Kaupunkilehti

APTEEKKI
KESKELLÄ KAUPUNKIA
PALVELEE JOKA PÄIVÄ

Jaetaan
Ylivieskan
jokaiseen
talouteen
Perjantai 3.3.2017

Nº 4, 6. vsk

www.vieskanviikko.fi

PALATSITEATTERIN HUIKEAT MUSIKAALIT!
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SUURMENESTYS!
240 ESITYSTÄ,
90 000
KATSOJAA!
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KAUKONPÄIVÄÄ!
Pankkiaukio, Ylivieska
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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!
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Lipunmyynti avoinna ma–pe 12–19 ja
la 12–15, Koulukatu 2 B, p. 044 4294 545.

oja

Lunasta lippusi Akustiikan lipunmyynnistä
tai Lipputoimistosta www.lipputoimisto.fi.
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PE 10.3. klo 19
SOULIN KUNINGAS
SAMI SAARI & SONICS
Liput 22 € ennakko ja 24 € ovelta.
Kahvila ja ravintola palvelevat
väliajalla.
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YLIVIESKAN KULTTUURIKESKUS
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LIPUNMYYNTI: AKUSTIIKAN LIPUNMYYNTI, P. 044-4294 545,AKUSTIIKKAINFO@YLIVIESKA.FI
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Pe 17.3. klo 19.00. YLIVIESKA, Akustiikka

Katso
talvilomaviikon
tapahtumat
sivulta 8!
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TO 9.3. klo 19 ANNE MATTILA
20-vuotisjuhlakonsertti
– RIISUTUT LAULUT
Liput 20 €. Kahvila ja ravintola
palvelevat väliajalla.

Tervetuloa viettämään

Pe 3.3.2017 klo 14–18

Pääosassa
Swedish True
Talent Dimitri
Keiski!

PE 3.3. klo 19
JOPET SOIKOON
Viihdyttävä ilta Jope Ruonansuun
parissa. Liput 23 € ennakko ja 25 €
ovelta. Kahvila ja ravintola palvelevat
väliajalla.

Jopet Soikoon
Kaukonpäivän iltana
klo 19.00.
Kysy alennuslippuja
Akustiikasta.
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KORUPAJA AIKUISILLE 7.3.
Nahkakorujen valmistus, kolvin käyttö
klo 12-15 Tarvikemaksu 15€

KORUPAJA LAPSILLE 8.3.

AHVENANMAAN
POHJOINEN SAARISTOTIE 4 PV
Järjestämme asiakkaillemme matkan
Ahvenanmaalle 31.8.-3.9.2017
Lähtö linja-autolla torstaiaamuna Oulaisista. Ajetaan Ylivieskan ja Sievin kautta Vuosnaihin, josta lähtee saaristolautta Brandön saarelle. Seuraavana aamuna matka jatkuu saaristolautalla Hummelvikiin kautta Maarianhaminaan. Tutustuminen Ahvenanmaahan 2 päivän ajan.
Paluu Viking Line Crace laivalla Turkuun, jossa yövytään.
Vastuullinen matkanjärjestäjä MATKA-VESA KY

Matkan hinta 450 euroa/hlö

Hintaan sisältyvät bussimatkat, lautta- ja laivamatkat.
Kolme hotelliyötä aamiaisilla, 4 ruokailua,
opastukset Ahvenanmaalla ja Turussa.
Matka toteutuu mikäli matkaan lähtee 40 henkilöä.

Lasten kanssa myös aikuiset voivat osallistua
klo 12-13.30 Tarvikemaksu 10€

KAHVILA PALVELEE VÄLIPALATARJOILULLA
Ohjaajana Mari Suihkonen. Ilm. ma 6.3. mennessä
merja.haukipuro@ysk.fi tai marisuih@gmail.com
tai puh. 044 535 0038
JÄRVELÄN TUPA, PUUHKALAN KOTISEUTUMUSEO, PUUHKALANTIE 6

Hiihtolomalla Louetilla
Sievissä lasketellaan
joka päivä klo 11-18

Ilmoittautumiset viimeistään 30.4.2017.
Varausmaksu 50 euroa ilmoittautumisen yhteydessä.
Tarkempia tietoja matkasta saat konttoreistamme
P. Sievi 08-4815200, Ylivieska 08-4105200,
Oulainen 08-4105220
Lähde kanssamme nauttimaan upeasta saaristoreitistä!

OSTAMME JA NOUDAMME

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

0400 534 406 Tero
Takuuvaraosat 040 484 9255

Metalliromun osto

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

Sievi, Ylivieska, Oulainen

Kunnallisvaalit lähestyvät!
Suunnittele kampanjasi
Vieskan Viikon
suureen vaalinumeroon!

www.louekeskus.fi
Louekalliontie 60,
85410 Sievi
Puh. 044 502 6902

Päivyri

Ylivieskassa 3. maaliskuuta 2017
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Nimipäivät

Pääkirjoitus

N

iin se on taas viikko
vierähtänyt. Paljon on
ehtinyt sattua ja tapahtua
ja jopa yhdet talviset pakkasetkin
vielä. Se on kuitenkin mukava
huomata kuinka paljon päivä on
jo pidentynyt. Aurinko jaksaa jo
lämmittää päivällä ja ajatukset
kääntyvät mukavasti kevääseen.

Perjantai 3.3. (vk 9): Kauko
Kansainvälinen villin luonnon päivä

Hiihtolomaviikko on monelle
kohokohta tähän aikaan vuodesta
ja hyvin ymmärrettävistä syistä,
onhan se mukava katkaisu talvikuukausille. Ensi viikolle onkin
tarjolla monenlaista ohjelmaa
lapsille, nuorille ja koko perheelle.
Olemme koonneet tapahtumakalenterin Ylivieskan (ja poimintoja
myös lähialueiden) menoista,
toivottavasti se selkiyttää viikon
tarjontaa ja auttaa osallistumaan
mahdollisimman moniin aktiviteetteihin.
HHH

Nämä ajat ovat useiden tahoilla
mielenkiintoiset ihan muustakin
syystä, sillä tänään on päättynyt
kuntavaalien ehdokasasettelu.
Monille se on ensimmäinen kerta,
joillekin taas tuttua puuhaa. Listat
julkistettiin juuri tätä kirjoittaessani
ja voinen sanoa että muutamia
yllättäviäkin nimiä 127 ehdokkaan
Elina Kytökorpi joukosta löytyy. Valtuutettujen
elina@vieskanviikko.fi lukumäärä pysyy vuoden 2012

kuntavaaleihin nähden samana eli
35 ehdokkaassa. Tsemppiä kaikille
ehdokkaille!
HHH
Kiitos kaikesta palautteesta jota
olette tähän mennessä lähettäneet.
Kaikki on luettu huolellisesti
ja niissä on ollut hyviä ideoita
artikkeleihin, yhteistyökuviohin
sekä muihin paikkakuntaamme
liittyviin asioihin. Mikäli juuri
sinun ehdotustasi ei heti toteuteta, älä huoli, pidämme ne kaikki
tallessa ja sopivan hetken tullen
toteutetaan. Enemmän palautetta
toivoisin liittyen YYY-projektiin,
toistaiseksi siihen on uskallettu
reagoida vähemmän. Tai ehkä
Ylivieskassa on niin hyvä tilanne
että yksinäisyyttä ei juurikaan ole.
Projekti kuitenkin jatkuu niin kauan
kunnes olen vakuuttunut että se on
tilanne. Nauttikaa hiihtolomasta
te, jotka sitä vietätte ja me muut
nautimme muuten vain kevään
saapumisesta!

Kuutamolla

Metsä

V

oi hitsit kun välillä
stressaakin niin
vietävästi. Tulee
haalittua hommaa niin
paljon, että välillä tuntuu,
että pää halkeaa. Ja niin se
varmasti halkeaisikin, jos ei
olisi erilaisia stressinpoistokeinoja.
On meditointia, jos malttaa olla itsekseen sen 15
minuuttia tai pitemmästi. On lenkkeilyä, kaverin
kanssa tai ilman, jos vain
säät sallivat. On tv:n katsomista, paitsi se vie vain
hetkeksi stressin pois. Ja ne

mainokset. Huoh.
Mikä olisi siis sellainen
keino, joka veisi stressin pois
vähän pitemmäksi aikaa?
Metsässä samoilu!
Voi ottaa itsekseen/kaverin/perheen/poikaystävän
mukaan, makkarat/vegaaniset makkarat reppuun,
saa ulkoilmaa, kuunnella
muutakin kuin kaupungin ryminää. Ihana ajatus.
Metsässä ajatukset ovat
muualla kuin siinä ”mitä
minun pitäisi vielä tehdä
tänään”. Miksi emme siis

kävisi metsässä enemmän?
Muistan satukirjasta ne
ihanat kuvat metsistä. Ne
olivat täynnä puhuvia eläimiä, menninkäisiä, peikkoja,
keijuja yms. Kuvat olivat
aina värikkäitä ja mukaansatempaavia. Ja tyttö, joka
nukkui metsässä! Voi! Tulee
ikävä lapsuutta.
Metsästä tulee välillä myös
mieleen pelottaviakin asioita. Pimeät metsät eivät
houkuta. Saati ne sudet,
ahmat ja karhut. Vaikka

pidänkin karhua metsän
kuninkaana. Entä ne ötökät,
kun pääset kotia ja niitä
tippuu päästä? Hui!
Jos summaan silti metsän
hyvät puolet ja huonot,
tulee hyviä enemmän. Miksi
emme siis lähtisi viikonloppuna metsään vaikkapa
laavulle? Neiti Kuutamo
saattaakin sen tehdä.
Ihanaa viikonloppua, lukijat.
Neiti Kuutamo

Joulukuussa 2013 otettiin käyttöön villiä luontoa koskeva
virallinen YK-päivä, jonka ajankohdaksi valittiin 3. maaliskuuta uhanalaisten eläin- ja kasvilajien kauppaa käsittelevän
CITES-sopimuksen käyttöönoton kunniaksi. Tänä päivänä
juhlimme maailman monimuotoista villien kasvi- ja eläinlajien
kirjoa. Samalla muistutetaan myös salametsästyksen riskeistä,
luonnonsuojelun tärkeydestä ja korostetaan kaiken luonnon
monimuotoisuutta vastaan kohdistetun rikollisuuden taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista.

