalla
Perinteisesti Tuokiotuvalla muistetaan ystäviä
muutoinkin kuin ensi
tiistaina, jolloin on ystävänpäivän aika.
Vaikka toisista välittäminen ja ystävän ilahduttaminen kuuluu toki
tuvan arkeen olennaisesti
vuoden muinakin päivinä. Siitä vihjaa jo vähän
toiminnan kuvauskin:

"Tutuksi Tuokiotuvalla
- virtaa, välittämistä ja
vertaistukea."
Tiistai aloitetaan klo
10 Ainin tuolijumpalla
ja laitetaan veri kiertämään. Tämä hellävarainen
liikunta tapahtuu istuen
ja sopii mainiosti kaikille.
Keskipäivällä kuunnellaan
musiikkia ja arvioidaan
kuultua, kun vuorossa

on levyraati.
Iltapäivällä etsitään
ilon aiheita arkeen ja
vaihdetaan kokemuksia ja
vinkkejä otsikolla "Valon
pisaroita".
Myös seniorineuvonta
mahtuu päivään eli sairaanhoitajan vastaanotto
on klo 13-15 ilman ajanvarausta.
Lisäksi luvassa on pik-

Rakenna-Sisusta-Asu -messut
Ylivieskassa viikonloppuna

ku yllätyksiä kävijöille
pitkin päivää kahvittelun
lomassa.
Tuokiotuvan väki
toivottaa kaikki tervetulleeksi, sekä pyytää
piipahtamaan ja tapaamaan muita. Tupa sijaitsee
osoitteessa Lukkarinkatu
1 ja on avoinna klo 9-16.

Superviikonloppu
Kamppailukeskuksessa
Vieskan Kamppailukeskuksessa Suopellontiellä
järjestetään maaliskuun
ensimmäisenä viikonloppuna 4.-3.3. aseellisen
kamppailun superviikonloppu.
Viikonloppuna käydään läpi "Weapons
Combat Escrima" sekä
"Historical Weapons Combat" -lajien ensimmäisen

oppilasasteen tekniikat.
Aiempi kokemus lajeihin
ei siis ole välttämätöntä.
Opettajana lajeihin
toimii suurmestari Lars
Lind Kööpenhaminasta.
Escrima on terä- ja
lyömäaseisiin keskittyvä
kamppailulaji. Harjoittelu aloitetaan yhdellä
kepillä ja etenee kahden
kepin kautta teräaseisiin

Sutta ja sekundaa

ja sauvaan. Eripituisia ja
-painoisia aseita opetellaan käyttämään samojen
perusperiaatteiden mukaisesti, joten tekniikat
ovat helposti siirrettävissä
aseesta toiseen.
Escrima on osa suurmestari Lars Lindin kehittämä lyömä- ja teräasejärjestelmää Weapons
Combat Systems, jonka

muut osa-alueet ovat keskiaikaiseen saksalaiseen
miekkailuun keskittyvä Historical Weapons
Combat sekä wingtsunin
perinteiset aseet kattava
Wing Tsun Weapons
Combat.
Lisätietoja tapahtumasta löytyy Kamppailukeskuksen sivuilta www.
kamppailukeskus.com.

Tulevana viikonloppuna 11.-12.2. Ylivieskan
urheilutalolla järjestetään Rakenna-Sisusta-Asu
-messut. Messuilla nähdään paljon alan tietoiskuja
ja työnäytöksiä, joita juontaa Laura Ruohola.
Lauantaina käydään Junnutimpuri-kisa opettaja Juha Torvikosken johdolla. Sunnuntaina
paikalla nähdään kauppaneuvos Jethro Rostedt.
Näytteilleasettajia paikalle mahtuu noin sata.

Penkkaripäivä torstaina

Perinteinen penkkaripäivä käynnistyy 16.2.
klo 9:45 tapahtumalla lukion liikuntasalissa,
ja ruokailun sekä abien ryhmäkuvan jälkeen
kiertoajelulle lähdetään klo 12 Rahkolan koulun
kautta Kiviojan ja Katajan koululle. Klo 13 alkaen
vuorossa on Päivärinnan, Niemelän, Rannan ja
Jokirannan koulun jälkeen perinteinen pulpetin
poltto vanhalla torilla klo 13:50. Perjantaina
vuorossa on Wanhojen tanssit Jokirannan koulun
liikuntasalissa, yleisöesitykset klo 11:45 ja 12:45.

Liikenneturvallisuuspalkinto
Ylivieskaan

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuusryhmä myönsi vuoden 2016 liikenneturvallisuuspalkinnon Ylivieskan kaupungin
liikenneturvallisuusryhmälle. Esimerkkinä
toiminnasta mainittiin koulutoimen aktiivinen
osallistuminen liikenneturvallisuustyöhön muun
muassa Sinä teet suojatien -kampanjan kautta.

Kuin feenixlintu...
Susirajalta ouuuuuu,
elikkäs tervehdys,
hyvä lukija!
Kuin feenixlintu tupsahti Vieskan Viikko postiluukustasi
ihmeteltäväksesi ja äimisteltäväksi, hyvä lukija.
Kaksikymmentä vuotta on
toki pitkä aika, ja paljon Kalajoessa vettä ehti virrata, että ennen
kuin tämä ihmeellinen ”jälleensyntymä” pääsi tapahtumaan.
”Rinnuksilta ne syömisensä
löytää”, sanoisi Ryystönperän
Reeti, tuo rapiat sata vuotta
elämää nähnyt taulakääpä,

SepeSuden henkinen mentori,
jonka ote sahtituopista ei ole
kirvonnut. Turmiota ja synkkää
loppua tihkuvista ennusteluista
huolimatta.
Monelle Vieskan Viikon
uustuleminen saattaa olla yllätys, ikäväkin, mutta mitäpä
sillä on väliä. Aika aikansa
kutakin, sano entinen, oliko
se nyt pässi.
Mistä moinen ilmiö sitten
kumpuaa? Kuluneiden kahdenkymmenen vuoden aikana
mediaympäristö on kokenut
perinpohjaisen mullistuksen,
jopa pyllistyksen, etten sanoisi.
Perinteiset tiedotusvälineet ovat

saaneet rinnalleen monimuotoisen sosiaalisen median, jonka
onkin osoittautunut monelle
taholle melkomoiseksi inhoa,
pelkoa, kauhuakin nostattavaksi
haastajaksi. Kehitys kun ei ole
kehittynyt eikä edistys edistynyt
niiden nuottien mukaan, joita
yhä keskittyvämpi nk. valtamedia taannoin hahmotteli.
Yllätyksiä, voittoja, tappioita
ja epätietoisuutta, hämmingistä
puhumattakaan, on ilma nyt
sakeanaan.
Eräs mediamylläkässä taka-alalle jääneistä teemoista on
paikallisuus. Juuri tähän saumaan uudistunut Vieskan Viik-

ko aikoo nyt tarttua: globaali
härdelli tarvitsee rinnalleen
vahvaa, raikasta paikallismediaa,
joka kertoo lukijoilleen heille
tärkeistä paikallisasioista, tekee
johtopäätöksiä, taustoittaa, uutisoi ihmisistä ja tapahtumista
leikkimielisyyttä unohtamatta.
Paikallisuus ei merkitse nurkkakuntaisuutta, ympäröivän
maailman pois sulkemista,
oravanpesään piiloutumista.
Isot maailman asiat ja valtakunnalliset päätökset saavuttavat
paikallistason ennemmin tai
myöhemmin, aina, ja vaikuttavat itse kunkin elämään
kouriintuntuvasti. Juuri näistä

asioista, mutta paikallisen ihmisen kannalta tarkasteltuna,
haluaa Vieskan Viikko lukijoilleen kertoa. Toinen tärkeä
lähtökohta paikallisjulkaisun
tekemisessä on vuorovaikutus,
siis se, että lukijoiden ja julkaisun tekijöiden välillä on hyvä,
toimiva ja tuloksia tuottava
keskusteluyhteys.
SepeSusi toivottaakin uusille
yrittäjille onnea ja voimia ryhtymyksessään. Niitä tarvitaan.
Tässä asiassa te, hyvät lukijat,
olette avainasemassa!
SepeSusi
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Kuin ulkomailla Ylivieskassa

Ruokaravintola Valoon
tavoitteisiin pääseminen
edellyttää pitkäjänteisyyttä. Varsinkin kun haluaa
tehdä asiat mahdollisimman hyvin.
Työlle omistautuminen näkyy myös siinä,
että pitsapohjaa ja juuri
oikeanlaista paistotapaa
Erhan kehitteli puolen
vuoden ajan.
- Ennen en olisi arvannut, että minusta voi
tulla pitsamestari, mutta
nyt moni asiakas sanoo,
että pitsani on Ylivieskan
paras, Erhan iloitsee.

Valoon-ravintola avasi ovensa Ylivieskan keskustassa vuodenvaihteessa. Ravintolan omistaja
Erhan muutti Istanbulista Ylivieskaan kuusi vuotta sitten ja haluaa tarjota ylivieskalaisille hyvän
ruoan lisäksi hyvää mieltä.

