Kaupunkilehti

Jaetaan
Ylivieskan,
Alavieskan ja
Sievin jokaiseen
talouteen
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Hiihtolomalla Louetilla
Sievissä lasketellaan
joka päivä klo 11-18
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KISSANHIEKAT
Maali

20€

Biokat’s ja
Klumpe

KISSANRUOAT
ALE

-20%

/3 KPL
(3x10 kg)

Ruoat myös linnuille, kaneille,
jyrsijöille, akvaariokaloille...

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

Tervetuloa tutustumaan kasvavaan
valikoimaamme!

(Ei 10 kg säkit)

Ota kuntavaalit haltuusi
Vieskan Viikossa!

Puusepäntie 1, Ylivieska • Puh. 044 236 4620
Avoinna ma-pe klo 10-17, la 10-15

Seuraavat Vieskan Viikot palvelevat

Princess filler täyteainehoidot

289€

Ma 13.3. klo 17:00
TOM OF FINLAND
LIPUT 10 €, K 12 / 9
Kesto 1h 55 min

ehdokkaita 17.3, 24.3, 31.3. ja 7.4.
Ennakkoäänestys 29.3-4.4 ja vaalipäivä 9.4.

(norm.380€)

Ma 13.3. klo 19:00
SAATTOKEIKKA
- S - Kesto 1h 18 min

Ota yhteyttä ja
varmista

Princess fillerin avulla voidaan:
-lisätä huulteen tilavuutta
-tasoittaa epäsymmetrisyyttä ylä- ja alahuulissa
-korostaa huulirajaa
-tehdä suupieliin iloisempi ilme
-poistaa suunympärysrypyt
-tehdä huulista entistä pehmeämmät ja sileämmät
-palauttaa huuliin niiden luonnollinen kosteustasapaino

onnistumisesi!
Puh. 040 5300 600

Valtakatu 6
84100 ylivieska
0447604247
www.p-kmarilyn.fi

– Made in Ylivieska –

Akustiikan lipunmyynti avoinna
ma-pe 12-19, la 12-15
Lipputoimisto.fi 24/7
www.moviecompanyalatalo.fi

Päivyri

Ylivieskassa 10. maaliskuuta 2017
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Pääkirjoitus
No niin, se on nyt viides lehti
käsissä ja pienet muutoksen
tuuletkin samalla. Sattumien
summana, tai miten sen nyt
ottaa, tästä lehdestä lähtien
Vieskan Viikko jaetaan
Ylivieskan lisäsi läheisiin
naapureihimme Alavieskaan
ja Sieviin. Toivottavasti
tämä on toivottu laajennus, sillä minun mielestäni
naapuruussuhteita pitää
pitää yllä ja vahvistaa mikäli
mahdollista. Väki kuitenkin
liikkuu paikkakunnasta
toiseen, niin mikäpä parempaa kuin pitää yhtä!
Siinä on voimaa ja varsinkin
nyky-yhteiskunnassa se on

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

todella suuri voimavara
oikein käytettynä.

Kuntavaalit ovat eräänlainen
tanner sinänsä. Nyt olisi
tilaisuus omalta osalta vaiHHH
kuttaa mitä paikkakunnalla
tapahtuu ja päätetään. Toki
Tulee mieleen esimerkki näin mustavalkoinen asia ei
viime Joululta. Meillä on ole, mutta jos en itse äänestapana viedä haudoille kynt- täisi niin en kyllä kehtaisi
tilöitä jouluaattona ja perin- huudella turuilla ja toreilla
teiseen tapaan tarkoituksena kuinka ”huonoja” päättäjiä
oli vierailla sukuhaudoilla meillä on tai miksi ei osata
Sievin ja Ylivieskan hau- ajatella meidän parhaaksi.
tausmailla. Tällä kertaa kui- Anteeksi vain tämä suotenkin lisäehdotuksena oli rasukaisuus, mutta mikäli ei
että menisimme jouluaaton edes vaivaannu äänestämään
hartaukseen Sievin kirk- niin miten voi kuvitella että
koon ja se ajatus tuntui heti siellä olisivat oikeat henhyvältä, jotenkin kunnioi- kilöt meidän asioistamme
tuksella puuttuvaa fyysistä päättämässä? Jokaisen ääni
kirkkoamme kohtaan. Ja on tärkeä, siitä ei pääse yli
se oli kyllä hyvä päätös, eikä ympäri. Äänestämisestä
kirkko oli tupaten täynnä pitäisi tehdä ylpeyden aihe:
ja tunnelma harmooninen kävin äänestämässä koska
ja vastaanottava. Paikalla oli voin! Ja näinhän se onkin,
varmasti muitakin ihmisiä siitä pitäisi olla ylpeä ja
Ylivieskasta ja lähikunnista. onnellinen että meillä yliLäsnä oli syvä yhteenkuu- päätänsä on demokratia. Ei
luvuuden tunne ja sitä tänä kaikkialla ole.
päivänä tarvitaan. Mikä
meitä yhdistäisi ellemme
HHH
me itse?
Laitetaanko alueemme
HHH
uutisotsikoihin positiivisesti:
suurin äänestysprosentti

Kuutamolla

T

aas ne tiskit lojuvat tiskipöydällä.
-Taasko minä tiskaan? Mieheni kysyy.
Olen aika hyvä nakittamaan tiskauksen miehelleni,
mutta tällä kertaa joudun
kai suorittamaan inhoamani
homman.
Imurointi. Pölyjen pyyhintä. Lattioitten pesu.
Pyykkääminen.
Jos olisi pakko valita
näistä mieluisin kotityö,
mikä se sinulla olisi?
Minulla se on pyykkääminen. Pyykit koneeseen
ja se on siinä! Se kun saat
pestyä hikiset vaatteet ja

Nimipäivät
valtakunnallisesti? Olishan
se mahtavaa olla otsikoissa:
piskuinen alue ”jossain ei
mitään” on äänestysaktiivisin
koko Suomessa! Olisihan
se ihan mahtavaa julkisuutta ja ihmetyttäsi varmasti
positiivisesti kaikkialla. =)
Torilla tavataan? Se ei paljoa
kyllä vaatisi, meno äänestypaikalle, numero lappuun,
henkilöllisyystodistus ja
leima lappuun. Helppoa!
Haaveissa on helppo elää
ainakin.
HHH
No, oletukseni on se että
eihän pääkirjoitusta kukaan
lue, mutta ajatuksena että
äsken kertomani toteutuisi
olisi aika loistava. Ehkä
jossain, joskus, jonain päivänä, ja niinhän se vain on:
joku paikkakunta on aina
kärjessä! Näihin tunnelmiin,
hyvää viikonloppua!

Kotityöt

laittaa ne kuivumaan puhtaina pyykkinarulle. Varsinkin kesällä, kun tuulen
tuivertaessa pyykit riippuvat
ulkona kuivuen kuin itsestään. Ihanaa. Kuivumisen
jälkeen viikattuna kaappiin.
Jos ei tule fiilistä alkaa
silittämään. Valmis.
Mutta entä kotityöt, jotka mainitsin alussa? Olen
pistänyt ne inhokkilistalleni.
Olen jopa ehdottanut
miehelleni, että palkkaisimme siivoojan. Varmasti
palkkaisinkin vaikka salaa,
jos olisimme rikkaita. Miljardöörejä. Mutta siihen on
matkaa. Liian paljon matkaa.

