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ROMUAUTOT

LUONTOKUVA-ILTA
Suomi 100-vuotta,
sata kuvaa Suomen
luonnosta
Juhani Pitkänen
ke 22.2. klo 18.30.

Romurautaa, maatalouskoneet, arvometallit ym.
Rekisteristäpoisto ja romutustodistus MAKSUTTA

0400 534 406 Tero
Takuuvaraosat 040 484 9255

Metalliromun osto

Purkaamo AUTO-OSIX OY

Ylivieskan
kaupunginkirjastossa

www.auto-osix.fi

YLIVIESKAN KULTTUURIKESKUS

AKUSTIIKKA

SU 19.2. klo 15 PIANOTAITEILIJA ANNE KAUPIN
SOOLOKONSERTTI Bachin, Ligetin ja Chopinin ihanaa
pianomusiikkia taidokkaasti esitettynä. Liput 10 € ja 5 € opiskelijat
16-v. ja alle. Kahvila ja ravintola palvelevat väliajalla.

YHTEISTYÖSSÄ MUKANA YLIVIESKAN
KESKUSTAN ALUEEN YRITTÄJÄT

TI 21.2. klo 19 FLAMENCON HURMAA
Arvostettu flamencokitaristi Toni Jokiniitty konsertoi tulisien espanjalaissävelien myötä. Mukana esiintymässä Ylivieskan seudun kansalaisopiston flamencotanssiryhmä Lucia Pavlovicsin johdolla. Liput 10 € ja 5 €
opiskelijat 16-v. ja alle. Konsertissa ei ole väliaikaa. Kahvila ja ravintola
palvelevat 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.

Ylivieskan Kuulan

HARJOITUSHALLIN
AVAJAISET
Su 19.2. klo 13-16

Osoite: Kettukalliontie 1, käynti hallille Intersportin takaa

Rautapohja kiittää messukansaa
loistavasta viikonlopusta kanssamme!

Koko perheen hauska tapahtuma
Hallilla paljon ohjelmaa ja tekemistä
Tarjolla makkaraa, mehua, kahvia
ja pullaa
50 ensimmäiselle yllätyspalkinto
Arvontaa
Avajaispuheen pitää YTY -teatteri
Puhujina Juhani Löfbacka ja Jarkko Pinola
Mukana myös kansanedustaja Juha Pylväs ja
pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Arto Ojaniemi

Kaikki
TALVIVAATTEET

-30%

ERÄ!
MDFKATTOPANEELI
Talouslaatu,
useita eri
kuoseja.
501214862

495
/m²

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

Päivyri
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Nimipäivät

Pääkirjoitus

V

iime torstaina
se sitten tapahtui, postipoika
toi ensimmäisen lehteni
ensimmäiset kappaleet
ovelleni. Ovikello soi kello
14.02 ja aavistin heti että
sen täytyy olla odottamani
lähetys. Vapisevin käsin
avasin oven ja kyllä, siinä
ne nyt olivat edessäni. Ja
se tunne sisimmässäni,
jos voisin, niin sanoisin että se tuntui kuin
synnytykseltä. Siinä se
nyt oli. Odotusaika oli
kuitenkin konkreettisesti
vain muutaman viikon,
mutta henkisesti ehkä
koko elämä. Hikeä ja kyyneliäkin sen tekemiseen
sisältyi, mutta onneksi
ei fyysistä tuskaa. Sillä
hetkellä kulminoituivat
ja konkretisoituivat kaikki se työ ja stressi mitä
olin kokenut viimeisten
viikkojen aikana. Minulle
tämän kokeminen oli
sellainen tunnetila jota
en koskaan aikaisemmin
ole tuntenut.
HHH

Mutta se siitä tällä erää,
viime viikonloppu oli
Ylivieskassa suhteellisen
tapahtumarikas kaikkinensa. Lauantaina oli
Akustiikassa Ylivieskan
viidennet kirjamessut ja
Rakenna-Sisusta-Asu
-messut levittäytyivät
liikuntakeskukseen ja
tennishalliin koko viikonlopuksi. Rakennusmessuilla on jo todella pitkät
perinteet Ylivieskassa ja
viimeiset vuodet ne ovat
olleet nykyisen organisaation järjestäminä.
HHH
Itse vierailin messupaikalla jo perjantaina kun
siellä oli osastojen pystytys
täydessä tohinassa. Sain
harvinaislaatuisen tilaisuuden kierrellä alueella
tapahtuman pääorganisoijan kanssa, ja oli
todella mielenkiintoista
havainnoida kuinka valmistautuminen messuviikonloppuun tapahtuu.
Kiertelimme messualueen
ja jutustelimme niiden
näytteilleasettajien kanssa

joilla sattui olemaan aikaa
lyhyeen sananvaihtoon.
Siinä samalla sain kuunnella organisoijan kertomana kuinka he lähtivät
aikoinaan kehittämään
tapahtumaa Kurkihirsi
–messujen jälkeen.
HHH
Kaikki muuttuu aikanaan ja kaupallisuus on
tullut jäädäkseen tälläkin
saralla. Nostan hattua
järjestäjille ja meidän pitää
olla todellakin ylpeä että
meillä järjestetään noinkin
elinvoimainen vuosittainen tapahtuma! Siitä
kuitenkin hyödymme me,
arvon ylivieskalaiset, sillä
pääsemme halutessamme
nauttimaan hyvin organinoidusta tapahtumasta.

on saada suora palaute
yleisöltä koska meitä
vartenhan tapahtumaa
järjestetään. Mikäli juuri
sinulta ei saatu palautetta
mutta haluaisit sitä antaa, voit olla yhteydessä
messujen järjestäjään
eli www.messut.com tai
voit laittaa sitä verkkosivujemme kautta www.
vieskanviikko.fi/palaute.
Julkaisemme palautteesi
seuraavassa lehdessä mikäli niin haluat.
Antoisaa lukuhetkeä tähän toiseen lehteen ja
muista että palautteesi
on enemmän kuin tervetullutta!
Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

HHH
Tänä vuonna järjestäjä
taho oli halunnut paneutua asiakaslähtöisyyteen
ja messujen aikana he
järjestivätkin mittavan
asiakastyytyväisyytutkimuksen. Sen tavoitteena

Ulkonäköpaineita

M

ole sinut itsensä kanssa.
Sanoa, että olet hyvä juuri
tuollaisena. Tuon kokoisena.
Tuon näköisenä. Mitään
sinun ei tarvitse hävetä.

Monesti kaupungilla törmää kaiken näköisiin ja
kokoisiin ihmisiin. Joistakin
huomaa, että hän on sinut
itsensä kanssa, joistakin
taas, että ei. Silloin tekisi
mieli mennä halaamaan
näitä ihmisiä, jotka eivät

Eihän se olisi tietystikään
soveliasta, mutta minä tykkään halata ja kehua ihmisiä.
Olen vähän sellainen höpsö
luonne, joka saa voimaa
muista ihmisistä ilahduttamalla heitä jollakin tavalla.
Jotkut eivät ymmärrä sitä,

jotkut taas ymmärtävät.
Onneksi on enemmän niitä,
jotka ymmärtävät.
Itse olen lopettanut langanlaihojen julkkisten katsomisen, tulee vain paha
mieli. Minut on luotu tälläiseksi, tämän kokoiseksi,
tämän näköiseksi. Meidän
on hyväksyttävä itsemme
tälläisinä kuin olemme. Tee
siis kaikkesi sen eteen, että
hyväksyt itsesi. Tilaa itsellesi

Aurinko

Aurinko nousee klo 8:10 ja laskee klo 17:03.

Jokirannan keittiön ruokalista

Perjantai: Uunimakkara, perunasose, porkkana-suolakurkku-kiinankaalisalaatti
Maanantai: Kasvissosekeitto, kananmuna,
pehmeä leipä
Tiistai: Jauhelihaperunasosepata, pikkuporkkanat, punajuuri
Keskiviikko: Kalapala, perunat, tartarkastike,
rapea tomaatti-kurkkusalaatti
Torstai: Jauheliha/lihakeitto, kasvispala, sämpylä.

Ateriapalvelun ruokalista

Kuutamolla

ikä meidät ajaa
siihen? Oma
tyytymättömyys? Toisten mielipiteet?
Julkkisten ihannointi?

Perjantai 17.2. (vk 7): Väinö, Rita, Karita,
Väinämö
Lauantai 18.2: Kaino
Sunnuntai 19.2: Eija
2. sunnuntai ennen paastonaikaa
Maanantai 20.2. (vk 8): Heli, Heljä, Helinä,
Hely
Tiistai 21.2: Keijo
Keskiviikko 22.2: Tuuli, Tuulia, Hilda, Tuulikki
Torstai 23.2: Aslak

se hieronta, parturi, käy lenkillä, jumpassa. Katso peiliin
ja sano: näytänpäs hyvältä
tänään! Niin ja julkkiksista,
ala seuraamaan tyyppejä,
jotka ajattelevat positiivisesti
ja joita katsomalla sinulle
ei tule paha mieli.
Arvostetaan itseämme.Neiti
kuutamo kiittää.
Neiti Kuutamo

Perjantai: Lohikeitto, kinkkuleike, karpalokiisseli
Lauantai: Kinkkukiusaus, persiljaporkkanat,
jogurtti
Sunnuntai: Suikalepaisti, perunasose, sienisalaatti, aprikoosikiisseli
Maanantai: Maksalaatikko, perunat, kastike,
puolukkasurvos, porkkanakiisseli
Tiistai: Lihakeitto, herkkukurkku, suklaapuuro
Keskiviikko: Kasvispihvit, perunat, juustokastike, kaisersalaatti, vadelmakiisseli
Torstai: Kinkkukiusaus, keitetyt vihannekset,
porkkana-ananassalaatti, ruusunmarjakeitto

Kuka mitä häh?