Lauantai 4.3: Ari, Arsi, Atro
Sunnuntai 5.3: Leila, Laila
1. paastonajan sunnuntai
Maanantai 6.3. (vk 10): Tarmo
Tiistai 7.3: Tarja, Taru, Taika
Keskiviikko 8.3: Vilppu
Kansainvälinen naistenpäivä

YK:n julistamaa kansainvälistä naistenpäivää vietettiin ensimmäisen
kerran vuonna 1975. Samana vuonna vietettiin YK:n kansainvälistä
naisten teemavuotta, jota seurasi naisten vuosikymmen 1976-1985 sekä
useita naisten maailmankonferensseja. Naistenpäivän historia ulottuu
jo 1900-luvun alkuun, jolloin useissa maissa julistettiin kansallisia
naisten päiviä naisten oikeuksien ja osallistumisvapauksien saavuttamisen kunniaksi

Torstai 9.3: Auvo.

Aurinko

Aurinko nousee klo 7:22 ja laskee klo 17:47.

Jokirannan keittiön ruokalista

Perjantai: Broilerkastike, riisi, mustaherukkahillo,
kaali, rapea porkkana-hunajamelonisalaatti
(Talviloma viikolla 10)

Ateriapalvelun ruokalista

Perjantai: Broilerikastike, perunat, maissi-porkkanasalaatti, hedelmäkiisseli
Lauantai: Lihakeitto, juusto, kääretorttu
Sunnuntai: Palapaisti ja perunamuusi, mangoiset
kurpitsapalat, appelsiinikiisseli
Maanantai: Jauhelihapihvit, perunat, kastike,
paprikasalaatti, persikkakiisseli
Tiistai: Kalakeitto, makkara, mustaherukkakiisseli
Keskiviikko: Lihaperunalaatikko, punakaali-ananassalaatti, marjarahka
Torstai: Kaalikääryleet, perunat, kastike, puolukkasurvos, mandariinikiisseli

Kuka mitä häh?
1. Mitä tarkoittaa oklokratia?
2. Kuka on Adrian Solano?
3. Mikä on bobakki?
4. Millainen esitys on burleski?
5. Mihin urheilulajiin liittyy fouli?
6. Missä ihmisellä sijaitsee kateenkorva?
7. Mistä metallista plootu lyötiin aikoinaan?
8. Mitä ovat härkylät?
9. Montako olympiakultaa estejuoksija Volmari
Iso-Hollo voitti aikoinaan?
10. Millainen henkilö on koleerinen?
Vastaukset sivulla 11

Löydät meidät
myös Facebookista
facebook.com/vieskanviikko

Kerro juttuvihjeesi
osoitteessa
www.vieskanviikko.fi

Klassista-, kasvohierontaa ja hierontalahjakortteja

Hierontapalvelu
Simo Kähtävä

Ylivieskaan Mattilantielle
tuli uusi hierontapalveluhuone. Toiminta lähti
liikkeelle ystävänpäivänä
14.2. Simo Kähtävä tarjosi
ilmaisia, noin puolen tunnin
hierontoja markkinointitarkoituksessa.
Simo opiskeli Kokkolan
Sosiaali- ja terveysalan laitoksella. Hän aloitti hierontapalvelutyön Alavieskassa
vuonna 2002. Simoa opetti
hierontatyössä Hamarin
Tuomas. Asiakkaita on
riittänyt runsaasti alusta
asti Alavieskassa, kotipaikkakunnallansa.
”Työskentelen hierontapalvelu-nimikkeellä.” sanoo
Simo Kähtävä.
Hierontapalvelupiste
laajeni myös Ylivieskaan,
koska ylivieskalaiset asiakkaat kävivät Alavieskassa
Simon hieronnoissa. Simo
ajatteli täten auttavansa
ylivieskalaisia tuomalla
palvelun lähelle. Simon

erikoisuus on klassinen
hieronta monimuotoisilla
hierontaotteilla. Jokaiselle
asiakkaalle personoidaan
omantyylinen, häntä parhaiten auttava hieronta.
Se saa hierontapalvelutyön
olemaan luovaa ja kekseliäisyyttä vaativaa hommaa.
Ylivieskan toimipaikkaa
kehitetään. Ikkunaan on
tulossa teippauksia, pintaremonttia, maalausta,
sermi sisälle ja mainoksia
lähetettäväksi. Maaliskuussa hintaluokat muuttuvat
siten, että tullaan vastaan
eläkeläisiä, jotta jokaiselle
hinnat olisivat sopivat.
”Minulta voi tiedustella hintoja.” sanoo Simo
Kähtävä
Simo Kähtävä asuu
Alavieskassa ja toimii kokopäivätyössä seurakuntamestarina. Hieronta on
hänen lisätyönsä. Simo
Kähtävä on harrastanut
liikuntaa, kuten kuntosalia

Pieni punainen kana Savelassa
Kopla-teatteri esittää lauantaina 4.3. sekä sunnuntaina
5.3. klo 15 Minna Korkia-ahon ohjaaman lastennäytelmän "Pieni punainen kana" Savelan nuorisoseuran
talolla. Näytelmä kestää n. 60 minuuttia.

Nahkakorujen valmistuskurssi
Järvelän tuvalla
Oulu South Crea -hanke järjestää yhteistyössä
Ylivieskan Kulttuuritoimen kanssa nahkakorujen
valmistuskurssin aikuisille Järvelän tuvalla Puuhkalan
kotiseutumuseolla tiistaina 7.3. Lapsille on luvassa
keskiviikkona 8.3. korupaja. Ilmoittautua voi vielä
3.3. Mari Suihkoselle, puh. 044 535 0038.

Anne Mattila Ylivieskaan
Anne Mattila esiintyy 20-vuotisjuhlakiertueellaan
"Riisutut laulut" Ylivieskatalo Akustiikassa torstaina 9.3. Luvassa on Mattilan suosituimpia lauluja
uransa ajalta.

Ravintopäivä Prismassa

Kähtävän Simo tunnetaan hyvin Ylivieskassa kunnanvaltuustohistoriastansa sekä jääkiekko- ja kaukalopallotuomaroinnista

ja voimailua. Jatkossa hän
haluaa järjestää lisää vapaata

yleiskunnon kohottamiseen.
Laura Markkinen

Viikon Blogi

Huolissasi sydämesi puolesta?
– Sano NO!
Sydänterveys on mielenkiintoinen
aihe. Tästä kirjoituksesta löydät
yhden asian, jolla voit pitää sydäntäsi hyvässä kunnossa. Se on
NO eli Nitric Oxide. Suomeksi
ilmaistuna typpioksidi. Se on
yksi tärkeimmistä molekyyleistä
pitämään verisuoniston terveenä. Typpioksidi säätelee monia
elimistön toimintoja, kuten verenkiertoa, verenpainetta, verihiutaleiden toimintaa, energiatasoja
ja immuunivastetta. Typpioksidin
tuotannon heikkeneminen vähentää mitokondrioiden määrää
elimistössä. Mitokondriot ovat
solujen voimalaitoksia, joita löytyy
lähes jokaisesta elimistön solusta,
erityisesti lihaksista ja sydämestä.
Alentunut typpioksidin tuotanto
on monien tilojen taustalla, joten

Lyhyesti

siihen kannattaa kiinnittää erityishuomiota.
Tässä ravinteita joita sydämesi
rakastaa:
- Tumma suklaa. Yllätys yllätys,
tumma ja erityisesti raakasuklaa
ovat loistava tapa nostaa NO
(typpioksidi) tuotantoa. Raaka
kaakao sisältää myös paljon ravinteita ja suoja-aineita, joten se on
erinomaista sydänruokaa. Muista
laatu, kohtuus ja hyvä mieli.
- Saksanpähkinät. Monet tietävät, että saksanpähkinät sisältävät
paljon terveellistä e-vitamiinia. Se
sisältää kuitenkin myös suuren
määrän l-arginiinia, joka pitää
NO tuotannon hyvin käynnissä.
(l-arginiini tuottaa typpioksidia). Pähkinöitä on hyvä liottaa
6-8 tuntia, jotta keho pystyy ne

hyödyntämään hyvin.
- Punajuuri. Tästä olen erittäin innoissani, sillä punajuuri
on todella kovan luokan ruoka.
Jos jotain toivoisi suomalaisten
syövän lisää, niin se on punajuuri!
Punajuuri sisältää huomattavia
määriä nitraattia, betaiinia, sokeria,
vesiliukoista kuitua, C-vitamiinia,
pyridoksiinia (B6-vitamiini), folaattia (B9-vitamiini), mangaania,
magnesiumia, kaliumia, rautaa
ja antioksidanttisia väriaineita betalaiineja. Nitriitti toimii
typpioksidin (NO) varastona
elimistössä. Sen takia ravinnosta
saatuna luonnollisia nitriitteja ei
kannata liikaa pelätä. Punajuuressa
niitä on runsaasti ja sen takia se
on yksi loistavista ruoka-aineista,
jotka antavat sydämelle hyvyyttä.

