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Tervetuloa viettämään

KAUKONPÄIVÄÄ!
Pe 3.3.2017 klo 14–18
Pankkiaukio, Ylivieska

•
•
•
•

Leikkimielisille pulkkamäki, korikiipeilyä ja kilpailuja
Tietoa kaukolämmöstä sekä turve- ja metsäenergiasta
Vierailemassa Jope Ruonansuu
Esiintymässä lauluyhtye Geera

Tarjoamme pullakahvit, lämmintä mehua ja
makkaraa sekä herkullista maitorieskaa.

Tervetuloa!

YLIVIESKAN KULTTUURIKESKUS

AKUSTIIKKA

49,-

PE 24.2. klo 19 THE GINGER SISTERS
Mariah Hortans, Carla Fri & Josefin Karlsson sekä bändi. Liput 15 €.
Kahvila ja ravintola palvelevat väliajalla

Hopeariipus -30%
5934 06
(norm. 39 €)

69,-

Seinäkello -30%
(norm. 35 €)

LA 25.2. klo 19 AFTERTASTE – SYKÄHDYTTÄVÄ TANSSITEOS
Kansainvälistä menestystä saavuttanut tanssipari KATJA KOUKKULA & JUSSI VÄÄNÄNEN
SHOW & BUFFET KLO 17 ALKAEN

Buffet-pöydän antimet valmistaa Ravintola PikkuVELI. Tarjoilut ja esitys yhteensä 35 €.
Ostettavissa vain Akustiikan lipunmyynnistä. Taustamusiikki Jocke Kantola Jazz-Trio.
Liput 20 € ennakko ja 22 € ovelta. Ryhmät väh. 20 henkilöä, liput 15 €.
Tapahtumassa ei ole väliaikaa. Kahvila ja ravintola palvelevat klo 18 alkaen.
PE 3.3. klo 19 JOPET SOIKOON Viihdyttävä ilta Jope Ruonansuun parissa.
Liput 23 € ennakko ja 25 € ovelta. Kahvila ja ravintola palvelevat väliajalla.
TO 9.3. klo 19 ANNE MATTILA – RIISUTUT LAULUT
Liput 20 €. Kahvila ja ravintola palvelevat väliajalla.
PE 10.3. klo 19 SOULMUSIIKIN KUNINGAS SAMI SAARI & SONICS
Liput 22 € ennakko ja 24 € ovelta. Kahvila ja ravintola palvelevat väliajalla.
LA 11.3. klo 16 MUISTOJEN ILTA -JUHLAKIERTUE

Herätyskello-30%
(norm. 35 €)

Teräsriipus -30%
3737 00
(norm. 39 €)

Tervetuloa juhlistamaan Kultavieskan 30v. taivalta
sekä uudistetun myymälän avajaisia 27.2.-4.3.
Myymälässä mm. erikoistarjouksia, uuden tuotemerkin
julkaisu, arvontaa. Kahvitarjoilu perjantaina 3.3.
Kalevala Koru -esittely tiistaina 28.2. klo. 11-15 ja
Design Lahtinen timanttisormusesittely lauantaina 4.4.
Katso päivittäin vaihtuvat erikoistarjoukset sosiaalisen median kanaviltamme!

@kultavieska

Juurikoskenkatu 1 L 2, 84100 Ylivieska, puh. 0400 800 591

JAAKKO RYHÄNEN - ANGELIKA KLAS - PENTTI LASANEN - SEPPO HOVI
Liput 37 €. Kahvila ja ravintola palvelevat väliajalla.

TO 16.3. klo 19 JORMA KÄÄRIÄINEN & YHDEN TÄHDEN ORKESTERI
Liput ennakkoon 25 €, ovelta 28 €. Kahvila ja ravintola palvelevat väliajalla.
PE 17.3. klo 19 QUEEN-MUSIKAALI CHAMPIONS
Liput: 38 €, 34 € eläkel, 25 € opiskelijat/työttömät, 34 € ryhmä yli 20 henk.
Kahvila ja ravintola palvelevat väliajalla.
LA 18.3. klo 19 VOITTAJAT – ON THE ROAD
Robert Pettersson, Iikka Kivi, Matti Patronen ja Jape Grönsroos.
Liput 27 € ja 22 € opiskelijat, eläkeläiset. Kahvila ja ravintola palvelevat väliajalla.
SU 19.3. klo 15 YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON
BACH-KONSERTTI Musiikkiopiston opettajat ja oppilaat konsertoivat.
Tuotto Kirkkotalkoiden hyväksi. Liput 15 € ja lapset, opiskelijat, eläkeläiset 5 €.
PE 24.3. klo 19 SAMULI PUTRO - Musiikkia maaliskuussa
Liput 32 €, 30 € (eläkel., työttömät, opiskelijat). Kahvila ja ravintola palvelevat väliajalla.
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.

Päivyri

Ylivieskassa 24. helmikuuta 2017
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Nimipäivät

Pääkirjoitus

O

lin jo kirjoittanut
pääkirjoituksen
eri aiheesta kunnes avasin tiistaina aamutelevision. Siinä kerrottiin
jälleen kerran kuinka
toimeentulotukihakemukset vain ruuhkautuvat entisestään! Se pisti
kyllä niin vihaksi, sillä
minkä ihmeen takia aina
huonoimmin pärjääviä
kohdellaan kurjasti. Toi-

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

meentulotuki on monelle
se viimeinen oljenkorsi ja jos sekin viivästyy
viivästymistään (tai jää
saamatta) niin kohta täällä
on taas suuri joukko lisää
entistäkin huonommin
toimeentulevia. Mikä
näissä aina mättää? Tämäkin siirto Kelalle on
hyväksytty eduskunnassa
12.3.2015 eli lähes kaksi
vuotta sitten. Miten aina
kaikki voi silti tulla niin
”yllätyksenä” ettei voida
kunnolla varautua? Ja
jos ei osata varautua niin
pitääkö systeemejä aina
muuttaa? Perustoimeentulotuen siirto Kelaan ei
ole todellakaan pelkkä
läpihuutojuttu. Kyseessä
on valtava uudistus, sillä
viime vuonna toimeentulotukea myönnettiin
koko Suomessa 261 500
kotitaloudelle.

HHH
No, tämän uudistuksen
hienona tavoitteena oli
kuntaliiton selonteon
mukaan: kuntien ja Kelan toimeentulotukiyhteistyön tehostaminen,
kansalaisten yhdenvertaisuuden parantaminen, toimeentulotuen
myöntämismenettelyn
tehostaminen ja kuntien henkilöstöresurssien
nykyistä tehokkaampi
suuntaaminen sosiaalihuollon asiakastyöhön.
Tavoitteena kuulostaa
hyvälle mutta miten meni
niin ku omasta mielestä?

taloudellisesta turvasta.
Perusteina oli että koska
Kelassa on käytettävissä
asiakkaiden tiedot useista
kansallisista järjestelmistä,
se nopeuttaa käsittelyä ja
vähentää asiakkaan tarvetta esittää tulotietojaan
hakemuksen yhteydessä.
Pyh ja pah.
HHH

No mutta sitten mukavampaa aiheeseen lopuksi
nimittäin kiitollisuuteen.
Se on tunne jota olen saanut viimeaikoina tuntea
oikein roppakaupalla.
Sydäntäni on suunnattomasti lämmittänyt se
HHH
kaikki positiivinen palaute, kannustus ja onnen
Ajatuksena oli myös että toivotukset mitä olen
valtakunnallisena toimi- lehden tiimoilta saanut.
jana Kela pystyy kuntia Siitä kiitos kuuluu teille!
tehokkaammin huolehtimaan kansalaisten

Kuutamolla

Yksinäisyys

K

odin kuvalehdessä
oli juttu 22-vuotiaasta Siljasta, joka
kertoi yksinäisyydestään.
Huonoina iltoina hän itki
suunnattomasti, varsinkin
ajatus siitä, ettei ollut yhtään ystävää teki hänelle
suunnattoman huonon olon.
Äitinsä kanssa hän soitteli
kahdesta viiteen kertaa
päivässä. Silloin kun äiti
kuuli tyttärensä äänestä, että
tämä oli ahdistunut, pyysi
hän tätä käymään luonaan.
Yläasteen jälkeen kaverit lähtivät eri suuntiin ja
alkoivat seurustelemaan.
Silja pyysi monesti entisiä

ystäviään käymään, mutta
he eivät ehtineet.
Vain äiti tiesi kuinka yksinäinen hän oikeastaan on.
Miljoona suomalaista kokee
olevansa yksinäinen (Kodin kuvalehti). Vanhuksia,
nuoria, aikuisia jopa lapsia
joutuu elämään tämän yksinäisyytensä kanssa. Mikä
ajaa meidät yksinäisyyteen? Sitä ei kukaan pysty
määrittämään edes millään
tilastoilla. Kaikki on aina
tapauskohtaista.
Olen kuullut Ylivieskassa ystävä toiminnasta,
joka auttaa yksinäisiä. Voi

käydä juttelemaan, laulamaan, lukemaan, lenkkeilemään, kahvittelemaan
jonkun kanssa, joka tarvii
sitä ystävää.
Kävimme kaverini kanssa
yksinäisen luona, joka ilahtui todella paljon siitä, että
tulimme laulamaan hänelle
joululauluja, ja siitä tulee
niin hyvä mieli myös itselle.
Miltä sinusta tuntuisi
olla yksin ilman ketään?
Ystävänpäivänä käynnistettiin Vieskan Viikon
YYY-projekti, jonka tarkoituksena on taistella
yksinäisyyttä vastaan. Jos

sinulla, kaveriporukallasi,
yhdistykselläsi, seurallasi tai
työpaikallasi on ideoita tai
keinoja saada vähennettyä
yksinäisyyttä lähetä se meille
internetissä www.vieskanviikko.fi. Lähetä painikkeen
kautta. Ideoita julkaistaan
lehdessä ja idean voi lähettää
kuka vain pelkällä nimellä
tai nimimerkillä. Hyviä
ehdotuksia jatkojalostetaan
ja kehitetään toteutuskelpoisiksi.
Levitetään yhdessä ilosanomaa!
Neiti Kuutamo