1. Mikä mies on kolumbialainen Fernando
Botero?
2. Missä sijaitsee Mostarin kaupunki?
3. Mitä tutkii laattatektoniikka?
4. Mitä tarkoittaa sanonta panem et circenses?
5. Mikä on persea?
Vastaukset sivulla 11

Löydät meidät
myös Facebookista
facebook.com/vieskanviikko

Kerro juttuvihjeesi
osoitteessa
www.vieskanviikko.fi

Kansainvälinen Pop-Up
-ravintolapäivä sunnuntaina
Sputnikissa
Ylivieskan Nuorisotoimi ja
Rieska Leader järjestävät
yhteistyössä Moni Koti
ry:n kanssa kansainvälisen
Ravintolapäivän Sputnikissa

19. helmikuuta klo 11-15.
Tarjolla on alueella asuvien
ulkomaalaisten itse valmistamia suosittuja herkkuja,
muun muassa Thaimaasta,

Unkarista ja Itävallasta.
Paikalle kannattaa mennä
ajoissa, osallistujat valmistavat ruoat omalla kustannuksellaan, joten tarjontaa

on rajoitetusti. Käteistä ja
avointa mieltä makuelämyksille on varattava myös
mukaan.

Palveluliiketoiminnasta kestävää
kasvua Ylivieskan seudulle
YTEK Yrityspalvelut käynnisti vuoden alussa Kestävä Kasvu -hankkeen, joka
vauhdittaa palveluliiketoiminnan kehittämistä Ylivieskan seudun yrityksissä.
Hankkeen tarkoituksena
on vahvistaa Ylivieskan
alueen vetovoimaisuutta ja
kilpailukykyä määrätietoisella ja kestävällä palveluyrityksiin kohdistuvalla kehittämistyöllä. Kehittämiseen
kuuluu olennaisena osana
myös palvelurobotiikkaan
liittyvät kokeilut ja logis-

tiikan sekä markkinoinnin
älykkäät ratkaisut.
Lisäksi suunnitteilla
on oma ryhmä yrittäjäksi
aikoville sekä tempauksia
nuorten yrittäjyyden tukemiseksi. Hankkeen talousarvio 2,5 vuoden ajalle on
304 400 euroa, josta kaksi
kolmasosaa tulee Euroopan
aluekehitysrahastolta ja
valtiolta. Loppuosan rahoittavat Ylivieskan seutukunta,
Ylivieskan kaupunki sekä
mukana olevat yritykset.
Projektipäällikkö Jukka Saarela ja yrityskehittäjä Mari
Autio esittelivät Kestävä Kasvu -hanketta maanantaina.

Lyhyesti
Rysky-päivä Ylivieskassa
Suuri kone- ja maatalousalan tapahtuma, Rysky-päivä
järjestetään jälleen perjantaina 24.2. Savarikeskuksen
pihalla sekä Ruutihaantien sisäosastolla. Mukana on
yli 100 yritystä, ja tiedossa on paljon tuote-esittelyitä.
Samaan aikaan keskustassa pankkiaukiolla järjestetään
"Lasten Rysky" -tapahtuma, jossa tarjolla on mm.
polkutraktorikisa, poniajelua sekä talvisia aktiviteetteja.
Keskustasta Savariin järjestetään nonstop-kuljetus.

Teatteri Aamuvirkkujen
keväässä Kimaltavat Kitkan veet
Teatteri Aamuvirkut aloittaa Ylivieskan teatterikevään
Kuusamolaisten evakkoretkestä kertovalla, Kerttu
Katellin kirjoittamalla näytelmällä "Kimaltavat Kitkan
veet". Näytelmän ohjaa Sanna Finnilä. Näytelmää
esitetään Elämystalo Artterissa 26.2.–3.3.

Luovan tanssin tanssipaja
Gongissa
Teatteri Gongissa Kauppakatu 14:ssa aloitetaan luovan
tanssin tanssipaja lauantaisin 4.3. alkaen klo 14-17.
Paikalle ovat tervetulleita kaikki tanssitaitoon tai
kehoon katsomatta. Ryhmää ohjaa Matleena Ikola.

Rivitalopalo Ylivieskassa
Ylivieskassa Vähäkankaantiellä yksi henkilö loukkaantui vakavasti ja kaksi lievemmin rivitalopalossa
keskiviikon vastaisena yönä. Rivitalon päätyhuoneisto
oli tulessa palokunnan saapuessa aamuyöllä. Syttymissyytä tutkitaan jälkisammutustöiden jälkeen.

Viikon Blogi
Rovasti ja lentävä aapinen

Yrittäjyyden ensiaskeleita
Katja avaa pienen nivalalaisen
kauppakeskuksen oven. Aika
rentouttavaan kasvohoitoon alkaisi ihan kohta. Ihana tauko,
hetki omaa aikaa toimittajan
arjen keskellä. Kiireisen naisen
katse osuu kauppakeskuksessa
rautaverkoin suljettuun tyhjään
toimitilaan. Askeleet pysähtyvät
ja mieleen juolahtaa jostain inspiroiva ajatus kauniisti sisustetusta
omasta pienestä ravintolasta. Hän
vilkaisee rannekelloaan, joka
vaatii ravistautumaan irti päiväunelmista ja suuntaa askeleensa
kohti Fionellaa ja kasvohoitoa.
Jutustelun lomassa Katja tulee

maininneeksi kosmetologille käymänsä yrittäjäkurssin ja ajatuksen
omasta ravintolasta. Kaija innostuu
Katjan ajatuksesta välittömästi. Kuin iloisen pyörremyrskyn
tempaamana Katja löytää itsensä
kasvohoidon jälkeen työntekijöiden taukotilasta edessään kuppi
hyvää kahvia ja Kaijan kanssa
yhdessä luonnosteltu ruokalista.
Jokin kuiskasi Katjalle – Tartu
hetkeen. Ja mitäpä muuta tämä
nainen teki, kuin seurasi sydäntään.
Tuumasta toimeen. Katja kipaisee SKV:lle kysymään tilojen vuokrista lisätietoja. Seuraa
erittäin nopeatempoinen kaksi

kuukautta ja tämä nainen löytää
itsensä unelmastaan, uunituoreen,
rustiikkisen lähiruokaravintola
Kapaksen tiskin takaa ravintola
yrittäjän ominaisuudessa. Käyty
yrittäjäkurssi oli kylvetty siemen
ja tässä oli kasvun tulos. Ensimmäinen askel kohti unelmaa oli
otettu.

Katja Kokkoniemi on
Nivalassa asunut, Haapavedeltä
syntyisin oleva yrittäjä. Katja kirjoittaa
"Katjakoo ja pehmeä business" -blogia: katjakoo.fi
mit ja ”ikkunaverhot” valmistui
rautakaupan ruosteisesta rakennusverkosta, joita käsistä kätevä
mieheni ja appiukko rakensivat
kaverina ravintolaan.

Yrittäjyyden ensiaskeleet olivat
täynnä uutta. Intoa ja ihmeteltävää
riitti. Kapas tarjosi herkullista
lähiruokaa ja suosi tällä tavoin
Vanhat peiliovet saatiin uusio- paikallisia toimijoita. Tunnelma
käyttöön ravintolan ruokapöytinä. paikanpäällä oli uskomaton. KaiKapaksen päätähti Carlos tärkeän kesta asiakas näki, että ravintola
näköisenä 1700-luvun sohvalla oli sisustettu suurella tunteella
miettimässä.
ja rakkaudella. Tämä yrittäjä
halusi asiakkaiden myös viihtyvän
Käytetyt kelapöydät olivat mie- ravintolassaan ja saavan ideoita
luisia pöytiä lapsukaisille. Väliser- kodin sisustukseen. Asiakkaita

ympäröi herkullisen ruoan lisäksi
erilaiset teemaillat, tapahtumat
ja sisustaminen, johon kuului
rouheaa piikkilankaa, 1800-luvun
huonekaluja, vanha kirkon penkki, vanhoista peiliovista tehtyjä
ruokapöytiä,kynttilöiden tuiketta
ja ihanaa, wanhaa tunnelmaa
huokuvia yksityiskohtia. Ihmiset
tulivat hakemaan ruoan lisäksi
myös silmänruokaa, tarinoita
tavaroista, ideoista, inspiraatioista
ja hämmästelemään alati vaihtelevaa ravintola miljöötä. Vanha
kulahtanu retrosohva kirpparilta
sai uuden pinkin sävyn vesiohenteisesta remonttiässästä.