Luin Yle.fi:n sivulta
kyselyn, jossa selvitettiin
mitä kotitöitä suomalaiset
inhoavat eniten. Ikävimpiin kotitöihin kuuluivat
silittäminen, mankelointi
sekä wc:n, kylpyhuoneen
ja saunan puhdistus. Myös
imurointi ja tiskaaminen
olivat listalla. (Hurraa! En
ole siis ainut, joka inhoaa
tiskaamista.)
Mutta entäs se kaikkein
ikävin kotityö? Ykköseksi
nousi ehdottomasti ikkunan pesu.
Onneksi sitä ei tule pestyä kuin kerran vuodessa
ikkunalasit ja tietysti silloin,

jos tulee isompia kekkereitä.
Olisi hirveää, jos se olisi
viikottaista. Hui!
Tämän kirjoituksen myötä alan siivoamaan. Mitään
isoja ei maanantai-iltana
keksitä, vaan tehdään pieni
ja nopea siivous! Tavarat
paikoilleen, imurointi ja
inhokkini tiskaus. Loppu
viikkoon jätetään kaikki
muu.
Ihanaa viikonloppua
kaikille!
Neiti Kuutamo

Perjantai 10.3. (vk 10): Aurora, Aura, Auri
Lauantai 11.3: Kalervo
Sunnuntai 12.3: Reijo, Reko
2. paastonajan sunnuntai
Maanantai 13.3. (vk 11): Erno, Tarvo, Ernesti
Tiistai 14.3: Matilda, Mette, Tilda
Keskiviikko 15.3: Risto
Torstai 16.3: Ilkka

Aurinko
Aurinko nousee klo 6:58 ja laskee klo 18:08.

Jokirannan keittiön ruokalista
Maanantai: Lohikeitto, suolakurkku, pehmeä
leipä
Tiistai: Broilerpihvi, riisi, lämmin currykastike,
raejuusto-porkkanaraaste
Keskiviikko: Ohrapuuro, soppa, leikkele
Torstai: Maksapihvit, perunat, ruskea kastike,
kaali-kurkku-melonisalaatti, puolukkasose

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

Kuka mitä häh?
1. Mikä ikäinen kirjailija Eila Penanen oli kuollessaan?
2. Millä nimellä Norman William tunnetaan Suomessa paremmin
3. Kuinka kauan Leningradin piiritys kesti?
4. Mitä tutkii gemmologi?
5. Montako ME-tulosta "Kulta-Kalle" Kaarlo
Kangasniemi nosti uransa aikana?
6. Missä sijaitsee Malangin kaupunki?
7. Mikä on pahtarikko?
8. Mikä on San Marinon väkiluku
9. Mikä on kirjailija Herman Melvillen kuulu
romaani?
10. Kuka on eduskunnan varapuhemies?
Vastaukset sivulla 11

Löydät meidät
myös Facebookista
facebook.com/vieskanviikko

Kerro juttuvihjeesi
osoitteessa
www.vieskanviikko.fi

Herrforsin
talvitapahtuma
lämmitti

Perjantaina 3.3. Herrfors
järjesti iloisen Kaukonpäivän tapahtuman Ylivieskan
pankkiaukiolla. Ohjelmaa
oli koko perheelle ja pulkkamäki piti väen liikkeessä.
Mukana menossa oli myös

Lyhyesti
Järjestyksen valvojan perusja kertauskurssit Ylivieskassa

monitaituri Jope Ruonansuu sekä lauluyhtye Geera.
Kylmän torjumiseen tarjolla
oli muun muassa lämmintä
mehua, makkaraa ja kahvia
ja kotiinviemisiksi tarjottiin
paikallista maitorieskaa

Ylivieskan seudun kansalaisopisto järjestää tänä
keväänä Ylivieskassa Jokirannan koululla sekä
järjestyksen valvojan peruskurssin että järjestyksen
valvojan kertauskurssin. Kertauskurssin alkaa maaliskuun lopulla ja on tarkoitettu henkilöille, joilla on
jo voimassa oleva hyväksyntä järjestyksenvalvojaksi,
mutta hyväksyntä on menossa vanhaksi tai mennyt
vanhaksi maksimissaan puoli vuotta aikaisemmin.
Uusille järjestyksen valvonnasta kiinnostuneille
suunnattu peruskurssi alkaa huhtikuun alussa ja on
kokonaiskestoltaan 40 tunnin mittainen sisältäen mm.
perustuslain säännöksiä, järjestyksen valvojan velvollisuuksia ja oikeuksia järjestyksen valvonnasta mutta
myös hätäensiapua ja alkusammutusta. Lisätietoja
kursseista saat Ylivieskan seudun kansalaisopistosta.

Talvitie vieraili
Ylivieskassa
Kansanedustaja Mari-Leena
Talvitie vieraili Ylivieskassa perjantaina 3.3. Ensin
vuorossa oli Jokilaaksojen
Kauppaseuran järjestämä
tapahtuma Kunnat reformien keskellä – strategiset
valinnat. Talvitie on Tulevaisuuden kunta-parla-

mentaarisen työryhmän
varapuheenjohtaja. Tämän
jälkeen vuorossa oli kyselytunti kauppakeskuksen
aulassa, jossa kuntalaisilla
oli mahdollisuus jututtaa
häntä sekä muutamia kunnallisvaaliehdokkaita.

Osuuskuntayrittämisen
teemapäivä ammattiopistolla

Kansanedustaja ihastui Vieskan Viikko -lehdessä olevaan
juttuun Pohjanmaan Partiolaisten Riite 2017 –talvileiristä,
sillä hän on eduskunnan Partioparlamentin puheenjohtaja.

Viikon Blogi
Luottamussuhteet yhteistyön
perustana yritysmaailmassa
Rakkaat lukijat. Tänään kurkistamme hieman yrittäjyyden perustan
rakentamiseen ja voimavarojen
yhdistämisen tärkeyteen. Mikä on
yhteistyön merkitys yritysmaailmassa? Mitä mahdollisuuksia se
avaa ja mikä on tuon sanan voima,
kun se konkretisoituu tekemisen ja
toiminna tasolle? Mikä merkitys
on monipuolisilla näkökulmilla ja
yhteisten arvolinjausten mukaan
toimimisella?
Itse yrittäjänä koen, että en
voi kylliksi painottaa verkostoitumisen ja kontaktien luomisen tärkeyttä. Usein yrittäjyys
tuo haasteiden rinnalla eteen
monenlaisia mahdollisuuksia.
Noihin mahdollisuuksiin pitää

vain uskaltaa tarttua ja tämä
edellyttää usein verkostoitumista
tai mahdollisuudet voivat olla osa
verkostoitumisprosessia. Vahvan ja monipuolisen verkoston
oma-aloitteinen luominen on
tärkeää pohjan luomista tuleville
mahdollisuuksille, kun pohjatyö
on tehty, voit sanoa mahdollisuuksille kyllä. Tässä astuu kuvaan
kontaktien ja yhteistyötahojen
tärkeä rooli. Vastavuoroisuuden
kautta voi luoda molempien
etuja ajavaa kauaskantoista ja
hedelmällistä toimintaa. Winwin periaatteella on äärettömän
suuri merkitys myös erilaisten
luottamussuhteiden synnyssä.
Palaset, kun alkavat loksahdella

kohdalleen, voidaan puhua projektista. Nykyään moniosaamiselle
on alati kasvavaa kysyntää myös
yritysmaailmassa. Verkostoituminen on yksi tärkeä moniosaamisen
muoto ja mahdollisuus.
Moniammatillisen yhteistyön
mahdollisuudet ovat moninkertaiset verrattuna verkostoitumattoman yrittäjän toimintamahdollisuuksiin. Yhteistyö on
voimaa. Kun sinulla on tarjota
oma ammattitaitosi, kehittämisvalmiutesi, omat verkostosi
ja vastapuolella on sama jousto,
ovat yhteistyön tuomat valtavat
mahdollisuudet ja voimavarat
molempien ulottuvilla. Tätä winwin periaate on yksinkertaisim-

YTEK Yrityspalvelut järjestää Ylivieskassa Osuuskuntayrittämisen teemapäivän Ylivieskan ammattiopiston
auditoriossa 15.3.2017 klo 9.00–16.00. Osallistujiksi
on ilmoittautunut niin toimivien osuuskuntien aktiiveja kuin osuuskuntayrittäjyydestä kiinnostuneitakin.
Alueellamme toimivat osuuskunnat ovat päivän ajan
esillä esittelypöydillään. Osuuskuntayrittämisen
teemapäivä on osa Rajaton -hanketta.