Perjantai 24.2. (vk 8): Matti, Matias
Lauantai 25.2: Tuija, Tuire, Vanessa
Sunnuntai 26.2: Nestori
Laskiaissunnuntai
Maanantai 27.2. (vk 9): Torsti
Tiistai 28.2: Onni, Sisu
Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä,
Laskiaistiistai
Keskiviikko 1.3: Alpo, Alpi, Alvi
Torstai 2.3: Virve, Fanni, Virva

Aurinko
Aurinko nousee klo 7:46 ja laskee klo 17:25.

Jokirannan keittiön ruokalista
Perjantai: Lasagne/broilerpastavuoka, rapea persikkasalaatti
Maanantai: Bolognesekastike, pasta, kaali-ananassalaatti
Tiistai: Riisipuuro, soppa, leikkele
Keskiviikko: Kinkkukiusaus, kaali-herne-persikkasalaatti
Torstai: Hernekeitto, juusto, rieska

Ateriapalvelun ruokalista
Perjantai: Hernekeitto, juusto, ohukaiset ja mansikkahillo
Lauantai: Makaronilaatikko, punajuuriviipaleet,
mansikkakiisseli
Sunnuntai: Lihapyörykät ja muusi, italiansalaatti,
puolukkarahka
Maanantai: Makkarakastike, perunat, punajuuri-omenasalaatti, punaherukkakiisseli
Tiistai: Jauhelihavihanneslaatikko, porkkana-puolukkaraaste, mangovaahto
Keskiviikko: Silakkapihvit, perunasose, kastike,
tomaattisalaatti, puolukkakeitto
Torstai: Kaalikeitto, juusto, omenapaistos ja vaniljakastike

Kuka mitä häh?
1. Minä vuonna Ylivieska sai kaupunkioikeudet?
2. Mikä on hopean kemiallinen merkki?
3. Kenen kirjoittamia ovat Peppi Pitkätossu
-kirjat?
4. Mikä on rombi?
5. Montako tuumaa on yksi jalka?
Vastaukset sivulla 11

Löydät meidät
myös Facebookista
facebook.com/vieskanviikko

Kerro juttuvihjeesi
osoitteessa
www.vieskanviikko.fi

Uusi kampaamo Ylivieskaan:

Tukkakulma Anne
Ylivieska sai uuden kampaamon kun Anne Raudaskoski perusti kivijalkaliikkeen
keskustaan Mattilantielle.
Avajaisia vietettiin torstaina 16.2. kahvittelun ja
arvonnan merkeissä.
Anne on valmistunut
parturi-kampaajaksi vuonna
1998 Pohjois-Pohjanmaan
ammattioppilaitoksen Oulun yksiköstä. Valmistumisen jälkeen hän työskenteli
aluksi Haapajärvellä, josta
hän on kotoisin. Tämän
lisäksi työuraa on kertynyt
pariin otteeseen Helsin-

gissä ja Oulussa. Vuoden
2005 lopulla Anne perusti oman toiminimensä ja
vuoden 2006 syksyllä hän
muutti perheensä kanssa
Ylivieskaan. Tämän vuoden
alkuun saakka hän on työskennellyt niin kutsutuilla
vuokratuolipaikoilla, Ylivieskassa yhteensä neljässä
eri kampaamossa. Anne oli
suunnitellut oman kivijalkayrityksen perustamista jo
aikaisemmin, mutta sopivan
pientä ja näppärää liiketilaa Anne Raudaskosken kampaamo löytyy Ylivieskan keskustasta
ei ollut tätä ennen löytynyt. Mattilantieltä Halpa-Hallin vierestä.
Yhtenä haasteena yrityk-

Uudella yrittäjällä on lähes 20 vuoden työkokemus.

sen perustamisessa Anne
koki sopivan nimen keksimisen. Tavoitteena oli
yksinkertainen nimi, mutta
ensimmäiset vaihtoehdot
olivat jo käytössä. Pitkän
mietinnän ja Facebook –
kyselyn perusteella Anne
päätyi Tukkakulmaan ja
sehän sopiikin sillä liike
sijaitsee kulman takana.
Anne asuu puolisonsa ja
3,5 vuotiaan pojan kanssa
omakotitalossa metsän keskellä muutaman kilometrin

päässä keskustasta. Harrastukset ovat tällä hetkellä
jääneet vähemmälle, tosin
lukemista hän yrittää ehtiä
harrastamaan.
Kysyessäni lopuksi jotain asiaa jota muut eivät
hänestä tiedä, hän mainitsi
että hänellä ei ole ajokorttia
eikä sellaista ole koskaan
halunnutkaan. Eli ulkoilun
voisi laskea harrastukseksi,
sillä työmatkat taittuvat
pääasiassa polkupyörällä
tai kävellen.

Lyhyesti
Ravikausi alkaa
Seuraavat ravit ravataan Keskisellä sunnuntaina
26.2. klo 16.

Harjoitusyritys-kurssi
Työttömien yhdistyksellä
Alle 30-vuotiaille työttömille on tarjolla TE-toimiston rahoittama, ilmainen Työ tulevaisuuteen
"Harjoitusyritys"-kurssi torstaina 2.3. klo 10-14
Työttömien yhdistyksen tiloissa Joutsentiellä. Kurssille
ilmoittautuminen viimeistään maanantaina 27.2.
sähköpostitse johanna.kaasinen@4h.fi.

4H-yhdistys järjestää
talvilomaretken
Ylivieskan 4H-yhdistys järjestää linja-autokyydityksen koko perheen talvilomaretkelle Kempeleen
Zeppeliniin tai Leo's leikkimaahan maanantaina
6.3. Molemmissa kohteissa on mahdollista käydä.
Alaikäiset tarvitsevat mukaan täysi-ikäisen huoltajan.
Matkan hinta on 15€/hlö, leikkimaan pääsyliput ostettava erikseen. Ilmoittautumiset ti 28.2. mennessä
ylivieska@4h.fi.

Kuntavaalit lähestyvät
Kuntavaalien äänioikeustiedot määräytyivät 17.2.
ja äänioikeusrekisteri 22.2. Ehdokashakemukset on
jätettävä viimeistään 28.2, ja asettelu vahvistetaan
9.3. Ennakkoäänestys ulkomailla on 29.3.–1.4 ja
kotimaassa 29.3.–4.4. Varsinainen vaalipäivä on
sunnuntaina 4.4.

Viikon Blogi
Hyvät, pahat ja rohkeat
Tänä päivänä olen äärettömän
kiitollinen siitä, että elämän karikot
ovat erottaneet jyvät akanoista ja
olen valmis taistelemaan unelmieni
puolesta. Valmis ja vahvempi, kuin
koskaan. Lakkasinko uskomasta
unelmiin? En missään tapauksessa.
Kuuntelin sydäntäni ja seurasin
sen ääntä. Lähdin opiskelemaan
sisustussuunnittelijaksi. Astuin
tielle kohti sitä, mitä pohjimmiltani
halusin tehdä ja mikä kumpusi
syvältä sisimmästäni. Halusin
innostua ja aidosti rakastaa sitä,
mitä teen.
Kouluvuodet hurahtivat joutuisasti
ja elämä toi sattumusten kautta

eteeni työtarjouksen, josta sain
idean ensimmäiseen suureen
projektiini. Oli aika tarttua toimeen ja nähdä mahdollisuus
paikallisten yritysten voiman ja
osaamisen yhdistämisessä. Oli
yhteistyön aika.

haapavetisen hirsitalotehtaan
toimitusjohtajalle ja hän tarttui
samantien ideaani yhteistyöstä
talohankkeen parissa. Tästä projekti lähti liikkeelle ja yhteistyön
voima alkoi hiljalleen muotoutua
minulle konkretiaksi. Tämä avasi
aivan uudenlaisia tulevaisuuden
näkymiä ja toi todella paljon iloa ja
hyvää mieltä minulle. Nyt rinnallani työskentelisi siis yrittäjä, jolla
on suomalaisen korkealaatuisen
hirsirakentamisen pitkät perinteet
ja raudanluja ammattitaito.