4

Perjantai 17.2.2017

Rakennusalan näkymiä hiottiin
Ylivieskassa Rakenna-Sisusta-Asu
Viikonloppuna Ylivieskassa
seitsemättätoista kertaa
järjestettävät Rakenna-Si-

susta-Asu -messut paisuvat Oulun messujen jälkeen alan Tänä vuonna messut ovat kuutta tuhatta vierasta ja
ja kehittyvät vuosi vuodelta. merkittävämmäksi tapah- suuremmat kuin koskaan. tähän tavoitteeseen pääsTapahtuma on kasvanut tumaksi Pohjois-Suomessa. Järjestävät odottivat noin tiin. Tänä vuonna esillä oli
erityisesti energiaratkaisut
ja valtakunnallisia toimijoita
oli enemmän kuin paikallisia. Yksi messujen vetonauloista oli kauppaneuvos
Jethro Rostedt joka kertoi
kiinteistövälityksestä ja sen
trendeistä niin ostajan kuin
myyjän näkövinkkelistä.
Hänen esiintymisensä oli
tavalliseen tapaan rennon
rempseä.
Junnutimpurikisa järjestettiin jo yhdeksännen
kerran ja se oli toteutettu
yhteistyössä K-Rauta Rautapohjan kanssa. Kisan voittoon ylsi tänä vuonna Aku
Hakala Kiviojan koululta.
Onnittelut voitosta!

sen tyytyväisiä siihen, että
messuilla tapasi vanhoja
asiakkaitaan, ja sai myös
paljon uusia kontakteja.
Jetta-Talojen Sampo
Tuomivaara huomasi messunäyttelijöitä sekä tarjontaa
olevan hyvin. Yleisöäkin oli
erityisen laajalta alueelta.
Tuomivaara oli ilahtunut
huomatessaan, ettei rakentaminen alueella ole
pysähtynyt.
Elli Kuusisto Sadex
Oy:stä ilahtui messujen
positiivisesta ja innostuneesta ilmapiiristä.Ylivieskan
messut ovat hänen mielestään olleet vuodesta toiseen
Pohjanmaan kiinnostavin
rakennusalan tapahtuma,
sillä kävijämäärään suhteutettuna messuilla vierailee
vuosittain paljon todellisia
Näytteilleaset- rakentajia ja remontoijia,
tajat tyytyväisiä jotka ovat kiinnostuneita
laadukkaista tuoteratkaiToni Veivo Aroma Senseltä, suista ja -innovaatioista.
Haapajärvisen Aava-siMinna Piippo Avon-kosmetiikasta ja Valtteri Eilola sustuksen Päivi koki mesLVI Eilolasta olivat erityi- sujen parhaaksi antimeksi

Asumis- ja hoivapalveluita elämän eri
Esperi Hoivakoti Suvanto
aloitti toimintansa keväällä
2016 Mikontiellä, Ylivieskassa. Suvanto tarjoaa kodin
30 ikäihmiselle. Kodissa
asuu niin vakituisia asukkaita kuin myös lyhyem-

millä asumisjaksoilla olevia
ikäihmisiä.
”Olemme huomanneet,
että kysyntää on hyvin monentyyppisille palveluille,
minkä pohjalta olemme
lähteneet laajentamaan pal-

veluitamme”, kertoo Esperin
Pohjoisen alueen myyntipäällikkö Miia Heikkinen.
”Osa asukkaistamme
on vakituisen asumisen ja
ympärivuorokautisen hoivan
tarpeessa. Toiset taas tulevat

lyhyemmälle asumisjaksolle,
kun omaishoitaja tai läheinen kaipaa huilahdustauon
arjen keskelle. Meidän tehtävänämme on löytää juuri
oikea ratkaisu ikäihmisen
tai hänen läheisensä tarpee-

neen avuntarpeen vuoksi
mahdollista enää saunoa
itsekseen. Sauna on suomalaisille tärkeä asia ja
halusimme tarjota tähän
tilanteeseen uuden vaihtoehdon”, kuvaa Heikkinen.

"Tehtävänämme on löytää juuri
oikea ratkaisu ikäihmisen tai hänen
läheisensä tarpeeseen"

Esperissä järjestetään keskiviikkoisin avoimet ovet, jolloin kaikki kiinnostuneet voivat
tulla tutustumaan toimintaan.

seen”, tarkentaa Heikkinen.
Uutena palvelutuotteena
hoivakoti tarjoaa Suvannon
saunareissua. Saunareissu
järjestetään kodissa joka torstai kello 12-15 ja mukaan
saavat tulla kaikki palvelusta
kiinnostuneet ikäihmiset.
Ennakkoilmoittautuminen
kuitenkin tarvitaan, jotta
tulijoiden määrään osataan
varautua.
”Idea saunareissusta syntyi, kun kuulimme, että
kaikilla ikäihmisillä ei ole
tilojen puutteen tai kasva-

”Järjestämme joka keskiviikko kodissa avoimet ovet
kello 13-14, jolloin kaikki
kiinnostuneet voivat tulla tutustumaan toimintaamme”,
kertoo talon toiminnasta
vastaava yksikönpäällikkö
Tarja Sorvisto.
”Säännöllisillä avoimilla
ovilla haluamme tehdä Suvannon ja sen monipuoliset
palvelut tutuksi. Hoivakotiasuminen on monille
varsin vieras asia ja näin
tarjoamme mahdollisuuden
tulla tutustumaan kotiim-

me”, jatkaa Sorvisto.
”Kohta meillä on yksivuotissyntymäpäivä. Ensimmäinen vuosi on vierähtänyt
hetkessä ja myöhemmin
keväällä on tarkoitus juhlistaa sitä koko kylän voimin”,

Perjantai 17.2.2017
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Päivän sana

-messuilla

Perjantaina, 17.02.2017
Ps. 18:1
Minä rakastan sinua, Herra,
sinä olet minun voimani.

Kirkkotalakoot
Kynttiläkirkon tuotto 5.2. oli 1 999,94 euroa.
Viime vuoden aikana on lippailla kerätty
yhteensä 7 130,91 euroa.
Kirkkotalakoiden koko keräystuotto oli
6.2.2017 yhteensä 234 263,55 euroa.

Kirsi Kivimäki-Hellman esittelemässä tuotteitaan sisustuspallobaarin osastolla.
uusien asiakaskontaktien
lukuisan määrän. Lisäksi
he olivat saanet messuilta mukaansa useita uusia
käyntejä ja sisustettavia
kohteita.
Päivi piti erityisen tär-

keänä myös keskusteluita
muiden yritysten edustajien
kanssa, mahdollisia uusia
yhteistyökuvioita sekä oman
liiketoiminnan tarkastelun
herättelyä.

hetkiin

Suvannon viihtyisät tilat tarjoavat kodin noin
30 ikäihimiselle
Sorvisto kertoo ylpeänä.
Hoivakoti Suvanto kuuluu Esperi Care –konserniin. asumispalveluita ikäihmiEsperillä on toimintaa valta- sille, kehitysvammaisille ja
kunnallisesti ja tänä vuonna mielenterveyskuntoutujille.
avataan 30 uutta kotia ym- Esperi työllistää lähes 4000
päri Suomea. Yritys tarjoaa työntekijää.

Ylivieskan kirkon
ja ympäristön
arkkitehtuurikilpailu alkoi
Ylivieskan uuden kirkon arkkitehtuurikilpailu on
alkanut 14.2.2017. Kilpailu päättyy 15.5.2017. Kilpailuohjelma liitteineen on nähtävänä osoitteessa:
http://www.ylivieskanseurakunta.fi/arkkitehtikilpailu.
Yleiseen kilpailuun voi tehdä suunnitelmaehdotuksia
kuka tahansa. Kilpailun jälkeen suunnitelmat ovat
nähtävänä seurakuntalaisille erikseen ilmoitettavalla
tavalla. Kilpailu pyritään ratkaisemaan syyskauden
2017 aikana. Palkintolautakunta valitsee ehdotuksista
kolme parasta suunnitelmaa, minkä lisäksi seurakunta voi lunastaa itselleen vielä kaksi suunnitelmaa.
Lisätietoja: Kirkkoherra, palkintolautakunnan puheenjohtaja Timo Määttä p 044 711 8611.