Ideoita ja
intohimoa
Kun astuu ravintolaan
sisään, tuntuu kuin olisi ulkomaanmatkalla.
Hämärässä paikassa soi
turkkilainen listamusiikki. Kierrättämällä ja itse
nikkaroimalla koottu
sisustus on raikkaalla
tavalla eksoottinen. Kuten
nettisivullakin luvattiin,
tänne voisi tulla viihtymään vaikkei ole edes
nälkä.
Ruokalistalla erikoisuus
on turkkilainen Guvec, jo-

hon monet ylivieskalaiset
ovat ihastuneet ja jota on
piakkoin saatavana myös
lounasaikaan.
- On mukavaa, kun
ihmiset tulevat rohkeasti
kokeilemaan uutta, Erhan
kiittelee ylivieskalaisia.

Haasteista
onnistumisiin
Erilaisia ruokia Erhan
testasi jo aiemmin samalla paikalla toimineen
Ravintola 77:n aikana,
jota Erhan itse kutsuu
”kouluksi”.
- Istanbulissa olin

ammattikoripalloilija,
minulla ei ollut muuta ammattia, kun tulin
Suomeen. Mutta menin
työharjoitteluun pitseriaan ja opin siellä ravin-

tolatyötä, Erhan kertoo.
Ravintola-ala olikin oikea
suunta intohimoiselle
ruoanlaittajalle.
Oman ravintolan pyörittäminen toi kuitenkin

monia uusia haasteita.
Yrittäjyyteen liittyvä vapaa-ajan vähyys tuntui
aluksi raskaalta. Mutta
kaiken sen Erhan otti
oppimiskokemuksena,

Itse tehtyä ja
kotimaista
Erhan valmistaa lihat itse,
hampurilaisissakaan ei
käytetä valmiita pihvejä.
Myös lihan alkuperä on

Perjantai 10.2.2017
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Päivän sana
Perjantaina, 10.02.2017
Ps. 37:1-2
Älä kiivastu pahantekijöille,
älä kadehdi väärintekijöitä.
He kuihtuvat hetkessä niin kuin ruoho,
lakastuvat kuin kedon vehreys.
Valoon-ravintola sijaitsee Ylivieskan ydinkeskustassa Rautatiekadulla.
tärkeä. Kebabiksi on valittu puhtaasti kotimainen
vaihtoehto.
Valmistustavat on
suunniteltu siten, että
hävikkiä ei tule juuri lainkaan. Periaattellisista
syistä Erhan ei halua
heittää ruokaa roskiin.
- Toivon, että ihmiset
ymmärtävät, että tämä
ei ole pitseria eikä pikaruokala, Erhan sanoo.
Joskin myös siihen on
satsattu, että listalla olevat annokset on nopea
valmistaa. Mutta jos asiakkaalla ei ole kiire, voi
kysyä myös vaihtoehtoja
listan ulkopuolelta. Myös
erikoisruokavalioisille
löytyy valinnanvaraa.
Tärkeää on, että asiakas
on tyytyväinen.
- Ravintolassa on takuu. Jos annoksessa on vikaa, saat uuden annoksen
tai rahat takaisin, Erhan
huomauttaa

Uusi elämä
Suomessa
Erhan kertoo viihtyvänsä
Suomessa, koska ihmiset
ovat rehellisiä ja valtio
toimii hyvin. Mutta etelän
aurinkoa on joskus ikävä.
- Haluan tehdä ihmiset
iloiseksi, Erhan toteaa,
kun tarjoilee asiakkaille
yllätysmaistiaisia. Asiakkaiden palvelu sujuu

luonnostaan, kun on positiivinen mieli.
Aurinkoinen elämänasenne valaisee pimeinä
vuodenaikoina. Erhan
rakastaakin Suomen talvea, etenkin jos on juuri
satanut lunta.

Uusia
palveluita, uusia
työpaikkoja
Suunnitelmissa on palkata työntekijöitä, mikä
auttaa paitsi asiakkaiden
palvelussa, myös helpottaa
yrittäjän jaksamista.
Toisinaan keittiössä
häärii jo apuna afganistanilainen nuorukainen,
jolle Erhan opettaa ravintolatyötä. Lounasajoiksi
apuun on tulossa suomalainen nuori ammattilainen. Erhan toivoo
voivansa auttaa muitakin
nuoria työllistymään alalle
tai perustamaan omia
ravintoloita.
- Esimerkiksi kotiinkuljetus olisi työtä, mitä
voisin tarjota ylivieskalaisille nuorille. Mielelläni
kuulisinkin, haluaisivatko
ylivieskalaiset kotiinkuljetuspalvelua.
Valoon voikin mennä juttelemaan kaikista
asioista tai ottaa yhteyttä
Facebookissa tai nettisivulla. Menu ja aukioloajat
löytyvät myös sieltä.

Kirkkotalakoot
Tulossa
Ylivieskan seudun musiikkiopiston konsertit Ylivieskan Kirkkotalakoiden hyväksi
• Reisjärvellä Niemenkartanon koulussa su
26.2. klo 15, vapaaehtoinen ohjelmamaksu.
• Pyhäjoen seurakuntasalissa pe 17.3. klo
19, vapaaehtoinen ohjelmamaksu.
• Pääkonsertti Ylivieskatalo Akustiikassa su
19.3. klo 15, liput 15/5 euroa.
Konserttien teema Ylivieskassa ja Pyhäjoella
on Johann Sebastian Bach, Reisjärvellä
yleisemmin barokkimusiikki. Esiintymässä
oppilaita ja opettajia.

Sari Essayah
Ylivieskaan
23 vuotta sitten

Kristillisdemokraattien
puheenjohtaja ja kansanedustaja Sari Essayah tapaa kuntalaisia
Akustiikassa tulevana
maanantaina sekä tapaa
kaupunkimme johtohenkilöitä.
Vierailunsa aikana
Essayah tapaa kuntalaisia myös Kalajoella ja
Sievissä.

Vedensäästötuotteet:

Valoon-ravintolan saleissa huokuu rauhallisuus ja
avaruus.