Suunitelmana oli rakentaa Haapaveden kuvankauniin järvimaiseman äärelle kaunis ja ekologinen
hirsikoti. Tarkoituksena tuossa
projektissa oli yhteistyöllä paikallisten eri alojen yrittäjien kanssa
rakentaa talo, jossa näkyisi eri
yrittäjien ammattitaito ja kä- En voi kuin ihastella rinnallani
denjälki upeana kokonaisuutena. kulkeneita yrittäjiä, todellisia
Tein yhteistyöstä ehdotuksen alansa ammattilaisia, joilla oli

Katja Kokkoniemi on
Nivalassa asunut, Haapavedeltä
syntyisin oleva yrittäjä. Katja kirjoittaa
"Katjakoo ja pehmeä business" -blogia: katjakoo.fi
ja on edelleen halu työskennellä
yhteistyössä hyvien ja eettisten
arvojen ja kestävän kehityksen
puolesta, sekä saattaa projektit
huolellisesti alusta loppuun saakka. Olen näille esimerkillisille
yhteistyökumppaneille erittäin
kiitollinen.
Kuten arvata saattaa, ei tämäkään
tie haastavan projektin äärellä
kuitenkaan aivan tasainen ja
helppo ollut. Koin monenlaista
tunnekirjoa projektin äärellä ja sain
myös kokea sen, miten negaatiot
voivat vaurioittaa luottamusta
pysyvästi yrittäjien välillä. Opin
polku yrittäjyyden maailmassa

ei minuakaan siis ole helpolla
päästänyt, mutta olen oppinut
sen asian, että kaikki eivät toimi
puhtain tarkoitusperin ja vilpittömin sydämin. Onneksi kuitenkin
olen saanut rinnalleni pääosin
yrittäjiä, jotka ovat tukeneet ja
kannustaneet ja joiden kanssa
olemme jakaneet saman arvomaailman ja toimintaperiaatteet.
Ilon kautta!
Unelmoidaan, yritetään ja onnistutaan!
 KatjaKoo
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John Deere metsäkoneet
tuo uusia palveluita Ylivieskaan
John Deere Forestryn
Ylivieskaan avattu uusi
asiakaspalvelukeskus kuuluu sarjaan investointeja,
joilla John Deere Forestry
vahvistaa asiakastukeaan
Suomessa. Uusien seinien
sisältä löytyvät konemyynti,
huoltopalvelut sekä varaosamyymälä kattavine
varastoineen. Lisäksi keskus tarjoaa asiakkailleen
koneiden käyttö- ja tuotekoulutuksia.
Uuden asiakaspalvelukeskuksen valikoimasta
löytyvät sekä kriittiset osat,
kulutusosat että John Deere
– merkkituotteet. Keskus
palvelee myös muita kuin
metsäkoneasiakkaita.
Ylivieskan John Deeren
henkilökuntaan kuuluu
alansa ammattimiehiä
Ylivieskan asiakaspalvelupisteen henkilöstö koostuu
tällä hetkellä kuudesta henkilöstä. Uusien John Deere
metsäkoneiden sekä vaihtokoneiden myynnistä vastaa
piiripäällikkö Jukka-Pekka
Seljänperä. Ylivieskan asiakaspalvelukeskuksen huol-

to -ja varaosatoiminnasta
vastaa aluepäällikkö Vesa
Hanni, lisäksi varaosamyyjänä toimii Jari Hannula ja
asentajina Jani Roukala,
Juho Raudaskoski sekä
uutena vahvistuksena Juha
Kyllönen.

Siirtyminen
Alavieskasta
Ylivieskaan
John Deeren asiakaspalvelukeskus siirtyi syksyllä 2016
Alavieskasta Ylivieskaan.
”Konekannan vahvistuessa
syntyi tarve suuremmille
tiloille. Ylivieska valikoitui
uudeksi sijaintipaikaksi erityisesti sen hyvän sijaintinsa
vuoksi”, sanoo piiripäällikkö
Jukka-Pekka Seljänperä.

John Deere Forestryn asiakaspalvelukeskus löytyy RaisioAgron vierestä Ylivieskasta, Palkkitie 4:stä.

sekä ennen kaikkea turvallista. Ison huoltohallin
ansiosta koneita voidaan
ottaa sisään neljäkin samanaikaisesti. Erillinen pesuhalli
toimii etälukituksella, joten
asiakas voi tuoda ja noutaa
koneen silloin kun se itselle
parhaiten sopii - myös auAsiakaspalvekioloaikojen ulkopuolella. ”
luun panosteErityisesti siitä on hyötyä
taan
talvella, jolloin koneen voi
Uusissa tiloissa asentajilla on tuoda hyvissä ajoin sulakäytössä uuden aikaiset työ- maan”, aluepäällikkö Vesa
välineet siltanostureineen, Hanni toteaa.
”Aikaisempaa suuremmat
joten huoltotyön tekeminen
on entistä tehokkaampaa tilat mahdollistavat kattavan

paikallisen varaosavaraston,
josta osat ovat välittömästi
asiakkaidemme saatavilla.
Uuden asiakaspalvelukeskuksen valikoimasta löytyvät niin kriittiset osat,
kulutusosat että John Deere
-merkkituotteet sekä Parker -hydrauliikkatuotteet”,
sanoo varaosamyyjä Jari
Hannula.

Metsäkoneet
valmistetaan
Joensuussa
John Deeren metsäkoneet

1510-kuormatraktoria esittelemässä Jukka-Pekka Seljänperä, Vesa Hanni ja Jari Hannula.

tunnetaan laadusta sekä
kuljettajan mukavuutta ja
jaksamista parantavista
ratkaisuista. Kaikki John
Deeren tavaralajimenetelmän harvesterit sekä kuormatraktorit suunnitellaan ja
valmistetaan Suomessa, Joensuussa sijaitsee maailman
suurin metsäkonetehdas.
Koneiden kotimaisuusaste
on noin 80% ja koneista
noin 90% menee vientiin.
Viimeisimpinä tuoteuutuuksina John Deere
on tuonut markkinoille
G-sarjan metsäkonemallit.

- JD 1270G tuli myyntiin
syksyllä 2015 ja nyt uutena
markkinoille ovat tulleet
keskikokoiset kuormatraktorit 1110G, 1210G
ja 1510G, joista kahteen
jälkimmäiseen on saatavilla
Metkossa esitelty pitkäteli
pehmeille maille. Kaikkiin
G-sarjan kuormatraktoreihin on saatavilla myös positiivista palautetta kerännyt
puomin kärkiohjaus, toteaa
piiripäällikkö Jukka-Pekka
Seljänperä.
Laura Markkinen
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Päivän sana
Yksinäisyydestä Ystävyyteen
Yhdessä – YYY - taistelu
yksinäisyyttä vastaan.
Viikko on taas nopeasti
vierahtänyt ja näin projektin alkuvaiheessa ei kovin
paljon ole ehtinyt tapahtua.
Toivottavasti mahdollisimman moni teistä kuitenkin
huomasi viime viikon lehden lyhyen jutun aiheesta
ja on miettinyt tahoillaan
kuinka voisi osallistua tähän.
Sen verran on kuitenkin
muotoutunut että nimi
on muuttunut YYY:ksi
joka sopii meille ylivieskalaisille kuin nakutettu.
Seuraavanlainen idea olisi
näin alkuun:
Järjestetään kiertävästi
avoimet ovet –tyyppinen
tapahtuma yrityksiemme
tiloissa vuorotellen, maanantaisin teille sopivaan
aikaan. Paikalla on aina
järjestäjä pitämässä rakentavaa keskustelua yllä tarpeen
vaatiessa. Avoimille oville on
kiertävä vieraskirja, johon
kaikki saa kirjoittaa vinkkejä ja josta löytyy valmiita
keskustelunavauksia. Top
of Form

YYY -projektin tarkoituksena on aktivoida yksittäisiä
ihmisiä, kaveriporukoita, yhdistyksiä, seuroja ja
kaikkia meitä ideoimaan
ja toteuttamaan keinoja
joilla saadaan vähennettyä
yksinäisyyttä ja lisättyä yhteistoimintaa.
Tällä palstalla julkaistaan
ehdotuksia ja ideoita tämän
projektin tiimoilta. Niitä voi
lähettää kuka vain, nimellä
tai nimimerkillä. Näiden
pohjalta jatkojalostetaan ja
kehitetään toteutuskelpoisia
keinoja. Verkkosivuillamme www.vieskanviikko.fi
voit laittaa ”Lähetä meille”
painikkeen kautta viestiä.
Myös yrityksiltä otetaan
jo tässä vaiheessa ideoita
ja vinkkejä ilolla vastaan
Matka on pitkä, mutta se on
jo aloitettu, ketkä lähtevät
mukaan?
We Are. We Can. Together.