Ylivieskan Prismassa pidetään ravintopäivää ti
28.3. klo 9 alkaen. Paikalla on luentoja eri ryhmille
tuotteiden ravintoaineista ja vitamiineista. Maksuttomiin luentoihin kuuluu puolen tunnin teoriaosuus
ja käytännön tutustuminen tuotteisiin ja niiden
tuoteselosteisiin. Luentoja ohjaa liikunnanohjaaja,
ammattivalmentaja Meri Satama, ennakkoilmoittautumiset 24.3. mennessä meri.satama@dogbic.com.

Hyvinvoinnin ammattilainen ja ravintovalmentaja
Teemu Syrjälä on pohjoisen kasvatti, jolle luonto,
luonnonmukaisuus sekä rakkaus tekemiseen ja
ilmentämiseen on elämäntyö.
Kasvata itse, osta luomulaatuisia
punajuuria tai lisää punajuurta
juomiisi.
- Valkosipulit ovat täynnä
terveyttä tukevia ainesosia. Valkosipuli toimii hieman eri tavalla,
kuin esim.punajuuri, mutta se on
tärkeä lisä silti. Se auttaa muutosprosessissa, jota keho käyttää
muodostaessaan NO:ta. Sen ja
monen muun terveysvaikutuksen vuoksi, valkosipulia on hyvä
käyttää silloin tällöin.
C-vitamiini suojelee arvokasta
NO:ta. Se myös auttaa l-arginiinin
muuntumista NO:ksi. C-vitamiinilla on paljon muutakin hyvää,
mutta lyhykäisyydessään, jokainen
joka haluaa sydämensä toimivan
kannattaa harkita c-vitamiini
lisää. C-vitamiinia saat esim.

tyrnimarjoista ja monien marjojen
lehdistä. Myös camu-camu ja amla
marja ovat äärimmäisen hienoja
työkaluja lisäämään luonnollisen
c-vitamiinin määrää kehossa.
Vinkki: Yhdistä c-vitamiini ja
valkosipuli!
Suosi myös näitä: selleri, pinaatti, porkkana, persilja.
- Liikkuminen! Supertärkeää
on pitää keho liikkeessä. Se myös
auttaa NO-tasoissa. Liiku ystäväni!
Naura ja iloitse auringosta.
Siinä muutamia, jotka auttavat
sinua ja sydäntäsi pysymään hyvässä kunnossa. Joko yllä olevat
asiat ovat listallasi? Minkä otat
tänään käyttöösi?
Teemu Syrjälä
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Levin monipuolisuus ja rinneuutuudet
kiinnostavat vierailijoita
Koko perheen perinteistä hiihtolomaa
vietetään edelleen mieluusti kotimaassa
hiihtäen ja lasketellen.
Suomen suosituin hiihtokeskus Levi
tarjoaa hiihtolomailijoille erittäin laajan
kattauksen myös muita aktiviteetteja.

Raitis ilma, valkeat hanget
sekä monipuoliset aktiviteetit ja palvelut houkuttavat
joka vuosi Leville hiihtolomailijoita ympäri Suomen.
– Jos isä moottorikelkkailee, lapset laskettelevat ja
äiti hiihtää tai hemmottelee
muuten vaan itseään, niin
meiltä löytyy kaikkea. Kyllä
Levin palvelutarjonta on
vertaansa vailla. Lyhyesti
palveluiden monipuolisuus
on se syy, miksi niin moni
perhe valitsee kohteekseen
juuri Levin, tiivistää Levi
Ski Resort Oy:n toimitusjohtaja Jouni Palosaari
alueen vahvaa suosiota hiihtolomailijoiden keskuudessa.
Helpoiten hiihtoloman
makuun koko perhe pääsee Levillä uusimmalla
rinnepalveluiden alueella
South Pointilla, joka sijaitsee nimensä mukaisesti
Levitunturin eteläpuolella.
Hiihtolomia varten monipuolinen rinnealue kehittyy
entisestään, kauden uutuuksina ovat mm. mittava
South Park sekä erityisesti

perheen pienimpiä palvelevat mattohissi ja tuubimäki.
– Nopea kuomullinen
6-hengen tuolihissi, lasten
Leevilandia, mukava rinneravintola, vierestä lähtevät
ladut, ruuhkaton vuokraamo
sekä oma hiihtokoulu ovat
hyviä syitä vierailla alueella.
South Pointin alueelta löytyy
kaikki mukavan rinnepäivän
viettämiseen tarvittavat
palvelut lasten päivähoitopisteestä alkaen ja samalla
parhaimmat olosuhteet
laskettelun ja lumilautailun opetteluun, vinkkaa
Palosaari laskuharrastuksen
aloittamisesta kiinnostuneita
hiihtolomalaisia.
Kauden muita isoja
uutuuksia ovat erityisesti
alppiseurojen tarpeisiin
rakennettu Alpine Training
Park –harjoitusalue sekä
helposti hissiyhteyden avulla
tavoitettava Freeski-vapaalaskualue. Vapaalaskun
kiehtovaan maailmaan voi
lähteä perehtymään myös
opastetusti ja turvallisesti
hiihtokoulun kanssa.

Erityisesti
lapsiperheiden
suosiossa
Hiihtolomaviikoilla isoin
osa Levin vieraista on kotimaisia perheitä. Tästä
johtuen yhteen talvikauden
pääsesongeista valmistaudutaankin erityisesti lapsiperheiden ehdoilla.
– Hiihtolomaviikkojen
erityisohjelma rinteissä sekä
niiden ulkopuolella tarjoaa
mahdollisuuden nauttia

ulkoilmasta ja ladata koko
perheen akkuja. Meillä on
päivittäin tiedossa tekemistä
ja rentoutumista sopivassa
suhteessa sekä isoille että
pienemmille. Monipuolinen tekeminen, perheille
suunnatut tapahtumat ja
rinteiden uutuudet kiinnostavat hiihtolomailijoita,
listaa Levin Matkailu Oy:n
toimitusjohtaja Kristiina
Kukkohovi alueen vetovoimatekijöitä.
Aktiviteettien ja palveluiden lisäksi myös majoi-

tusvaihtoehdoissa Levi on
Suomessa omaa luokkaansa.
– Levin lähes 25 000
petipaikkaa varmistavat,
että hiihtolomalle lähtö ei
jää majoituksen puutteesta
kiinni. Perinteisesti kauden
kiireisimpiin kuuluvat hiihtolomaviikot ovat myyneet
tänä vuonna hyvin, mutta
hiihtolomaviikoille on saatavissa edelleen monipuolista
perhemajoitusta, mökkejä
ja huoneistoja erilaisiin
tarpeisiin, jatkaa Kukkohovi.

Viisi hyvää syytä
suunnata Leville
- Suomen monipuolisin
ja suosituin hiihtokeskus,
jossa 43 hissiä ja 28 rinnettä.
Levillä on runsaasti sinisiä
rinteitä aloittelijoita, punaisia harrastelijoille ja mustia
taitajille. Kauden uutuudet
South Park, Alpine Training Park ja vapaalaskualue.
Lastenmaa ja Leevilandia
pikkuväelle. Hiihtokoulu
neuvoo ja opastaa hiihtolomalla sekä lapsia että
aikuisia.
- 230 km latuverkosto.
Suomen suosituin talviurheilulaji maastohiihto on
erinomainen kuntoilulaji ja
Levillä sen harrastamiseen
on erinomaiset mahdollisuudet. 230 kilometrin huollettu

latuverkosto tarjoaa hiihtolomalaisiille mahdollisuuden
hiihtää aamusta iltaan ja
pistäytyä Levin monissa
latukahviloissa ja myös tulistella laavuilla.
- Muutakin kuin laskemista ja hiihtämistä. Läskipyöräily, lumikenkäily,
moottorikelkkailu, koirasafari, revontulet, Winter
Laser World ja jääkarting
ovat vain esimerkkejä Levin
talvisista mahdollisuuksista.
Kylpylä, keilaus ja Tonttula
puolestaan varmistavat koko
perheen mielekkään tekemisen myös huonomman
ilman yllättäessä.
- Monipuoliset majoitusmahdollisuudet. Mukava
mökki vai viihtyisä alppitalo? Keskeinen sijainti
rinteiden lähellä tai hieman
kauempana omassa rauhassa? Levin lähes 25 000
petipaikkaa varmistavat
mieluisan majoitusvaihtoehdon löytymisen myös
hiihtolomalla.
- Helposti saavutettavissa,
lisätietoja toimitusjohtaja
Jouni Palosaari, jouni.palosaari@levi.fi, Levi Ski
Resort Oy, toimitusjohtaja
Kristiina Kukkohovi, kristiina.kukkohovi@levi.fi.
Lähde ja kuvat
Levin Matkailu Oy
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Päivän sana

Liikuntakeskuksessa
vietettiin
hemmotteluiltaa
Perjantain hemmotteluilta naisille toi runsaan joukon
osallistujia Liikuntakeskukseen. Paikalla oli tuote-esittelyitä ja paljon erilaisia mahdollisuuksia kokeilla eri
liikunta- ja hoitomuotoja. Tässä muutamia poimintoja
tapahtumasta.