www.siso.fi

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Petrus Olavi Nurkkala, Kaius Juhana Nurkkala, Patrik
Benjamin Hautamäki, Matias Mikael Niemistö, Cosmos Pekka
Samuel Rahja, Nella Minea Raudaskoski
Avioliittoon kuulutetaan: Ami Sakari Salmela ja Johanna Karoliina
Kannus, Hans William Thylin ja Raisa Marjaana Vähäkangas
Kuolleet: Rauha Mirjami Syrjälä 91 v., Saara Elisabet Haapasaari
82 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 10.2. klo 19 Oloilta Rauhanyhdistyksellä.
Su 12.2. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Eeva-Kaisa Laakko,
Veli Matti Linnanmäki, Teija Siirtola, Gospelkuoro, Eija Kantola,
pyhäkoulu, kirkkokahvit; klo 14 Seurat Siltalan seurahuoneella,
Ahti Vähäkangas; klo 14 Hartaus Kotikartanossa, Markku Launonen, klo 14.30 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Yrjö Koskimäki ja
klo 16 Veli Matti Linnanmäki; klo 18 Siioninvirsiseurat Mariassa,
Hannu Junttila Aira Lehto ja Jukka Hautala; Klo 19 Rukouspiiri
toimitalo Pietarin kokoushuone Lydiassa.
Ma 13.2. klo 16 Virsikuoro Marian rippikoulusalissa; klo 17 Ystävyyden kerho toimitalo Pietarin nuorten puolella Vitiksessä.
Ti 14.2. klo 9 Perhekerho Pietarissa; klo 13 Tiistaikerho Rauhanyhdistyksellä.
Ke 15.2. klo 7.30 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone
Lydiassa; klo 9.30 Taukotupa Simonpuiston päiväkodilla; klo
11.45 Ekavauvakerho Pietarissa; Klo 17.30 Uudet virret tutuksi "Osallisuus, yhteys ja vastuu" seurakuntakoti Mariassa, Eeva Korhonen; klo 18 Raamattu- ja yhteyspiiri toimitalo Pietarissa, naiset
kokoontuvat Lydiassa, miehet Bäckmannissa; Klo 19 Gospelkuoron harjoitukset Suvannon kappelilla; klo 18.30 Ompeluseurat
Rauhanyhdistyksellä, seurapuhe klo 19.30 Antti Lauhikari.
To 16.2. klo 9 Perhekerho Pietarissa; klo 9 Virsivisan paikallisvisa
seurakuntakoti Mariassa; klo 13 Varttuneen väen kerho ja Lähetyspiiri Mariassa; klo 14 Hartaus Kotikartano IV, Anne Sumela,
Eeva Korhonen; Klo 15.30 Eläkeliiton kuoro Marian rippikoulusalissa; klo 17-18 Lapsikuoron harjoitukset rippikoulusalissa; Klo 18
Kirkkokuoron harjoitukset Suvannon kappelilla; klo 18 Nuorisokuoron harjoitukset rippikoulusalissa.
Pe 17.2. klo 19 Nuorten perjantai Rauhanyhdistyksellä.
Seurakunnan ateriapalvelu Mariassa avoinna 1.2.-31.5. välisenä
aikana ma-to klo 10.30-13, pe klo 10.30-12. Lounaan hinta
eläkeläisille 6,50 e, muilta 7,50 e. Lisätietoja Maarit Repo 0447118630.
Kirppispöytä Petroskoin ystävyysseurakunnan toiminnan
tukemiseen Wanhan Tavaratalossa nro 600, lahjoitukset Marja p.
044-7118629.
DIAKONIA
Diakoniatyön asiakasvastaanotto on avoinna ti-pe klo 8.30-10.
Päivystysaikana vastaa numero 044-7118670.
Lipaskeräys Yhteisvastuulle la 11.2. klo 10-15 Halpa-Hallissa,
Citymarketissa, Kärkkäisellä ja Prismassa.
Kirkkokyyti Suvannolle messuun järjestetään sunnuntaisin
seurakuntakoti Marian pihasta taksikuljetuksena. Lähtö Mariasta
klo 9.40 ja paluu n. klo 11.30. Kyydin omavastuuosuus meno-paluumatkasta yhteensä 2 euroa.
Kirkkokyytisetelit Kirkkokyytiseteleitä liikuntarajoitteisille tai
kirkkokyytiä tarvitseville voi tiedustella diakoniatyöntekijöiltä 0447118626-629.
LAPSET
Perhekerho tiistaina ja torstaina klo 9-11 sekä ekavauvakerho
keskiviikkona klo 11.45-13.45 toimitalo Pietarissa.
Pyhäkoulu sunnuntaisin jumalanpalveluksen saarnan aikana
Suvannon kappelissa.
RIPPIKOULU
To 9.2. klo 18 8Action riparilaisille (ryhmä 1) Vitiksessä.
TULOSSA
Koko perheen talvitapahtuma Ylivieskan jäähallilla, su 26.2. klo
10-13, alkaen perhejumalanpalveluksella.
Rauhan Sanan nuorten ja nuortenaikuisten laskettelumatka
Vuokattiin 25.2. Lähtö Siltalasta klo 7. Matkan hinta hissilippuineen 45 euroa. Ilmoittautumiset 20.2.mennessä Jenna Keskisipilälle 044-2628345.
Matka Herättäjäjuhlille Nilsiään 7.-9.7. Hinta 194 euroa/henkilö,
sis. bussimatkat, myös kuljetukset juhlapaikan ja hotellin välillä,
2 vrk majoitus Break Sokos Hotel Bomballa 2-hengen huoneessa, runsas hotelliaamiainen molempina aamuina. Varaukset ja
lisätiedot 31.5. mennessä: puh. 0201 303 395/Pohjolan Matka tai
matkat.kajaani@pohjolanmatka.fi . Ilmoittautumisajan päätyttyä
tarkennettu matkaohjelma aikatauluineen ja lasku lähtijöille.
Kalajoen rovastikunta
Auttajaksi verkossa Uusien NettiSaappaan vapaaehtoisten (väh.
18 v) koulutus 13. ja 16.2. Kalajoella, 22. ja 23.2. Haapajärvellä,
28.2. ja 1.3. Ylivieskassa sekä 20. ja 21.3. Nivalassa. Lisätietoja
ja ilmoittautuminen: Anja Siironen 044-7118658 anja.siironen@
evl.fi.
Siionin virsien juhlasunnuntai su 12.2. Kalajoen kirkossa teemalla Jumala ompi linnamme. Klo 10 Messu - Heikki Hurskainen,
Kari Lauri, Heidi Huhtala, Kalajoen krkko - ja mieskuoro, klo 13
Kansanveisuut - Siionin virsien ja reformaation suhdetta tarkastelee Kalle Hiltunen, klo 15 Juhlakonsertti - 11 alueen kuoroa.
Juhlaravintola seurakuntakodilla. Sukilla kirkko -myyntiä.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma-ke 9-15, to 11-17, pe suljettu
Kirkkoherranvirasto, Terveystie 11, puh. 044 7118 610
Talous- ja tiedotustoimisto ma-ke 9-15, to 9-16, pe suljettu
Taloustoimisto, Terveystie 11, puh. 044 7118 601
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Viikon nimi
Tässä julkaisemme viikottain esittelyn yhdestä
viikon nimistä, ensimmäisenä vuorossa tänään
perjantaina 10.2. juhlittava Elina.
Elina-nimi on peräisin
nimestä Helena, joka tulee
kreikkalaisesta sanasta
helios, joka tarkoittaa
aurinkoista ja loistavaa.
Nimi on ollut käytössä
Suomessa jo keskiajalla,
mutta suosituimmillaan
se oli vuonna 1982 jolloin
593 naista sai sen nimen.
Elina on suomalainen naisen etunimi, mutta myös
neljä miestä on aikojen
saatossa nimetty Elinaksi.
Kaikkien aikojen suosituimpien nimien listalla
Elina on tällä hetkellä
sijalla 85/815. Tilastojen
mukaan Elina-nimeä käytetään usein myös toisena
nimeä ja tämä on tilanne
myös allekirjoittaneella.
Väestötietojärjestelmän

mukaan se on annettu
tähän mennessä etunimeksi kaiken kaikkiaan
84867 henkilölle.
Elinan ulkomaisia vastineita ovat esimerkiksi
Jelena ja Elena. Elina on
tuttu esimerkiksi Leevi
and the Leavings –yhtyeen kappaleesta ”Elina
mitä mä teen?” ja Klaus
Härön ohjaamasta draamaelokuvasta Näkymätön
Elina.
Yhteensä tänään nimipäiväänsä viettäviä on 30
659, joita Elinan (16185
henkilöä) lisäksi ovat Ella
(10314), Ellen (3492) ja
Elna (668). Kaikille nimipäiväsankareille oikein
paljon onnea!

Hyvää ystävänpäivää!
Tässä lukijoidemme verkkosivuillemme lähettämiä
ystävänpäivätervehdyksiä. Toimitus toivottaa myös
hyvää ystävänpäivää. Toivomme lukijoiden lähettävän
merkkipäivätervehdyksiä kauttamme jatkossakin.
Oikein Hyvvää Ystävänpäivää kaikille komppiksille ja tutuille Ylivieskassa!
Nähdään, palataan,ja ollaan
yhteyksissä! :-)
Laura S.

Hyvää ystävänpäivää rakkaalle perheelleni, ihananille
ystävilleni ja työkavereille!
Olette tärkeitä 
Viettäkää ihana päivä!
Virpi Hemmilä

Terveiset Kankaanpäästä!
Toivottaa
Eila ja Ake Autio.

Yhdessä nauraen ja elämää
ihmetellen jo 25 vuotta!
Hyvää Ystävänpäivää Ulpulle,
parhaimmalle ystävälle ikinä!
Olet erittäin tärkeä ja rakas! :)
Ansku

Lämpimät Ystävänpäivätervehdykset Tiialle, Tarulle,
Tommille ja Tuulille, Juhalle,
naapureille ja laajalle ystäväjoukolle ympäri Ylivieskaa.
Ootte tärkeitä!
Anna Kojola ja
Riitta Kylmänen
Hyvää ystävänpäivää karvakuono!
Lötjönen
Hyvää ystävänpäivää Olivia,
Alisa, Suvi ja Sofia 
Jemina
Huipputiimille: Tiina, Jaana,
Rauni, Meeri, Maija-Liisa,
Tarja, Eija ja Anna-Leena,
oikein hyvää ystävänpäivää!!
Kaisa
Hyvää ystävänpäivää ystäville: Hansu, Micke, Oona
ja Oskari!
EsColat

Hyvää ystävänpäivää kaikille
rakkaille ja tutuille 
Mellu
Mistä tunnet sä ystävän Onko
oikea sulle hän Ajat ankeimmat selvittää Kuka viereesi
jää Kun on sinulla vaikeaa Ja
kun tarvitset auttajaa Silloin
ystävyys punnitaan Menee
muut menojaan Siitä tunnet
sä ystävän Kun on vierelläs
vielä hän Turhat tuttavat silloin ois Hävinneet pian pois.
Tomi Aksila
Huomasin heti, että oot mun
ihminen. Ystävästä, sinusta,
oon iloinen. Pusit & halit
Emmimemmi
Hyvää ystävänpäivää Jennille,
Meerille ja Hannalle! Ootte
huippuja! Toivottavasti kesällä
nähdään taas!
Kaisa

