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Avaamme uudessa osoitteessa Citymarketin yhteydessä 3.4.
MUSTI JA MIRRI YLIVIESKA
Kauppakatu 8 • puh. 040 869 0048
Avoinna: ma–pe 10–18, la 10–15
Tarjoukset voimassa Ylivieskan Musti ja Mirri -myymälässä
29.3.2017 asti. Tarjouksiin ei voi yhdistää muita etuja.

YLIVIESKAN KULTTUURIKESKUS

AKUSTIIKKA

LA 18.3. klo 19
VOITTAJAT – ON THE ROAD

Robert Pettersson, Iikka Kivi, Matti Patronen ja Jape Grönroos.
Liput 27 € ja 22 € opiskelijat, eläkeläiset. Kahvila ja ravintola
palvelevat tuntia ennen tapahtumaa ja väliajalla.

SU 19.3. klo 15
YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON
BACH-KONSERTTI
Esiintymässä ovat musiikkiopiston opettajat ja oppilaat.
Tuotto Kirkkotalkoiden hyväksi. Konsertissa ei väliaikaa.
Liput 15 € ja lapset, opiskelijat, eläkeläiset 5 €.

PE 24.3. klo 19
SAMULI PUTRO - Musiikkia maaliskuussa
Liput 32 € / 30 € eläkeläiset, työttömät, opiskelijat.
Kahvila ja ravintola palvelevat tuntia ennen konserttia
ja väliajalla.

LA 25.3. klo 18
SUOMALAISEN ISKELMÄMUSIIKIN HELMIÄ
– Hyväntekeväisyyskonsertti
Leijonien Punainen Sulka -keräys

Ilkka Alasuutari, Simo-Pekka Kivioja, Arja Löytynoja,
Janne Nietula, Leila Poutiainen, Pekka Roiko, Noora Östberg,
Ylivieskan mieskuoro. Säestää YMK Band. Liput 20 €.
Kahvila ja ravintola palvelevat tuntia ennen konserttia ja
väliajalla.

SU 26.3. klo 15
KIRKKOTALKOOT-KONSERTTI

Jaska Mäkynen, Aki Hietala, NOORA & Nelostie-orkesteri.
Liput 20 €. Kahvila palvelee tuntia ennen konserttia ja väliajalla.
Lunasta lippusi Akustiikan lipunmyynnistä tai Lipputoimistosta
www.lipputoimisto.fi. Lipunmyynti avoinna ma–pe 12–19 ja
la 12–15, Koulukatu 2 B, p. 044 4294 545.

HIERONTAPALVELU JUHA K. PUDAS
KOULUTETTU HIEROJA/URHEILUHIEROJA

Morsiuspukuliike Birgitta

• Kauppakatu 8, Ylivieska
• Siltatie 6, Alavieska

Sivu 4

Iikka Kivi
Ylivieskassa

Ajanvaraukset 0440 684 418
Myös kotikäynnit! Tervetuloa!
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

Tässä
lehdessä mm.

Lions Club
lahjoitti

Sivu 6

Sivu 7

Sievin vapaaaikatoimi
Tuokiotupa

Sivu 8
Sivu 9

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
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 –

Päivyri

Ylivieskassa 17. maaliskuuta 2017
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Pääkirjoitus
Yhtenäiskoulu on sana joka
puhuttaa ihmisiä tällä hetkellä. Jokirannan koulun
eli muinaisen yläasteen
kapasiteetti alkaa olla lopussa ja sehän tietenkin
tietää joko laajennuksia
tai uuden rakentamista.
Tämän päivän sana taitaa
olla yhtenäiskoulu, eli paikka
jossa voi suorittaa koko
perusopetuksen eli nykyisen
ala- ja yläkoulun. Muualla
Suomessa tällalinen on
ollut jo pitkään normaalia,
Ylivieska lukeutuu niihin
harvoihin paikkoihin joissa
on yläkoulu vain yhdessä
paikassa suhteutettuna asukaslukuun. Silloin kun minä
olin kyseisessä paikassa, sen
nimi oli vielä yläaste.