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Otto Heikki Olavi Hintsala, Kerttu-Helmi Huttunen, Emilia Aili
Anneli Korkia-aho
Kuolleet: Vuokko Helmi Inkeri Paananen 44 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 17.2. klo 19 Nuorten perjantai Rauhanyhdistyksellä.
La 18.2. klo 14 Talvimyyjäiset Rauhanyhdistyksellä, ruokatarjoilu alkaa klo 13, klo 19 Rauhanyhdistyksen kotiseurat Laitalalla, Perkkiöntie
150, Pekka Typpö ja Raudaskoskella, Seppäläntie 75, Kimmo Heikkilä.
Su 19.2. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Tuomo Kälviä, Anne
Sumela, Eeva Korhonen, pyhäkoulu, kirkkokahvit, Rupak Chaudhari
tuo terveiset Nepalista kuvien kera; klo 13 Uusheräyksen seurat
Betaniassa, Heikki Myllylä; klo 14 Seurat Siltalan seurahuoneella,
Väinö Liimatta; klo 14.30 Lauluseurat Rauhanyhdistyksellä ja klo 16
seurat, Kyösti Marjanen; klo 16.30 Herättäjä-Yhdistyksen Ylivieskan
paikallisosaston vuosikokous ja klo 18 Siioninvirsiseurat Mariassa,
Tuomo Kälviä ja Mauno Autio.
Ma 20.2. klo 13 Näkö- ja liikuntavammaisten kerhon vierailu
Tuokiotuvalle, Lukkarinkatu 1, ohjelmassa päiväkahvit, tuokiotuvan
toiminnan esittelyä, yhteistä kerho-ohjelmaa ja arpajaiset; klo 16
Virsikuoro Marian rippikoulusalissa; klo 18 Olkkari-ilta Vitiksessä
(sisäänkäynti B).
Ti 21.2. klo 9 Perhekerho Pietarissa; Tiistaikerhon retki Kallion
leirikeskukseen; klo 13.30 Tuomelan kyläkerho Tuomelan kylätalolla;
klo 18 Kohtaamispaikka Suvannon kappelissa, Todistamme palvellen
- Timo Määttä, lapsille pyhäkoulu, järj. Keski-Pohjanmaan Ev Lut
Kansanlähetys; klo 19 Sanan ja Siionin kanteleen ilta Marian rippikoulusalissa, mukana Mika Katajamäki ja Samuel Korhonen.
Ke 22.2. klo 7.30 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone
Lydiassa; klo 11.45 Ekavauvakerho Pietarissa; klo 13 Eläkeliiton
kerho Mariassa; klo 14 Hartaus Suvantotuvalla, Tuomo Kälviä; klo
15 Ukkopiirin palaveri kokoushuone Bäckmanissa (os. Terveystie
11, C-sisäänkäynti); Klo 17.30 Uudet virret tutuksi - "Nyt ja aina"
seurakuntakoti Mariassa, Teija Siirtola; klo 18 Raamattupiiri Suvannon
kappelin takkahuoneessa; klo 19 Gospelkuoron harjoitukset Suvannon
kappelilla; klo 18.30 Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä, seurapuhe
klo 19.30 Markku Launonen.
To 23.2. klo 9 Perhekerho Pietarissa; klo 15.30 Eläkeliiton kuoro
Marian rippikoulusalissa; klo 17-18 Lapsikuoron harjoitukset rippikoulusalissa; klo 18-19.30 Raamattupiiri Marian kahviossa, Pekka
Lehto; klo 18 Kirkkokuoron harjoitukset Suvannon kappelilla; klo 18
Nuorisokuoron harjoitukset rippikoulusalissa; klo 19 Raamatun lukuja keskustelupiiri Rauhanyhdistyksellä.
Pe 24.2. klo 18 Nuorekas iltakirkko Heikkilän kappelilla; klo 18 Vuosikokous 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 044-7118630.
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.
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 044-7118626629.
LÄHETYS
Lähetysmatka Namibiaan 24.3.-8.4.2018. Matka järjestetään yhdessä
Suomen Lähetysseuran sekä Koonono Matkat Oy:n kanssa, arvioitu
hinta n. 3500 e/hlö. Matkalle otetaan 15 ensiksi ilmoittautunutta.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 31.3.2017 mennessä: Hannele Aho, p.
044-7118632, hannele.aho(at)evl.fi
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.
TULOSSA
Koko perheen talvitapahtuma Ylivieskan jäähallilla, su 26.2. klo 1013, alkaen perhejumalanpalveluksella.
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.
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.
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.
Ylivieskan seudun musiikkiopiston konsertit Ylivieskan Kirkkotalakoiden hyväksi Reisjärvellä Niemenkartanon koulussa su 26.2. klo 15.
Pyhäjoen seurakuntasalissa pe 17.3. klo 19. Pääkonsertti Ylivieskatalo
Akustiikassa su 19.3. klo 15. Konserttien teema Ylivieskassa ja Pyhäjoella on Johann Sebastian Bach, Reisjärvellä yleisemmin barokkimusiikki. Esiintymässä oppilaita ja opettajia.
Kevään hiihtoretki Vuontispirtille 1-8.4. Vielä vapaita paikkoja.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Markku Kinnunen p. 044-3025119.

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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Kulttuuria kerrakseen
Akustiikassa vietettiin kirjavia kirjamessuja
lauantaina 11.2. Ravintola Triolin tilat täyttyivät kirjaesittelypöydistä ja vierailijat esiintyivät
näyttelysalissa sekä Akustiikan lavalla.

John Doe Story yhtyeestä tutut miehet, Ari Hevosmaa ja
Tuomas Jokitalo musisoivat duona Akustiikan käytävällä. Kulttuurijohtaja Katriina Leppänen kutsui heidät
ilahduttamaan ihmisiä. Miehet soittivat suomipoppia
ja hitaita englanninkielisiä kappaleita. Duon mielestä
tapahtuma oli hieno, koska ihmisiä saatiin liikkeelle.
Seuraavilla kirjamessuilla he toivoisivat olevansa soittamassa koko yhtyeen voimin jotta myös nuorisoa saataisiin
enemmän paikalle.

Kirjamessut järjestettiin Ylivieskassa viidettä kertaa
ja nyt toista kertaa peräkkäisinä vuosina. Vuosi sitten
kun lanseerattiin kulttuuriviikot KulttuuriHelmet
alkavaksi Ylivieskassa kulttuuritoimen puolesta,
niin kirjamessut sisällytettiin kulttuuriviikkojen
ohjelmarunkoon yhteistyössä kirjastotoimen kanssa.

Kalpeat sotilaat

Pekka Jaatinen kertoo, kuinka fakta ja fiktio sekoittuvat
hänen romaanihenkilöissänsä. Pekka sanoo termin ”immersoitua” - eli hän haluaa
kokea itse menneisyyden
Lauantaina kirjamessuilla kävijöitä oli arviolta noin
henkilöiden kokemukset.
kuusisataa. Kirjailijoiden Tapio Helanderin ja Pekka Samaistuva kirjoitustapa
Jaatisen haastattelut keräsivät mukavasti yleisöä pitää ymmärrettävyyden
kuten myös Kari Holman esitelmä pohjalaisista tärkeimpänä elementtinä.
kirkoista. Näyttelijä Martti Suosalon haastattelua Jaatinen toteaa Kalpeat
oli kuuntelemassa parisataa ihmistä. Kirjaesittelyitä Sotilaat – kirjan sisällön
ja myyntipöytiä oli lähes kolmekymmentä. Päivä oli syntyneen huumekoukkuun
hyvin onnistunut. Saman päivän iltana vielä Akus- jääneen ihmisen innoittatiikan pääsalin veti täyteen Neljä pientä annosta, mana.
Aihe on ollut vaiettu
missä näyttelivät ja musisoivat Martti Suosalo, Iiro
ennen
kuin Jaatinen kirjoitti
Rantala ja Lotta Kuusisto.
siitä. Kirja kertoo tarinan
sodassa huumekoukkuun
Taiteilija Kari Holma esitteli luvun Suomen kirkkojen jääneistä miehistä. Kertomus
diaesityksenä akvarellimaa- olevan tukipilarityyppiä. auttaa ymmärtämään, koska
lauksia ja taidekirjaansa Poh- Sellaisia kirkkoja oli yli se ymmärtää aihetta.
jois-Suomalaisista kirkoista. sata kappaletta, kunnes
Jaatisen päätyö kirjaiVanhimmat kirkkoraken- tulipalot vähensivät määrän lijanuralla on 5-osainen
nukset olivat saaneet alkunsa nykyiseen kahteentoista romaanisarja Lapin Sota.
1530-luvulta. Keminmaan kirkkoon. Kirkkojen uu- Romaanit perustuvat tosikirkko ja Isonkyrön kirkko delleen rakentaminen on tapahtumiin, sillä Jaatinen
ovat Suomen vanhimpia ollut varmasti nälkävuosina paljasti haastatelleensa moraskasta, ymmärtää Holma. nia kymmeniä suomalaisia
säilyneitä kirkkoja.
Holma kertoo 1600ja saksalaisia sotaveteraaneja

sekä sotatapahtumien keskellä eläneitä ihmisiä.
Jaatinen sanoo väliin,
että hänen kirjoituksensa
sopivat sattumalta tähän
aikaan. Hän ei tarkoittanut puhua Isisin riveihin
haluavista nuorista.

Dramaattista
runonlausuntaa
Runoilija Eeva Holma
vangitsee tunnelman lausuen runoja verkkaisesti
ja merkitsevästi, katsoen
yleisöä. Hänellä on ilmeikäs ja käsillä elehtivä tapa
esiintyä. Häntä naurattaa,
kun oven takaa kuuluu
ihanaa musiikkia.
Eevalta tulee viisaita sanoja runojen väliin: ”Sekin
on hyvä, että pystyy puhumaan itsestään.” Eeva
Holma jakaa yleisön kanssa
itsestään sen, että hän tykkää
surrealistisesta taiteesta ja
hänen yksi selviytymiskeinonsa on kirjoittaminen.

Kirjamessugallup
Mitä mieltä olit Kirjamessujen ohjelmasta tänä vuonna?
Mitä toivoisit tapahtumalta tulevaisuudessa?