Perjantaina, 03.03.2017
Ps. 130:1-2
Syvyydestä minä huudan sinua,
Herra. Herra, kuule minun ääneni.

Kirkkotalakoot

Juhani Palmun taidenäyttely Ylivieskan kulttuurikeskus Akustiikassa on auki ainakin sunnuntaihin
asti. Taiteilija Juhani Palmu Leila-puolisoineen
on mukana taidenäyttelyssä lauantaina. Näyttely
sisältää Ylivieskan palaneesta kirkosta säilyneistä
puuosista syntyneet teokset. Taiteilija lahjoittaa
puolet tauluista saadusta tuotosta Ylivieskan
uuden kirkon rakentamiseen.

Kirkkotalakoita
musiikin siivin
Pekka Vallo esitteli erittäin tehokasta High Roller -kuntoilurullaa.

Kynttiläuinnin tunnelma oli erityisen rentoutunut.

Ylivieskan kirkkotalakoot
jatkuvat sunnuntaina, 26.
maaliskuuta. Päivälleen
vuosi sen jälkeen, kun Ylivieskan 300 vuotta palvellut
kirkko paloi maan tasalle,
astuvat Akustiikan lavalle
Jaska Mäkynen, Aki Hietala, Noora Östberg ja
Nelostie-yhtye.
Konsertin lipputulot
menevät suoraan kirkkotalakoiden hyväksi. Jaska ja
Aki ovat jo aiemmin olleet
mukana näissä talakoissa.

He levyttivät loppukesästä
kolmen kappaleen cd:n,
jonka tuotto niinikään
meni seurakunnan kassaan. Näiden projektien
puuhamiehinä ovat olleet
myös Ylivieskalainen Tomi
Suni, joka vastasi cd:n kappaleiden sanoituksista ja
joka oli hankkeen alullepanija, sekä helsinkiläiset
muusikot Ahti Nikkonen
ja Seppo Summanen, jotka
hoitivat sävellystyöt ja itse
levyn tuotannon.

Tarjolla ihmisenkokoisia
tehtäviä - Iloa auttamisesta

Hanna-Kaisa Salo johdatti Nia-tanssin saloihin.

Hohtokeilaus innosti mukaan uusia harrastajia.

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Sofia Aurora Ollila, Helmi Pihla Maria Rahja, Hertta
Lumi Elisabet Saarenpää
Avioliittoon kuulutetaan: Jukka Tapani Löytynoja ja Riikka
Pauliina Koskela
Kuolleet: Viivi Tellervo Turtiainen 90 v., Lauri Antero Junno 88
v., Väinö Matti Tölli 80 v., Eila Ellen Myllykangas 65 v.,

Juhani Palmun taidenäyttely Akustiikassa

Sanna Sorvisto veti rentoutus/venyttelyjumpan.

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

Voisin tehdä jotakin, mutta mitä? Haluaisin auttaa
ja palvella, käyttää omaa
osaamistani, mutta onko
sille tarvetta? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia
seurakunnan järjestämällä
vapaaehtoistyön kurssilla
lauantaina 17.3. klo 9-13
toimitalo Pietarissa. Kurssi
on tarkoitettu kaikille vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille.
Päivän aikana annetaan
tietoa seurakunnan tarjoamista vapaaehtoistehtävistä
sekä valmiuksia niissä toimimiseen.

Seurakunnassa on tarjolla
valtava kirjo vapaaehtoistehtäviä arkikaverista kirkkokaveriin, sylittäjistä yökahvilan
päivystäjiin, koristelijoista
valokuvaajiin. Lisäksi on
tilaa uusille tehtäville. Kurssille voi tuoda oman idean
tullessaan. Tule rohkeasti
mukaan!
Kurssista voi tiedustella
seurakunnan työntekijöiltä
tai diakoniatoimistosta,
jonne voi myös ilmoittautua
pe 9.3. mennessä ti-pe klo
8.30-10 p. 044 7118670.

SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 3.3. klo 19 Nuorten perjantai Rauhanyhdistyksellä.
Su 5.3. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Veli Matti Linnanmäki, Eeva-Kaisa Laakko, Eeva Korhonen, Tuomo Hirvi-viulu,
pyhäkoulu, kirkkokahvit, radio Pooki; klo 13 Uusheräyksen
seurat Betaniassa, Taina Taskila; klo 14 Seurat Siltalan seurahuoneella, Rauno Sipilä; klo 14.30 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Seppo Haaponiemi ja klo 16 Ismo Iso-Heiniemi; klo 18
Siionin virsien veisuuseurat Mariassa, Pekka Pihlajaniemi.
Ma 6.3. klo 18 Raamattupiiri Suvannon kappelin takkahuoneessa (Huom! muuttunut päivä); klo 18-20 Olkkari-ilta
Nuorisotila Vitiksessä, B sisäänkäynti.
Ti 7.3. klo 18 Kohtaamispaikka Suvannon kappelissa, Tarpeeksi hyvä todistamaan - Tuisku Winter, lapsille pyhäkoulu,
järj. Keski-Pohjanmaan Ev Lut Kansanlähetys.
Ke 8.3. klo 7.30 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone
Lydiassa; klo 13 Eläkeliiton kerho Mariassa; klo 18.30 Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä, seurapuhe klo 19 Veli Matti
Linnanmäki.
To 9.3. klo 13.30 Hartaus Sipilässä, Eero Salin; klo 18-19.30
Raamattupiiri Marian kahviossa, Pekka Lehto.
Pe 10.3. klo 19 Oloilta 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.
Avoimet ovet Joonaalassa Avoimet ovet Joonaalassa ja lähetyskahvila 4.3.-12.3. päivittäin klo 9-16. Kahvi/mehu/tee+pulla
2e. Makkaranpaistomahdollisuus (omat makkarat mukaan).
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.
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@evl.fi
LAPSET
Pyhäkoulu sunnuntaisin jumalanpalveluksen saarnan aikana
Suvannon kappelissa.
Hiihtolomaviikolla 10 kaikki kerhot lomailevat
NUORET
Pe 3.3. klo 18-23 Oloilta Vitiksessä.
Pe 10.3. klo 18-23 Spesiaali Oloilta, alussa ohjelmallinen osio
n. 1,5h, jonka jälkeen jatkuu tavallisena Oloiltana.
MUUT
Aino-kuoron harjoituskurssi Kalajoen kr.opistolla la 8.-su
9.4.2017, kurssi alkaa la 8.4. klo 13 ja päättyy su klo 15 Kalajoen kirkossa alkavaan Matkalaulujen juhlakonserttiin. Kaikki
kuorolaulusta innostuvat ovat tervetulleita joukkoon. Ilmoittautumiset ensi tilassa Kalajoen kr. opistolle puh. 08-4639200
tai Ilpo Nurmenniemi puh.044-2433219.
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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Partio järjesti Raudaskylän kristillisellä

Raudaskylän kristillisellä opistolla
järjestettiin 24.2.-26.2. Riite
2017-talvileiri. Se oli Pohjanmaan
Partiolaisten järjestämä tapahtuma.
Sudenpennut saivat luokkamajoituksen
vanhempien partiolaisten yöpyessä
kaminallisissa puolijoukkueteltoissa.

Yhteisöpedagogiopiskelijat
järjestivät
leiriohjelmaa
Leirinjohtaja Sarita Kuusisto opiskelee itse yhteisöpedagogiksi Raudaskylän
kristillisellä opistolla. Hän

Puolijoukkuetelttoja oli 8 ja jokaisessa yöpyi 10-15 leiriläistä.

kertoi, että tämän leirin
järjestäminen kuului opetussuunnitelmaan ”partiokurssi”-nimellä.
Partio-ohjelma oli jaoiteltu viidelle eri ikäryhmälle
sopivaksi. Seikkailijoiden
ryhmä leikki salapoliisia, kun
sudenpennuilla oli aistirata

ja samoojilla kokkisota.
Tarpojien ryhmä taasen
harrasti ilmaisutaitoa ja
draamaa. Partio-ohjelma
järjestetään ikäryhmittäin
kaikissa sen tapahtumissa.
Centria-ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelijat ohjasivat

myös ison ohjelmanumeron
nimeltä ”Suuri leikki”. Kristillisen opiston pihapiiriin
oli piilotettu 338 heijastinta.
Aina, kun joku leiriläisistä
löysi heijastimen, hänen
täytyi suorittaa ohjaajien
keksimä tehtävä.