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Nimipäivät
HHH

Viimeiset tilastoinnit yläkouluista ovat syksyltä 2015
jolloin niitä oli 266. Lestijärven Lestin yläkoulu
on pienin 32 oppilaalla ja
suurin Raision Vaisaaren
koulu 758 oppilasta. Ylivieskassa oppilaita on tällä
hetkellä suurin piirtein 560
ja koulun kapasiteetti on
noin 600 oppilasta. Uuden
yhtenäiskoulun rakentaminen tukisi kyllä kasvustrategiaa ja olisi pedagogisesti
parempi. Kustannukset puhuttavat luonnollisesti aina
ja tässäkin tapauksessa se
luonnollisesti tulee huomioida. Puhuttaessa uuden
rakentamisesta tulee ottaa
myös huomioon suuret infrastruktuurin rakentamisesta
aiheutuvat kustannukset.
Ne eivät ole mikään pieni
kustannus vaan puhutaan
miljoonaluokan menosta.
Onhan uusi aina uusi, mutta
ei se aina ratkaise kaikkea.
Varsinkin tällaisina talouden
aikoina. Hieman mietityttää myöskin että miten
pidettäisiin tasa-arvoisuus
koulutuksen suhteen? Ja
millä perusteella oppilaat valitaan yläkouluihin? Tuleeko
eriarvoistamista ja toisesta
eliittikoulu? Kateutta ja
eriarvoistamista? Kuinka
paljon tulee lisäkustannuksia

opettajien liikkumisesta?
Entä kaikki ei-lukuaineiden
välineiden kustannukset?
Vai pitääkö koululaisten
liikkua koulujen välillä?
Paljon kysymyksiä pohdittavaksi, kyllä päättävät
tahot varmastikin niihin
perehtyvät perusteellisesti
ennen päätöksiä.

tietääkseni. Asioilla on niin
monta puolta, ei ihme että
asia puhututtaa.
HHH

Uuden rakentamisesta puhuttaessa tulee aina mieleen
edesmennyt kirkkomme.
Kestää vuosikausia ennen
kuin meillä on uusi fyysinen
HHH
kirkkorakennus. Se on pitkä
aika. Vaikka sitä ei enää ole
Miksi ei puhuta Jokiran- konkreettisesti, sen henki
nan laajentamisesta sen elää eikä sen vaikuttava
enempää, sisäilmamittaukset näky koskaan poistu verksentään odotetaan. Joka kokalvoilta tai muistoista.
tapauksessa Jokirannan ja Talvi ja kylmä on kohta
eräiden alakoulujen laa- väistymässä, olisikohan mijennukset tulisivat koko- tenkään mahdollista järjestää
naisuudessaan rahallisesti kirkkotilaisuus kesäaikana
halvemmaksi. Ja siinä puhu- joka viikko? Onnistuisiko
taan kuitenkin miljoonasta, pystyttää jonkinlainen katos
ainakin. Jotenkin tuntuisi joka suojaisi esimerkiksi
luonnollisemmalta tehdä sateelta? Tai vaikkapa suuri
laajennusosa Jokirannan teltta kuten monissa kesäyhteyteen ja näin pidettäisiin tapahtumissa on? Tokihan
kokonaisuus yhdellä alueel- sellainen maksaa ellei sitten
la joka toisi synergiaetuja joku taho antaisi sen lahmonella tavalla. Toisaal- joituksena käyttöön.
ta on tiedossa että myös
Rannan ja Ojakylän koulut
HHH
ovat piripintaan täynnä.
Nämä molemmat sijaitsevat Helsingin Arabianrannassa
suhteellisen hyvällä etäisyy- on pystytetty vuosikymdessä Olmalasta joten siinä menen alussa telttakirkko
mielessä se palvelisi näitä. Helsingin ensimmäisen
Entä jos rakennettaisiin kirkon perustuksien päälle
Olmalaan uusi 200 oppilaan ja se on ollut sekä kesä- että
alakoulu? No sehän on ol- talvikäytössä, miksi siis ei
lutkin yhtenä vaihtoehtona Ylivieskaankin?