Heikki Yli-Ollila, Ylivieska: Tämän vuoden kirjamessut oli suunniteltu hyvin ja
alueen kirjailijoita oli kiva tulla katsomaan.
Martti Suosaloa oli helppo kuunnella.
Tulevaisuudessa kirjojen lukeminen on
hiipuva imiö. Määrällisesti luetaan paljon,
mutta uudet lukijat eivät innostu kirjoista.
Tarvittaisiin uutta näkökulmaa.

Tapani Ängeslevä, Ylivieska: Kirjamessut
olivat hyvin rauhalliset verrattuna samaan
aikaan olleisiin rakennusmessuihin. Tapani
tuli kahvittelemaan kirjamessuille. Ei ole
tietoa, kuinka ajat kehittyvät. Hän pohtii
kirjojen olemassaoloa tulevaisuudessa.
Rautaiset asiantuntijat puhuvat kirjojen
kyllä säilyvän kansissa.

Kirjallisuusharrastaja Esko Toiviainen ajatteli tänä vuonna ”Suomi 100 vuotta”teemaa. Kirjoista luopuvana kirjallisuusharrastajana hän myi itse hankkimiansa sekä
sukulaisten ja ystävien ostamia kirjoja Akustiikan aulassa. Hänen valikoimastaan löytyi
eniten Mannerheimiin liittyviä kirjoja ja ylväs taulu. Tänä vuonna on Mannerhein
olisi täyttänyt 150 vuotta. Ensi kerralle Toiviainen haluaisi messuille teeman, koska
tänä vuonna sitä ei ollut. Kesäajalle sopivana teemana toimisi dekkarikirjallisuus ja
siihen liittyvät esiintyjät.
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kirjamessuilla
Turkka opetti
Suosaloa
Yty-Teatterin Karoliina
Krook haastatteli Martti
Suosaloa. Suosalo kertoi
aloittaneensa vuonna -78
Oulun Kastellin lukion.
Häntä kiinnosti Shakespearen lukeminen sinä aikana.
Hän pääsi korkeakouluun
vailla ylioppilastodistusta.
Jouko Turkka, luonteeltansa
hurmoshenkinen saarnamies
– joka aiheutti henkistä
painetta turhan fyysisillä
metodeilla, opetti teatterikorkeakoulussa Suosalon opiskeluaikoina. Jouko
Turkan mielestä käytännön
esimerkki on paras opetus.
- Näyttelijän työ on
erilaista joka esityksessä.
Suosalo sanoi, että keskittyminen hänen omaan
suuntaukseensa on havainnointia. On tärkeää, ettei
tuomitse tai hyväksy mitään
etukäteen näyttelemiseensä
liityvissä asioissa.
- ”Jos ei saa energiansiirtoa toimimaan, niin

näytellessä joku mättää.”,
kommentoi Suosalo, puhuessaan näyttelijöiden ja
yleisön välisestä suhteesta.
Näyttelijä tykkää, kun voi
itse palloilla, mihin ihminen
katsoo.
”En ole tottunut näyttelemiseen elokuvissa. Kohtaus
harjoitellaan vain kerran
ja heti kuvataan.” toteaa
Suosalo. ”Näyttelijä Matti
Pellonpää on neuvonut
näyttelijöitä auttamaan
elokuvaleikkaajan työtä
elekielellä. Sitä sanottiin
leikkausvaran jättämiseksi.”
Martti Suosalon tähdittämä musiikkikomedia
”Neljä pientä annosta” on
komedia, jossa mukana on
myös Iiro Rantala ja Lotta
Kuusisto.
Täytteeksi näytelmään
he kehittivät encore-kohtauksen, jossa Martilla on
kaksi sokeripalaa suussa
ja valkoinen shakettitakki
päällä. Esitykseen kuulumatonta lisäosaa ei pitänyt
ikinä enää esittää, mutta
siitä kasvoi iso hitti. Neljän

Elina Mäyrä, Oulainen: Kirjamessuilla
oli sopivasti esityksiä, vaikkakin aikataulut
olivat tiukahkot. Tulevaisuudessa kirjailijaesittelyitä saisi olla enemmän, mutta
lyhyempinä pätkinä.

vuoden ajan sitä näyteltiin
englannin ja saksan kielellä.
Saksalaiset huomauttivat
Suosalon kuulostavan ihan
Hitleriltä.
Suosalo kertoo, että pitää
olla hiessä, ettei jännitä
näytellä. Sairaanakin täytyy
pystyä esiintymään, ettei
petä yleisöä.
”Fysiikalla jaksaa vetää

Tanja Kaarlela, Nivala: Valikoima oli aika
hyvä ja ihmisiä kulki vilkkaasti liikkeellä
tekemässä hankintoja. Ihmisiä vetävää
oheistoimintaa saisi olla. Se sisältäisi
luentoja ja esitelmiä.

Miksi et käynyt kirja- tai rakennusmessuilla?

Heidi Mattila: Olisi kiinnostanut käydä, mutta oli
muita menoja.

Anneli: Muita menoja
sovittuna.

Teuvo Tuomikoski: Ei
kiinnostanut.

sen.” sanoo Martti Suosalo.
”Näytteleminen on kunnon
työ, jos paita on märkänä.
Mutta ei se sääntö ole.”
Näyttelemisen olosuhteista
Suosalo kertoo, että ääni
voi kärsiä kuumalla ilmalla.
Vuorosanojen opettelutaidoistaan hän kertoo:
”Olen liian nopeaälyinen”
selvittäessään lukunopeu-

Teksti Laura Markkinen
Kuvat Laura Markkinen
Jonna Säily

tensa olevan hitaampi kuin
ajatuksensa. Tämä piirre
ilmenee, kun Suosalo saattaa lukea 15 sivua tekstiä
kerralla, ajatukset muualla.
Suosalo luettelee lukemisen ja muistin yhteistoimintaa näyttellemisessä: ”Kun
pänttää, luetaan hitaasti.
Teksti jää näkömuistiin.
Kohtauksia harjoitellessa

Eija-Liisa Pokki, Ylivieska: Nyt oli varmaan jokaiselle jotakin haastateltavissa.
Tapahtuma oli kaikenkaikkiaan kattavan
monipuolinen. Hyvä asia oli, että Akustiikan ravintola Triolissa oli kirjapöytiä.
Tapahtumaan kannattaisi lisätä runoraati,
jossa joku lukee runoja ja yleisö arvaa kenen
kirjoittamia ne ovat. Voittajat palkittaisiin.

Pentti Mero: Minulla on
hyvä talo, joka ei tarvitse
remonttia.

tapahtumat tekstissä jäävät
asemamuistiin ja näytellessä
siirtyvät tunnemuistiin.”
Kysyttäessä minkä supervoiman Suosalo haluaisi,
jos voisi, hän ei uskaltanut
kertoa, saati ajatella asiaa,
koska asioilla on taipumus
toteutua.

Ulla Junttila, Ylivieska: Tulin katsomaan
Martti Suosaloa. Hyvänä asiana paikallisten kirjoilijoiden kirjat. Jatkossa vieraaksi
olisivat tervetulleita verkkokirjojen ja
blogien kirjoittajat.

Erkki Peltomäki: En
tiennyt tapahtumista.

Satu Juola: Ei tällä hetkellä kiinnosta.
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Viikon nimi

Vanhustenkotiyhdistys
palkittiin

Tässä julkaisemme viikottain esittelyn yhdestä viikon
nimistä, vuorossa sunnuntaina 19.2. juhlittava Eija.
Tällä kertaa viikon nimenä
on sunnuntaina 19.2. nimipäiväänsä viettävä Eija, jota
juhlistaakin yhteensä 20757
samannimistä. Alkuperänsä nimi on luultavimmin
muodostunut hengellisessä
kielessä, muun muassa eräissä virsissä riemua kuvaavasta eijaa-huudahduksesta.
Taustalla saattaa myös olla
Eino Leinon runot, joissa

esiintyy Eya.
Eija on ollut suosituimmillaan 1950-luvulla, jolloin
se oli viidenneksi suosituin naisen nimi (10151).
Almanakkaan Eija pääsi
19.2.1950. Suomessa nimi
on 1900-luvun alusta tähän saakka annettu 24 582
naiselle ja alle kymmenelle
miehelle. Oikein paljon
onnea nimipäiväsi johdosta!