Ruokailut ja
järjestelyt
talkoovoimin
Koulun opetuskeittiötä
käytettiin parina päivänä
ruuanvalmistukseen. Kokki
Juho Autio apulaisineen
piti porukan kylläisenä.
Apulaiset koostuivat Ylivieskan, Sievin, Nivalan,
Haapajärven, Kärsämäen ja
Haapaveden lippukuntien
vapaaehtoisista partiolaisista.
Tapahtumat mahdollistavat käytäntöön partioryhmien eri ikäkausien
johtajat. Heidän organisoinnillansa partiotoiminta
pyörii. Apulaiset järjestivät yöpymispaikoiksi 8
puolijoukkuetelttaa, joihin
mahtui Sarita Kuusiston
ja Tommi Salon mukaan
10-15 henkeä. Teltoissa
sisällä oli myös kamiina,
puut, lämmitysvälineet ja
leiriläisten tavarat. Kaikki
jakautuivat teltan pystyttäjiin ja lämmittäjiin.
”Jokainen toimii omien
vahvuuksiensa mukaan yhdessä yhteisön hyväksi.”
sanovat leirinjohtaja Sarita
Kuusisto ja Ylivieskan Viessojat ry:n lippukunnanjohtaja Tommi Salo.
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opistolla noin 160 hengen talvileirin
Partio ennen
ja nyt sekä
Ylivieskassa
Partio perustettiin vuonna
1907. Suomen partiotoiminta lähti käyntiin vuonna
1910. Alussa oli poikapartioita ja myöhemmin
astuivat kuvioihin partiot
erikseen pojille ja tytöille.
Nykyään toimitaan tavallisesti yhteislippukunnissa,
mutta on myös poika- ja
tyttölippukuntia. Näin kertoi Tommi Salo.
Salon mukaan partiolla
on ollut aina samat arvot:
kavereita, yhdessä tekemistä,
kaikille avointa ja vapaaehtoistoimintaa. Partio-oh-

Talvileiri Riite 2017 osallistujat - noin 160 henkeä.

jelma on tekijöistä kiinni.
Laidasta laitaan harrastetaan
draamaa, ruuanlaittoa ja
erityisesti luonnosta nauttimista. Partiossa retkeillään
metsässä ja vesillä. Siellä
yövytään teltassa tai mökissä eri vuodenaikoina.
Kavereiden kanssa leikitään
ja lauletaan sekä opitaan
kokemisen ja tekemisen
kautta jakaen vastuuta yhdessä asioista päättäen.
Tommi Salo sanoi, että
syksyisin haetaan uusia
partiolaisia Ylivieskassa
koulujen alkaessa. Partiovetäjiä tarvitaan innostamaan
lapsia mukaan toimintaan.
Partioon voi ilmoittautua
myös netissä.
Laura Markkinen

Mitä mieltä olit partioleiristä?
Teemu Törmalä, Viessojat
Sara Lepistö, Viessojat
- Tosi mukava, kun pääsee - Kivaa. Kaikki jutut, mitä
ulkoilemaan opiskelemasta tehtiin, oli mukavia.
sisältä. Ruoka oli hyvää.

Sonja Suomala, yhteisöpedagogiopiskelija-ohjelmavastaava
- Ihan kiva. Tosi kiva kokemus. Olin Reisjärvellä partioleiriläisenä ennen. Tämä oli
isoin partioleiri, johon olen
osallistunut.

Mikko Öljymäki, Haapajärven
eräpartion Tarpojat
- Oli se mukava. Sopivasti tekemistä, sopivasti vapaa-aikaa.

Tuomas Nivalainen, Lapin
kiehiset ja kivekkäät-yhteisöpedagogiopiskelija-ensiapuvastaava
- Monta vuotta on ollut taukoa partiosta. Tosi mukava
leiri, joka palautti muistoja.
Hieno leiri kaikenkaikkiaan.
Täällä Pohjois-Pohjanmaalla
on reipasta porukkaa.

Sari Virkkala, yhteisöpedagogilinjan opettaja-Sievin
samoajat-lippukunnan Sampo.
- Hyvin onnistuttiin. Mukana
olivat viisi opiskelijaani, jotka
vastasivat eri ikäryhmistä.
Heillä oli leiriläisten kanssa
yhteinen, pieni rukoushetki
leirin päätteeksi. On mukavaa, Laura Ylitalo ja Piia Autio, Sievin samoajat-sudenpentutytkun oma opiskelija on leirin töjen Akelat (johtajat)
- Laura: Tosi mukavaa ohjelmaa.
johtajana.
- Piia: Tosi kiva leiri. Opiskelijat ovat ottaneet osaa järjestelyihin.
Se helpottaa Akeloiden roolia, kun on työnjako. Partiolaiset
olivat opiskelijoiden valvonnassa.

Jussi Paananen, Haapajärven
eräpartion Tarpojat
- Erittäin mukava ja ohjelmarikas. Ennen olen ollut
leireillä, joissa on vähemmän
ohjelmaa.

Jasmin Koivisto, Haapajärven
eräpartion Tarpojat
- Tosi mukava leiri. Olen
nähnyt vanhoja kavereita ja
tutustunut uusiin ihmisiin.

Niko Kangas, Viessojat
- Tosi kiva. Teltassa oli vähän
kylmä. Tosi paljon lapsia, jotka
on partiossa. Voi leikkiä eri
lippukuntien lasten kanssa.

Jenni Sainio, Sievin samoajat
- Oli kivaa. Sopivasti vapaaaikaa ja toimintaa. Ruoka oli
hyvää ja oli mukavaa.
Mira Vähä ja Rianne Nevasaari, Haapajärvi
- Mira: Oli hyvä.
- Rianne: paras leiri.
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Viikon nimi
Tässä julkaisemme viikottain esittelyn yhdestä viikon
nimistä, vuorossa tiistaina 7.3. juhlittava Tarja.
Tiistaina 7.3. 32 299 ihmistä
juhlii nimipäiväänsä. Näistä
Tarjalla on eniten nimipäiväkaimoja, yhteensä 25 288,
kun taas Tarulla 6172 ja
Taikalla 839. Suosituimpien
nimien listalla Tarja on
sijalla 33/815.
Takavuosina erittäin suosittu
Tarja on suomen kieleen
mukautettu venäjän Darijan
muunnos. Joidenkin lähteiden mukaan sana 'tarja' olisi
lisäksi ollut käytössä Karjalassa merkityksessä "pieni,
siro". Tarjan nimipäivä tuli
almanakkaan vasta vuonna
1950. Suosituimmillaan Tarja oli vuonna 1961, jolloin

se oli suosituin naisen nimi.
Tällöin sen sai nimekseen
1649 naista.
Samana päivänä juhliva
Taru on puolestaan niitä nimiä joiden syntymä
tunnetaan melko tarkkaan.
Sen ensimmäinen kantaja
oli rouva Taru Manninen,
o.s. Hakkarainen, hän
syntyi Joensuussa vuonna
1892. Hänet oli kastettu
Dagmariksi, mutta hän
itse lausui nimensä Taru,
joka jäi puhuttelunimeksi
ja otettiin myöhemmin
kirkonkirjoihin. Tarun huippuvuosi oli 1990, jolloin se
sai nimekseen 208 naista.

Katugallup
Suomalaisen kulttuurin
päivää vietetään 28.2. Mitä
kulttuuria olet harrastanut viime aikoina tai mitä
kulttuuria aiot harrastaa?

nossa esikoisen kanssa Jyväskylään kuuntelemaan
Mikael Gabrielia.

Hilla Honkala

Konsertissa olen viimeksi käynyt joulun aikoihin
kuuntelemaan Raskasta
joulua. Se kuuluu jouluperinteisiini.

Eilen olin kuorokonsertissa Kalajoella ja Sievissä.
Seuraavaksi olisi edessä
viikonloppu kuoroleirillä
Kalajoella.

Merja Järvinen

Oulussa kävimme katsomaan Luokkakokous 2.
Käymme paljon keikoilla
Oulussa ja Ylivieskassa.

Maija Leena
Österberg

Perjantaina olemme me-

Mirva
Mustasaari

Pekka Pietinen

Olen käynyt katsomaan
Helsingin Kaupungin teatterissa Ei makseta, Ei makseta näytelmän. Teatterissa
käyn muuten 3-4 kertaa
vuodessa.
Ensi viikolla olisi tarkoitus käydä katsomaan
Peer Gynt (Norjalainen
klassikkonäytelmä).

Keittiönurkkaus
Tällä palstalla julkaisemme reseptejä sekä ruokaideoita.

Hyvän Olon Punajuurilaatikko
400 g jauhelihaa
1 kg punajuuria
2-3 sipulia
suolaa
valkopippuria tai mustapippuria
(muskottipähkinää, timjamia)
2 dl kreikkalaista jogurttia
(sinihomejuustoa halutessasi)
pinnalle:
hienonnettua persiljaa
Keitä punajuuret kypsiksi kuorineen. Jäähdytä liemessään,
poista kuoret ja raasta. Paista jauheliha ja sipulisilppu.
Mausta oman maun mukaan suolalla, valko-tai mustapippurilla, muskottipähkinällä ja timjamilla. Lisää jauhelihaseos punajuuriraasteen joukkoon.Sekoita mukaan
kreikkalainen jogurtti (ja sinihomejuusto). Kaada seos
voideltuun uunivuokaan. Paista 200 asteessa 30-45 minuuttia. Hienonna pinnalle runsaasti persiljaa.