Mausteet ja yrtit tukemassa terveyttä
Monia kasveja ja yrttejä
suositellaan moneen vaivaan. Olen itse vuosien ajan
kokeillut mitä erikoisempia
kasveja ja tutustunut niiden
toimintoihin. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä,
että jokaisella kasvilla on
paikkansa, sekä ekosysteemissa, kuten ihmisenkin
toiminnassa, mutta eräät
kasvit ovat helppouden,
tunnistettavuuden sekä tutkimusten takia helpompia
suositella.
Kurkuma & Ashwagan-

da: Suomeksi sanottuna,
kurkuma on valtavan hyvä
ase tulehdusta vastaan, sillä
se laskee tulehdustasoja
koko kehossa. Se suojelee
kroonisilta sairauksilta, sillä
tulehdus on lähes kaikkien
länsimaisten sairauksien
takana. Kurkuma tehostaa
ruuansulatasta, koska se
kiihdyttää ruuansulatusentsyymien tomintaa (lipaasin,
amylaasin, trypsiinin ja
kymotrypsiinin määrää).
Kurkumalla on myös
anabolisia vaikutuksia,

mikä tekee siitä entistä
kiehtovamman. Kurkuma
voi osittain olla auttamassa
terveessä solujen uudistumisessa, mikä on äärimmäisen
tärkeää esim. mentaaliseen
hyvinvointiin ikääntyessä.
Kurkumasta on tulossa
kovaa vauhtia Alzheimerin tautiin hyvä työkalu,
sillä se pystyy ylittämään
aivoverinesteen, suojaamaan hapettumisstressiltä,
kulkeutumaan aivoihin asti
ja suojaamaan hermosoluja.
Myös Ashwagandalla

on hyvin samankaltaisia
ominaisuuksia kuin kurkumalla. Siksi käytän itse niitä
yleensä yhdessä. Ashwaganda (rohtokoiso) on erittäin
tunnettu adaptogeeni, joka
voi auttaa monessa tilanteessa tasapainottamaan kehon
toimintoja. Itse käytän kyseistä kasvia erityisesti siksi,
mitä se tekee stressitasoille.
Hyvinvoinnin
ammattilainen ja
ravintovalmentaja
Teemu Syrjälä

Perjantai 17.3. (vk 11): Kerttu, Kerttuli
Lauantai 18.3: Eetu, Edvard
Sunnuntai 19.3: Juuso, Josefiina, Joose, Jooseppi,
Joosef
3. paastonajan sunnuntai, Minna Canthin päivä,
tasa-arvon päivä, liputuspäivä
Maanantai 20.3. (vk 12): Aki, Kim, Kimi, Joakim,
Jooa, Jaakkima
Kevätpäiväntasaus
Tiistai 21.3: Pentti
Keskiviikko 22.3: Vihtori
Torstai 23.3: Akseli

Aurinko
Aurinko nousee klo 6:33 ja laskee klo 18:29.

Jokirannan keittiön ruokalista
Perjantai: Makkaravuoka, perunat, porkkana-suolakurkku-kiinankaalisalaatti
Maanantai: Kasvissosekeitto, kananmuna, pehmeä
leipä
Tiistai: Jauhelihaperunasosepata, pikkuporkkanat,
punajuuri
Keskiviikko: Kalapuikko, perunat, tartarkastike,
rapea tomaatti-kurkkusalaatti
Torstai: Lihakeitto, kasvispalat, sämpylä

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

Kuka mitä häh?
1. Mikä on ILO?
2. Millainen teko on delikti?
3. Missä sijaitsee Nissan-joki?
4. Mille maalle kuuluu Pääsiäissaari?
5. Mikä on halava?
6. Minkä aineen kemiallinen merkki on Bi?
7. Millainen lakko on ns. italialainen lakko?
8. Mikä on SI-järjestelmä?
9. Mistä Urin muinainen kaupunki on tunnettu?
10. Mitä tarkoittaa arkkivoltti?
Vastaukset sivulla 11