KANSAINVÄLINEN
IVÄ
POP-UP RAVINTOLAPÄ
Sputnikissa sunnuntaina
19.2.2017 klo 11-15

Kalajokilaakson Hengitysyhdistys palkitsi Ylivieskan
vanhustenkotiyhdistyksen,
Hyvä Henki –palkinnolla
kiitokseksi erittäin edullisen
saliliikunnan mahdollistamisesta ylivieskalaisille.
Ylivieskan Vanhustenkotiyhdistyksen aktiivisen
toiminnan tuloksena suuri
joukko ylivieskalaista voi
käyttää vuosittain vanhustenkotiyhdistyksen liikuntasalia laitteineen.
- Vanhustenkotiyhdistyksen hallituksen jäsen Oiva
Ojanperä kertoo, että hänen
puheenjohtajakaudellaan
Raha-automaattiyhdistykseltä anottiin ja saatiin
rahat kuntosaliliikunnan
mahdollistamiseen. Saaduilla varoilla hankittiin
perusliikuntaan tarvittavat

laitteet ja vanhustenkotiyhdistys tarjosi lisäksi tilat
liikunnalle.
Yhdistyksen nykyinen
puheenjohtaja Päivi Kukkonen kertoo puolestaan, että
kuntosalitoimintaa on ollut
kymmenen vuotta ja paikka
on edelleen niin suosittu,
että viikottain vanhustenkotiyhdistyksen kuntosalilla
käy noin 300 kuntosaliliikunnan harrastajaa.
Vanhustenkotiyhdistys
tarjoaa puitteet saliliikuntaan, ja se on edelleen antanut käytännön järjestelyjen
hoitamisen Perupalvelukuntainliitto Kalliolle.
– Kallion ansiosta kuntosaliliikuntaan on tarjolla
asiantuntevaa ohjausta,Kukkonen jatkaa.
Kalajokilaakson Hen-

gitysyhdistyksen myöntämää palkintoa olivat vastaanottamassa Ylivieskan
vanhustenkotiyhdistyksen
puheenjohtaja Päivi Kukkonen ja hallituksen jäsen
Oiva Ojanperä. Tunnustus on samalla 75-vuotista
toimintaansa juhlistavalta
Hengitysliitolta, joka myös
haluaa näin kiittää yhteistyökumppaniaan, koska
paikallisen yhdistyksen
jäsenillä on yksi salivuoro
viikossa.
Hengitysliitto on jo 75
vuoden ajan toiminut hengityssairaiden edunvalvojana
sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä. Eri puolilla
Suomea olevien 92 jäsenyhdistyksen toiminnassa on
mukana kymmeniätuhansia
hengityssairaita ja heidän

läheisiään.
Hengitysliiton edeltäjä
Tuberkuloosipotilaitten
liitto perustettiin toukokuussa 1941. Myöhemmin
liitto laajensi toimintansa
käsittämään kaikkia hengityssairauksia ja tunnettiin
mm. Keuhkovammaliittona.
2000-luvulla nimi muuttui muotoon Hengitysliitto.
Hengityssairaudet koskettavat miljoonaa suomalaista. Suurimpia ryhmiä
ovat astmaa, keuhkoahtaumatautia, kroonista
keuhkoputkentulehdusta
ja uniapneaa sairastavat.
Rakennusten lisääntyneet
home- ja kosteusvauriot
ovat kasvattaneet sisäilmasta
sairastuneiden määrää.

(Virastokatu 6B, Ylivieska)

Tule maistamaan ja ostamaan
herkkuja ympäri maailmaa!

TERVETULOA!
Yhteistyössa Ylivieskan kaupungin nuorisotoimen kanssa

Keittiönurkkaus
Gluteenittomat amerikan
pannukakut
(ohjeesta tulee 2 todella isoa tai 4-5 pientä pannukakkua)
2,5 dl piimää
1 muna
1 dl gluteenittomia kaurahiutaleita
2 dl gluteenitonta jauhoseosta
1 tl soodaa
öljyä tai voita paistamiseen
Sekoita kuivat aineet keskenään. Kaada kulhoon piimä,
lisää muna ja vatkaa sekaan kuivat aineet. Anna taikina
turvota noin 10 minuuttia. Taikina on aika paksua,
joten jos tuntuu niin voit lorauttaa vielä vähän piimää.
Lisää hieman öljyä tai voita pannulle ja laita kauhallinen paistumaan. Muotoile taikinaa hieman pannulla
leveämmäksi, sillä nämä turpoaa vielä paistuessaan.
Kun päällypuoli alkaa hyytymään, käännä pannukakku
ja paista myös toinen puoli kullan keltaiseksi.
Nauti minkä kanssa itse haluat (erinomaista vaahterasiirapin tai mansikoiden kanssa), tämä on tuhtia
tavaraa, joten kannattaa nauttia ajan kanssa.
Lähde: www.hyvänolonvalmennukset.fi

Hengitysliiton 75-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Kalajokilaakson Hengitysyhdistys palkitsi Ylivieskan vanhustenkotiyhdistyksen Hyvä Henki –palkinnolla. Palkinnon luovuttivat yhdistyksen puolesta vas. Riitta Räsänen,
Anja Mattila ja Kaisa Hietala.Palkinnon vastaanottivat Ylivieskan vanhustenkotiyhdistyksen puheenjohtaja
Päivi Kukkonen ja hallituksen jäsen Oiva Ojanperä.

Avoimet työpaikat
Ylivieskassa
Talousjohtaja, työterveyslääkäreitä, yleislääkäri, puheterapeuttu,
toimistopäällikkö,
työterveyspsykologi,
ohjaaja, ensihoitaja,
sairaanhoitaja-hoivayrittäjä, asiakas- ja
myyntineuvottelijoi-

ta, myyntiedustajia,
terassilasimyyjä, yrittäjä-myyjä-edustaja,
kiinteistövälittäjä,
kokki, parturi-kampaajia, automyyjä,
myyjiä, työkonemyyjä,
puhelinmyyjä, henkilökohtainen avustaja,
järjestyksenvalvoja,
kuntatekniikan kesä-

työpaikat, rakennusalan
kesätyöntekijä, teollisuuden kesätyöpaikat,
tuotantotyöntekijöitä,
siivooja.

Alavieskassa
Toimistosihteeri,
rakennusalan kesätyöntekijä, teollisuuden

kesätyöpaikat, tuotantotyöntekijä, lehdenjakaja.
Lisätietoa työpaikoista
www.mol.fi

Ilmoita yrityksesi
kesätyöpaikoista
Vieskan Viikossa!
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Urheilu
Uuden harjoitushallin
avajaiset sunnuntaina
Sunnuntaina 19.2. vietetään
uuden harjoitushallin avajaisia. Ohjelma on suunnattu
kaiken ikäisille ja luvassa on
pesäpalloaiheista tekemistä,
arpajaiset sekä monenlaista
tarjoilua. –Tapahtumassa voi
myös ilmoittautua kevään
pesäpallokouluihin. Avajaispuhe pidetään YTY–teatterin toimesta ja mukana
ovat myös kansanedustaja
Juha Pylväs sekä pesäpalloliiton toiminnanjohtaja
Arto Ojaniemi.
Harjoitteluhalli -projekti
lähti liikkeelle viime syksynä
kun sattumuksien summana
salivuoroja ei saatu tarpeeksi
pesäpallon harrastajille.
Vaihtoehtoina oli tyytyä
harjoitteluvuorojen puutteeseen tai keksiä jokin muu
ratkaisu. Tällöin projektin
eräs puuhamiehistä, Marko
Sorvisto, lähti kartoittamaan
olisiko alueella pesäpalloilijoille sopivan kokoisia
tiloja. Ja olihan täällä, tosin
korkeuden puolesta varteenotettavia vaihtoehtoja
vain yksi, varastorakennus
Kodinkeskuksen takana.
Vuokraneuvotteluiden
ja varustekyselyiden jälkeen käännyttiin Ylivieskan
kaupungin puoleen ja siellä
hyväksyttiin hanke kaupungin vuokratuen piiriin. Myös
hallitilan muuntamiseen ja
varusteluun tarvittiin varoja,
joita varten haettiin Rieska
Leaderilta leader-tukea, ja
sitä myönnettiin 75 % eli
noin 17 000 euroa.
Junioreille mahdollisuus
edulliseen harjoitteluun
Uuden harjoitushallin
myötä pystytään turvaamaan
pesäpallojunioreille hyvät
harjoitteluvuorot ja aloittamisen kynnys matalaksi.
Hankkeen myötä kustannukset pikkujunioreille ja
aloittaville pesäpalloilijoille
ovat erittäin huokeat, kausimaksu on vain 35 euroa
henkilöä kohti. Tähän sisältyy kypärän, räpylän ja
mailan käyttö harjoituksissa.
Myös sijainnillisesti halli on
hyvällä paikalla ja paikoitustilaa löytyy riittämiin.

Talkootyöllä
ympärivuotinen
harrastus
Hankkeen perimmäinen
ajatus oli saada pesäpallosta
ympärivuotinen harrastus
lapsille ja nuorille. Se vaati
junioritiimiltä varainkeruuta
ja muita ponnisteluja, yhtenä
merkittävänä Naperoleirin
järjestäminen viime kesänä.
Leiri sai laajaa kiitosta ja
sen tuoman pesämunan
turvin hanke saatiin alkuun

ja harjoittelukustannukset
maltillisiksi. Talkootyötunteja ei ole säästelty ja lähes
kaikki mitä on pystytty on
tehty talkoovoimin. Myös
hallin nimi on muotoutunut
varainhankinnan näkökulmasta, sillä se on sponsoroinnin myötä Pesiskulma
miettunen.com.
Suurin erillinen muutostyö oli sosiaalitilojen rakentaminen toiseen kerrokseen, jonka on toteuttanut
vuokranantaja. Yhteensä 60

Kuva Sanna Jokela

neliömetrin sosiaalitiloihin
sisältyy myös pieni kokoustila, jossa on hyvä pitää
esimerkiksi teoriaopetusta.
Harjoittelupinta-alaa on
283 neliömetriä eli se on
esimerkiksi Kiviojan koulun
liikuntasalia suurempi.