Talvilomaviikolla
tapahtuu
4.-12.3. klo 10-18 Kymppiviikon kahvila Huhmarissa,
Rinnemaja avoinna. Järj. Raudaskylän kyläyhdistys
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klo 8-19 Juhani Palmun kirkkotaidenäyttely Akustiikassa
klo 14-17 Luovan tanssin tanssipaja Teatteri Gongissa,
Kauppakatu 14 alakerta. Ohj. Matleena Ikola
klo 14-18 Kaukonpäivä-tapahtuma pankkiaukiolla,
pulkkamäki, korikiipelyä, kilpailuja, Jope Ruonansuu
sekä lauluyhtye Geera. Järj. Herrfors.
klo 19 Jopet Soikoon, Jope Ruonansuu Akustiikassa
klo 19 Kimaltavat Kitkan veet -näytelmä, Elämystalo
Artterissa (viimeinen esitys). Järj. Aamuvirkut
klo 20-02 Suvi Karjula & In The Mood Tuiskulassa
Nivalassa
klo 21-03 Jamit/Open Mic. Ravintola Bar5

Lauantaina 4.3.

klo 10-13 Jälkiä Lumessa -jääseikkailu jäähallissa. Järj.
Kalajokilaakson nuorkauppakamari
klo 12-15 Juhani Palmun kirkkotaidenäyttely Akustiikassa. Taiteilija puolisoineen paikalla.
klo 12-15 Weapons Combat Escrima Kamppailukeskuksessa
klo 13 Lumijooga Kalajoella Kylpylähotelli Sanissa
klo 13.30-16.15 Taitoluisteluleiri Ylivieskan jäähallissa
klo 15 Pieni punainen kana -lastenteatteri Savelan
nuorisoseuralla. Järj. Kopla-teatteri
klo 20.30-01 Tanssit Alavieskan Virillä. Teemu Roivainen & Energia. Vuorohaku
klo 21-03 SAVE-yhtyeen Viimesen päälle -tour. Ravintola Bar5
klo 22-02 Anna Puu Tuiskulassa Nivalassa

Sunnuntaina 5.3.

klo 8.30-11 Kyöstin Hiihto Nivalassa Pyssymäellä. Järj.
Nivalan Liikuntakeskus ja Urheilijat
klo 12-15 Juhani Palmun kirkkotaidenäyttely Akustiikassa
klo 12-15 Historical Weapons Combat Kamppailukeskuksessa
klo 15 Pieni punainen kana -lastenteatteri Savelan
nuorisoseuralla. Järj. Kopla-teatteri
klo 17 Moonlight-elokuva Kinokulmassa Oulaisissa
klo 19:15 La La Land -elokuva Kinokulmassa Oulaisissa

Maanantaina 6.3.

Tiistaina 7.3.

klo 9.30-16.30 Hiihtolomamatka Sievistä Duudsonit
Activity Parkiin Seinäjoelle
klo 12-15 Nahkakorujen valmistusta Järvelän Tuvalla
Puuhkalan museoalueella. Järj. Oulu South Crea
klo 12-15 Perhepuuha Liikuntakeskuksen liikuntasalissa
klo 19 Kuutamokävely Kantokylällä. Järj. Kantokylän
maa- ja kotitalousseura

Keskiviikkona 8.3.

klo 10-13 Pikku Kuutin Kierros Meriluontokeskuksella
Kalajoella
klo 12-13.30 Korupaja lapsille Järvelän Tuvalla Puuhkalan museoalueella. Järj. Oulu South Crea
klo 12-15 Koko perheen talvipäivä Teikon tuvalla
klo 12-15 Perhepuuha Liikuntakeskuksen liikuntasalissa
klo 15-19 Treenipäivä telinevoimistelun harrasteryhmäläisille, tytöt. Ohj. Lilian Halmetoja
klo 18 Bingo Alavieskan Virillä
klo 20:30-23:30 10-Visa, leikkimielinen ryhmätietovisa.
Ravintola 10-kerho

Torstaina 9.3.

Kuntavaalien ehdokasasettelun vahvistaminen
klo 15-19 Treenipäivä telinevoimistelun harrasteryhmäläisille, pojat. Ohj. Lilian Halmetoja
klo 19 Anne Mattilan 20-vuotisjuhlakonsertti Akustiikassa

Perjantaina 10.3.

Vieskan Viikko 5/2017 ilmestyy
klo 19 Soulin kuningas Sami Saari & Sonics Akustiikassa
klo 20-02 Tangokuningatar Saija Tuupanen & eXmiehet
Tuiskulassa Nivalassa

Lauantaina 11.3.

klo 9.30 Kanipäivä Oulaisten Nuorisoseura Soihtulassa.
klo 9-15 Rieskaretki Huhmarissa. Järj. Ylivieskan Latu,
Kuula ja Liikuntapalvelut
Klo 21-03 Rokwaattori, paikallista Suomirockia. Ravintola Bar5
klo 22-02 E-Rotic Tuiskulassa Nivalassa

Sunnuntaina 12.3.

Klo 19 Kulmajazz, Plop Plop Plop, Suomen Jazzliiton
tapahtuma Kinokulmassa Oulaisissa

Klo 9-15 Talvilomaretki Kempeleen Zeppeliniin ja
Leo's leikkimaahan. Järj. Ylivieskan 4H-kerho

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,
välkkäri Jokirannan koululle, autosihteeri, toimistotyöntekijä, laskuttaja,
kokki, parturi-kampaajia,
automyyjä, myyjä, sisustusmyyjä, vuoropäällikkö,
kassa/myyjä, puhelinmyyjä, henkilökohtainen
avustaja, lähihoitajia, järjestyksenvalvoja, kuntatekniikan kesätyöpaikat,

hitsaaja, levyseppähitsaaja, koneistaja, särmääjiä,
työstökoneenkäyttäjä,
ratasähköasentaja, leipuri-kondiittori, CNC-koneistaja puuteollisuuteen,
teollisuuden kesätyöpaikat, kokoonpanijoita,
levykeskuksen työntekijä,
särmääjä, sähkökokoonpanija, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, iltasiivoojia,
siivooja, pakkaaja, yrittäjä.

Ilmoita yrityksesi kesätyöpaikoista Vieskan Viikossa!

Alavieskassa
Toimistosihteeri, rakennusalan kesätyöntekijä,
koneistaja, levykeskuksen käyttäjä, särmääjiä,
CNC-koneistaja puuteollisuuteen, teollisuuden kesätyöpaikat,
kesätyöntekijöitä, kokoonpanijoita, lehdenjakaja.
Lisätietoa työpaikoista
www.mol.fi
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Viihdettä perjantaihin
– Jope Ruonansuu
Pyysimme Jopea vastaamaan ennakkoon muutamaan
kysymykseen ja tässä tulee Jopen nopeet:

Jope saapuu ylivieskalaisten
iloksi perjantaina 3.3. Ensin
päivällä hän esiintyy Kaukonpäivillä pankkiaukiolla ja
illalla Kulttuurikeskus Akustiikassa Jopet soikoon –show
merkeissä. Jope tunnetaan
monilahjakkuudestaan, hän
on koomikko, imitaattori,
muusikko ja näyttelijä sekä
viimeisimpänä aluevaltauksena hänellä on karikatyyrien piirtäminen.
Jope Ruonansuun viihdyttäjän ura alkoi 1980-luvun alussa. Jopen esikoislevy
Matkiva Kulkuri julkaistiin
syksyllä 1988. Huippumenestyksekkään levytysputken
todisteena Jopen seinällä
komeilee useita kulta- ja
platinalevyjä. Tähän eivät
muut humoristit ole vielä
yltäneet. Taiteen moniottelija osaa soittaa myös kitaraa,
saksofonia, rumpuja, bassoa,
poikkihuilua ja harmonikkaa
Huumorimusiikin lisäksi

hän on tehnyt ja esittänyt
myös herkkiä, vakavamielisiä
kappaleita. Niistä tunnetuin
on varmaankin Enkeleitä
toisillemme. Vuonna 2016
hän julkaisi järjestyksessään
24. albuminsa Biisinmurtajat, jossa hän pääsi myös
itse sävellystöihin. ”Luvassa
on huumoria ja herkkyyttä”,
Jope lupaa.
Koomikko Ruonansuu
on kunnostautunut myös
näyttelijänä, mm. Pekko
Aikamiespoika -leffoissa.
Vuonna 1990 Ruonansuu voitti Kuopiossa pidetyn huumorimusiikin
Suomen mestaruuden.
Huumori-Emman hän
vastaanotti vuonna 1996
ja tuli valituksi vuoden
viihdetaitelijaksi vuosina
1998 ja 2001. Vuoden 2010
Venla-gaalassa Ruonansuu
valittiin yleisöäänestyksellä
parhaaksi TV-esiintyjäksi
Jopet-Show'staan.

Miten aiot juhlistaa tulevaa syntymäpäivääsi?
Uskoisimpa että juhlistan syntymäpäivääni poronkäristyksellä, koska olemme Kuusamossa keikkareissulla.
Kenen karikatyyrin olet piirtänyt viimeksi?
Viimeisin piirtämäni karikatyyri on näyttelijä/laulaja
Sakari Kuosmanen.
Kenen kanssa haluaisit esiintyä yhdessä?
Vesa-Matti Loirin kanssa jälleen.
Jokin vinkkisi yleiseen hyvinvointiin?
Sokerin valmistus lopetettaisiin.
Mitä syöt yleensä aamupalaksi?
Pari palaa kauraleipää ja pari kuppia kahvia.
Mikä on seuraava lomasuunnitelmasi?
Kesäloma ja mökkeily.
Mitä haluat sanoa ylivieskalaisille?
Hauskaa ja mainiointa kevättä kaikille ylivieskalaisille!
Illan Jopet soikoon –showssa Jope on hiukan uusien
tuulien raikastamana liikkeellä. Muodonmuutoksen
kokenut imitaattori esittää entistä ehommin musiikkiansa lavalla. Hurtti huumori kuuluu kuitenkin
edelleen lähtemättömänä osana illan showhun.

Jopen itsensä piirtämä karikatyyri Saku Kuosmasesta.