Katja Kokkoniemi on
Nivalassa asunut, Haapavedeltä
syntyisin oleva yrittäjä. Katja kirjoittaa
"Katjakoo ja pehmeä business" -blogia: katjakoo.fi

millaan. Verkoston ja kontaktien
luominen ovat tärkeä osa yrityksen
vakaan perustan luomisprosessia.
Perustan muodostamiseen on hyvä
käyttää aikaa ja vaivaa, koska sen
varaan rakentuu yrityksen kaikki
toiminta. Kun on kestävä perusta,
on vakaa tulevaisuus.
Tässä kaikessa on kuitenkin
myös omat haasteensa. Kasaan
kun saadaan henkilöstö, jolla
on yhteneväiset arvot, laaja katsantokanta sekä luotettavuus ja
joustavuus toimivat molempiin
suuntiin, voi todeta projektin
lepäävän kykenevillä ja osaavilla
harteilla. Jokainen kantaa osavastuunsa ja jokainen pyörivä pyörä
on osa tärkeää kokonaisuutta

ja työtä yhteisten tavoitteiden
saavuttamiseksi. Tässäpä päivän
mietteitä ja pohdintoja. Aikaa on
kulunut ja se on suuri siunaus. Se
on tärkeä osa ja mahdollisuus.
Pian on aika nousta jaloilleen,
sitä tukevaa pohjaa vasten, jonka
rakentumiseen tuo kuluva aika on
antanut äärettömän arvokkaan
mahdollisuuden.
”Voiton tahto ei tarkoita mitään, jos
sinulla ei ole tahtoa valmistautua”
-Kestävyysjuoksija Juma Ikangaa KatjaKoo

4

Perjantai 10.3.2017

Vieskan Voima ry:

Painiharrastus lisää suosiotaan
Ylivieskan painihistorian juuret yltävät
vuoteen 1946, kun Raudaskylän Sisu
ja Ylivieskan Kuula- seurat aloittivat
paininharrstuken. Toiminta kehittyi
vuonna 1971, kun Kuulan nyrkkeilijät,
painonnostajat ja painijat halusivat
perustaa erikoisseuran. Siitä alkoi
painiseura (ViVo) Vieskan Voima ry:n
toiminta.

Yleistä Vieskan
Voimasta ja
painista

sarjansa voitosta. Isoissa
kilpailuissa tuomareita on
kolme per molski: mattotuomari, arvostelutuomari ja
Vieskan Voimassa on päätuomari. Mattotuomari
monenlaisia painiryhmiä. ehdottaa päätuomarille ja
Kuntopainijoissa ja kilpa- arvostelutuomarille pisteitä,
painojoissa on kaikenikäisiä jotka he sitten hyväksyvät
osallistujia. Nassikat 5-6, tai hylkäävät.
Vieskan Voiman junioPainikoulu 7-10 ja välireiden
suurimmat kisat ovat
ryhmä 9-12. Nallepaini 3-4
koululiikuntaliiton
SM-kilvuotiaat yhdessä vanhemman kanssa. Lisäksi syksyllä pailut. Alle 17-vuotiaat
ViVossa aloitti uutena la- Vieskan Voiman painijat
jina Brasilialainen jujutsu pääsevät myös Kadettien
eli BJJ, jossa pyörii omat SM-kilpailuihin. ViVolta
harjoituksensa. Heillä alkoi ei ole muutamaan vuoteen
vasta peruskurssi, jolle ehtii osallistunut Senioreiden
SM-kilpailuihin (eli aivielä halukkaat mukaan.
Painikilpailussa sarjat kuisten) painijoita. Parin
tehdään painijan painon viikon päästä osallistuu kaksi
ja iän mukaan. Kilpailun miestä näihin kilpailuihin.
järjestäjä määrittelee ikäkauden esim. alle 10 vuotiaat Ylivieskan
tai alle 13 vuotiaat. Tytöillä Prismassa
sarjat tehdään ikäkausikil- jäsentenväliset
pailuissa usein punnitusten painikisat
jälkeen. Yhdessä sarjassa
voi olla vaikka 15 painijaa, Vieskan Voiman tytöt,
jotka jaetaan pienempiin nassikat ja painikoulu otlohkoihin. Finaalissa loh- telivat poikkeuksellisesti
kojen parhaat kamppailevat Prisman aulassa keskiviik-

Poromies Kari Nahkala syöttää suoraan kädestä ruisleipää porollensa Seitalle.

Rankka matsi päättyy selätykseen. Matsia ryömittiin seuraamaan silmä kovana. Päällä Niilo Takanen. Mattotuomari
Lasse Vehmas.
kona 1.3.2017. ViVo halusi
piristää kauppareussua olemalla positiivisesti esillä. Se
teki monipuolista ja reilua
painiharrastusta tutummaksi. Prismassa ei ole ennen
painittu.
Punnitukset suoritettiin
edellisen viikon harjoituksissa. Jos joku ei päässyt
treeneihin, kisoihin sai ilmoittautua paikan päällä
ennen kilpailujen alka-

misaikaa, ilta kuutta. Sarjat
tehtiin paikan päällä.
Jokainen osallistuja sai
palkinnot ja Prisma oli
luvannut huomioida sarjojen
voittajat erikseen.
Kuntopainia voi tulla harrastamaan ilman lajitaustaa
Painisali sijaitsee Koskipuhdossa, pesäpallokentän
vieressä. Kausi alkaa syksyllä ja päättyy keväällä.
Kausimaksu on 60 euroa.

Osallistuja tarvitsee vain
urheilulliset vaatteet ja sisäkengät.
Vieskan Voima ry:n
puheenjohtaja Jussi Saari
sanoo: ”Tällä kaudella on
ollut todella suuri osallistujamäärä.” Mukaan voi
liittyä kesken kauden.
Se on hänen mielestänsä
positiivista, että tytöt kiinnostuvat painista. Painia
on pidetty ennen miesten
harrastuksena. Tyttöjen kiinnostus painiharrastukseen
näkyy osallistujamäärien

Siskostytöt Nea ja Elsa Rentola ottavat matsia mattotuomari Lasse Vehmaksen
laskiessa pisteitä.

kasvamisena. Tyttöpainiryhmässä on 17 aktiivista
harrastajaa. Kilpapainijoissa
viisi lisää. Tyttöjen määrä
ViVossa on todella korkea
valtakunnallisellakin tasolla.
”Kun jossain lajissa Suomessa pärjätään, se nostaa
lajin harrastajamääriä, oli
laji mikä tahansa. Nyt Petra
Olli on pärjännyt painissa ja
se näkyy.” kertoo Jussi Saari
Laura Markkinen
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Analytiikka ja
digiteknologia
avuksi ruokahävikin
pienentämiseen
IT-palveluyhtiö CGI:n ja
Aalto-yliopiston tutkimuksen tulokset osoittavat, että
suurkeittiöiden ruokahävikkiä voidaan pienentää
merkittävästi digitaalisten
työkalujen avulla. Hävikkiä
pienentävät uudet ratkaisut perustuvat tarkkaan ja
säännölliseen mittaamiseen,
mittaustulosten analytiikkaan sekä ruokailijamäärien
tarkempaan ennustamiseen.
CGI:n ja Aalto-yliopiston tutkivat yhteistyössä
ruokahävikin syntymistä.
Tutkimusympäristönä oli
Leijona Catering, joka on
erikoistunut varusmiesten
ruokailuun sekä henkilöstö- ja opiskelijaruokailuun.
Hävikkiä syntyy tutkimuksen mukaan useissa
kohdissa tuotantoketjua.
Merkittävin syy hävikkiin
on kuitenkin epätarkka arvio
ruokailijoiden ja tarvittavan
ruoan määristä.
"Ruokailijamäärän ennustamiseen ei ole toistaiseksi olemassa riittävän
hyviä työkaluja. Selvitämme
nyt esimerkiksi mittausprosessin automatisointiin
ja puheentunnistukseen
liittyviä mahdollisuuksia
prosessin eri vaiheissa",
ammattikeittiöiden toiminnanohjausratkaisun kehittämisestä CGI:llä vastaava
johtaja Tero Pollari sanoo.
"Varsinkin henkilöstöravintoloissa ruokailijamäärään vaikuttavat niinkin
yllättävät seikat kuin säätila
ja kokousajat. Juhlapyhät
ovat jo paljon helpompia
muuttujia, mutta nekin on
mahdollista saada osaksi