Nimipäivien viettäminen
pojille Einio. Sivuston
nimipäiväkalenteri mukailee virallista nimipäiväkalenteria, esimerkiksi
10.2. eli Elinan päivänä on
Eelan nimipäivä. Osalle
nimipäivistä on löydetty
vastine ulkomaisista nimipäiväkalentereista, esija koristettu nimipäivämerkiksi Ystävänpäivänä
kuusi lahjoilla ja korteilla.
14.2. vietetään puolalaisen
Nimipäiväkuusi onkin
kalenterin mukaisesti
joulukuusen edeltäjiä ja
Lilan nimipäivää.
vaikuttanut myöhempään
Nimipäivätietojen
kuusiperinteeseen. Nimijulkaiseminen lehdissä,
päivien ohjelmaan kuului
radiossa, televisiossa ja
myös tansseja ja leikkejä
internetissä on vapaata,
ja sankarille annettiin
jos kerralla julkaistaan
lahjoina esimerkiksi vehkorkeintaan kahden
närinkeleitä, vaatteita,
viikon nimipäivätietoja.
pukukankaita, seppeleitä
Suomalaisten ja suomenja astioita. Nimipäiväkortruotsalaisten nimipäiteja lähettäminen alkio
väkalenteria pitää yllä
yleistyä jo 1900-luvun
Helsingin yliopisto jolla
alussa.
on myös tekijänoikeus
nimipäiväluetteloihin.
Nimipäivien
Luettelo on uudistettu
vietto ulkomailla
viimeksi vuodelle 2015 ja
Kirkollisen perinteen
siinä on 873 nimeä, joista
mukaan nimipäivä viete455 on naisennimiä ja
tään vahvimmin edelleen
418 miehennimiä.
katolisessa Puolassa ja
Nimipäivä on helppo
ortodoksisessa Kreikassa.
tapa juhlia esimerkiksi
Ei-kirkollisena juhlana
työpakoilla, kouluissa ja
Suomen ja Ruotsin lipäiväkodeissa, koska aina
ei tiedetä syntymäpäivää.
"Pyhimyskalenteria käytettiin monesti
Tämä on kuitenkin väavuksi lapsia nimetessä"
hentynyt, mutta miksei
säksi nimipäiviä vietetään Yleisyys ei kuitenkaan ole voisi herätellä vanhaa
Latviassa ja Tsekissä. Näi- ainoa ehto kalenteriin perinnettä, olisihan se
den maiden lisäksi nimi- pääsylle. Yhdysnimiä ei mukava arjen piristys!
päiväkalenterit löytyvät ole perinteisesti kalenmyös ainakin Italiasta, teriin hyväksytty eikä Eläinten
Unkarista, Slovakiasta kirjoitusasultaan liian nimipäivät
ja Saksasta. Englanniksi vierasperäisiä. Toisaalta Myös kissoille, koirille
nimipäivä on name day, kalenteriin hyväksyttiin ja hevosille on saatavana
mutta englanninkielisessä muutamia sellaisia nimiä, omat nimipäiväluettelot
kulttuurissa se tarkoittaa jotka ovat äänneasultaa jotka Almanakkatoimisto
enemmänkin pyhimyksen suomalaisille hieman vie- julkaisi vuonna 2011.
muistopäivää tai nime- raita, esimerkkinä Nadja Nimiä ei ole valittu niinantopäivää. Tapa on ja Noel.
den yleisyyden mukaan,
kuitenkin levittymässä
Suomalaiset etunimet koska kutsumanimisYhdysvaltoihin ja Ka- –sivusto on koonnut oman tä ei ole ollut saatavilla
nadaan.
luettelon nimistä joita ei luotettavaa tilastotietoa.
ole virallisessa nimipäi- Nimet on koottu useista
Suomalaisen
eri lähteistä: 1990-luvun
väkalenterissa.
nimipäiväSieltä löytyy 4000 etu- lemmikkieläinten kalenkalenterin
nimeä, joita on väestöre- terista, eläinharrastajien
kehitys
kisterissä alle 100. Luon- verkkosivuilta, opinnäy1908 Almanakkaan tuli tonimien ja yhdistelmien tetöiden nimiaineistoista,
jopa 142 uutta nimeä, lisäksi mukana on myös kirjallisuudesta ja suoraan
suomalaisia kuten Ar- keksittyjä nimiä, joita ei lemmikkien omistajilta.
mas, Pellervo, Saima sekä ole vielä edes annettu Koirien nimipäiväkakansainvälisiä ja ruot- nimeksi. Esimerkkinä lenterissa on 659 nimeä,
salaisia nimiä (Björn, e-kirjaimella alkavista kissojen 593 ja hevosten
Astrid, Oihonna). Vuosi on tytöille Edeliina ja 590.

Suomessa nimipäiväperinne juontaa juurensa
ainakin 1700-luvulle asti ja on yksi vanhimpia
edelleen juhlittavia perinteitämme. Se saapui
Ruotsin kautta Suomeen Saksasta, jossa nimipäivä on vietetty ainakin 1500-luvulta lähtien. Miten nimipäiväperinteemme on kehittynyt, missä
muualla sitä vietetään ja tiesitkö että eläimillekin
julkaistaan nimipäiväkalenteri?
Nimipäivän merkitys syntymäpäivään verrattuna
oli aiemmin huomattavasti merkittävämpi. On
ollut aivan tavallista ettei
ihminen tiennyt edes
syntymävuottansa, syntymäpäivästä puhumattakaan. Nimipäiväperinne
pohjautuu katolilaiseen
pyhimyskalenteriin, jolloin juhlinnan kohteena
oli kuitenkin itse pyhimys, ei hänen mukaansa
nimetty henkilö. Pyhimyskalenteria käytettiin
kuitenkin monesti avuksi
lapsia nimetessä. Aluksi
nimipäiviä viettivät Saksassa sekä katolilaiset että
protestantit. Uskonpuhdistuksen jälkeen tilanne kuitenkin muuttui
1500-luvun puolivälissä,
jolloin katolinen kirkko
alkoi edistää pyhimysten
nimien käyttöä kasteniminä. Tällöin protestantit
hylkäsivät katolisen kirkon pyhimysten palvonnan ja alkoivat sen sijaan
viettää syntymäpäiviä.
Tanskaan nimipäiväperinne oli kuitenkin ehtinyt
levitä jo uskonpuhdistuksen aikana ja luterilaisen
Ruotsin säätyläispiireissä
ja kaupungeissa nimipäivien vietto yleistyi. 1600 ja
1700-luvuilla. Suomessa
nimipäiväperinne levisi
aluksi säätyläisten keskuudessa Lounais-Suomessa ja 1800-luvulla
myös muualle maahan.
Nimipäiväkalenterin nimistö alkoi vastata väestön
todellista nimenantoa
1800-luvulla ja vahvimmillaan nimipäiväperinne
oli 1900-luvun alkupuolella.
Suomessa nimipäivien
vietto on olut hyvin samanlaista kuin Ruotsissa.
On kestitty vieraita, tarjottu puuhaarikka olutta

1929 oli suomalaisnimistön läpimurto jolloin
almanakkaan otettiin yli
200 uutta nimeä (Lauha,
Kaukomieli, Päivikki).
Kustaa Vilkunan ensimmäinen nimipäiväuudistus
oli vuonna 1950 jolloin
lisättiin yli sata nimeä
(Ilpo, Veijo, Erja, Minna)
ja toinen 1973 jolloin
kalenteriin lisättiin yli
60 nimeä ( Jani, Marko,
Anne, Teija). Vuonna
1984 tehtiin ensimmäinen
laajojen väestoaineistojen
pohjalta tehty uudistus,
sisältäen noin 40 uutta
nimeä (Konsta, Samu,
Hanne, Marita). Vuodesta
1995 lähtien uudistukset
on tehty viiden vuoden
välein, viimeisin 2015
jolloin lisättiin 39 uutta
nimeä, esimerkiksi tytöille
Aava, Kiira ja Sarita sekä
pojille Hugo, Kimi ja
Robin.
Seuraavan kerran uusia
nimiä lisätään vuonna
2020. Lisäykset tehdään
yleisyyden perusteella ja
nykyään nimellä tulee olla
noin viisisataa kantajaa,
aiemman tuhannen sijaan.
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Vertaistuki auttaa
yrittäjää jaksamaan
Ylivieskassa pien- ja yksinyrittäjät ovat parantaneet omaa työtään ja jaksamistaan Yrittäjärinki-toiminnalla. Kun pienyrittäjät usein kokevat
julkiset kehityshankkeet etäisinä, tämä hanketyö
on tuotu kivijalkatasolle, suoraan yrittäjien arkeen.
Nyt esittelyssä viime viikolla alkanut vertaisryhmävalmennus, joka järjestetään jo neljännen
kerran.
Ylivieskan teknologiakylä YTEK käynnisti
puolitoista vuotta sitten
varta vasten pien- ja yksinyrittäjille suunnatun
Yrittäjärinki-hankkeen.
Se tarjoaa paikallisille
yrittäjille vertaisryhmävalmennusta, sosiaalisen
median työpajoja sekä
opiskelijoiden tuntityöringin kautta myös lisää
tekeviä käsiä. Hankkeessa
on tällä hetkellä aktiivisesti mukana noin 40 ylivieskalaisyritystä, valtaosa
yhden hengen yrityksiä.
Erityisesti vertaistuki on
osoittautunut tärkeäksi yrittäjän jaksamisen
kannalta
Vertaisryhmävalmennus eli ryhmäcoaching on
on tavoitteellista kehittämistä, jossa coach eli
ammattimainen valmentaja tukee valmennettavaa henkilöä ja ryhmää
ratkaisujen löytämisessä
ja tavoitteiden saavuttamisessa. Käytännössä siis
pien- ja yksinyrittäjät
keskustelevat ja asettavat tavoitteita yritysvalmentaja-ammattilaisen
johdolla. Tapaamisissa

käsitellään esimerkiksi ajanhallintaa, työn ja
vapaa-ajan yhteensovittamista, työhyvinvointia
tai uusia toimintatapoja.

tata asioita käytännössä.
Ryhmäcoachingin toimivuuden ja tuloksellisuuden varmistamiseksi
on tärkeää, että jokainen
ryhmän jäsen sitoutuu
osallistumaan ryhmän
tapaamisiin säännöllisesti ja aktiivisesti.
Coachingin päällimmäisenä tavoitteena on
jokaisen ryhmään kuuluvan yksilöllinen oppiminen ja taitojen kehittäminen hyödyntämällä