Harjoitushallin
käyttö
Harjoitushallin vuoroissa etusijalla ovat juniorit,
mutta myös edustusjoukkue
käyttää tiloja harjoituksiinsa
ja jatkossa mahdollisesti
muutkin jaostot. Tarkoituksena on maksimoida kapasiteetti, joten kouluaikona
sekä myöhään illalla sitä
vuokrataan juonioritiimin
ulkopuolelle.
Halli tulee olemaan jo
pelkästään junioreiden osalta
tiheässä käytössä, sillä viime
vuonna heitä oli 150 ja tänä
vuonna määrä tulee kasvamaan. Tästä syystä myös
kaupungin tiloja joudutaan
edelleen käyttämään jotta
joukkuetta kohti saataisiin
tarvittavat 3 harjoituskertaa
viikossa.
Artikkelin pohjana on
Junioritiimin rahastonhoitajan Marko Sorviston
haastattelu. Marko halusi lopuksi kiittää kaikkia
ylivieskalaisia jotka ovat
olleet mukana talkoissa sekä
toteuttamassa Naperoleiriä.
Ilman teidän kaikkien apua
tätä yhteistä tavoitetta ei
olisi saavutettu varsinkaan
näin nopealla aikataululla!

Elina Kytökorpi

Kuva Johanna Seppälä

Apteekkarin kynästä
APTEEKIN
AMMATTILAISET
Ylivieskan apteekissa meitä on noin parikymmentä
ammattilaista työskentelemässä hyväksesi. Oletko
useinkaan ajatellut, kuinka paljon koulutusta ja kokemusta apteekin valkoisten takkien alle kätkeytyy?
Lääkkeiden toimittaminen ja lääkeneuvonta edellyttää
farmaseutin tai proviisorin tutkintoa. Apteekkien
henkilökunnasta suurin osa on farmaseutteja. Heitä
voidaan hyvästä syystä pitää apteekkien selkärankana,
joiden varassa on apteekkien laadukas toiminta ja hyvä
palvelu. Farmaseutti niin lääkkeiden ja lääkehoitojen
kuin asiakaspalvelunkin asiantuntija, jolla on takanaan kolme vuotta korkeakouluopintoja. Puolueeton
lääkeneuvonta on farmaseutin ydinosaamista. Hän
osaa selittää lääkkeisiisi liittyvät asiat selkeästi ja
ymmärrettävästi. Farmaseutti kertoo sinulle, kuinka
lääke vaikuttaa, ja hän varoittaa mahdollisista haittavaikutuksista. Farmaseutti myös neuvoo, kuinka
lääkettä tulisi käyttää ja säilyttää turvallisesti. Menneinä vuosikymmeninä farmaseutin työhön kuului
myös paljon lääkevalmistusta. Nykyään farmaseutin
osaamiseen ovat tulleet mukaan erilaiset lääkehoitoja
tukevat palvelut, kuten annosjakelu.
Proviisori on myös lääkkeiden ja lääkehoitojen
asiantuntija. Hänellä on takanaan vähintään viisi
vuotta korkeakouluopintoja. Proviisori osallistuu
farmaseuttien tavoin asiakaspalveluun, mutta hänellä
on myös esimies- ja suunnittelutehtäviä. Proviisori
toimii apteekin henkilökunnan esimiehenä tukien
heitä ongelmatilanteissa. Proviisori seuraa alan
kehitystä ja hän suunnittelee yhdessä apteekkarin
kanssa apteekin toimintaa ja sen kehittämistä. Täällä
Ylivieskan apteekissa työskentelee kaksi pätevää
proviisoria.
Apteekkari on apteekin omistaja, jolla on taloudellinen ja ammatillinen vastuu apteekin toiminnasta.
Apteekkarina toimiminen edellyttää lääkeviranomaisen (Fimean) myöntämää apteekkilupaa. Koska
apteekkilupa myönnetään ansioituneimmalle hakijalle,
apteekkarilla on yleensä pitkä ja/tai monipuolinen
työkokemus erilaisista lääkealan tehtävistä ja usein
myös erilaisia muita ansioita.
Apteekin kassalla tapaat lääketeknikot ja tekniset
apulaiset. He eivät anna lääkeneuvontaa, mutta
osaltaan huolehtivat asiakaspalvelun sujuvuudesta.
Lääketeknikko on apteekin moniosaaja monessa
tehtävässä, jotka eivät näy asiakkaalle asti. Hän
huolehtii logistiikasta: tilauksista ja saapuvan tavaran
käsittelystä sekä lääkevaraston hoidosta. Lisäksi monet
markkinointiin ja tietotekniikkaan liittyvät tehtävät
ovat hänen vastuullaan. Lääketeknikko on suorittanut
toisen asteen ammatillisen perustutkinnon (tekninen
apulainen on apteekissa toimipaikkakoulutettu). Lisäksi apteekissa voi työskennellä lääketyöntekijöitä
ja farmanomeja.
Apteekin toiminnasta huolehtii siis ammattitaitoinen porukka, josta osaamista löytyy. Tervetuloa
palveltavaksemme!

Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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Kulttuuri

Kirjaston kirjavinkit

Rakkaudesta, ystävyydestä ja jättiläisistä
Veera Vaahteran Kevyesti kipsissä (2016) kertoo
Lotasta, joka työskentelee
vahtimestarina kirjastossa
ja seurustelee mieluummin
kirjojen kuin ihmisten kanssa. Lotta saa kipsin jalkaansa
käveltyään epähuomiossa
auton alle ja joutuu sisarensa
luo asumaan. Introvertin
naisen elämä häiriintyy
täysin, kun sisar ja tämän
naisystävä alkavat järjestää
treffejä. Mutta onko sukulaissielu Jiri kuitenkaan se
oikea vai sopisiko seurallinen, musiikkia harrastava
Olle paremmin? Hyvin
kirjoitettu, kevyt ja hauska rakkausromaani, joka

saa ylimääräisiä pisteitä
sijoittumisestaan kirjojen
maailmaan. Veera Vaahtera
-kirjailijanimen takana on
Pauliina Vanhatalo. Uusi

romaani Sopivasti sekaisin
ilmestyy toukokuussa.
Louisa Clarke pestautuu
onnettomuudessa halvaantuneen Willin henkilökohtaiseksi avustajaksi Jojo
Moyesin kirjassa Kerro
minulle jotain hyvää (2015).
Mies on menettänyt elämänhalunsa, on oikukas ja
tekee Louisan työn haasteelliseksi. Mutta Louisa
on päättänyt palauttaa ilon
takaisin Willin maailmaan.
Epätavallinen ja koskettava
rakkaustarina on hurmannut
lukijat ympäri maailmaa.
Kirjastosta on lainattavissa
kirjaan pohjautuva elokuva
sekä kirjan jatko-osa Jos

olisit tässä. Menestyskirjailijan uusin teos Parillisia
ja parittomia ilmestyi juuri
suomeksi.
Roald Dahlin jo vuonna
1982 kirjoittama Iso kiltti

Järjestötoiminta
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

Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa

Lukkarinkatu 1, www.facebook.com/tuokiotupa
puh 044 987 2895 ja 044 987 2896
JYTY Ylivieska
Su 19.2.
klo 12 Pelataan skippoa, aliasta ja muita pelejä
JYTY Ylivieska järjestää kaikille avoimen hyvinvointiklo 16 Vapaaehtoisten kk-kahvit tuvalla
päivän la 25.2.2017 klo 10–16 Ylivieskan LiikuntakesMa 20.2.
kuksessa. Asiaa terveellisestä ruoasta ja hyvinvoinnista,
klo 10 Senioreiden Netti-klinikka
liikunnallisia aktiviteetteja, tuote-esittelyjä, maistiaisia,
Yhteinen osuus klo 10 sekä mahdollisuus
arvontaa, sauna. Ohjelma on jäsenille ilmainen, muilta
henkilökohtaiseen ohjaukseen
osallistumismaksu 10 €. Tervetuloa myös eläkeläisjäsenet!
Ti 21.2.
Lisätietoja www.jytyylivieska.jytyliitto.net
klo 10 Tuolijumppaa
klo 13 Käsityöpiiriläiset kokoontuvat
Ke 22.2.
klo 12 Yhteislaulua säestyksen kera
Vasemmistoliitto
klo 14 Kyläily Raudaskylälle ikätovereita
Kokousilmoitus
tapaamaan. Lisätiedot tuvalla
Tilaisuus järjestetään Raudaskosken koululla.
Ilmoittautuminen tuvalla tarjoilua ja kyytiä
Ylivieskan alueen Vasemmistoryhmä ry:n KEVÄTKOvarten. Järjestäjät: Yhteisestä Ovesta ry ja
KOUS to 23.2.2017 klo 17:30 Kahvila & Konditoria
Raudaskylän
kyläyhdistys
Häggmanilla, Rautatiekatu 8. Tervetuloa!
klo 18 Miesten porinailta
To 23.2.
klo 8.30Kuntosaliohjausta Kotikartanon kuntosalilla.
Tule mukaan tutustumaan Kotikartanon kunYlivieskan Latu
tosalin laitteisiin. Paikalla ohjaamassa Veikko
Taka-Eilola ja Sanna Hirvelä /Ppky Kallio.
Avantouintia Kekalla (Isokankaan metsätie 232). SauKimppakyyti tuvalta klo 8.15.
nat lämpimänä sunnuntaisin klo 12-17. Saunamaksu
Ennakkoa tulevastakin:
yli 16-vuotialta 3€. Tervetuloa nauttimaan talviuinnin
Ma 27.2.
riemuista. Ylivieskan Latu, Niemelänkylän Kyläyhdistys
klo 9.45Lähdemme yhdessä Kotikartanoon laulamaan
ja Ylivieskan nuorisotoimi.
klo 14-16 Mannerheimin Lastensuojeluliiton kylämummi- ja vaaritoiminta
Kylämummit ja -vaarit vierailevat esim. päiväkodeissa. Kahvitarjoilu.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Tuokiotuvalla.
Pe 3.3.
klo 19 Aamuvirkkujen ”Kirkkaat Kitkan veet”
-näytelmä (Artterissa).
Varaathan paikkasi ajoissa!
Lisätiedot ja ilmoittautuminen tuvalla.
Materiaalit viimeistään tiistaina 21.2.
Tuokiotupa on auki ma-pe klo 9-16, la-su ja pyhät klo
11-16. Tervetuloa tuvalle!