Paul Kalanithi:

Henkäys
on ilmaa vain
Paul Kalanithi, 36-vuotias
neurokirurgi, on valmistumassa kymmenen vuoden
erikostumisvaiheen jälkeen.
Hän kohtaa päivittäin työssään syöpään sairastuneita,
joiden ennuste ei ole paras
mahdollinen. Kunnes eräänä päivänä hän saa oman
diagnoosinsa: neljännen
vaiheen keuhkosyöpä. Noin
vain, täysin yllättäen, Paulin
ja hänen Lucy-vaimonsa
tulevaisuudensuunnitelmat
saavat täyskäännöksen.

edessä? Mitä sitten kun
elämä ei enää näyttäydykään
portaikkona kohti tulevaisuutta? Millaista on saada
esikoinen, pieni Cady-tytär,
kun itse on kasvokkain oman
kuolemansa kanssa?

Paulin kuoleman jälkeen
hänen vaimonsa Lucy työsti
kirjan valmiiksi. Paulin
sanat elävät kuin oppaana
ja lahjana meille kaikille.
Muistelmateos Henkäys on
ilmaa vain on mykistävän
kaunis kertomus rohkeudesPaul kirjoittaa lapsuudes- ta ja se vaikuttaa lukijaansa
taan, nuoruudestaan ja opis- vielä pitkään kirjan kansien
keluajastaan lämpimästi, sulkeuduttua. Kirjaa on
mutta ennen kaikkea hän myyty yksin Yhdysvalloissa
pohtii elämän merkitystä yli miljoona kappaletta ja
monesta eri näkökulmasta: se on koko ajan myyntitiMikä tekee elämästä elä- lastojen kärjessä, Euroopan
misen arvoista kuoleman valloitus on vasta alkanut

Perjantaina, 24.02.2017
Ps. 44:2
Jumala, me olemme omin korvin kuulleet,
isämme ovat meille kertoneet, minkä teon
sinä teit heidän päivinään, muinaisina
aikoina.

Kirkkotalakoot
Taiteilija Juhani Palmun kirkkoaiheisten
maalausteosten näyttely 27.2.-5.3. Ylivieskan
Kulttuurikeskus Akustiikassa.
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.

Kirkkoneuvosto esittää
Isomaata Merijärven
kappalaiseksi
Ylivieskan seurakunnan
kirkkoneuvosto esittää
kirkkovaltuustolle Janne
Isomaan valintaa Merijärven kappeliseurakunnan
kappalaiseksi. Isomaa on
Reisjärven kirkkoherra.
Kirkkoneuvosto esittää Oulun hiippakunnan
tuomiokapitulille, että seurakuntapastori Veli Matti
Linnanmäelle myönnetään
opintovapaata jatko-opintoihin ajalle 1.9.2017 –
31.12.2018. Samalla neuvosto esittää tuomiokapitulille
viransijaisuuden täyttämistä

vastaavalle ajalle.
Kirkkoneuvosto hyväksyi
helmikuun alusta voimaan
tulleen kirkon yhteistoiminta- ja luottamusmiessopimuksen sekä tämän vuoden
rippikoulusuunnitelman.
Neuvosto hyväksyi yhteistyö- ja rahoitussopimuksen
Ylivieskan kaupungin kanssa
puisto- ja puutarhajätteen
kompostointialueesta. Kirkkoneuvosto valitsi seurakunnan edustajat Suomen
Lähetysseuran ja Pipliaseuran vuosikokouksiin.

Visertäjät jatkoon
Virsivisassa
Virsivisan Ylivieskan paikallisvisa pidettiin 16.2.
seurakuntakoti Mariassa.
Visailemassa oli 4 joukkuetta Katajan koululta.
Kuvassa voittajajoukkue Visertäjät. Tytöt vasemmalta
Saaga Aho, Fanni Haikara
ja Siiri Huotari. Joukkue
lähtee visailemaan viikolla
12 aluevisaan. Kuva Eeva
Korhonen.

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Ilari Sakari Siermala, Veikka Johannes Sallmèn,
Veeti Oliver Rieskaniemi, Lidia Marilla Taskila
Avioliittoon kuulutetaan: Valtteri Eemeli Rautakoski ja Meeri
Sofia Hintikka
Kuolleet: Laila Tuulikki Nisula 80 v., Aila Marketta Nousiainen
64 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 24.2. klo 18 Nuorekas iltakirkko Heikkilän kappelilla; klo 18
Vuosikokous Rauhanyhdistyksellä.
Su 26.2. klo 10 Laskiaissunnuntain perhejumalanpalvelus ja
talvitapahtuma Jäähallilla, Anne Sumela, Tuomo Kälviä, Eeva
Korhonen, Lapsikuoro, koko perheen talvitapahtuma jatkuu
jäähallin sisällä ja ulkopuolella klo 13 saakka, vohvelikahvila,
ulkogrillistä makkaraa, luistelumahdollisuus klo 11-12.30,
mäenlaskua lapsille, saappaanheittoa, korikiipeilyä, potkupallokeilausta, kasvomaalausta ja temppurata lapsille, kaikki
toimintapisteet ilmaisia, kolehti ja tarjoilutuotto Yhteisvastuukeräykselle; klo 14 Seurat Siltalan seurahuoneella, Timo
Kontio; klo 14.30 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Matti Jokitalo
ja klo 16 Antero Koskela; klo 19 Rukouspiiri toimitalo Pietarin
kokoushuone Lydiassa.
Ma 27.2. klo 16 Virsikuoro Marian rippikoulusalissa; klo 17
Ystävyyden kerho toimitalo Pietarin nuorten puolella Vitiksessä.
Ti 28.2. klo 9 Perhekerho Pietarissa; klo 13 Isokosken kyläkerho Villamiinassa; klo 13 Kyläkerho Löytyn koululla; klo 13
Kantokylän kyläkerhon ulkoilupäivä Huhmarissa ja kerho-ohjelma Rinnemajalla; klo 13 Tiistaikerho Rauhanyhdistyksellä.
Ke 1.3. klo 7.30 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone
Lydiassa; klo 9.30 Taukotupa Simonpuiston päiväkodilla; klo
11.45 Ekavauvakerho Pietarissa; 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 Jorma Manninen.
To 2.3. klo 9 Perhekerho Pietarissa; klo 13 Varttuneen väen
kerho ja Lähetyspiiri Mariassa; Klo 15.30 Eläkeliiton kuoro
Marian rippikoulusalissa; klo 17-18 Lapsikuoron harjoitukset
rippikoulusalissa; klo 18 Syöpäkerho toimitalo Pietarin kokoushuone Bäckmanissa; klo 18 Nuorisokuoron harjoitukset
rippikoulusalissa; klo 19 Kirkkokuoron harjoitukset Suvannon
kappelilla.
Pe 3.3. klo 19 Nuorten perjantai Rauhanyhdistyksellä.
Kirppispöytä Petroskoin ystävyysseurakunnan toiminnan
tukemiseen Wanhan Tavaratalossa nro 600, lahjoitukset Marja
p. 044-7118629.
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.
Taiteilija Juhani Palmun kirkkoaiheisten maalausteosten
näyttely 27.2.-5.3. Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikassa.
DIAKONIA
Diakoniatyön asiakasvastaanotto on avoinna ti-pe klo 8.3010. 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
044-7118626-629.
Lipaskeräyksen tuotto Yhteisvastuulle 11.2. oli yhteensä
1979,05e. Lämmin kiitos kerääjille ja lahjoittajille.
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.
NUORET
Pe 3.3. klo 18-23 Spesiaali Oloilta, alussa ohjelmallinen osio
n. 1,5 h, jonka jälkeen jatkuu tavallisena Oloiltana
Kalajoen rovastikunta
Auttajaksi verkossa Uusien NettiSaappaan vapaaehtoisten
(väh. 18 v) koulutus 28.2. ja 1.3. Ylivieskassa sekä 20. ja 21.3.
Nivalassa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Anja Siironen 0447118658 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.
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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Kaikki löytävät mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta

Lapset lumikenkäilivät Muumime
Ylivieskan Ladun aktiivien kanssa
Ylivieskan Latu ry on Suomen
Ladun jäsenyhdistys. Tässä
ulkoliikuntayhdistyksessä on yli 600
jäsentä. Se toimii Ylivieskan, Sievin ja
Alavieskan alueella.