Nyt aloittaneessa ryhmässä on
kahdeksan osallistujaa joista
julkaisemme kevään aikana juttusarjan
Ryhmäcoachingissa osallistujien oppiminen ja
kehittyminen perustuu
ryhmän jäsenten keskinäiseen vuorovaikutukseen ja kokemusten jakamiseen. Tapaamisten
keskustelut ovat luottamuksellisia eikä niiden
sisällöstä kerrota mitään
ryhmän ulkopuolisille ilman osallistujien erillistä
suostumusta. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös
ryhmäcoaching-prosessin
päättymisen jälkeen.
Valmennettavalta
coachingin onnistuminen edellyttää tahtoa ja
sitoutumista itsensä kehittämiseen sekä aktiivista yhteistyötä. Prosessin
hyödyllisyys edellyttää
myös avointa mieltä ja
halua panostaa yhteistyöhön ja valmiutta tes-

ryhmän jäsenten erilaisia taitoja ja kokemuksia
Vertaisryhmävalmennuksesta vastaa kalajokinen Heini Salmu Valmennuskumppani Oy:stä.
Coachin eli valmentajan
rooli on ohjata ryhmän
toimintaa sekä vastata
koko prosessin ja kunkin tapaamisen tehokkaasta toteutumisesta.
Valmentaja ohjaa ryhmän keskustelua ja vastaa
prosessin etenemisestä,
keskustelujen sisältö ja
työskentelyn tavoitteet
tulevat ryhmän jäseniltä.
Tarpeen mukaan coach
voi pitää tiiviin alustuksen tapaamisen teemasta
ennen yhteistä keskustelua ja työskentelyä. Valmentaja ei siis neuvo tai
tarjoa valmiita ratkaisuja,
vaan esittää kysymyksiä

ja tarjoaa uusia näkökulmia, jotka auttavat
osallistujia löytämään
itse ratkaisut. Valmentaja toimenkuvaan kuuluu
myös raportoi toimeksiantajalle (YTEK Oy)
coaching-tapaamisissa
käsitellyistä aihepiireistä.
Ylivieskan teknologiakylä YTEK Oy:n Yrittäjärinki-hankkeen pien- ja
yksinyrittäjien vertaisryhmäcoaching-prosessi koostuu kymmenestä
kahden tunnin mittaisesta ryhmätapaamisesta noin kerran kuukaudessa vuoden aikana. Nyt
aloittaneessa ryhmässä
on kahdeksan osallistujaa joista julkaisemme
kevään aikana juttusarjan. Ensimmäisessä tapaamisessa osallistujat
tutustuivat toisiinsa ja
sopivat yhteistyön periaatteista. Lisäksi käytiin
läpi tulevia teemoja ja
sovittiin tulevien tapaamisten ajankohdat. Myös
kotitehtävä liittyen henkilökohtaisiin tavoitteisiin annettiin seuraavaksi
kerraksi.
Yrittäjärinki-hankkeen
budjetti kahdelle vuodelle on 126 000 euroa,
ja sen rahoittajana on
Rieska-Leader ry.
Lisätietoja: Mari Autio,
yrityskehittäjä, YTEK,
puh. 040 129 0558, mari.
autio@ylivieska.fi

Avoimet työpaikat
Ylivieskassa

Talousjohtaja, vastaava
työterveyslääkäri, työterveyslääkäri, yleislääkäri, puheterapeutti,
toimistopäällikkö,
sosiaalityöntekijöitä,
työterveyspsykologi,
katsastaja, ensihoitaja,
sairaanhoitaja-hoi-

vayrittäjä, työterveyshoitaja, alue-edustaja,
asiakas- ja myyntineuvottelijoita, myyntiedustajia, yrittäjä/
myyntiedustaja, kiinteistönvälittäjä/
myyntineuvottelija,
kokki, parturi/kampaaja, automyyjä,

myyjiä, puhelinmyyjä,
järjestyksenvalvoja,
vihertyöntekijä, rakennusalan kesätyöntekijä,
koneistaja, automaatio-asentaja, teollisuuden kesätyöpaikkoja,
tuotantotyöntekijä,
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, siivooja.

Ylivieskan kaupungin Kuntatekniikan kesätyöpaikat ovat haussa. Viimeinen
hakupäivä paikkoihin on 9.3. Hakulomake löytyy kaupungin internet-sivuilta.

Alavieskassa

Toimistotyöntekijä,
rakennusalan kesätyöntekijöitä, teollisuuden
kesätyöntekijöitä,
lehdenjakaja.
Lisätietoa työpaikoista
www.mol.fi

Ilmoita yrityksesi
kesätyöpaikoista
Vieskan Viikossa!

Apteekkarin kynästä

AIKA VARAUTUA
ALLERGIAOIREISIIN

V

aikka talvea eletään, nyt on siitepölyallergisten aika tarkistaa lääkkeensä ja
reseptinsä. Onko lääkkeitä jäljellä viime
sesongista? Mikä on reseptien tilanne: ovatko
ne voimassa ja onko lääkkeitä jäljellä? Pitääkö
resepteistä jättää uusintapyyntö?
Tämän vuoden 2017 alusta alkaen kaikki
reseptit tehdään sähköisinä. Sähköinen resepti
(eResepti) on useimpien käteväksi kokema,
sillä sitä ei voi hukata ja reseptitilanne on tarkistettavissa verkossa 24/7 Kanta-palvelusta
www.kanta.fi Jos resepti on vanhentunut ja/tai
tyhjentynyt, siitä voi jättää uusimispyynnön joko
itse Kanta-palvelussa tai käymällä apteekissa.
Leppä alkaa kukkia varhain keväällä ja koivun siitepöly valtaa ilmatilamme toukokuussa.
Samanaikainen katupöly usein pahentaa oireita.
Jos olet tarvinnut allergiaoireisiisi lääkitystä viime vuonna, todennäköisesti tarvitset sitä myös
tänä vuonna. Allergialääkitys tehoaa parhaiten,
kun aloitat sen ennen kuin oireesi ovat ehtineet
hankaliksi ja voimakkaiksi.
Siitepölyallergian oireita ovat pitkäkestoinen
vesinuha, aivastelu ja silmien ärtyminen.
Siitepölyallergia ei välttämättä vaadi lääkärissä käyntiä, sillä ennakoinnilla ja hyvällä
itsehoidolla voi pitää oireita kurissa. Apteekin
farmaseutit ja proviisorit auttavat valitsemaan
sopivat ja tehokkaat itsehoitolääkkeet. Kuitenkin
jos allergian oireet ovat hyvin voimakkaat itsehoitolääkityksestä huolimatta, on käännyttävä
lääkärin puoleen. Lasten allergiaoireet kuuluvat
myös lääkärin hoidettavaksi.
Hoida allergiaoireesi, sillä hoitamatta jätetty
siitepölyallergia voi muuttua astman kaltaiseksi
oireiluksi.
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
PS. Myös Ylivieskan apteekki toivottaa menestystä uudelle kaupunkilehdelle!

Kerro juttuvihjeesi
osoitteessa
www.vieskanviikko.fi
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Harrastusmahdollisuuksia
Huhmarkalliolla
Huhmarkallion ulkoilualue sijaitsee Ylivieskan ja Nivalan keskustojen puolivälissä.
Ylivieskan Kuulan hiihtojaoston puheenjohtaja Tarmo Hirvelä kertoi keittiönpöydän
ääreltä, mitä Huhmari tarjoaa.

Hiihtotapahtumia ja muita
aktiviteetteja
Huhmarilla on kisamaja
ja rinnemaja, seinäkiipeilypaikka ja kuntosali
sekä ladut kolmen, viiden,
seitsemän ja puolen sekä
kymmenen kilometrin
matkoilla. Paikassa kohoaa laskettelurinne
pienhissillä varustettuna.
Siinä rinteessä korkeutta
riittää neljäänkymmeneen
metriin saakka. Toiseen
suuntaan voi laskea pulkkamäkeä ja ulkoilualueella
voi vuokrata välineet talviurheilulajeihin. Paikan
päällä lähes kilometrin
mittainen rullasuksi- ja
luisteluratana käytettävä
karting-rata on mukavan monipuolinen harrastealue Huhmarilla.
Parkkipaikalla näkee
Huhmarista tehdyn
suunnistuskartan, jota
katsomalla voi katsella,

missä seitsemän kilometrin matkalta valaistut
kuntopolut luikertelevat
vaellusreittien kanssa.
Huhmarilla oleskellessa
näkee, että siellähän on
myös kota, metsäranta
majoitus, kahvila ja kioski.
Hirvelä tiedottaa, että
talvella järjestetään lasten
ja nuorten hiihtokisoja
ja Huhmarhiihdot pidetään kerran talvessa.
Hiihtosuunnistus- ja
ampumahiihtokilpailut
kuuluvat Huhmarin talviliikuntaan. Kuula järjestää
Ylivieskan ladun kanssa
yhteistyössä Rieskaretkiä.
Toissa vuonna syksyllä
levitettiin säilölumiradan
tekemiseen tykkilunta,
joka mahdollisti aikaisemman hiihtämisajankohdan
lumenpuutteessa. Myös
kumpareiden lisääminen
lumilautailijoita ajatellen on ollut Huhmarille
harrastuslajien laajuutta
nostattavaa.