analytiikkatyökaluja niin,
että kenenkään ei tarvitse
niitä erikseen muistaa",
Pollari kertoo.
Tavoitteena on Pollarin
mukaan, että analytiikka
havainnollistaa hävikkikohdat sekä niiden aiheuttamat
lisäkustannukset ja ohjaa
samalla henkilökuntaa tekemään asiat paremmin.
CGI hyödyntää tutkimuksen
tuloksia Aromi-järjestelmänsä tuotekehityksessä.
"Ruokahävikin merkitys
tiedostetaan ja ymmärretään
hyvin. Joka vuosi noin 80
miljoonaa kiloa ravintoloiden ja muiden ammattikeittiöiden tuottamasta ruoasta
päätyy Suomessa hävikiksi.
Se tarkoittaa jokaista suomalaista kohden vuodessa noin
15 kiloa ruokahävikkiä",
Pollari sanoo.
Pollari pitää tutkimusyhteistyötä yliopiston ja asiakasyrityksen kanssa erittäin
onnistuneena. "Me esittelimme aiheen ja yliopisto etsi
sopivan tutkimusmetodin.
Saimme asiakkaalta avointa
palautetta, jollaista toimittajana emme omin voimin
olisi helposti saaneet."
Tutkimuksen käytännön vaikutukset tulevat
näkymään hävikkimäärien
pienentymisenä Suomessa,
kun CGI hyödyntää tuloksia Aromi-järjestelmänsä
kehittämisessä. Suuri osa
ammattikeittiöiden ruoasta
tuotetaan CGI:n Suomessa
kehittämän Aromi-järjestelmän avulla. Sillä optimoidaan ruokatuotantoa muun
muassa määrien, kustannusten ja ravintoarvojen osalta.

Perjantaina, 10.03.2017
Ps. 91:11-12
Herra antaa enkeleilleen käskyn varjella
sinua, missä ikinä kuljet, ja he kantavat
sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi
kiveen

Kirkkotalakoot
Ylivieskan seudun musiikkiopiston konsertit
Ylivieskan Kirkkotalakoiden hyväksi Pyhäjoen
seurakuntasalissa pe 17.3. klo 19. Pääkonsertti
Akustiikassa su 19.3. klo 15. Konserttien teema
Johann Sebastian Bach, esiintymässä oppilaita
ja opettajia.
Kirkkotalakoo-konsertti su 26.3. klo 15 Akustiikassa - Jaska Mäkynen, Aki Hietala,
Noora Östberg ja Nelostie-yhtye. Liput 20 euroa
Akustiikasta ja osoitteesta lipputoimisto.fi.

Luterilaiset kirkot kokoontuvat
Namibiaan toukokuussa
Luterilaisen maailmanliiton
(LML) 12. yleiskokous järjestetään 10.–16. toukokuuta
Windhoekissa Namibiassa. Maailmassa on noin
75 miljoonaa luterilaista.
Luterilaisen maailmanlii-

ton jäsenkirkkoja on 145
kaikkiaan 98 maassa.
Suomesta Namibiaan matkaa delegaatio arkkipiispa
Kari Mäkisen johdolla.
Yleiskokous pidetään joka
kuudes vuosi.

Viikon nimi
Tässä julkaisemme viikottain esittelyn yhdestä viikon
nimistä, vuorossa perjantaina 10.3. juhlittava Aurora.
Tähän mennessä Aurora on
annettu Suomessa nimeksi
yhteensä noin 18739 naiselle
ja muutamalle miehelle.
Aurora on hyvin vanha nimi
ja Suomen almanakassa
Aurora oli ensimmäisen
kerran jo 1700-luvun lopussa. Se kuitenkin poistettiin
1900-luvun alussa, mutta
otettiin takaisin vuonna
1995.
Nimen teki aikanaan
tunnetuksi erittäin kuuluisa
helsinkiläinen seurapiirikaunotar ja Viipurin maaherran
tytär Aurora Karamzin. Hän
harrasti laajaa hyväntekeväisyyttä ja oli diakoniatyön
lämminsydäminen ystävä.
Hänen ansiostaan Helsinkiin perustettiin vuonna
1867 Suomen ensimmäinen
diakonissalaitos.
Aurora on kreikkalaista
ja latinalaista alkuperää
oleva nimi. Se tarkoittaa
näillä molemmilla kielillä

aamuruskoa. Auroralla on
yhteys myös toiseen luonnon
valonäytökseen, revontuliin. Niiden tieteellinen
nimi on Aurora Borealis,
joka tarkoittaa pohjoista
aamuruskoa. Tämä tieteellinen nimi johtaa juurensa
1600-luvulle, jolloin Galileo
Galilei ensimmäisenä tiedemiehenä tutki revontulia.
Aurora on myös kansainvälisesti tunnettu nimi.
Suomen lisäksi se on käytössä muun muassa Ruotsissa, Italiassa, Espanjassa ja
Englannissa. Aurora-nimi
on monille tuttu myös Walt
Disneyn elokuvasta Prinsessa Ruusunen, hänen
etunimensä on Aurora. Suomalaisille Aurora on tuttu
myös Mikko Kuustosen
julkaiseman Aurora –albumin nimikkokappaleesta.
Hyvää nimipäivää Aurora, Aura ja Auri!

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Iida Sofia Aleksandra Kopsala, Minea Jadelia Leppikangas, Aamos Eerik Benjami Kamula, Eerika Adelia Charlotta
Saukko, Akseli Urho Matias Kallio, Aatos Heikki Hermanni
Mattila, Johannes Erkki Mikael Katajala, Sofia Aino Ahtiainen,
Sandra Eerika Eleonoora Puusti, Jooa Antero Jyrinki
Kuolleet: Sulo Johannes Koskela 92 v., Elvi Mirjam Junno 84
v., Heleena Marjatta Somero 81 v., Tuomo Johannes Moilanen
35 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 10.3. klo 9-16 Joonaalassa avoimet ovet ja lähetyskahvila;
klo 19 Oloilta Rauhanyhdistyksellä.
La 11.3. klo 9-16 Joonaalassa avoimet ovet ja lähetyskahvila; klo 13 Konfirmaatiomessu Suvannon kappelissa, Anne
Sumela, Marjo Jokitalo, Eeva-Liisa Korhonen; klo 21 Nuorten
ja nuorten aikuisten ilta Siltalan seurahuoneella, Ahti Vähäkangas.
Su 12.3. klo 9-16 Joonaalassa avoimet ovet ja lähetyskahvila;
klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Timo Määttä, Veli Matti
Linnanmäki, Markku Sakko, pyhäkoulu, kirkkokahvit; klo 13
Konfirmaatiomessu Suvannon kappelissa, Tuomo Kälviä,
Juha Niemelä, Markku Sakko; klo 14 Rauhan Sanan seurat
Oulaisten seurakuntakodilla, Jaakko Rahja; klo 14 Hartaus Kotikartanossa, Urho Savela, klo 14.30 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Jouko Tölli ja klo 16 Martti Nuorala; Klo 19 Rukouspiiri
toimitalo Pietarin kokoushuone Lydiassa.
Ma 13.3. klo 16 Virsikuoro Marian rippikoulusalissa; klo 17
Ystävyyden kerho toimitalo Pietarin nuorten puolella Vitiksessä.
Ti 14.3. klo 9 Perhekerho Pietarissa; klo 13 Tiistaikerho Rauhanyhdistyksellä; klo 18 Seurat Raudaskylän Kr. Opistolla.
Ke 15.3. klo 7.30 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone
Lydiassa; klo 9.30 Taukotupa Joukahaisen päiväkodilla; klo
11.45 Ekavauvakerho Pietarissa; klo 14 Hartaus Suvantotuvalla, Eeva-Kaisa Laakko; 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 Yrjö Koskimäki.
To 16.3. klo 9 Perhekerho Pietarissa; klo 13 Varttuneen väen
kerho ja Lähetyspiiri Mariassa; klo 14 Hartaus Kotikartano IV,
Eeva-Kaisa Laakko, Teija Siirtola; Klo 15.30 Eläkeliiton kuoro
Marian rippikoulusalissa; klo 17-18 Lapsikuoron harjoitukset
rippikoulusalissa; Klo 18 Kirkkokuoron harjoitukset Suvannon
kappelilla; klo 18 Nuorisokuoron harjoitukset rippikoulusalissa.
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.
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(at)evl.
fi.
LAPSET
Pyhäkoulu sunnuntaisin jumalanpalveluksen saarnan aikana
Suvannon kappelissa.
Perhekerho tiistaina ja torstaina klo 9-11 sekä ekavauvakerho
keskiviikkona klo 11.45-13.45 Toimitalo Pietarissa. Hiihtolomaviikolla 10 kaikki kerhot lomailevat.
NUORET
Pe 10.3. klo 18-23 Spesiaali Oloilta, alussa ohjelmallinen osio
n. 1,5 h, jonka jälkeen jatkuu tavallisena Oloiltana.
TULOSSA
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.
Matka Herättäjäjuhlille Nilsiään 7.-9.7. Hinta 194 euroa/
henkilö, sis. bussimatkat, myös kuljetukset juhlapaikan ja
hotellin välillä, 2 vrk majoitus Break Sokos Hotel Bomballa
2-hengen huoneessa, runsas hotelliaamiainen molempina
aamuina. Varaukset ja lisätiedot 31.5. mennessä: puh. 0201
303 395/Pohjolan Matka tai matkat.kajaani@pohjolanmatka.
fi . Ilmoittautumisajan päätyttyä tarkennettu matkaohjelma
aikatauluineen ja lasku lähtijöille.
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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Ylivieskan jäähallissa luisteltiin
ja Annan kanssa sekä pidettiin
Lauantaina 4.3.2017 vietettiin
Kalajokilaakson Nuorkauppakamarin
järjestämää luistelu-ja
tehtäväpainoitteista koko perheen
tapahtumaa. Tapahtumamainokset
kehottivat osallistujia ottamaan omat
luistimet mukaan. Luvassa oli luistelua,
musiikkia, arpajaiset, tuote-esittelijöitä
ja kojuja, joissa oli syötävää ja tavaroita
myytävänä. Mukana tapahtumaa
sponsoroimassa oli myös Vieskan Viikko.