Suomen Latu
ja Muumit
yhteistyössä jo
60 vuotta

Muumit toimivat mukana
ulkoilukoululajeissa hiihto,
Ylivieskan Ladun tavoittee- dellisesti heidän toimintaan- lumikenkäily ja retkeily.
na on edistää kaikenikäisten sa, jossa ihmiset osallistuvat Lapset saavat harjoitusta liiulkoilua ja liikunnallista ulkoiluun. Vaikuttamisella kuntaan ja sosiaalisiin taitoielämäntapaa kaikkina vuo- tarkoitetaan Ladun työtä hin samalla, kun opetellaan
denaikoina. Suomen Latu ulkoilumahdollisuuksien
liikuntaa ja retkeilytaitoja
pyrkii mielikuvaan koko parantamiseksi. Käytännössä leikkimällä. Muumilaakson
kansan liikuttajana. Latu heidän tehtävänänsä on asukkaiden inspiroimana
on ulkoilun puolestapuhuja uusia ulkoilureittejä esi- saa mahtavia elämyksiä
ja toimii uudistushenkisesti. merkiksi maastopyöräilylle luonnosta. Tämä toiminYhdistyksen avulla paranne- ja lumikenkäilylle. Heidän ta sopii yleensä seurojen
taan ihmisten hyvinvointia ja lajitarjontansa on kattava: ja yhdistysten askareisiin.
toimitaan kansanterveyden
”Avantouinti, geokätköily, Muumien ulkoilukoulu
edistäjänä.
hiihto, laturetket, linturetket, passaa erityislapsille ja vanSuomen Ladulla on stra- lumikenkäily, marja- ja sie- hemmillekin. Se on hyvä
tegiassansa kolme paino- niretket, melonta, patikointi, lisä varhaiskasvatukseen ja
pistettä: ”Ulkoile, osallistu, pyöräily, retkeily, sauvakävely kouluihin osana opetusta.
vaikuta.”. Ne kuvaavat täy- ja vaellus.”
Suomen Latu juhlistaa
pyöreitä vuosia julkaisemalla yhteistyössä Kustannusosakeyhtiö Tammen
kanssa neljä osaa sisältävän
Muumipeikon retket- kirjasarjan. Juhlavuoden näkyvyys paikoittuu Latu &
Polku-lehden sivuihin ja
latuyhdistysten Luonnon
päivät 2017 -tapahtumiin.
Päiväkodit koko Suomessa
ovat saaneet Juhlavuoden
lehden, jossa on ohjeita
Muumien ulkoilukoulun
tapahtumien järjestämiseen, artikkeleita lasten
luonnossa liikkumisesta ja
Muumi-juliste.

Lumikenkäillä voi missä vaan: metsässä, pelloilla ja
soilla. Mielekkäintä se on paikassa jossa on korkeuseroja tai muuten vaihteleva maasto. Varsinaista
lumikenkäreittiä ei Ylivieskassa ole, mutta kaikki
merkityt luontopolut soveltuvat lumikenkäilyyn.
Huhmarin ja Törmäjärven alueella on merkittyjä
polkuja ja useita nuotiopaikkoja eväshetkiin.
Vähä-Pylvään luontopolun varrella Vähäkankaalla
on myös laavu ja tulipaikka. Liikuntakeskuksen
luontopolku pururadan läheisyydessä on myös mukava lähireitti. Laavuja ja tulipaikkoja löytyy paljon
lisää Ylivieskasta ja lähialueelta, jos haluaa yhdistää
lumikenkäilyn laavuretkeen. On kuitenkin hyvä
muistaa, että ei lumikenkäile hiihtoladulla. Ladun
voi toki varovasti ylittää lumikengillä.

metsään valmiiksi poljetulle
reitille. Lumikenkäilijöille
tuli eteen kylttejä, joissa
Muumi-hahmot kehottivat
tekemään lumikengillä kiinnostavia asioita. Kenkäilijät
juoksivat, kulkivat takaperin
ja tekivät lapinkäännöksiä
lumikengillä. Lapinkäännös
tehtiin siten, että vasen
jalka astuttiin oikean jalan

lumikengän yli ja oikea jalka
kieräytettiin ympäri suunnan muuttamiseksi taakse
päin. Lopuksi kuljettiin
jonossa jyrkkää ylämäkeä
ylös köydestä kiinni pitäen.
Lumikenkien piikit estivät
liukumisen alas päin.
”Jalkaterät pidetään
eteen päin, koska piikit
eivät pysäytä liukumista

luistelutyylillä kulkemalla.”
sanoo Ylivieskan Ladun
puheenjohtaja Seppo Kallio.
Lumikenkäilyryhmä saapui toiseen metsän osaan,
jossa Muumit leikkivät
kuurupiiloa. Matkan varrella
piileskeli yhdeksäntoista
Muumilaakson asukasta,
joita oli yhtä monta kuin
pikku-kenkäilijöitä. Kun

Muumien
lumikenkäilykoulu
Vähäkankaan
koululla
Maanantaiaamu alkoi raikkaasti. Ylivieskan Latu järjesti Vähäkankaan koulun
oppilaille lumikenkä kävelyä.
Vuorossa olivat ensimmäisen
luokan oppilaat. Ylivieskan
Ladun puheenjohtaja Seppo
Kallio ja jäsensihteeri Sari
Lehtola opettivat opettajia
ja oppilaita kävelemään
lumikengillä koulun pihassa
leikin varjolla.
Matkaa jatkettiin lähi- Lapset auttoivat Muumeja lentämään Muumimetsän lentävällä matolla.
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Hyvinvointia
kevääseen
Hyviä uutisia kaikille Vieskan Viikon
lukijoille: Tulemme kevään aikana julkaisemaan hyvinvointisarjan, jossa käsittelemme kokonaisvaltaista hyvinvointia
ihmisen biologisesta näkökulmasta.
Hyvän Olon Valmennukset
on oululainen koko valtakunnallisesti hyvinvointi-ja
painonhallintavalmennuksia
tuottava pienyritys. Toimitusjohtaja Päivi Illikaisen alkuperäinen ajatus oli saattaa
takaisin ”painonvartijoiden”
toimintatapa ryhmätapaamisineen tavallisille kadun
tallaajille, jotka eivät pysty
tai halua personal trainerin
piiskattavaksi kuntosalille
tai laihtua pussikeitoilla.
Tavoitteena on ratkaisu
pysyvään painonhallintaan
ja hyvinvointiin, syömällä
oikeaa kotiruokaa ja liikkumalla oman kunnon tai
ajankäytön mukaan. Hyvinvointi- ja painonhallinta
tulee mukauttaa yksilön
kehon biologisiin tarpeisiin.
Apuun tulee hyvinvoinnin ammattilainen ja ravintovalmentaja Teemu Syrjälä,
pohjoisen kasvatti, jolle
luonto, luonnonmukaisuus
sekä rakkaus tekemiseen ja

ilmentämiseen on elämäntyö. Teemun opiskelun ja
tutkimuksen pääpainona on
ihmisen kokonaisvaltainen
hyvinvointi. Tanssi, luova
liike ja inspiroivat ihmiset
ympärillään Teemu auttaa
kokoamaan kehon, mielen
ja sielun yhteyden, lempeästi
ja suvaitsevaisesti.
Hyvän Olon Valmennuksien toiminta perustuu
sekä nettivalmennuksiin että
ryhmävalmennuksiin. Nettivalmennukset toteutetaan
webinaarina netin kautta ja
osallistuminen on helppoa
mistäpäin Suomea omalta
koneelta tai älypuhelimella.
Hyvän Olon Valmennukset tarjoavat myös vuosijäsenyyttä, jolloin kaikki
nettipalvelut ovat käytössä
milloin ja miten haluaa,
videoina tai webinaareina.
Jäsensivusto on vain jäsenille
ja sieltä löytyy monipuolinen videokirjasto, runsas
reseptipankki sekä videoval-

Teemu Syrjälä järjestää myös smoothie- ja vihermehukursseja.
mennuksia henkisestä hyvinvoinnista aina kymmenen
viikon kokonaisvaltaiseen
laihdutusvalmennukseen.
Hyvän Olon Valmennukset järjestävät myös erilaisia
hyvinvointiin liittyviä kursseja, smoothie- ja vihermehukurssit ovat juuri olleet,
maaliskuussa on tulossa painonhallintavalmennuksien

Pienet lumikenkäilijät saivat eteensä kylttejä, joissa Muumit aktivoivat tekemään lumikengillä kiinnostavia asioita
oppilaat olivat löytäneet
jokainen oman Muuminsa,
matka sai yllätyskäänteen.
Lentävä matto ilmestyi
Muumimetsään. Ylivieskan
Ladun jäsensihteeri Sari
Lehtola otti lasten kanssa
maton reunoista kiinni ja
lennätti maton päällä olevia Muumeja ilmaan. Lo-

puksi lentävä matto katosi
Muumimetsään ja lapset
piilottivat Muumit uusiin
paikkoihin. Matka kulki
takaisin kouluun. Vanhemmat oppilaat saivat kokea
saman riemun.
Laura Markkinen

Teemu Syrjälän taidonnäyte "Laatua ja hyvinvointia ostoskoriin" - videokuvauksissa.

lisäksi raakasuklaakurssi ja
toukokuussa villiyrttikurssi.
Teemu Syrjälä on tunnettu
luennoitsija eri puolilla Suomea hyvinvointimessuilla ja
-tapahtumilla. Lisäksi hän
toimii Suomen suosituimman hyvinvointisivuston
Hidasta Elämää-bloggaajana.
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Viikon nimi
Tässä julkaisemme viikottain esittelyn yhdestä viikon
nimistä, vuorossa perjantaina 24.2. juhlittava Matti.
Matti on Suomen suosituin ensimmäinen etunimi
huimalla 46 382 nimimäärällä. Matin päivänä 24.2.
vietetään myös Matiaksen päivää, heitä on 8919.
Keväinen Matin päivä on
ollut vanhassa ajassa tärkeä
merkkipäivä. Vanhan kansan
merkkipäivistä löytyi mielenkiintoista tietoa nimen
merkityksestä esimerkiksi
tulevan kevään ja kesän sään
ennustamisessa.