harrastusmahdollisuudet
Alueen
ja rakentaa sinne kaikille
kehitystyö
mahdollisille lajeille sopivat tilat ja aluemuokHirvelä sanoo, että kaukset. Huhmarkallion
Huhmarin alueella on ulkoilualueella on melkoi-

"Siellähän on myös kota, metsäranta
majoitus, kahvila ja kioski"
jo vuoden ajan toiminut harrastustoiminnan
kehitysohjelma. Sen tarkoituksena on selvittää
kaikki Huhmarkallion

nen potentiaali kehittyä
monipuolisemmaksi harrastuskeskukseksi. Esimerkiksi vuonna 2015
Huhmarille järjestettiin

Talvirieha. Se oli Ylivieskan seudun urheiluyhdistysten ja kyläyhdistysten
testitapahtuma, jonka
avulla kokeiltiin koko
perheelle tarkoitetun toiminnan innostavuutta.
Siellä harrastettiin frisbeegolfia, kahvakuulaa,
poniajelua, kasvomaalausta, hiihtotekniikkaopastusta, napakelkkailua
ja Urheilu-lelun myymälätoimintaa. Ihmisille jäi positiivinen olo
tapahtumasta ja toiveita
uudelleen samanlaiseen
tulemisesta, jos järjestävät
ja kehittävät sitä edelleen.
Mukana riehassa toimi
Ylivieskan Latu ry. He
toimivat lumikenkäilyn
järjestäjänä. Tälle talvelle
he pitävät Muumiperheen lumikenkäilykoulua,
jonka lähtöpaikka on
Liikuntakeskuksen piha
– Ystävänpäivänä.

Historiaa
Huhmarille tehdyssä yleissuunnitelmassa
1970-luvulla päätettiin
rakentaa laskettelukeskus
ja sitä palveleva Rinnemaja. Hotellikin oli

suunnitteilla, jos toiminta
olisi taloudellisesti kannattavaa. Eräs yrittäjä
toteutti rinteen alapuolelle
majoitus- ja juhlapaikan,
Metsärannan. Toiminta
ei ollut suosittua, joten
paikasta tuli kaupungin
vuokra-asunto. Asukkaalla
on vuokraoikeus 2031
vuoteen saakka.
Sittemmin Ylivieskan
kaupunki tarvitsi lisää
aluetta lasketteluhissin
rakentamiseen. Samalla
luvulla suoritettiin raivaustyö latureitin luomiseksi. Reitin pituus
saavuttaa 15 kilometrin
matkan. Parin kilometrin päässä Huhmarista
liplattava Lampinjärvi
lohkottiin Ylivieskan
kaupungille Huhmarlammeksi vuonna 1983.
Sen rantaan pystytettiin
laavu ja raivaustöiden
lopputuloksena syntyi
pistoreitti Huhmarin ja
Ylivieskan väliin.
Maastohiihtoreittejä
oli riittävästi 1980-luvulla. Ylivieskan Kuula
tahtoi pitää kevääällä
1984 nuorten SM-kisat
maastohiihdosssa. Mäkiosuudet eivät olleet tarpeeksi pitkiä ja isommat
alamäet olivat liian vaarallisia. Ylivieskan kaupunki
ratkaisi asian ostamalla
määräalan, mikä on lohkomisessa rekisteröity
kiinteistönä. Huhmarin
monipuolistamiseen ei
keretty hankkia jokaista
tarvittavaa maapalstaa,
vaikka karting-rata tahdottiin rakentaa. Stadionillehan se tuli, koska se
ei ole tiellä talvella lumen
peittäessä sen.
Kaupunki osti ampumakeskuksen määräalan
vuonna 1989.
Kiinteistöalueelle pystytettiin ampujien tarpeisiin sekä hirvenhiihto- ja
hirvenjuoksukilpailuihin
Huhmarin kisamaja.
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Harrastuksena roller derby
lisäksi Oulaisissa, Alavieskassa, Kalajoella, Nivalassa ja Haapajärvellä.
Heillä on naisten joukkue
ja junioritoimintaa. He
pelaavat Pohjola Cupispuolella. 1920-luvulla laji
sa Rovaniemeä, Oulua,
syntyi Teksasissa. Laji
Kuopiota, Jyväskylää ja
rantautui Suomeen, kun
Seinäjokea vastaan Pietari
vuonna 2009 Helsingissä
mukaan lukien.
perustettiin Suomen enKaksi kertaa vuodessa,
simmäinen roller derby
Riverdale Rollersin alkeis-seura. Noin 900 suomakursseilla saa harrastaa
laista pelaa roller derbyä
roller derbyä vuokravatasaisella radalla.
rusteilla, koska luistimet
maksavat paljon – 680
euroa. Kursseilta pääsee
jatkamaan luisteluharjoituksiin joukkueen kanssa.
Harjoituksia on kaksi
kertaa viikossa parin tunnin ajan.
Lopuksi organisoija
Sirkku heittää piilotietoa
ilmoille yhdessä luistelijoiden myhäillessä: ”Luistimia käytetään kotona
imurointiin, kokkaukseen
ja huvikseen kulkemiSuojat käsissä ja jaloissa tulevat tarpeeseen, sillä roller seen.”
Laura Markkinen
derbyssä ei iskuilta säästytä.

Ylivieskan liikuntakeskus täyttyy roller derbykurssilaisten vauhdikkaasta luistelusta liikuntasalissa. Heidän jaloissaan rullaavat nelipyöräiset
quad-luistimet. Suojat käsissä ja jaloissa tulevat
tarpeeseen, sillä lajissa ei iskuilta säästytä.
Luokseni luistelee vihreä
kypäräinen Johanna Kiviniemi. Tämä oli hänen
ensimmäinen kertansa
lajin parissa. Hän kehuu
roller derbyä tosi mukavaksi lajiksi, josta kaverit
olivat hänelle kertoneet.
Vaikka luulisi luistelijoiden suuntautuvan derbyyn, Johanna ei tykännyt
normaalista luistelusta ja
rullaluistelusta, vaikka
siitä on hyötyä tekniikkaan. ”Tuli positiivinen
mielikuva, kun laji on niin
erilainen ja erikoinen”,
toteaa Johanna. ”Lajissa
kiehtoo uutuudenviehätys. Se on jännää ja
vaikuttaa kiinnostavalta.”
Hiihtojaoston puheenjohtaja Tarmo Hirvelä.
Vaikka laji on Suomesosallistuville rakennukset. on rakennettu ajatellen
sa kohtuullisen nuori, on
Kun ei ole metsästyskausi toimitsijoiden ja tuomasillä kuitenkin pidemmät
päällä, niin metsästäjät reiden töihin sopivaksi.
perinteet Atlantin toisella
saivat kuntoilla ja har- Erityisesti kilpailijoita
joittaa tarkkuutta näillä oli huomioitu suihku- ja
harrastuksilla. Ampu- pukeutumistiloja rakenmaradan ympäri kulkee tamalla. Se oli edistystä
yksi hiihtolatukin. Koko- menneisyyten, jolloin
Ensimmäisellä kerralla on vuorossa
naisuudessaan tämä alue kilpailuaikana Huhmarille
kuuluisan härkiksen tee-se-itse
on laadukas seudullansa. saatiin väliaikaiset parakit
versio,vaihtoehtona kaupan vasVuonna 1991 kaupunki ajanottoon, tuloslaskenhalusi tien Huhmarista taan ja pukeutumiseen. taavalle joka tuntuu aina olevan
loppu hyllyistä. Tätä on helppo
ampumaradalle. Siksi 10 Huhmarin eteläpuoleltehdä isompikin annos ja pakastaa
metrin levyinen yksityistie la olevat palstat tulivat
myöhempää käyttöä varten. JälHuhmar-kiinteistöstä
kaupungin omistukseen
kiruoaksi kevyt limellä maustettu
Huhmarlammen metsä- vuosina 1998 ja 2003. Ne
kiivisorbetti.
autotielle tuli tarpeeseen. halottiin kiinteistöiksi
Kiinteistöjen omistajia 1930- vuonna, mutta nyTee-se-itse
huolestutti heidän pals- kyään niihin on rakentuhärkis
tojensa osittaminen tien nut latujen kunnostusväläpikulun takia, joten lineiden huoltorakennus
2,5 l vettä
kaupunki perusteli yli- ja pysäköintialue.
2 kasvisliemikuutiota
määräisen kokouksen
Maastohiihdon kil400g härkäpapuja
voimin, että Ylivieskan pailureittejä käytettiin
1 dl punaisia linssejä
tie- ja katuverkkosuun- vuonna 2003 aikuisten
1dl soijarouhetta
nitelma pitää liikenteen maastohiihtokilpailui½ dl oluthiivahiutaleita
lisäämistä Huhmarin hin ja vuonna 2006 niitä
2tl yrttisuolaa
alueelle turvallisuussyistä käytettiin hiihtosuunnis(tilkka öljyä)
kannattavana. Tämän tuksen Suomenmestaruutapahtuma oli nimeltän- teen. Isoimpia tapahtumia
Liota pavut pakkauksen ohjeen
sä ”Yksityistietoimitus”. Huhmarissa oli näiden
mukaan (yleensä yön yli) ja keitä
Se saatiin rekisteröityä lisäksi Skandinavian
ne kasvisliemessä. Lisää mukaan
ja maanomistajille tuli Cup- ja Hopeasompa
myös punaiset linssit ja soijarouhe
korvausta maapohjasta loppukilpalut. Koulu(keittoaika yhteensä noin tunti,
ja puuston odotusarvosta. liikuntaliitto piti omat
mitä kypsemmäksi sen helpompi
SM-maastohiihtokil- SM- maastohiihtokiltyöstää). Nuiji pavut rikki tasapäipailut pidettiin Huhma- pailut siellä myös.
sellä kauhalla tai vastaavalla ja lisää
rissa 1993, jolloin kisaoluthiivahiutaleet ja yrittisuola
maja rakennettiin. Se
Laura Markkinen