Seuraava Vieskan Viikko
ilmestyy perjantaina 24.2.

jätti, tuttavallisesti IKJ,
valloitti niin lapset kuin
aikuiset viime vuonna elokuvana. Pieni Sohvi-tyttö
joutuu kidnapatuksi, mutta
onneksi hänet sieppaa Iso
kiltti jätti eikä kukaan hänen ilkeistä, ihmisparsoja
syövistä tovereistaan. Sohvin
ja jätin ystävyydestä kertova
teos on hauskaa luettavaa
myös aikuisille. Sanaleikit
ja eriskummalliset ilmaisut
ovat varmasti tuottaneet
päänvaivaa suomentaja Tuo- jätti -romaani löytyy kirmas Nevanlinnalle. Vai mitä jaston kokoelmista myös
sanotte sellaisista eläimistä englanniksi.
kuin heppupepokatti, ahmelotti, punttakuikelo tai
kupuvompatti? Iso kiltti

Buffet & Aftertaste
-tanssiteos Akustiikassa
Akustiikassa järjestetään
lauantaina 25.2. klo 17
alkaen Buffet ja Aftertaste
-tanssiteos. Ravintola Pikkuveli järjestää tapahtuman
alkuun buffetin, joka jatkuu
tanssiteoksella. Tapahtuma
on maksullinen.
Kehonkieli, tunteet, sielujen sympatia, symbioosi
– Katja Koukkulan ja Jussi
Väänäsen Aftertaste on
tutkielma rakkaudesta ja
parisuhteesta. Elokuvamusiikin rauhalliset sävyt vievät
teosta levollisesti eteenpäin.
Sovinto on vahvasti läsnä.
Tanssiteoksen mielenjäävimmässä, kenties vaikuttavimmassa hetkessä nainen
kerii elämänsä valkoisen

hunnun muodossa syliinsä,
jättää miehelle repaleet,
luopuu muistojen kuolinliinoista. Suunta on eteenpäin
– yhteiseen seesteiseen arkeen, jossa jää mahdollisuus
yksinäisyyteen. Jälkimaku on
tuima ja loppu jähmettää,
kun lentoon lähtö jää.
Lisätietoa tanssitaiteilijoista: www.jussikatja.fi

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

Myydään

Halutaan
vuokrata

Myydään kerrostaloyksiö
35 m² Ylivieskan keskus- Yksiö tai kaksio Ylivieskasta
tassa tarjousten perusteella. tai lähialueelta. puh. 046
Lähtöhinta 42.000 €. Ks 956 6249.
kuvat ym. Tori.fi. puh. 050
343 8993.
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Vapaa-aika
Sudoku

KryptoNiitti
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Märkä juttu

1. Pullukoistaan kuulu taidemaalari.
2. Bosniassa.
3. Maankuoren laattojen
liikkeitä.
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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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HEMMOTTELUILTA NAISILLE
YLIVIESKAN LIIKUNTAKESKUKSESSA
PE 24.2.2017 klo 17–22

Hoitoja ja hemmottelua pikkurahalla – ajanvaraus paikan päällä
Uimahallissa:
Vesijumppa klo 19
Kynttiläuinti klo 19.30–21.30
Keilahallissa:
Hohtokeilaus klo 19–22

PÄÄSYMAKSU 5e
maksetaan lippukassalle

(huom. Osaan
hemmotteluhoidoista voi olla
yrittäjäkohtainen lisämaksu)

Liikuntasalissa:
High Roller-ryhmät klo 17–17.45 ja 18–18.45
Tanssinilo MiinaSofia; Tanssinilon ChairDance klo 19–19.45
Nia-tanssi (Hanna-Kaisa Salo) klo 20–21
Rentoutus / Venyttely (Sanna Sorvisto) klo 21–21.45
Varaa halutessasi mukaan villasukat ja viltti

Squashhalleissa:
Avain hyvinvointiisi - Henna Haapala klo 18–18.45
”Vääränlaiset uskomukset ja stressi” Työpaja stressinhallinnasta
Sisustusneuvontaa – sisustusneuvojaopiskelija Suvi Lehto
”Ota pohjakuva tai valokuva kodistasi ja ratkaistaan yhdessä kotisi
sisustuspulma!”
.

Acticissa:
Solarium ilmaiseksi naisille klo 17–20. Varaa aika!
NHS + venyttely klo 19–20 aulassa

Glögitarjoilu
Kahvila Messissä

ARVONTAA!
Kokoushuoneessa / takkahuoneessa / aulassa:
Hius-Velhotar
Kauneushoitola Midas klo 18–21; tuotemyyntiä ja silmänympärysihon hoitoa
Mervi Jutila Oriflame + ugandalaiset korut
Tanja Korkia-aho Laukkuesittely ja myynti
Me&I /Heli Kurikkala Me&I
Mari Suihkonen Unisiepparipaja; materiaalit ja ohjaus 20 €. Myös
myytävänä unisieppareita ja Marin tekemiä nahkakoruja.

Kunnallisvaalit
lähestyvät!
Suunnittele
kampanjasi
Vieskan Viikon
suureeen
vaalinumeroon!

Taukokangas omissa tiloissaan (Käynti Keilahallin viereisestä ovesta):
Inbody-kehonkoostumusmittausta, hierontoja. Varaa aika hierontaan
puh. 044 4794 792.

Sudokujen
ratkaisut

OLET LÄMPIMÄSTI
TERVETULLUT!

Helppo

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

Vaikea

Pääosassa
Swedish True
Talent Dimitri
Keiski!

Esperi Hoivakoti Suvanto
Hyvä arki ja viihtyisä koti ikäihmisille

MUSIKAALI

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

Vieskan Viikon YYA -projekti
Ystävyys, Yhteistoiminta ja keskinäinen
Avunanto – taistelu yksinäisyyttä vastaan.
Tänään Ystävänpäivänä alkaa Vieskan
Viikon uusi kampanja yksinäisyyttä vastaan:
Vieskan Viikon YYA. Projektin tarkoitus
kiteytyy jo nimessä ja sen kesto on määrittelemätön, eli niin kauan kuin me ylivieskalaiset
koemme sitä tarvitsevamme. Tarkoituksena

on aktivoida yksittäisiä ihmisiä, kaveriporukoita, yhdistyksiä, seuroja ja kaikkia meitä
ideoimaan ja toteuttamaan keinoja joilla
saadaan vähennettyä yksinäisyyttä ja lisättyä
yhteistoimintaa.
Lehdessä aloitetaankin tällä palstalla
julkaisemaan ehdotuksia ja ideoita tämän
projektin tiimoilta. Niitä voi lähettää kuka

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

vain, nimellä tai nimimerkillä, kunhan tarkoitusperä pidetään mielessä. Näiden perusteella
jatkojalostetaan ja kehitetään toteutuskelpoisia ideoita. Verkkosivuillamme www.
vieskanviikko.fi voit laittaa ”Lähetä meille”
painikkeen kautta viestiä. Julkaisemme niitä
jo seuraavasta lehdestä lähtien joka ilmestyy
perjantaina 24.2.

Haastan myös alueen yritykset mukaan
projektiin ja tulenkin lähestymään teitä
kevään aikana. Osallistuminen ei vaadi
rahallista panosta.
Matka on pitkä, mutta jostakin se on
aloitettava, kuka lähtee mukaan?
We Are. We Can. Together.

KryptoNiitin
ratkaisu
•••••••TYNKÄ•LEA
••••••IA•Y•••A••
••••••TAHMA•VARA
••••••ST•F•PIHTI
SALDO•ETSIVÄ•A•H
I•E••••U••URAANI
OTTIMET••A•E•V•O
NETTO•TIKKA••A••
I•U•I•••KAALI•••
S••ETU•SATAA•ALA
TAVATA•A•E•SISUS
I•A•I•SLUMMI•K•U
•OKTAAVI•I••HANA
IPA••L••RAHA•R••
HUUDELLA••OSTERI
ASS•DI•LÖRPPÖ•A•
I•••E••A•U•I•ASE
LUULLA•VANA••UT•
L•J•L••A•K•PIMIÖ
AVOPÄIN•TOKI•AA•