Löydät meidät
myös Facebookista
facebook.com/vieskanviikko

Kaikki näköislehdet
luettavissa ilmaiseksi
www.vieskanviikko.fi

Lyhyesti

Omega-keittiöt sai uudet yrittäjät
Omega-keittiöt sai helmikuun alussa uuden
omistajan Vesa Tepon ja
Tommi Hietalan omistamasta Omega-Kodit Oy:stä. Omega-Kodit Oy:n
tavoitteena on avata uusia
myymälöitä Etelä-Suomeen
ja investoida tuotantoon.
Yhtiön tavoittelee Ome-

ga-keittiöiden liikevaihdon
kolminkertaistamista 10
miljoonaan vuoteen 2020
mennessä.
Uuden omistajan taustalla on vahva toimialatuntemus sekä liiketoimintaosaaminen. Omega-Kodit
Oy:n toimitusjohtaja Vesa
Teppo toteaa ostetun liike-

toiminnan olevan hyvässä
kunnossa, mutta toimialalla
on tilaa myös uudenlaiselle
ajattelulle. Tuotantojohtaja
Tommi Hietalan mukaan
keittiö- ja kalusteliiketoiminta on perinteistä eikä
toimialalla ole tapahtunut
mainittavia uudistuksia
vuosikausiin.

Koivu ja tähti YTY-Teatterilla

Omega-keittiöt on ylivieskalainen yritys, jolla
on tuotantolaitokset Ylivieskassa ja myymälät 10
eri paikkakunnalla. Yhtiö
työllistää suoraan ja välillisesti 30 henkilöä.

Erätukku Oy hakeutui konkurssiin
Saneerausohjelman mukaisiin tulostavoitteisiin ei ole
päästy, joten Erätukku Oy
on tiistaina jättänyt konkurssihakemuksen Oulun
käräjäoikeuteen.
”Loppuvuoden ja talven ennakoitua huonompi
myynnin kehitys ja sen
seurauksena kumuloitu-

neet rahoitushaasteet veivät
liiketoiminnan jatkamisen
edellytykset, joten vaihtoehtoja ei jäänyt” toteaa yhtiön
toimitusjohtaja Markku
Lampela.
”Loppuunmyynti pyritään aloittamaan torstaina. Myös verkkokauppa
pyritään pitämään auki

mahdollisimman kauan.
Myymälöissä on hyvä valikoima laadukasta tavaraa,
joka myydään nyt loppuunmyynnissä pois.”
Erätukulla on verkkokaupan lisäksi 24 myymälää
ympäri Suomea. Myymälät
ja verkkokauppa ovat suljettuina tiistaina 14.3. klo

Viikon Blogi
Pistetään töpinäksi!
– Sanoista tekoihin

Törmään aika ajoin sanontaan;
”Tärkeintä ei ole päämäärä, vaan
itse matka”. Totta toisaalta, mutta ajamassani asiayhteydessä
koen voimakkaasti molempien
tärkeyden. Sekä matkalla, että
päämäärällä on suunnattoman
paljon merkitystä. Matka on eri
tahoille toivoa, valoa ja uusia
näköaloja tuova, pitkä, monivaiheinen prosessi. Se opettaa kaikkia
osapuolia monin eri tavoin, jotta
ymmärrämme päämäärämme
arvon ja merkityksen, sekä matkamme vaikutukset tuon päämäärän saavuttamiseksi. Hyvin
suunniteltu on puoliksi tehty.
Pienistä palasista rakentuu lopulta
suuri, kaunis ja kokonainen kuva.
Palapelin kokoajakin iloitsee
kokoamisvaiheesta, sen tuomista
haasteista ja onnistumisista, etapeista, kuin itse valmiista kuvasta.
Tämä on yksinkertainen esimerkki
siitä, miten olen alkanut yksin
rakentaa reunapaloista hahmotelmaa, luonut mielessäni visioita