Organisoija Sirkku
Tuomisto kertoo Ylivieskan seurasta.
”Yleensä aloittavat
ovat 15-vuotiaita, mutta
alkeiskurssille voi osallistua yli 13-vuotiaana.
Porukka on yhtenäinen
ja tasa-arvoinen. Kaikki
ovat tervetulleita sellaisina
kuin ovat.”
Kotipaikkakunnan oma
seura, Riverdale Rollers
perustettiin vuonna 2013.
Toimintaa on Ylivieskan

Keittiönurkkaus
(ja halutessasi tilkka öljyä). Voit
käyttää myös muita mausteita,
mutta mikäli haluaa tätä pakastaa ja syödä useamman kerran,
on vaihtelun kannalta kivempi
maustaa aina sulatuksen jälkeen.
Lähde: Vegetarin Punkrock -blogi
spicyseitan.blogspot.fi

Limellä maustettu
kiivisorbetti
(6-8 annosta)
10 kypsää kiiviä
3 limeä
1 kypsä banaani
Soseuta banaani tehosekoittimessa
tai monitoimikoneessa ja sekoita
joukkoon yhden limen mehu.
Kuori kiivit, leikkaa jokaisesta
kanta irti ja pilko ne banaanisoseen
sekaan. Soseuta seosta juuri ja juuri
riittävästi, jotta kiivin siemenet
pysyvät mahdollisimman ehjinä.
Jaa sose kahteen kolmen litran
pakastepussiin. Poista pusseista
ilma mahdollisimman tarkkaan
ja siirrä pussit pakastimeen mahdollisimman tasaiselle alustalle.
Levitä pussit ohuiksi levyiksi,

Tällä palstalla julkaisemme
reseptejä sekä ruokaideoita.

jotta sose jäätyy nopeasti. Laita
pakastimen tehopakastus päälle,
jos sellainen on. Jäädytä ainakin
4 tuntia, mielellään yön yli.
Kun soselevy on jäätynyt kovaksi irrota se pakastepussista ja
pilko pieniksi paloiksi (esimerkiksi
kopauttelemalla pöydän reunaan).
Pyöritä jäätynyttä kiivisosetta
monitoimikoneessa kunnes se
muuttuu hileeksi. Lisää joukkoon
kahden limen mehu ja jatka
pyörittämistä kunnes rakenne
muistuttaa sorbettia. Voi olla
parasta tehdä sorbetti kahdessa
osassa.
Syö heti tai siirrä sorbetti
pakastamista kestävässä (laakeassa) astiassa vielä n. tunniksi
pakastimeeen, jotta se jähmettyy
jäykäksi. Jäädytysaika vähintään
5 tuntia.
Huom! Jos haluat tehdä sorbetin
jäätelökoneessa, siirrä sose puolen
tunnin pakastamisen jälkeen jäätelökoneeseen ja pyöritä valmiiksi
laitteen ohjeiden mukaan. Siirrä
pakastimeen ja jäädytä ainakin 4
tuntia, mielellään yön yli.
Lähde Karkkipäivä-blogi
www.elamanmakua.com/limellamaustettukiivisorbetti
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Kulttuuri

Lukuteoriaa ja ystävyyttä
Yoko Ogawa: Professori ja taloudenhoitaja.
Suom. Antti Valkama. Tammi, 2016. 286 s.
Japanilainen Yoko Ogawa
on suosittu kirjailija, jolta
on ilmestynyt yli neljäkymmentä teosta. Professori ja taloudenhoitaja
on hänen tunnetuin ja
käännetyin romaaninsa.
Se on ilmestynyt alkuaan
2003 ja siitä on tehty
myös elokuva.
Pääosassa teoksessa on
kymmenvuotiaan pojan
yksinhuoltaja äiti, joka
elättää perheensä taloudenhoitajana. Teoksessa nimettömäksi jäävä
nainen saa kotipalveluvälityksen kautta asiakkaakseen professorin,
jonka asiakaskortissa on
yhdeksän sinistä tähtileimaa – jo yksi merkki
kertoo hankalasta asiakkaasta. Työhaastattelussa
selviää, että professori
on loukkaantunut lii-

kenneonnettomuudessa
seitsemäntoista vuotta
aiemmin, minkä jälkeen
hänelle ei ole enää karttunut uusia muistoja.
Professori on 64-vuotias lukuteoriaan erikoistunut entinen
yliopisto-opettaja.
Kaikkialle hänen
vaatteisiinsa on
kiinnitetty muistilappuja, joista yksi on muita
vanhempi. ”Se oli tahrainen ja kulmista vääntynyt,
ja sitä pitelevä puristin
oli ruosteessa: Minun
muistini ei kestä kuin 80
minuuttia.” Muistiongelmasta johtuen professori
tervehtii taloudenhoitajaansa joka aamu kuin
näkisi tämän ensimmäistä
kertaa, ja kysyy kaikki
mahdolliset numerotiedot
kengän koosta puhelinnu-

Queen-musikaali Champions on Queen- yhtyeen tarinaan perustuva
näytelmä, joka nähdään
Ylivieskan Akustiikassa 17.3.
Champions on uusi esitys Show Must Go
On -musikaalista, jonka
ovat nähneet jo 90 000
innostunutta katsojaa.
Champions -musikaalissa voi kokea suuren
Queen-spektaakkelin.
Freddie Mercuryn roolissa nähdään Kokkolassa
syntynyt Dimitri Keiski.
Dimitri on voittanut mm. Swedish
True Talent-kilpailun.

Musikaalissa koetaan
Queen-yhtyeen tarina
sekä suomalaisen Bohemians-bändin hulvattomia seikkailuja maailmalla.
Championissa kuullaan mm. Queenin hitit
I Want It All, Bohemian
Rhapsody, We Are The
Champions, Show Must
Go On, Under Pressure.
Dimitri Keiski on voittanut 2011 Ruotsin Talent-kilpailun. Suomeen
hän muutti vasta hiljattain
takaisin töiden ja rakkauden perässä. Dimitri asuu
Lahdessa yhdessä puolisonsa laulaja Katja Lu-

Tällä palstalla yhdistykset voivat ilmoittaa toiminnastaan,
kokouksistaan ja maksuttomista tapahtumistaan edullisesti
(max. 500 merkkiä) hintaan 2 0€/kerta tai 120 €/vuosi (sis. alv.)
Lähetä ilmoituksesi osoitteeseen ilmoitukset@vieskanviikko.fi

Ylivieskan Latu

meroon. Alkulukuja rakastavan
professorin käsittelyssä
tuiki tavalliset numerot
muuttuvat kiehtoviksi,
ja hänen innostuksensa
tarttuu niin taloudenhoitajaan kuin lukijaankin.
Kun professori kuulee,
että uudella taloudenhoitajalla on poika, joka
joutuu olemaan yksin
kotona koulun jälkeen,
hän ajaa naisen ulos ja

käskee tuoda
pojan mukana töihin. Pieni poika saakin
lämpimän vastaanoton. Koska
pojan päälaki on
aivan tasainen ja
muistuttaa ”avarasydämistä” neliöjuuren
merkkiä, antaa professori pojalle nimen Juuri.
Tekstin lomassa on
jonkin verran matemaattisia ongelmia ja paljon
asiaa professorin suosikkilajista baseballista
– laji saapui Japaniin
jo 1800-luvun lopulla.
Professori ja taloudenhoitaja on viehättävä ja
lämminhenkinen tarina,
joka samalla antaa kurkistaa meille vieraaseen
kulttuuriin.
Marita Hietasaari

Queen-musikaali Champions Akustiikassa
Kokkolassa syntynyt Dimitri Keiski on voittanut
Ruotsissa mm. Swedish True Talent kilpailun ja
keikkailee aktiivisesti myös Dannyn ja Remu Aaltosen kanssa. Kiinnostavaa on, kuinka rocktähti
sujahtaa musiikkiteatterin maailmaan ja Freddie
Mercuryn nahkoihin.