Pelkkä lumisade Mattina
taas tietää kesälle paljon
hyttysiä, kärpäsiä ja muita
hyönteisiä. Mutta siihenkin
oli onneksi olemassa taika,
"Matinpäivänä ei saa enää
ruveta pitkälleen sen jälkeen
kun on noussut ylös, ettei syö
kesällä itikat." Matinpäivän
lumisateet lupaavat myös
hyvää marjavuotta.

Matin päivän aurinko taasen
lupaa poutaista kesää ja
etenkin lämmintä heinä"Jos Mattina pyryttää, niin kuuta. Ja jos Matin päivänä
sitten on Matin päivän jäl- räystäät tippuvat, niin tulee
keen seitsemän isoa pyryä pitkä kesä. Mutta varmin
ja joka isolla pyryllä seitse- vanhan kansan Matin päimän pienempää pyryä" ei vään liittyvistä sanonnoista
kuulosta kovinkaan mieltä on "Matti maan näyttää,
lämmittävältä. Matin tuis- jos ei muualta niin kaivon
kuista on myös ennustettu pohjasta". Säätä siis tarkhyvää kasvuvuotta kaikille kailemaan, hyvää Matin
kukkiville viljelyskasveille. päivää!

Keittiönurkkaus
Tällä palstalla julkaisemme
reseptejä sekä ruokaideoita.

Soba-nuudelit kasviksilla
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soba-nuudeleita keitettynä
porkkanaa pilkottuna
vihreää chiliä
kurkkua
tummaa lehtikaalia
ruohosipulia
katkarapuja
limeä
kastikkeeseen pari rkl soijaa,
nokare wasabia ja
paahdettuja seesaminsiemeniä

Ohjeessa on käytetty japanilaisia soba-nuudeleita,
joita nykyään löytyy jo useiden kauppojen nuudelihyllyiltä. Soba-nuudelit on tehty tattarijauhoista ja koska tattari on luontaisesti gluteenitonta
se sopii myös sitä vältteleville. Soba-nuudelit
valmistuvat kiehuvassa vedessä noin kolmessa
minuutissa. Pilko sekaan lisäksi tuoreita kasviksia,
tässä reseptissä on käytetty porkkanaa, kurkkua,
tummaa lehtikaalta, ruohosipulia, vihreää chiliä,
katkarapuja ja limeä. Voit kuitenkin halutessasi
kuumentaa kasvikset pannulla. Helppo kastike
on tehty parilla lusikallisella soijaa, wasabia sekä
tummia paahdettuja seesaminsiemeniä. Erittäin
nopea siis valmistaa, mutta herkullinen ja värikäs.
Lähde: Terveelliset herkut -blogi

Niemelänkylän Kesäteatterilla
30-vuotisjuhla
Niemelänkylällä on naurettu
paikalliselle kesäteatterille
jo 30 vuotta. Eikä suotta,
uskollisimmat näytelmäharrastajat ovat nauttineet
katsojien taputuksesta joka
vuosi tasan yhtä kauan.
Tuskin sattumalta Ylivieskan kaupungin 150- ja
Suomi100-juhlavuodeksi
Niemelänkylältä on luvassa

itsensä Arto Paasilinnan
kirjoittama huikea "Onnellinen mies", joka kertoo siltainsinööri Jaatisen
pahennusta herättävästä
toiminnasta. Näytelmän on
dramatisoinut Eija-Irmeli
Lahti, ja sen ohjaa Matti
Juntunen. Tukemassa on
Ylivieskan kansalaisopisto.
Ensi-ilta on 30.6. ja roo-

lien sovitus on jo alkanut.
Rooleja on edelleen vapaana,
ja teatteriin voi vielä ilmoittautua Kansalaisopiston
sivujen kautta.
Niemelänkylän näyttämön aikaisempaan tuotantoon voi tutustua osoitteessa
www.niemelankylanayttelijat.fi sekä Facebookissa.

Kaukolämpötoimintaa
Ylivieskassa jo 40 vuoden ajan
Ylivieskassa on saatu nauttia
kaukolämmön vaivattomuudesta ja luotettavuudesta jo 40 vuoden ajan.
Vuodesta 1977 aloitettu
ja vuosittain laajentunut
kaukolämpötoiminta on
tänä päivänä hyvin laajasti
mukana ylivieskalaisten
arjessa. Yli 10 000 ylivieskalaista asuu kaukolämmöllä
lämpiävissä asunnoissa ja
kauppakaupungin liike- ja
myymäläkiinteistöt ovat
hyvin suurelta osin kytketty kaukolämpöverkkoon.
Samoin kaupungin teollisuus ja julkiset rakennukset hyödyntävät turvallista
kaukolämpöä aina Savarista
Sipilään.

Siitä lähtien kaukolämpö on
tuotettu lähes yksinomaan
kotimaisilla oman alueen
polttoaineilla. Pääpolttoaineina ovat olleet turve ja
erilaiset puuhakkeet. Nykyisin pääosa kaukolämmöstä
tuotetaan vuonna 1994
valmistuneella yhteiskäyttö
voimalaitoksella, joka kaukolämmön lisäksi tuottaa
noin 20% koko Ylivieskan
alueella vuosittain käytettävästä sähköstä. Lisäksi
voimalaitokselta toimitetaan
prosessihöyryä eläinrehun
tuotantoon. Kaikkiaan vuosittain Tulolantieltä toi-

mitetaan käyttöön noin
130 000 MWh lämpöä,
sähköä ja prosessihöyryä,
joka vastaa noin 7000 omakotitalon vuotuista lämmöntarvetta.

Yhteistuotanto
on edullista
Yhteistuotannon hyvällä
hyötysuhteella ja laadukkailla oman alueen polttoaineilla energiantuotanto
on edullista. Ylivieskan
kaukolämmön hinta onkin
noin 15% edullisempaa,
kuin Suomessa keskimäärin.

Lähienergiaa
oman alueen
hyödyksi
Aluksi kaukolämpö tuotettiin alueellisilla öljykeskuksilla, kunnes toiminnan
laajentuessa yksittäiset verkot rakennettiin yhteen ja
otettiin käyttöön kiinteän Voimalaitospäällikkö Tommi Salo on motiviotunut hyvästä
polttoaineen lämpökeskus tiimistään, toiminnan ja osaamisen kehittämisestä sekä
Tulolantiellä vuonna 1983. työtehtäviensä vaihtelevuudesta.

Toiminnan ja laitteiden
jatkuvalla kehitystyöllä ja
hyvälläkäytöllä kustannukset
ovat pysyneet niin vakaana,
että Oy Herrfors Ab:n tarjoaman kaukolämmön hinta
on jo viidettä vuotta sama.

Laajentuminen
jatkuu
Kaukolämmön vaivattomuus ja edullisuus tuovat
koko ajan uusia kiinteistöjä
kaukolämmön piiriin ja
Ylivieskan kaukolämpöverkko laajenee vuosittain.
40 vuotista jatkuvaa kehitystä ja alueemme hyvinvoinnin eteen tehtyä
työtä juhlistamme koko
Ylivieskan yleisötapahtumalla ja vietämme Kaukonpäivää Pankkiaukiolla
mäenlaskun, makkara- ja
kahvitarjoilujen, esitysten ja
kisailujen merkeissä. Kanssamme juhlimassa on muun
muassa viihdetaiteilija Jope
Ruonansuu. Kaukonpäivä
on perjantaina 3.3.2017
klo 14 – 18.
Oy Herrfors Ab
Tommi Salo

Avoimet työpaikat
Ylivieskassa
Työterveyslääkäreitä,
yleislääkäri, puheterapeutti, hoitotyön
tuntiopettaja, lastenvalvoja, sosiaaliohjaajan
virka lastensuojelussa,
sosiaalityöntekijän virka,
ensihoitaja, kotihoidon
sairaanhoitaja, sairaanhoitaja-hoivayrittäjä,
fysioterapeutti, optikko,

asiakas- ja myyntineuvottelijoita, myyntiedustajia,
terassilasimyyjä, ohjaaja,
toimistotyöntekijä, laskuttaja, kokki, ulkoaluetyöntekijä, automyyjiä,
myyjä, sisustusmyyjä,
vuoropäällikkö, kassa/
myyjä, puhelinmyyjä, henkilökohtainen
avustaja, lähihoitaja,
järjestyksenvalvoja,
kuntatekniikan kesäty-

paikkoja, rakennusalan
kesätyöntekijä, leipuri-kondiittori, CNC-koneistaja puuteollisuuteen,
teollisuuden kesätyöpaikkoja, kokoonpanijoita,
levykeskuksen työntekijä
ja särmääjä, siivooja, pakkaaja, yrittäjä.