Tapahtumalla on
taustatarina

yksi tehtävä oli A4- paperipalapelin kokoaminen
yläkerrassa. Ylivieskan Kuula
Facebook-tapahtuma toi- piti tehtäväpisteenäänsä
votti koko perheen mukaan hauskaa temppurataa yläjääseikkailuun sanoin: ”Elsa, kerrassa. Takaseinällä nojaili
Anna ja Olaf ovat lähteneet Olaf-lumiukko ilman nenää
kulkemaan Elsan jäälinnasta ja lasten tehtävänä oli asettaa
takaisin valtakuntaan. Hurja hänelle porkkananenä silmät
lumimyrsky kuitenkin yllätti sidottuna. Jäällä sai palauttaa
heidät ja Olaf katosi mat- myös Olafin porkkananenän
kalla. Huolestuneet Elsa Elsalle tai Annalle tarraa
ja Anna tarvitsevat apuasi vastaan.
Olafin löytämiseen! Lumisade on onneksi lakannut Yhteistyökumpja lumeen on jäänyt Olafin panit värittivät
jalanjälkiä. Löydätkö sinä jäähallin ohjelmatarjontaa
Olafin?”
Projektipäällikkö Hanna
Hautamäki Kalajokilaak- Projektinvetäjä Hautamäki
son Nuorkauppakamarista kertoi, että myyntipöydissä
järjesti Ylivieskan kevään myytiin lasten ja naisten
jäähallitapahtuman. Lu- vaatteita sekä Avon-kosmemiukko-Olafin jalanjäl- tiikkaa. Hauskakauppa piti
kiä kulki ympäri jäähallia. ongintaa ja onnenpyörää,
Lapset saivat etsiä häntä josta voitti joka kerta. Siluet
ja suorittaa tehtäviä, joista osallistui meikkaamalla
prinsessat Elsan ja Annan.
sai tarroja.
Ulkona lisätekemistä
”Frozen kiinnostaa lapsia
järjestivät
Ylivieskan Jääja on mukava toteuttaa.”
sanoo Hanna Hautamäki. karhujen D1- juniorit läHautamäki kertoi, että mäily-maalipisteellä, jossa

Poromies Kari Nahkala syöttää suoraan kädestä ruisleipää porollensa Seitalle.

Taitoluistelukurssin aloittelijaryhmä pujottelee pehmolelujen ympäri.
sai oman jääkiekkomailan
kanssa näyttää, kuinka
tehdään maaleja. Jäähallin
takana piti Muumi-lumikenkäilyä Ylivieskan Latu
ry. Kenkäilyreitti kulki frisbeegolf-radan alueella 200
metrin matkan. Juomasta ja
ravinnosta vastasi Kalajokilaakson Nuorkauppakamari
myymällä mehua, makkaraa
ja kahvia jäähallin oven
edessä.

Hanna Hautamäen mielestä tapahtuman järjestäminen oli sopivasti haastavaa
ja mukavaa. Hänen mielestänsä oli kiva, että yhteistyökumppaneiden kanssa
saatiin hieno tapahtuma
järjestettyä pikkuporukalla,
hyvin organisoimalla. Yhteistyössä toimivat: Ylivieskan Jääkarhut Ylivieskan
Latu ry, Pyöräpiste, Halpa-Halli, Hauskakauppa,
Me & I, Nosh, Siluet, Nivala
Cowboys, Kärkkäinen ja
Avon sekä Vieskan Viikko.

Tietoa Kalajokilaakson Nuorkaupakamarista

Niko Hurme, Tuomas Korhonen ja Kasperi Väätäinen tekevät lämäreitä.

Suomen Nuorkauppakamari
on ”Nuorten johtajien ja
yrittäjien kansainvälinen
verkosto”. Heidän toimintansa koostuu projekteista,
oppimisesta ja mukavasta
yhdessäolosta. Koulutustapahtumat ja yritysvierailut
kuuluvat tiiviisti heidän
ohjelmistoonsa. Heillä on Disney Frozenin prinsessat Anna ja Elsa poseerasivat kauniisti
tapahtumia kerran kuussa, ja jakoivat tehväviä suorittaneille lapsille palkintotarroja.
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prinsessa Elsan
taitoluistelukurssi

Frozenin prinsessa Elsasta kokoontuu kaunis palapeli. Tyttö
saa lopuksi tarran, kun palapeli valmistuu.
taitoluisteluvalmentaja Tarja
Kunnas-Saastamoinen.
Luistelukoulut aloittivat toimintansa Tarjan
äitiysloman jälkeen. Tarjan
oma valmentaja houkutteli
hänet Kuopiosta takaisin laji
pariin. Tarja päätyi monien
mutkien kautta Kiuruvedelle
pitämään luistelukoulua.
Seurat yhä pohjoisemmasta
toivoivat Tarjan valmentamaan kilpailijoita ja valmistamaan luistelunäytöksiä
luistelukouluissa.
osa jäsenille, osa aikuisille
ja koko perheelle. Kalajokilaakson nuorkauppakamari
on perustettu vuonna 1969
ja kamarissa on nykyään
kymmenkunta aktiivista jäsentä. Toiminnasta
kiinnostuneet voivat olla
yhteydessä puheenjohtajaan
Elina Nygårdiin.

teli edistyneempien ryhmä ja
lopuksi kauan taitoluistelua
harrastaneet.
”Oppilaiden vanhemmat
kyselivät taitoluistelukurssia
ja se tuli sattuman kautta
samalle päivälle kuin ”Jälkiä
lumessa”-tapahtuma.”, sanoi
taitoluisteluvalmentaja Tarja
Kunnas-Saastamoinen.