Järjestötoiminta

kinin kanssa. Musikaalitöiden ohella Dimitri
keikkailee myös aktiivisesti Dannyn ja Remu
Aaltosen kanssa. Omien
sanojensa mukaan Freddien roolin esittäminen
on suuri kunnia:
”Olen kuunnellut
Queenin musiikkia apsesta asti. Freddie Mercury on samaan aikaan
sekä yksi maailman parhaista laulajista että ihmisenä mahtava persoona.
On hienoa, mutta myös
haastavaa tulkita Queenin
kappaleita.”
Dimitri on ihaillut jo
lapsesta asti Queenin
upeita kappaleita ja musiikkivideot ovat tulleet
tutuiksi. Roolia varten on
haettu lavaliikehdintään
mallia esikuvalta, lisäksi
raskas rooli vaatii kovaa
treeniä niin laulullisesti

kuin ihan fyysisesti kuntosalillakin.
Dimitri on perehtynyt
Freddien elämään perinpohjaisesti: ”Toivon, että
Freddie Mercurysta muistettaisiin jatkossa musiikin lisäksi myös se, millainen hän oli ihmisenä.
Jos sen ymmärtää, kappaleet saavat aivan uuden
merkityksen. Laulut eivät ole vain rokkibiisejä,
vaan niissä on todella syvällinen sanoma.”
Dimitri Keiskin lisäksi
lavalla nähdään Oulusta kotoisin oleva laulaja/
näyttelijä Aapo-Matti
Puhakka, musikaaliesiintyjä Elisa Lairikko,
Pete Hiltunen, Christian Lairikko sekä liuta
huippumuusikoita. Esityksen on ohjannut Petri Lairikko ja käsikirjoittanut Katariina Leino.

Muumiperheen lumikenkäilykoulu, kahtena opetuskertana 14.2. ja 21.2. Hinta ladun jäsenille 20€/
lapsi ja aikuinen tai 35€ / 2 lasta ja aikuinen. Hinta
muille 30€ / lapsi ja aikuinen tai 50€ / 2 lasta ja
aikuinen. Ilmoittautumiset 10.2. mennessä Sepolle
p. 044 594 0408
Avantouintia Kekalla (Isokankaan metsätie 232).
Saunat lämpimänä sunnuntaisin klo 12-17. Saunamaksu yli 16-vuotialta 3€. Tervetuloa nauttimaan
talviuinnin riemuista. Ylivieskan Latu, Niemelänkylän Kyläyhdistys ja Ylivieskan nuorisotoimi.

Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa
Lukkarinkatu 1, www.facebook.com/tuokiotupa
puh 044 987 2895 ja 044 987 2896
Viikko 7
su 12.2. klo 12 pelataan skippoa, aliasta
ti 14.2. Ystävänpäivän Yllätyksiä ja muuta mukavaa
pitkin päivää ja lisäksi:
klo 10 Tuolijumppa
klo 12 Levyraati
klo 13-15 Seniorineuvonta:sairaanhoitajan vastaanotto
klo 13 keskustelupiirissä aiheena: "Valon pisaroita"
ke 15.2. klo 13 Lauletaan yhdessä, säestää Juha ja
Matti
klo 18 Miesten porinailta
to 16.2. klo 8 ja 9.30 kuntosalivuorot Kotikartano
klo 10 Iiriksen kirjoittajapiiri kokoontuu tuvalla
19.2. klo 16 vapaaehtoisten kk-kahvit tuvalla
Tulossa:
22.2. klo 13.30 Vierailu Raudaskylälle, lähtö tuvalta
(ilmoitt. )
3.3. klo 19 Aamuvirkut: Kirkkaat Kitkan veet
(ilmoitt. tuvalla)
Tuokiotupa on auki ma-pe klo 9-16, la-su ja pyhät
klo 11-16
Tervetuloa tuvalle!

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

Seuraava Vieskan Viikko
ilmestyy perjantaina 17.2.
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 14.2.

Perjantai 10.2.2017
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Vapaa-aika
Sudoku

KryptoNiitti

Helppo

Vaikea

Ristikoiden vastaukset takasivulla

Kuka mitä häh -vastaukset

Märkä juttu

1. Aimo Tukiainen.
4. Hongkong (1000 ne2. AB-ryhmään.
liökilometriä).
3. Lubenter approbatur. 5. Nicholas Ray.

Yhteystiedot
Postiosoite:
Ylivieska
Päätoimittaja:

Sitoutumaton kaupunkilehti
Ilmestyy perjantaisin

Ilmoitushinnat
Kauppakatu 11 A 2, 84100
Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Puhelin:

040 5300 600 (klo 10-17)

Sähköposti:

toimitus@vieskanviikko.fi

Materiaalin
toimitus:

Marko Virkkula
ilmoitukset@vieskanviikko.fi

Internet:

www.vieskanviikko.fi

Etusivu
Sisäsivut
Takasivu

1,60 €/pmm +alv
1,30 €/pmm +alv
1,40 €/pmm +alv

Järjestöpalsta

20 €/kerta tai 120 €/vuosi.

Ilmestymispäivä: Perjantai. Materiaali lehteen
viimeistään ilmestymispäivää
edeltävänä tiistaina.
Formaatti:

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

Julkaisija:

Angelina Trading Oy, Ylivieska

Rivi-ilmoitukset Ilmaiset yksityishenkilöille
Tekniset tiedot
Jakelu:
Painos:
Painopaikka

Posti
7000 kpl
I-Print Oy, Seinäjoki

Lehti ei vastaa tilaamatta lähetetyn aineiston säilyttämisestä eikä palauttamisesta. Lehden vastuu ilmoituksessa
mahdollisesti olleesta virheestä rajoittuu ilmoitushintaan.
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Hiustaikoja ilolla ja ammattitaidolla.

Essi, Anu ja Sirpa
Vieskankatu 4
84100 Ylivieska
044 042 5255
ajanvaraus myös netistä
www.hiustalojes.fi

OSTAMME JA NOUDAMME

ROMUAUTOT
Romurautaa, maatalouskoneet, arvometallit ym.
Rekisteristäpoisto ja romutustodistus MAKSUTTA

0400 534 406 Tero
Takuuvaraosat 040 484 9255

Metalliromun osto

Purkaamo AUTO-OSIX OY
www.auto-osix.fi

• Siivous
• Lastenhoito
• Omaishoitajan
lomitus
• Henkilökohtainen
avustus
• Pihatyöt ja
pienet remontit
• Siivousvälineiden
vuokraus
Avoinna
ke-pe 10-17, la 10-14
Juurikoskenkatu 4, Ylivieska
Puh. 0440 410 027 /
044 2318 884
kototuote@kototuote.fi

ELÄMÄÄ VUOSIIN
paremmalla lääkehoidolla

ONGELMA

ARVIOINTI

Esimerkiksi
monilääkitys,
huimaus,
munuaisten
vajaatoiminta

Lääkehoidon
analysointi
saatujen
tietojen
perusteella

HAASTATTELU

Taustatiedot,
mm. lääkelista,
munuaisarvo,
itsehoito,
lääkehaitat

Selvitetään, ovatko
Teidän käytössänne
oikeat lääkkeet
oikealla annoksella
oikeassa antomuodossa
oikeaan aikaan
ja
oikeaan hintaan

MUUTOKSET,
SEURANTA

Muutosehdotusten
läpikäynti,
seuranta

Ota yhteyttä!
PAULA HAAPAKOSKI
proviisori, lääkehoidon
kokonaisarvioinnin asiantuntija
050 376 5676
paula.haapakoski@varmasia.fi
www.varmasia.fi
www.facebook.com/varmasia

Sudokujen
ratkaisut
Helppo

Lääkehoidon arviointi- ja asiantuntijapalvelut
Varmaa asiaa farmasiasta!

PALATSITEATTERIN HUIKEAT MUSIKAALIT!
SUURMENESTYS!
240 ESITYSTÄ,
90 000
KATSOJAA!

Pääosassa
Swedish True
Talent Dimitri
Keiski!

MUSIKAALI

Pe 17.3. klo 19.00. YLIVIESKA, Akustiikka
LIPUNMYYNTI: AKUSTIIKAN LIPUNMYYNTI, P. 044-4294 545,AKUSTIIKKAINFO@YLIVIESKA.FI

Esperi Hoivakoti Suvanto
Hyvä arki ja viihtyisä koti ikäihmisille

Avoimet ovet Esperi Hoivakoti Suvannossa joka keskiviikko
klo 13-14. Uutena palveluna tarjoamme Suvannon saunaretkeä torstaisin klo 12-15. Tule tutustumaan, niin etsitään
sinun tai läheisesi tarpeisiin parhaiten soveltuva ratkaisu!
Tarja Sorvisto | 050 302 4081 | tarja.sorvisto@esperi.fi
Mikontie 3, Ylivieska | www.esperi.fi

Vaikea

VIRKEÄNÄ KEVÄÄSEEN!
• Fysikaaliset hoidot • Kuntoutukset
• OMT-fysioterapia
• Osteoporoositutkimukset
Lääkinnälliset hoitosukat,
lääkinnälliset tukisukat, pukemisen ja
riisumisen apuvälineet, ihon- ja
sukkien hoitotuotteet

KryptoNiitin
ratkaisu
MEILTÄ
INKONTINENSSITUOTTEET

Fysikaalinen hoitolaitos
www.ylikunto.com

Keskustie 1, Alavieska, (08) 430 444
Torikatu 3, Ylivieska, (08) 424 681

1=L, 2=S, 3=M, 4=D,
5=Ä, 6=R, 7=I, 8=T,
9=P, 10=A, 11=V,
12=H, 13=E, 14=J,
15=U, 16=O, 17=G,
18=N, 19=Ö, 20=K,
21=Y.