Alavieskassa
Toimistosihteeri, raken-

nusalan kesätyöntekijä,
CNC-koneistaja, teollisuuden kesätyöpaikat,
kokoonpanija, lehdenjakaja.
Lisätietoa työpaikoista
www.mol.fi

Ilmoita yrityksesi
kesätyöpaikoista
Vieskan Viikossa!

Perjantai 24.2.2017
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Kuulan pesäpallonuorten
uusi harjoitushalli avattiin
Kuulan uuden harjoitushallin avajaisissa väkeä oli yli
odotusten. Kansanedustaja
Juha Pylväs oli sitä mieltä
että tällaiset hallihankkeet
etenisivät hitaasti toteutuakseen, ellei olisi Marko Sorviston kaltaisia junioritiimin
puuhamiehiä. Kaupungilla
on valtava investointiohjelma koulurakennuksiin ja
liikennehankkeisiin, joten
harrastetilojen rakentamiseen ei vuosiin ole mahdollisuuksia.
Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Arto Ojaniemi korosti Kuulan roolia
Keski-Pohjanmaan piirin
johtavana seurana: "Tapahtuman ansioista saimme
myös uusia harrastajia lajin
pariin."

Kuvat Jari Matola ja Laura Markkinen

Apteekkarin kynästä
TERVEYDEKSI,
SUOMI!
Apteekit onnittelevat 100-vuotiasta Suomea tarjoamalla 1000 Lääkityksen tarkistuspalvelua asiakkailleen maksutta. Hanke on saanut nimekseen
Terveydeksi, Suomi! ja se on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Mukana on
yli 200 yksityistä apteekkia ympäri Suomen – myös
Ylivieskan apteekki osallistuu!
Terveydeksi, Suomi! -kampanjalla me apteekit haluamme herätellä suomalaisia huolehtimaan heille
määrättyjen lääkehoitojen turvallisesta ja tehokkaasta toteuttamisesta. Samalla haluamme kiinnittää
huomiota etenkin monilääkityksen mahdollisesti
mukanaan tuomiin ongelmiin, joita palvelulla voidaan vähentää. Lääkityksen tarkistuspalvelu tukee
lääkityksen hallintaa ja onnistumista kotona.

Harjoitushallin nauhaa pitämässä Keski-Pohjanmaan pesiksen jäsen Jussi Kujala, tilannetta
tarkkailemassa juontaja Petri Vähäkangas. Nauhaa katkaisemassa pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Arto Ojaniemi, kansanedustaja Juha Pylväs ja pesäpallojaoston puheenjohtaja
Johanna Seppälä. Toisessa nauhan päässä hankkeen puhemies Marko Sorvisto.

Paikalla oli myös Erä-Jorman makkaratarjoilu.
Tapahtuma oli menestys,
ja koko ajan eri kokeilupisteillä oli vilinää. Suosituin
piste oli tutkaan lyönti, joka
sai pienet ja isommatkin
innostumaan testaamaan
lyöntinopeuksia. Aikuiset-

kaan eivät malttaneet olla
kokeilematta.
Kuulan nuotten harjoitusajat
löytyvät Kuulapesiksen sivuilta www.ylivieskankuula.
fi/pesapallo

Kuulan nuorten tunnelma oli katossa uuden harjoitushallin
molemmissa kerroksissa.

Lääkityksen tarkistuspalvelussa kartoitamme ensin
koko lääkityksesi ja käyttämäsi itsehoitolääkkeet sekä
luontaistuotteet. Tällä tavoin pystymme toteamaan
mahdollisia päällekkäislääkityksiä ja lääkkeiden
yhteisvaikutuksia paremmin kuin yksittäisen lääketoimituksen yhteydessä. Luonnollisesti varmistamme,
että otat lääkkeesi oikein ja oikeaan aikaan.
Palvelun aikana voit keskustella rauhassa lääkehoitoon liittyvistä huolistasi. Mukanasi tai puolestasi
voi palvelussa myös olla lääkehoidostasi vastaava
omaishoitaja. Palvelun lopuksi sinulle kootaan ajantasainen lääkityslista ja tarkistuksessa tekemämme
havainnot, kuten lääkkeiden oikeat ottoajankohdat.
Valitettavan harvalla asiakkaallamme on ajantasainen,
tarkistettu lääkityslista. Lääkehoidon hallinta kotona
helpottuu, kun koko lääkehoito on käyty apteekissa
läpi ja kerrattu lääkkeiden oikea käyttö.
Hoitava lääkäri vastaa lääkityksestäsi. Jos lääkityksen
tarkistuspalvelussa tulee esiin ongelmia jotka vaativat
lääkitysmuutoksia, ohjaamme sinut lääkäriin, jolle
voit esittää tarkistuksessa tehdyt havainnot.
Voit ilmoittautua palveluun joko apteekkikäyntisi
yhteydessä tai verkossa apteekki.fi-kampanjasivuston
kautta. Sivustolta löytyvät kaikki me kampanjassa
mukana olevat apteekit, lisätietoa palvelusta ja
ilmoittautumislinkki. Otamme ilmoittautuneisiin
yhteyttä niin sovimme palveluajasta ja annamme
ohjeet palveluun tuloa varten. Tarkistuspalvelut
toteutetaan maaliskuussa.
Kampanjasivuston ilmoittautuminen sulkeutuu, kun
Tarkistuspalveluun on ilmoittautunut 1000 asiakasta.
Kampanjan jälkeen Lääkityksen tarkistuspalvelu jää
Ylivieskan apteekin palveluvalikoimaan maksullisena
lisäpalveluna.
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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Kulttuuri

Leijonaklubit tuovat
Suomalaisen iskelmämusiikin
helmiä Akustiikkaan
Suomen Lions liiton Punainen Sulka
2017 kampanjan - Tue nuorta itsenäisyyteen - merkeissä järjestetään
hyväntekeväisyyskonsertti Suomalaisen
iskelmämusiikin helmiä maaliskuun
25. päivä klo 18.00 Kulttuurikeskus
Akustiikassa.

Leijonaklubit LC Ylivieska, LC
Ylivieska/Huhmari ja LC Ylivieska/Savisilta lyövät hynttyyt yhteen
konserttijärjestelyissä, mikä on yksi
tapahtuma sarjassa 2017 tekoa nuorten hyväksi.
Konsertin teemana on Suomen
100-vuotisjuhlavuoden merkeissä
Iskelmämusiikin helmiä eri vuosikymmeniltä viimeisen sadan vuoden
ajalta. Esiintymään on kutsuttu
paikalliset solistit Ilkka Alasuutari,
Simo-Pekka Kivioja, Arja Löytynoja,
Janne Nietula, Leila Poutiainen,
Pekka Roiko ja Noora Östberg sekä
Ylivieskan mieskuoro. Säestyksestä
vastaa YMK-Band.
Konsertista saadun tuoton leijonaklubit lahjoittavat lyhentämättömänä meneillään olevaan valtakunnalliseen Punainen Sulka –kampanjaan,
josta paikkakunnalle palautuu 25 %
käytettäväksi nuorten syrjäytymisen
ehkäisyyn. Ylivieskan klubien yhtei-

nen tahtotila on osoittaa palautuvaa
keräyksen tuottoa mm. seurakunnan
nuorisotyöhön.
Punainen Sulka 2017 –kampanjassa
nuorten tukemiseen on yhdessä eräyskumppaneiden kanssa valittu neljä
osa-aluetta: syrjäytymisen ehkäiseminen, päihteettömyys, elämänhallinta
ja mielenterveys. Keräyskumppaneita
ovat Tukikummit-säätiö (syrjäytymisen
ehkäiseminen), Ehyt ry (päihteidenkäytön vastainen työ), Partiolaisten
kansalaiskasvatusohjelma, Näkövammaisten liiton nuorten opintotoiminta
(elämänhallinnan tukeminen), Lasten
ja nuorten säätiön Myrsky-taideterapiahanke (mielenterveystyö) ja
Yeesi ry (voimavaralähtöinen nuorten
harrastustoiminta).
Kampanjan tuotto lahjoitetaan
8.10.2017 Hyvän päivänä 100-vuotiaan itsenäisen Suomen nuorisolle
yhteistyökumppaneiden välityksellä.