Tarjan taitoluistelukurssi

Syntynyt
luistelemaan

Nivalan Cowboysista tuttu
Tarja Kunnas-Saastamoinen piti taitoluistelukurssin
Ylivieskan jäähallilla. Kurssi
järjestettiin vain sinä päivänä. Kurssiohjelmassa oli
luvassa perus- ja taitoluistelun peruselementtejä. Kurssilaiset oppivat piruetteja,
hyppyjä ja liukuja. Tarjan
tavoitteena oli innostaa
luisteluharrastuksen pariin
ylivieskalaisia. Heitä oli
ilmoittautunut mukaan 12
eri tasoista luistelijaa. Aluksi
luistelivat neljä aloittelijaa
parinkymmenen minuutin
ajan. Heidän jälkeensä luis-

Tarja Kunnas-Saastamoinen
laittoi luistimet ensimmäisen kerran jalkaan neljä-vuotiaana, eikä hän niitä
ole oikeastaan pois ottanut
noin neljäänkymmeneen
vuoteen. Neljänkymmenen
vuoden luistelukokemuksesta hän on valmentanut
noin kolmenkymmenen
vuoden ajan.
Suomen kuudessatoista
pikkukaupungissa on luistelukoulu. Tarjan rutiineihin
kuuluu niiden luistelutapahtumissa kiertäminen.
”Mukava nähdä innostuneita aloittajia”, kehuu

Tarja on ylpeä tulevasta,
monena päivänä esitettävästä taitoluistelunäytöksestänsä. Se perustuu Mauri
Kunnaksen kirjaan: ”Herra
Hakkararainen harrastaa”.
Ensiesitykset pidetään Kiuruvedellä perjantaina 24.3.
Ne jatkuvat Pyhäjärvellä
sunnuntaina 2.4. ja maanantaina 3.4.
Laura Markkinen

Ylivieskan Jääkarhujen D1-juniorit, vasemmalta Tuomas Korhonen, Kasperi Väätäinen ja Niko Hurme näyttivät,
kuinka maaleja tehdään.

Taitoluistelukurssin aloittelijaryhmä pujottelee pehmolelujen ympäri. Vasemmalta oikealle: Helmi Hietanen, Iida Seppälä,
Meeri Seppälä, Heidi Jukka ja valmentaja Tarja Kunnas-Saastamoinen.
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Harrastuksena poro ja Lapin kulttuuri
Taluskyläntiellä asustelee Nahkalan Kari
poronsa Seitan kanssa. Seita on Karille
rakas perheenjäsen, jonka hän on Lapista
kaveriksensa hakenut. Seita-porolla on
hirsikatos aitauksessansa. Hirsikatoksen
katossa on tuuletin, joka puhaltaa hyttyset
pois puremasta kesäisin.

Lapinmiehen
luottamus on
ansaittava

Nahkala onkin ollut
avulias ja ystävällinen lapinmiehelle, jolta poronsa
osti. Hän on vienyt sata
Kari kertoo, että hän on kiloa jäkälää lapinmiehen
tehnyt monta Lapin vie- poroille Lappiin, koska
railua. Hän on unelmoinut luonnonvaraiset porot syötutustuvansa synnynnäiseen vät sieltä jäkälän pois sitä
lappalaismieheen ja ystävys- mukaa, kun se kasvaa.
Nahkalan mukaan täällä
tyvänsä häneen saadakseen
poron ja pitkäaikaisen ys- etelämmässä on jäkälää
tävän. Kari on siinä onnis- enemmän kuin Lapissa.
”Jäkälää kuljetetaan
tunutkin.
”Lapin kansalaiset ei- rekkalasteittain Lappiin
vät luota helposti meihin tarhaporoille ravinnoksi.”
Poromies Kari Nahkala syöttää suoraan kädestä ruisleipää porollensa Seitalle.
etelästä tuleviin ihmisiin. sanoo Kari Nahkala.
Heidän luottamuksensa on
tarpeelliset ravintoaineet. kintaan ainoana rehuna. jäkälää, heinää, ruisleipää,
ansaittava. On näytettävä, Poron ruokinta
Poron rakeet koostuvat Annoskokoa suurennetaan omenaa, naavaa ja koiettä pystyy huolehtimaan on hauskaa
hiilihydraattipitoisista
kahden viikon jälkeen noin vun kaarnaa. Se syö paljon
porosta.” Kari Nahkala kerainesosista lisäaineita ja sadasta grammasta yli kilon mieluummin välipalansa
too. Lappalaiset haluavat Porolle annetaan kuivassa ja hivenaineita unohtamatta. annokseen. Poron täytyy suoraan kädestä tai kupista,
porolle hyvän omistajan, viileässä varastossa säilytetSe on erinomainen vä- saada riittävästi vettä tai muttei maasta.
joka osaa ruokkia eläinys- tävää Poro-elo 2 plus raetta, kirehu porojen ruokintaan lunta nestetasapainon yl”Talutan poroa kotiymtävänsä oikein, jottei se joka on täydennysrehua. sopien sekä tarhaan säi- läpitämiseksi.
päristössä ja lähistöllä olevat
Se sisältää kaikki porolle
mene tukkoon.
lörehuna että maastoruoSeita itse tykkää märehtiä ihmiset hämmästyvät. He
tulevat silittämään poroa
sekä syöttämään sitä.” sanoo
poromies Kari Nahkala.

osat tarkoittavat Norjaa,
Ruotsia ja Suomea. Rumpujen kuvissa näkyy poroja,
lähin kirkko, kyläläisiä ja
muita maallisia symboleita.
Sen näköisellä rummulla ennustetaan tulevaa ja
selvitetään rumpukalvolla
hyppivällä metallisella tai
luisevalla arvalla, minne
porot kulkevat tai kenelle
tulee vieraaksi pappi.
Rummun kuvitettu ulNoitarumpujen kopuoli on julkinen puoli
yleisölle näytettäväksi. Rumkuvioilla
mun sisäpuoli on salattu,
on monia
mystinen puoli, joka on vain
merkityksiä
rumpua käyttävää noitaa
Noitarumpu valmistetaan varten. Salatulla puolelporon vatsanahasta. Se om- la saattaa olla kuvattuna
mellaan rumpukehikkoon apuhenkiä ja ripustettuja
narulla ja lopuksi maalataan voimaesineitä ja hengiltä
kolmitasoisen maailman saatuja lahjoja roikkumassa.
Rummun tekeminen on
symboleita.
Kolmitasoisen maailman vuosia kestävä prosessi.
Rummussa olevat kuvat
osat ovat Ylinen, Keskinen
jumalhahmoista
ja haltijoista
ja Alinen. Ylinen kuvastaa
ovat
toisiaan
muistuttavia
jumalten ja valoisten henkien maailmaa. Keskinen on piirrustuksia. Hahmon kämaallisen maailman henki- dessä oleva sädemäinen esine
nen puoli. Alinen kuvastaa voi olla arviolta kuusenoksa,
esi-isien, voimaeläinten ja poronsarvi tai jumalallinen,
tuonelan jumalien maailmaa. hehkuva säde.
Uusimmat rummut sisälLaura Markkinen
tävät henkimaailman kartan
sijasta arkielämän maisemia.
Kolmitasoisen maailman

Poroilla on nuorena sarvissansa kevyt karvapeite. Ne hankaavat sarviansa puita vasten, joten karvapeite irtoaa.
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Pitkä taival yrittäjyyttä

– Jari Mikkolan
Kultavieska 30 vuotta
Kultavieska on saavuttanut jo
kunnioitettavan iän yrityskentällä ja
sitä juhlittiin ansaitusti viime viikolla.
Pitkin viikkoa oli koru- ja kelloesittelyjä
sekä kahvitarjoilu kakun ja muiden
herkkujen kera. Juhlaviikon jälkeen kävin
haastattelemassa yrittäjää ja kävimme
läpi yrityksen taipaletta.
Kulta- ja kelloseppäala on
yksi perinteikkäisistä käsityöläisammatteista. Useat
työllistyvät koulutuksen
jälkeen yksityisyrittäjiksi ja
se onkin yleisin työllistymisen muoto alalla. Myös Jari
Mikkola työllisti itse itsensä
heti valmistumisensa jälkeen
ja on edelleen sillä tiellä. Jo
alusta lähtien toiminta on
ollut pääpiirteittäin samassa
laajuudessa ja liikepaikkaa yritys on muuttanut