Onni-eläinsuojelukoru
auttaa hevosia
Suomalainen My oWn
saddle -verkkokauppa julkisti Suomen juhlavuoden
kunniaksi hevosteemaisen
Onni-eläinsuojelukorun.
Korun on suunnitellut My
oWn saddlen perustaja ja
omistaja Pia Ahokas. Jokaisesta myydystä korusta
lahjoitetaan neljä euroa
SEYn eläinsuojeluneuvontaan sekä hevosten hyväksi
tehtävään työhön.
Onni-koru on nimetty
Ahokkaan edesmenneen
hevosystävän mukaan. Onni-suomenhevostamman

että Onni-eläinsuojelukorun tuotto kohdistetaan
kaikkien eläinten suojelua
koskevaan neuvontatyöhön, mutta myös kasvavan
hevosharrastuksen myötä
tiedonjakamiseen eläinystävällisestä kanssakäymisestä
hevosten kanssa. Tällä tavoin
kengän inspiroima koru Onni-hevoseni elää edelleen
on hevosenkengän muo- mukana auttamassa lajitotoinen ja sen keskellä on vereitaan, Ahokas sanoo.
sydämenmuotoinen riipus.
SEYn toiminta sai alKoru on valmistettu ruos- kunsa 116 vuotta sitten, ja
tumattomasta teräksestä. yksi tärkeimmistä alkuai– Minulle on henkilö- kojen toimintakohteista
kohtaisesti hyvin tärkeää, oli hevonen.

– Yksittäisellä kansalaisella on nykyisin suuri
valta vaikuttaa eläinten
hyvinvointiin. Eettisistä
materiaaleista valmistettu
ja Suomessa suunniteltu
Onni-eläinsuojelukoru on
yksi keino tehdä kestävä ja
eläinystävällinen ostopäätös
ja tukea samalla hevosten
hyväksi tehtävää työtä, sanoo
SEYn viestintäpäällikkö
Maria Lindqvist.
Korua voi tilata My oWn
saddlen verkkokaupasta
osoitteessa myownsaddle.
com.

Apteekkarin kynästä
APTEEKKI PALVELUJA
TUOTTAMASSA
Tätä kirjoittaessani Ylivieskan apteekki on saanut jo
kaksi ilmoittautumista Lääkityksen tarkistuspalveluun.
Kuten viikko sitten kirjoitin, apteekit onnittelevat
100-vuotiasta Suomea tarjoamalla 1000 Lääkityksen
tarkistuspalvelua asiakkailleen maksutta. Lehden
ilmestyessä voivat maksuttomat tarkistukset olla jo
kaikki varattu. Jos et ehtinyt mukaan, sitä ei kannata
jäädä harmittelemaan koska 16.3. mennessä varatut
tarkistukset saa puoleen hintaan (50€ sijasta 25€).
Mistä oikein on kysymys? Apteekit tunnetaan
hyvin lääkkeiden toimittajana, mutta apteekki palvelujen tuottajana on aika uusi juttu. Apteekkien
farmaseuttisella henkilökunnalla – farmaseuteilla
ja proviisoreilla – on lääkkeistä ja lääkehoidoista
mahtava osaaminen, jota mielellämme tarjoaisimme
käyttöönne muutenkin kuin lääkkeiden toimittamisen yhteydessä.
Ylivieskan apteekki on uranuurtajia annosjakelupalvelun tuottamisessa. Koneellinen annosjakelu tarjoaa
mahdollisuuden saada säännöllisesti käytettävät lääkkeet 2 viikon välein kätevissä kerta-annospusseissa.
Olemme jo vuosia kuljettaneet reseptejä terveyskeskukseen uusittaviksi, mutta nyt paperisten reseptien
muuttuessa sähköisiksi palvelumme on muuttanut
muotoaan uusintapyyntöjen välittämiseksi. Nyt siis
haluamme laajentaa palveluvalikoimamme, ja siksi
olemme kouluttautuneet Lääkityksen tarkistuspalvelun tuottamiseen.
Tässä muutama lisäesimerkki palveluista, joita apteekit
eri puolilla kohta 100-vuotiasta Suomea tarjoavat:
- Apteekki voi tarjota lääkkeiden kotiinkuljetusta
lähialueille (dialyysipotilaat ovat perinteisesti
saaneet liuoksensa maksutta kotiin, mutta muista
kuljetuksista on peritty maksu)
- Inhalaatiohoidon tarkistus on tapaaminen, jossa
rauhassa käydään läpi inhaloitavien astmalääkkeiden käyttö.
- Lääkkeenoton muistutuspalveluun kuuluu neuvonnan lisäksi laite, joka ajastetaan apteekissa
hälyttämään lääkkeenottoajoista.
- Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa lääkitys arvioidaan perusteellisesti kotihaastattelulla aloittaen.
Usein hoitohenkilöstö tai lääkäri tekee aloitteen
kokonaisarvioinnista, joka sitten toteutetaan moniammatillisesti. Palvelun tuottaminen edellyttää
erityispätevyyden saanutta farmaseuttia tai proviisoria. Hintaluokka tälle palvelulle on sadoissa
euroissa.
- Apteekin terveyspiste on uusi palvelu, jota tarjoaa
Suomessa muutama apteekki. Terveyspisteessä
on sairaanhoitajan vastaanotto, jossa suoritetaan
tutkimuksia ja pieniä toimenpiteitä.
Olisi mukava kuulla, mitä palveluja ylivieskalaiset
apteekiltaan toivovat. Kiinnostaisiko jokin yllä mainituista? Kerro palautteesi, kun apteekissa käyt! Toki
voit myös soittaa, tai laittaa sähköpostia (osoitteemme
on ylivieskanapteekki@apteekit.net).
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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Kulttuuri

Kirjaston kirjavinkit

Pysähdy runon äärelle
Jukka Viikilä voitti ensimmäisellä proosateoksellaan
Akvarelleja Engelin kaupungista Finlandia-palkinnon 2016. Aiemmin kaksi
runokokoelmaa julkaissut
tekijä oli runouteen vihkiytymättömille tuntematon.
Nyt runoteokset on julkaistu
yhteisniteenä Runoja I–II,
joten jokainen Akvarelleja-romaanin kauniiseen
kieleen ihastunut voi lähteä
tutkimusmatkalle proosarunon pariin. Aiheet ja tyyli
vaihtelevat, runosta käy
esimerkiksi luettelo Erasmus
Rotterdamilaisen elämästä

uran kohokohdan kerrotaan
olleen ruumiin näytteleminen Amerikassa: ”Valpas,
koulutettu ruumis käyttää
koko lihaksistoaan täydelliseen liikkumattomuuteen.”
Absurdeja mielleyhtymiä ja
humoristia käänteitä, mutta
myös oivalluksia, joita jää
pohtimaan.
Toiset kirjat houkuttelevat jo ulkoasullaan tarttumaan ja selaamaan: Eija ja
tai yli sata ”Ylöskirjattua Seppo Nurmion Aikaa Utöshavaintoa rakkausasiassa”. sä (2016), jonka kannessa
Toisissa runoissa vilah- tyrskyt lyövät rantakallioon,
tavat julkisuudesta tutut on juuri tällainen. Utössä
henkilöt: Peter Franzénin retriittejä järjestänyt Eija

Seppo Nurmion valokuvissa
saaren kaunis luonto esittäytyy eri vuodenaikoina.
Meri on läsnä niin kuvissa
kuin teksteissä. Kaunis pieni
kuvateos, jonka äärellä voi
hengähtää hetken.
Kevään lähestyessä voi
hyvissä ajoin kartuttaa lintutietouttaan. Jukka Itkosen
teosta Tiira tiiraa tiiraa.
Runoja linnuista ei ehkä
ole tarkoitettu oppikirjakNurmio halusi eläkkeel- si, mutta Camilla Pentin
le jäätyään palata saaren ilmavat kuvat ja Itkosen
rauhaan; Nurmiot asuivat riimittelyt kertovat hauskasti
Suomen eteläisimmällä lintumaailman asukkaista:
saarella lähes kolme vuotta. ”Aamuvirkku / keltasirkku /

Uusi TV-kanava näkyviin
Aiemmin maksukanavana
Suomessa toiminut National
Geographic on maaliskuusta
lähtien ensimmäinen ilmaiseksi katsottava National
Geographic -kanava Euroopassa ja toinen maailmassa.
Kanava tarjoaa katsojille viihdyttäviä ja innovatiivisia ohjelmia, joissa

asiantuntijat ja julkkikset
käsittelevät ajankohtaisia
aiheita. Tämän lisäksi National Geographic keskittyy
tutkimaan ja suojelemaan
luontoa sekä tukemaan kehitystyötä eri tieteen aloilla.
Kanava tavoittelee uusista
ilmiöistä kiinnostuneita
aikuisia TV-katsojia, jotka

toivovat vaihtoehtoista ja
laadukasta ohjelmistoa.
Kanava näkyy Digitan
antenni-tv-verkon ja Elisan
kaapeliverkon A-kanavanipussa kanavapaikalla 20.
Kanavan näkyviin saaminen saattaa vaatia vastaanottimen automaattisen
kanavahaun.

näkee auringon / ja siksi sillä
/ höyhenissään / aurinkoa
on.” Runoteos sopii hyvin
ääneen luettavaksi yhdessä
lapsen kanssa.

Sami Saari Akustiikkaan
Sami Saari & Sonics esiintyy 10.3. Ylivieskan kulttuurikeskus Akustiikassa.
Sami-Jussi Saari on
suomalainen laulaja, säveltäjä, sanoittaja, sovittaja
ja kitaristi. Saari on pitkän
linjan muusikko, jonka oma
sooloura alkoi vuonna 1997

julkaistusta Do re mi -albumista.
Sami Saari tunnetaan
parhaiten hiteistään ”Ainutkertainen”, ”Sen luonteinen
mies”, ”Mä teen oikein”,
”Onnen kyyneleet” ja ”Iisimmin”.
Sami Saaresta on käytetty

nimityksiä 'Suomisoulin
kuningas' ja 'Suomisoulin
kummisetä', mutta itse hän
tituleeraa itseään ”suomalaisen soulmusiikin pienviljelijäksi ja suurkuluttajaksi”.
Omien levytystensä lisäksi
hän on vieraillut useiden
artistien levyillä.