Jälkiä lumessa
-luistelutapahtuma
Ylivieskan jäähallilla
Lauantaina 4.3. Kalajokilaakson nuorkauppakamari järjestää Ylivieskan
jäähallilla koko perheen
luistelutapahtuman "Jälkiä
lumessa".
Tapahtuma pitää sisällään
luistelunäytöksen, vapaata
luistelua, leikkejä, arpajaiset
sekä myyntikojuja.
Tarinassa Elsa, Anna ja
Olaf ovat lähteneet kulkemaan Elsan jäälinnasta
takaisin valtakuntaan. Hurja
lumimyrsky kuitenkin yllätää heidät ja Olaf katoaa
matkalla.
Mukaan on varattava
luistimet ja luistelukypärä,
jos haluaa luistella. Ylimääräisiä luistelukypäriä on
jonkin verran, ellei sellaista
kotoa löydy.
Lapsiperheille on haluttu
mukava tapahtuman tänne

Ylivieskaan, joka innostaisi
mahdollisimman monet
liikkeelle näin kevään kynnyksellä. Tapahtuma alkaa
Nivala Cowboy Ry:n Taitoluistelijoiden esiintymisellä.
50 ensimmäiselle lapselle
on luvassa pillimehut.
Yllätyksen tapahtumaan
tuo myös piirustuskilpailu,
johon on haastettu kaikki
alakoulujen luokat. Jokaisen
kilpailuun osallistuneen
luokan tekemät teokset
laitetaan esille tapahtuman
ajaksi jäähallille, ja niistä
valitaan paras. Voittanut
luokka julkistetaan myöhemmin lehdessämme.
Tapahtumaa on tukemassa lukuisia lähialueen
yrityksiä, Ylivieskan Jääkarhut, Nivala Cowboys
sekä Vieskan Viikko.

Järjestötoiminta
Tällä palstalla yhdistykset voivat ilmoittaa toiminnastaan, kokouksistaan ja maksuttomista tapahtu- Yhteisestä Ovesta ry/
mistaan edullisesti (max. 500 merkkiä) hintaan 2 Tuokiotupa
0€/kerta tai 120 €/vuosi (sis. alv.)
Lähetä ilmoituksesi osoitteeseen ilmoitukset@ Lukkarinkatu 1, www.facebook.com/tuokiotupa
puh 044 987 2895 ja 044 987 2896
vieskanviikko.fi
Su 26.2.

Ylivieskan Latu
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.
Otsalamppulumikenkäily Vilinkallion laavulle tiistaina
28.2. Lähtö Ojakylän koulun pihalta klo 17. Ladun
lumikenkiä vuokrattavissa tapahtumaan 3€/pari. Tiedustelut ja varaukset Seppo p. 044 594 0408

Seuraava Vieskan Viikko
ilmestyy perjantaina 3.3.
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 28.2.

klo 12 Pelataan skippoa, aliasta ja muita pelejä
Ma 27.2.
klo 9.45 Lähdemme Kotikartanoon laulamaan.
klo 14-16
Tanja Aakko kertoo MLL:n kylämummi- ja vaaritoiminnasta.
Kylämummit ja -vaarit vierailevat esim. päiväkodeissa.
Kahvitarjoilu.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Tuokiotuvalla.
Ti 28.2.
klo 10 Ainin tuolijumppaa ja päälle kierros skippoa
klo 13 Keskustelutuokiossa sana on vapaa
Ke 1.3.
klo 13 Yhteislaulutuokio, Juha ja Matti säestää
klo 18 Miesten porinailta
To 2.3.
klo 8 ja 9.30 Kuntosalivuorot Kotikartanon kuntosalilla.
klo 13 Liikennetapahtuma tuvalla. Tule kuulemaan ja
keskustelemaan liikenneasioista.
Pe 3.3.
Lähdemme yhdessä teatteriin. Aamuvirkkujen "Kirkkaat
Kitkan veet" Artturissa klo 19.
Ilmoittautuminen tuvalla. Hinta 10 €.
Tulossa: matka Kemin Lumilinnaan maaliskuussa. Kysy
lisää tuvalla ja lähde mukaan!
Tuokiotupa on auki ma-pe klo 9-16, la-su ja pyhät klo
11-16. Tervetuloa tuvalle!

JYTY Ylivieska
JYTY Ylivieska järjestää kaikille avoimen hyvinvointipäivän la 25.2.2017 klo 10–16 Ylivieskan Liikuntakeskuksessa. Asiaa terveellisestä ruoasta ja hyvinvoinnista,
liikunnallisia aktiviteetteja, country- ja flamenco-tanssia,
Noptel-ammuntaa, tuote-esittelyjä, maistiaisia, arvontaa,
sauna. Ohjelma on jäsenille ilmainen, muilta osallistumismaksu 10 €. Tervetuloa myös eläkeläisjäsenet!
Lisätietoja www.jytyylivieska.jytyliitto.net
Löydät meidät myös
Facebookista

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 tukikelpoista
PELTOA n. 3 ha ja kaksi
Myytävänä VILLASUK- 0,5 ha:n TONTTIA YliKIA langan hinnalla. Puh. vieskan Niemelänkylällä
044 042 8767.
koulun vieressä. Puh. 044
353 3009 tai 0400 575 880.

Myydään
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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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Ikivihreä Aimo Piirainen kuntavaaliehdokkaaNA
Jälkiä lumessa

Tarjolla Tom of Finland, Ajojahti, Vaiana, Lego Batman elokuva,
La La Land sekä Onneli, Anneli ja salaperäinen muukalainen
Kinokulma Oy,
Asemakatu 1, 86300 Oulainen
040 533 1945, www.kinokulma.fi

OSTAMME JA NOUDAMME

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

0400 534 406 Tero
Takuuvaraosat 040 484 9255

Ylivieskan jäähallissa 4.3.2017 klo 10-13
Tervetuloa koko perheen jääseikkailuun!

Elsa, Anna ja Olaf ovat lähteneet kulkemaan Elsan jäälinnasta takaisin valtakuntaan. Hurja lumimyrsky kuitenkin
yllätti heidät ja Olaf katosi matkalla.
Huolestuneet Elsa ja Anna tarvitsevat
apuasi Olafin löytämiseen! Lumisade on
onneksi lakannut ja lumeen on jäänyt
Olafin jalanjälkiä. Löydätkö sinä Olafin?

Otathan luistimet
ja kypärän mukaan!
Tapahtumassa mukana
luistelua, leikkejä, arpajaiset ja
muuta mukavaa! Lisäksi löydät
mielenkiintoisia myyntikojuja
jäähallin sisätiloista.

Päivitämme jatkuvasti
Facebook-sivuillemme
tietoa mitä mukavaa pääset
tapahtumassa tekemään,
joten seuraa meitä Facebookissa!
Liput: 5€ / perhelippu 15 €,
alle 2-vuotiaat ilmaiseksi.
Maksu käteisellä.

Tapahtumassa
mukana:

Metalliromun osto

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

Tapahtuman järjestää Kalajokilaakson nuorkauppakamari
Sudokujen
ratkaisut

MLL TALVIRIEHA HUHMARISSA
Huhmarintie 149, Ylivieska

Hyvinvointi-iltapäivä 26.2.
Esperi Hoivakoti Suvannossa

Järjestämme ikäihmisten Hyvinvointi-iltapäivän Esperi
Hoivakoti Suvannossa 26.2. klo 13-15. Esittelemme laajasti hyvinvoinnin teemaa ja Esperin palveluita iltapäiväkahvien
merkeissä. Samalla tutustutaan kotimme viihtyisiin tiloihin!
Tarja Sorvisto | 050 302 4081 | tarja.sorvisto@esperi.fi
Mikontie 3, Ylivieska | www.esperi.fi

Helppo

Lauantaina 25.2. klo 12 - 15
Luvassa iloista yhdessäoloa, mäenlaskua omin välinein
(mikäli lunta riittää) sekä kivoja leikkejä!
Tarjoamme ulkoilijoille lämpimät mehut sekä makkarat
itsepaistettavaksi (rajoitettu erä!). Rinnemajalla myynnissä kahvia ja
pullaa. Menossa mukana myös kaverikoiria! Kasvomaalausta

TERVETULOA KOKO PERHEELLÄ!
www.mll-ylivieska.net

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

Vedensäästötuotteet:

Vaikea

www.siso.fi

Kunnallisvaalit
lähestyvät!
Suunnittele
kampanjasi
Vieskan Viikon
suureen
vaalinumeroon!

KryptoNiitin
ratkaisu
••••••KELLO••E•K
••••••A•O•LUONTO
••••••NEROUS•E•E
••••••S•I•T••TP•
BUURI•SANA•PÄÄRI
R•R•V•A•A••A••O•
OSAKAS•••PAKLATA
D•H•••NARU•A•RE•
YRTTI•O•AU•NOPSA
Y•A•NUIJA••A•IT•
RAATI•N•KA••K•I•
I••ES•••ALASIN•I
•LEHTORI•TK•I••D
J•H•Ä•Y•MAA•SYKE
ÄIJÄ•ASPI•NEULOA
R•Ä•T•Ä•LEA••E••
I••ÄU••AL••LOIMU
SUO•POHJOLA•MN•L
T•SOPU•AI••MIETO
Ä•A•I•KANI••AN•S