Ylivieskassa vain kerran.
Vuoteen 2003 saakka tilat
sijaitsivat Valtakadulla, josta
tapahtui muutto nykyisiin
tiloihin. Välissä oli kuitenkin
lähes puolen vuoden tauko
toiminnasta, sillä uudet
liiketilat eivät valmistuneet
aikataulun mukaisesti.
Yrittäjän arki Ylivieskassa
ei ole juurikaan muuttunut vuosien saatossa. Heti
alusta saakka Kultavieska on tarjonnut kulta- ja

Apteekkarin kynästä
OIKEAA TIETOA
TERVEYDESTÄ
Apteekista kysytään usein, pitääkö jostakin kuultu
tai luettu tieto terveydestä paikkansa. Kun aloittelin apteekkiuraani, asiakkaat mainitsivat saaneensa
tietonsa esimerkiksi työkaverilta tai naapurilta. Nykyään asiakkaat aloittavat kysymyksensä useimmiten
”netissä oli että..”. Tiedon saatavuus on parantunut,
ja saatavilla olevan tiedon määrä on valtava. Nyt on
tiedon tulva kuitenkin tuonut uuden ongelman: Mistä
tietää, että tieto on luotettavaa? Mihin voi uskoa?
Epäileminen on paikallaan, sillä internet on vapaa
julkaisukanava, jonne voi helposti saada väärääkin
tietoa julki jos niin halutaan.
Lääkealaa valvova viranomainen FIMEA on julkaissut tarkistuslistan avuksi tiedon luotettavuuden
arvioimiseen. Ennen kuin uskot, katso kuka on
tekstin kirjoittaja. Onko hän terveydenhuollon ammattilainen? Ennen kuin uskot, mieti miksi teksti
on kirjoitettu. Onko kyse mielipidekirjoituksesta?
Ennen kuin uskot, mieti onko teksti sponsoroitua vai
onko suoraan kyse mainoksesta. Ennen kuin uskot,
mieti mihin väitteet perustuvat. Onko tieto tutkittua? Terveyteen liittyviä väitteitä perustellaan usein
yksittäistapauksilla, mikä saattaa luoda vääristyneen
kuvan kokonaisuudesta. Koko tarkistuslista löytyy
Fimean verkkosivuilta www.fimea.fi. Suosittelen
tutustumaan!

Jari Mikkolan tarkkuus on hioutunut huippuunsa yli 30
vuoden ammattimaisen työuran aikana.
kellosepän palveluita sekä
laajan valikoiman valmiita
myyntituotteita. Erikoisina
tilanteina Jarille tulee mieleen pari murtautumista entisiin liiketiloihin. Onneksi
siitä on kuitenkin aikaa
eikä samanlaisia ongelmia
nykyään ole ollut. Kello- ja
kultasepän ala on pitkälti
palvelutyötä ja siinä korostuvat hyvät asiakassuhteet ja
palvelualttius. Nykypäivänä
palvelu on vähentynyt hyvin
monilla aloilla mutta tällä
alalla se korostuu edelleen.
Vilma Mikkola on saanut koulutuksensa lisäksi arvokasta Jari Mikkolan tytär Vilma
oppia isältään.
Mikkola on vastikään valmistunut kellojen ja jalometallien erikoismyyjäksi
ja myös hänestä huokuu
luontainen palvelualttius.
Liikkeeseen astuessa tuntee
olevansa tervetullut ja se
onkin valttia alalla.
Vankan ammattitaidon
myötä Jarille tuodaan välillä
mitä kummallisempia esineitä korjattavaksi. Hänelle
ei ole ollenkaan tavatonta
korjata silmälasien sankoja
ja äskettäin hänelle tuotiin
Vuoteen 2003 saakka Kultavieska toimi Valtakatu 5:ssä

traktorin kierroslukumittari,
joka tarvitsi korjausta. Kätevänä ammattilaisena myös
tällaiset projektit hoituvat.
Harrastuksista puhuttaessa
hän mainitsee golffin ja
ulkoilun lisäksi harvinaisemman harrastuksen, nimittäin
urkujen soiton. Siihen ei
useastikaan törmää, mutta
Jari on harrastanut sitä jo
vuosikausia ja myös hänen
kotoaan löytyy kunnon urut.
Tulevaisuudesta kysyttäessä
puhe kääntyy yrityksen
jatkajan löytämiseen, mutta
onneksi sillä ei vielä ole
kiire vaikka mielellään hän
viettäisi enemmän aikaa
ensimmäisen lapsen lapsensa
kanssa.
Vieskan Viikko onnittelee vielä kerran pitkän linjan
yrittäjää ja toivottaa onnea
ja menestystä myös jatkossa. Juuri tällaisia palveluja
me tarvitsemme, suositaan
paikallista!
Kuvat Jari Mikkola ja
Iida Lesell.
Elina Kytökorpi

Valitettavan paljon löytyy esimerkkejä siitä, että
yleisesti hyväksytty lääketieteellinen tieto jostakin
syystä kiistetään. Rokotevastaisuus on pahimmillaan
kansanterveyttä uhkaava ongelma. Fluorin merkitys
hammasterveydessä kyseenalaistetaan. Uskomushoidoilla on jatkuvasti kysyntää, vaikka ne olisi jopa
vahingollisiksi osoitettu. Koululääketiede on ilmeisen
tylsää, kun mehevä huuhaa kiinnostaa enemmän.
Internetistä löytää myös asiallista tietoa. Osoitteessa
www.terveyskirjasto.fi on Lääkäriseura Duodecimin
julkaisema verkkosivusto, josta saa luotettavaa, riippumatonta (ei mainoksia) ja ajantasaista (päivityksiä
muutaman vuoden välein) tietoa terveydestä ja
sairauksista. Tässä Terveyskirjastossa on tuhansia
asiantuntijoiden laatimia artikkeleita, joiden sisältö on tarkoitettu tukemaan meitä kaikkia oman
terveytemme hoitamisessa ja antamaan perustietoa
sairauksista ja hoitoon hakeutumisesta. Suosittelen
lämpimästi tutustumaan Terveyskirjastoon, jos et
sitä vielä ole tehnyt. Muista kuitenkin, ettei luotettavankaan sivuston antama tieto ei ole tarkoitettu
korvaamaan terveydenhuollon ammattilaisen antamaa
henkilökohtaista neuvontaa. Voit tulla aina apteekkiin
kysymään lääkkeistäsi tai terveysasioista yleensä!
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki

10

Perjantai 10.3.2017

Kulttuuri

Kirjaston kirjavinkit

Piia Leino: Ruma kassa
Piia Leinon Ruma kassa
on erinomainen viihderomaani ihmisestä, joka etsii
epätoivoisesti muutosta
elämäänsä. Sariannan opinnot ovat jääneet kesken ja
hän on päätynyt ruokakaupan kassalle. Työpäivät
koostuvat asiakaspalvelussa
koetuista nöyryytyksistä ja
tappavasta tylsyydestä, ja
kotona odottaa vain kissa
ja televisio. Parempaa ei ole
luvassa, sillä Sarianna on niin
ruma ja keskinkertainen,
ettei maailmalla ole hänelle
käyttöä.
Kun Sariannalle tarjotaan
mahdollisuutta osallistua
tosi-tv-sarjaan nimeltä
Kaunottaret ja Hirviöt,
ei ole epäilystäkään siitä,
kumpaanko ryhmään häntä
ollaan värväämässä. Sarjan