Järjestötoiminta
Tällä palstalla yhdistykset voivat ilmoittaa toiminnastaan, kokouksistaan ja maksuttomista tapahtumistaan
edullisesti (max. 500 merkkiä) hintaan 20 €/kerta tai
120 €/vuosi (sis. alv.)
Lähetä ilmoituksesi osoitteeseen ilmoitukset@vieskanviikko.fi

MLL Ylivieska
6.3. Ei iltaperhekahvilaa hiihtolomaviikolla
8.3 Ei perhekahvilaa hiihtoloma viikolla
13.3 Yhdistyksen kevätkokous klo.18.30 keskustan
Häggmannilla. Esillä sääntömääräiset asiat ja uuden
puheenjohtajan sekä uuden hallituksen valinta

Keskusta
SUOMEN KESKUSTAN Pohjoinen paikallisyhdistys.
Vuosikokous Juurakossa su 12.3.2017 klo 18. Esillä
sääntömääräiset asiat.Tervetuloa!

Seuraava
Vieskan Viikko
ilmestyy
perjantaina 10.3.
Varaathan paikkasi
ajoissa!
Materiaalit
viimeistään
tiistaina 7.3.

Onnitteluja
Perässä
hiihtää
Läjä 50-v.
T. Tomppa

Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa

Ylivieskan
Kotiseutuyhdistys ry.

Lukkarinkatu 1, www.facebook.com/tuokiotupa
puh 044 987 2895 ja 044 987 2896

Koko perheen TALVIPÄIVÄ
Ke. 08.03 kello 12.00-15.00 TEIKON TUVALLA,
Rahkalantie 524
Pe 3.3.
Rekiajelua, nokipannukahvia/mehua, sekä makkara
klo 13 ”Perjantain Piristykset”: Ainin tietovisa
klo 19 Aamuvirkkujen näytelmä: Kirkkaat Kitkan veet tarjoilu ym.
TERVETULOA!
Su 5.3.
klo 12 Pöytäpelejä pyhäpäivän ratoksi: Skippoa, aliasta. Päivän tarjoavat Metsäperän metsästysseura ja Ylivieskan
Kotiseutuyhdistys r.y
Ti 7.3.
klo 10 Tuolijumppa
klo 13 Käsityötuokio
Ke 8.3.
klo 12 Yhteislaulua, Juha ja Matti säestää
Kuutamokävely Kantokylällä
klo 14.30 Matkainfo Kemin LumiLinnan matkasta.
ti 7.3.2017 klo 19.00 Eskonjotoksen kierros
klo 18 Miesten porinailta
Ritamäen kodalla myynnissä makkaraa,
To 9.3.
kahvia, pullaa. Mehutarjoilu.
klo 8-10 Kuntosalivuoromme Kotikartanossa (kyyti
Osallistujien kesken arvotaan palkintoja.
tuvalta klo 8.30)
klo 12 Ravinto ja terveys. Ravintoneuvoja Virpi Hoffrén
Tervetuloa!
Pakkasraja –20°
Tähtiterveydestä kertoo, miten voit ravinnon avulla
Kantokylän maa- ja kotitalousseura ry
vaikuttaa terveydentilaasi ja hyvinvointiisi.
Pe 10.3.
klo 9 Parturi tuvalla. Varaa aika ennakkoon, lista tuvalla.
Tai: puh 044 987 2895.
klo 13 Perjantain Piristykset: levyraati (osallistujien
omia lempikappaleita)
— Ilmoita ilmaiseksi —
Ti 14.3.
klo 13-15 Seniorineuvonta: Sairaanhoitajan vastaanotto Viikko-Torilla julkaistaan yksityishenkilöiden rivi-ilmoituksia
maksutta. Ilmoitusten maksimimitta on 160 merkkiä. Seu/ Ppky Kallio

Viikko-Tori

Tuokiotupa on auki ma-pe klo 9-16, la-su ja pyhät klo
11-16. Tervetuloa tuvalle!

raavan 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.
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sääntöjen vastainen lyönti.
6. Rintaontelossa, rintalastan
yläosan takana.
7. Kuparista.
8. Saniaisia.
9. Kaksi, vuosina 1932 ja
1936.
10. Kuohahteleva, kiivas.

9

12

6

11
1

4

12

9

18

15

18

17
12
20

18
19

9

13

17

19
16

6

3

12

12

Ristikoiden vastaukset takasivulla
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Märkä juttu

1. Rahvaanvaltaa.
2. Venezuelaishiihtäjä, joka
sai suorituksellaan kyseenalaista kunniaa Lahden
MM-kisoissa viime viikolla.
3. Murmelinsukuinen jyrsijä.
4. Hullunkurinen, karkean
sukkela, irvokas.
5. Nyrkkeilyyn. Fouli on
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Kuka mitä häh -vastaukset
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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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TALVILOMA
Ylivieskassa 6.-12.3.2017

TALVILOMAN MUISTILISTA
• Uimahalli ja keilahalli avoinna
klo 12 lähtien

Huhmarissa

• Ei vesijumppia eikä
aamu-uinteja vkolla 10

Rinnemajalla Raudaskylän
kyläyhdistys pitää kioskia.
ma 6.3.–12.3. klo 10–18
Takkahuone ja WC:t
ulkoilijoiden käytettävissä

• PERHEPUUHA
LIIKUNTAKESKUKSEN
LIIKUNTASALISSA ti 7.3. ja
ke 8.3. klo 12–15. Käytössä
perusliikuntavälineet. Ei
ohjausta. 5e/perhe, maksu
lippukassalle.

Liikuntakeskuksen aukioloajat - voimassa vko 10:
UIMAHALLI ma-to 12–21, pe 12–20, la 12–18, su suljettu
KEILAHALLI: ma-to 12–21, pe 12–22 (18–22 hohtokeilaus),
la 12–18 (16–18 hohtokeilaus), su 11–17 (13–17 perhekeilaus)

Ks. Jäähallin yleisöluisteluvuorot www.ylivieska.fi/jaahalli
(käteismaksu)

Närhitie 2, Ylivieska • 044 4294 472 • www.ylivieska.fi

Jälkiä lumessa

VAIHTOTORIPÄIVÄT
LA 18.3. klo 11-15, SU 19.3. klo 11-15

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:

Nuorisotalo Sputnik 2022, Virastokatu 6B, Ylivieska
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Yhteistyössä Ylivieskan
kaupungin nuorisotoimen
sekä vapaaehtoisten
toimijoiden kanssa.

Lisätietoja:
Eija-Liisa 040 539 3507
Tuula
050 520 9842

Tapahtuman järjestää Kalajokilaakson nuorkauppakamari

Vieskan Viikko jaetaan joka perjantai
kaikkiin Ylivieskan talouksiin.
Lehdessä käsitellään asioita ja
tapahtumia ylivieskalaisten omasta
näkökulmasta ylivieskalaisille - siksi se
luetaan kannesta kanteen.
Älä maksa turhasta. Anna meidän
toteuttaa toimiva, edullinen ja kannattava
kampanja. Olemme sinua varten.

Seuraavat Vieskan Viikot palvelevat
ehdokkaita 10.3, 17.3, 24.3. (suurjakelu),
31.3. ja 7.4. (suurjakelu).
Ennakkoäänestys 29.3-4.4 ja vaalipäivä 9.4.
Ota yhteyttä ja
varmista
onnistumisesi!
Puh. 040 5300 600

– Made in Ylivieska –

Tavara kuljetettavissa ilman ajoneuvoa.
Ei elintarvikkeita.
Katsothan, että tavarasi on ehjää ja puhdasta.
Tavarat voi jättää paikan päälle pöytiin, ei tarvitse
itse jäädä ”kauppaamaan”.
 Jäljelle jääneet tavarat menee mm. Wanhan tavaratalo -kirppiksellä oleville hyväntekeväisyysjärjestöille.
 Ei hamstraajille eikä jälleenmyyntiin





Sudokujen
ratkaisut
Helppo

Ota kuntavaalit haltuusi
Vieskan Viikossa!

TUO TULLESSASI SINULLE TARPEETON JA
OTA MUKAASI SINULLE TARPEELLISTA.

Vaikea

KryptoNiitin
ratkaisu
••••••SIILO•KATO
••••••Ä•K•LEPPEÄ
••••••LUOPUA•I••
••••••E•N•T•ANSA
SUKKULA•INTO•A•I
Y•I••AIE•IU••••N
KURI•IT•ARPA•ASE
KOKO•HAI•SA••P••
Y•K••A•L•K••PUNA
RUOKA•IKKUNA•RU•
Ä••A•A•K•A•LIIRA
•MAISKAUS•P•H•K•
KA•K•K•V•KOROTUS
ITKU•AVARTUA•IA•
VK••O•••I•T•PE••
AIEMPI•UPEA•Ä•I•
••V•T•I•AN•TÄHDE
JÄÄMISTÖ•N••S•O•
A•Ä•M•S•LEO•SYLI
EETTINEN•N••Ä•I•

Seuraava Vieskan
Viikko ilmestyy
perjantaina 10.3.
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään
tiistaina 7.3.