taso ei päätä huimaa, siinä
joukko kauniita ja rumia naisia viedään paratiisisaarelle
selviytymään ja kilpailemaan
rahapalkinnosta. Luvassa on
ahtautumista liian pieniin
bikineihin, nöyryytystä,
pilkkaa, sietämättömän
juontajan höpötystä ja
täyttä sotaa kaunotarten
ja hirviöiden välillä.
Ruma kassa on armoton
kuvaus aikamme viihdekulttuurista, jossa mikään ei ole
liian irvokasta. Leino saa
lukijan miettimään, miksi
katsomme luokattoman
huonoja tv-ohjelmia ja
luemme tyhjänpäiväisten
julkkisten haastatteluita.
Kirja antaa vastauksia kysymykseen, jota tosi-tv-kulttuuria kauhistelevat ihmiset
ovat aina pohtineet: miksi

kukaan lähtee tuollaiseen
mukaan? Sarianna ei ole
tyhmä eikä edes halua
julkkikseksi. Hän on vain
ajautunut siihen pisteeseen,
ettei jaksa enää jatkaa samaa
rataa, vaan tarttuu mihin
tahansa mahdollisuuteen.
Muidenkin kilpailijoiden
taustat avautuvat, ja käy ilmi,
että syitä lähteä älyttömään
seikkailuun on yhtä monta
kuin lähtijöitäkin.
Kirjassa pohditaan paljon
rumuutta ja sitä, miten ulkonäkö vaikuttaa ihmisen
mahdollisuuksiin. Leino käsittelee aihetta oivaltavasti ja
yllättävän syvällisesti antaen
äänen myös kaunottarille,
joille ulkonäöstä on tullut
vielä suurempi rasite kuin
rumille. Jotkut eivät ole
koskaan riittävän kauniita,

eikä saavutetun kauneuden
säilyttäminen ole helppoa.
Juonensa ja helppolukuisuutensa ansiosta kirja
on silkkaa viihdettä, mutta
Leino ujuttaa taitavasti mukaan vakavampaa sisältöä.
Lopputulos on erittäin onnistunut ja saa ajattelemaan
ulkonäkökysymystä monelta
eri kantilta. Parasta kirjassa
on säälimätön huumori,
joka laittaa kauniit ja rumat
samalle viivalle. Kirja on
vapauttava lukukokemus
nuorille naisille ja kaikille,
joille tosi-tv:n suosio on
jäänyt mysteeriksi.
Maritta Similä

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

Maanantai 13.3: Iltaperhekahvila Joukahaisen päiväkodissa klo.17.30-19.Tarjolla pieni iltapala 1€/perhe.
Yhdistyksen kevätkokous klo 18.30 keskustan häggmannilla rautatiekatu 8. Esillä sääntömääräiset asiat ja
uuden hallituksen sekä puheenjohtajan valinta.
Keskiviikko 15.3: Perhekahvila nuorisotila sputnikissa
(virastokatu 6 B) klo 9.30-11.30. Luvassa on askartelua
ja tarjolla on runsas aamupala 2€/perhe
1.4 retki Kemin lumilinnaan ja Haaparantaan. Retki
järjestetään yhteistyössä Sievin Mll;n sekä Ylivieskan että
Sievin 4h:n kanssa.Lisätietoja retkestä ja sitovat ilmoittautumiset 23.3 menessä ylivieska@4h.fi tai sievi@4h.fi
Tervetuloa mukaan toimintaamme

Onnitteluja
Onnea J&N
vaaville!
T. Kauppakatu

Nimipäiväonnittelut
Ilkka-veljelle =)
Terveisin siskosi

Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa

Lukkarinkatu 1, www.facebook.com/tuokiotupa
puh 044 987 2895 ja 044 987 2896
Pe 10.3.
klo 9 Parturi tuvalla. Kysy vapaita aikoja.
klo 13 Perjantain Piristykset: levyraati (osall. omia
lempikappaleita - musiikki löytyy tuvalla)
Su 12.3.
klo 12 Pöytäpelejä pyhäpäivän ratoksi: Skippoa, aliasta.
Ti 14.3.
klo 10 Tuolijumppaa ja päälle skippoa
klo 12 Raatauspiiri suunnittelee loppukevättään: aiheita
ja ajankohtaa. Tule mukaan ideoimaan keskustelutuokioille sisältöä!
klo 13-15 Seniorineuvonta: Sairaanhoitajan vastaanotto
/ Ppky Kallio
Ke 15.3.
klo 13 Yhteislaulua, Juha ja Matti säestää
klo 18 Miesten porinailta
To 16.3.
klo 8-10 Kuntosalivuoromme Kotikartanossa (kyyti
tuvalta klo 8.30)
klo 13 Suomi 100 vuotta kuvin. Valokuvia Suomen
historian ajalta tähän päivään. Tervetuloa muistelemaan ja
keskustelemaan kuviin liittyvistä ajatuksista Järj. Centria
sosionomiopiskelijat.
Pe 17.3.
klo 13 ”Perjantain Piristykset”: Aivojumppaa ja keväisiä
säveliä
Tulossa:
ma 20.3. Netti-Klinikalla harjoitellaan pankkiasiaa
to 23.3. Mervin jalkahemmottelut klo 10-12.15 (varaa
aika tuvalta)
Tuokiotupa on auki ma-pe klo 9-16, la-su ja pyhät klo
11-16. Tervetuloa tuvalle!

Kantokylän maa- ja
kotitalousseura ry.
VUOSIKOKOUS ma 20.3.2017 klo 19.00 Kantokylän
kylätalolla. Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

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

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

2 kpl 3-vaihe jatkoroikka,
16A:n päillä. Kumikaapelit
5x2,5S. Kummankin pituus
50m. Hinta 120€/kpl. Puh.
050 323 0838

Seuraava
Vieskan Viikko
ilmestyy
perjantaina 17.3.
Varaathan paikkasi
ajoissa!
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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
10100 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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Kallio haluaa
vahvistaa vapaaehtoistoimintaa

KULMAJAZZien jazzviikko!

Joonas
Riippa
rummut

Ville
Herrala
basso

Mikko
Innanen
saksofonit

Suomen Jazzliiton kiertue, liput 15/12

Uutta maailmanmusiikkia Ranskasta

Sunnuntaina 12.3. klo 19

Perjantaina 17.3. klo 19

Kinokulma Oy,
Asemakatu 1, 86300 Oulainen
040 533 1945, www.kinokulma.fi

VAIHTOTORIPÄIVÄT
LA 18.3. klo 11-15, SU 19.3. klo 11-15
Nuorisotalo Sputnik 2022, Virastokatu 6B, Ylivieska
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O
Yhteistyössä Ylivieskan
kaupungin nuorisotoimen
sekä vapaaehtoisten
toimijoiden kanssa.

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

TUO TULLESSASI SINULLE TARPEETON JA
OTA MUKAASI SINULLE TARPEELLISTA.

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






Ota kuntavaalit haltuusi
Vieskan Viikossa!

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

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

– Made in Ylivieska –

Peruspalvelukuntayhtymä
Kallio yhdessä Alva-hankkeen kanssa järjestää infotilaisuuden vapaaehtoistyön
mahdollisuuksista 16.3.
klo 14-16 Akustiikassa.
Tilaisuudessa vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet
henkilöt ja yhdyshenkilöt
voivat kohdata ja keskustella vapaaehtoistyöhön
liittyvistä asioista. Haussa
on vapaaehtoisia henkilöitä
toimimaan ikäihmisten,
vammaisten henkilöiden
sekä perheiden tukemiseen.
Vapaaehtoiset voivat kuulua
johonkin järjestöön tai olla
niihin kuulumattomia kuntalaisia. Vapaaehtoistoiminta
ei korvaa ammattilaisten
työtä, mutta vapaaehtoinen
voi tarjota esimerkiksi puuttuvan omaisen, naapurin
tai ystävän antamaa tukea
ja turvaa sekä rikastuttaa
ihmisen arkea antamalla
aikaa, jakamalla yhteisiä
kiinnostuksen kohteita tai
tuomalla tuulahduksen kodin seinien ulkopuolelta.
Lisätietoja Anitta Anuntilta,
puh. 044-724 7629.

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

Sudokujen
ratkaisut
Helppo

Vaikea

KryptoNiitin
ratkaisu
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Seuraava Vieskan
Viikko ilmestyy
perjantaina 17.3.
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään
tiistaina 14.3.