kokonaisesta kuvasta Afrikassa,
miten voin rakentaa kansalaisilleensa parempaa huomista,
kestävän kehityksen periaatteilla.
Pienet onnistumiset ovat innostaneet minua jatkamaan kohti
yhä kokonaisempaa kuvaa ja
konkreetista toimintaa.
Välillä taivaspaloja etsiessäni
mieleeni nousee epätoivo katsella
oikeaa palaa pelkästään omilla
silmilläni. Useammat kädet ehtivät enemmän, useammat silmät
huomaavat enemmän. Verkostoituminen moninkertaistaa kaiken
hyvän. Innostus, ilo, voima, valo,
ideointi ja toiminta- sekä vaikutusmahdollisuudet. Esimerkiksi
koulututuksen alkuunlaittaminen
ja jatkon turvaaminen kehitysmaissa.
Tärkeimpänä kaiken perustalla
on se, että opastetaan ja mahdollistetaan kehitysmaiden kansalaisia,
ottamaan vastuuta itsestään ja
toimeentulostaan. Niin moni voisi
tässä asiassa tehdä yhteistyötä ja

12 alkaen ja keskiviikkona
15.3., mutta myymälät pyritään avaamaan ja konkurssiloppuunmyynti aloittamaan
torstaina klo 10.
Erätukun pesänhoitajaksi
on esitetty AA Lauri Ylipukkia Asianajotoimisto
Pro Juridica Oy:stä.

miten monin eri tavoin! Tämä
on paljon muutakin, kuin haaste.
Tämä on suuri mahdollisuus
meille kaikille!
Mistäkö puhun? KatjaKoon toiminnasta, tulevista suunnitelmista
ja yhteistyökuvioiden luomisesta,
sen tarjoamista mahdollisuuksista
eri osaamisalojen edustajille,
järjestöille ja sen hyödyistä ja
voimasta kotimaan yritysmaailman
turvaamisessa. Yhteistyön positiiviset tulokset alkavat näkymään
voimakkaammin kehitysmaissa,
niiden kulttuurissa ja väestössä.
Se näkyy jo työllistymisessä ja
kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa,
mitä näin ruohonjuuritasolta on
ehditty saada jo aikaiseksi.
Pienyrittäjänä haluan rohkaista
kaikkia toimimaan hyvien asioiden puolesta ja uskomaan omaan
tekemiseensä, sen voimaan ja
mahdollisuuteen vaikuttaa osana
suurempaa verkostoa. Suomalaisen
sisun saa rohkeasti tuoda myös
kaikkien nähtäville, niin täällä

YTY-Teatteri esittää viikonlopun ajan Suomi100- ja
YTY-Teatterin 40-vuotisjuhliensa kunniaksi kantaesityksen "Koivu ja tähti"-näytelmästä. Näytelmän
ensi-ilta on perjantaina klo 19. Viikonloppuna
esityksiä on vielä lauantaina ja sunnuntaina klo 15.
Näytelmän on ohjannut Sanna Finnilä, ja se esitetään
Elämystalo Artterissa.

Vaihtotoripäivät Sputnikissa
Perjantaina ja lauantaina klo 11-15 Nuorisotalo
Sputnikissa järjestetään vaihtotoripäivät, jonne
kuka tahansa voi tuoda ylimääräiseksi kertynyttä
ehjää tavaraa. Tarjolla on vaatteita, pieniä käyttöja koriste-esineitä, astioita sekä esimerkiksi pelejä
ja kirjoja, joita tarvitsevat voivat ottaa ilmaiseksi
mukaansa. Tavaroiden tuojien ei tarvitse itse jäädä
tarjoamaan tuotteitaan, vaan jäljelle jäävät tavarat
menevät hyväntekeväsyysjärjestöille. Tapahtuman
järjestävät Ylivieskan kaupungin nuorisotoimi sekä
vapaaehtoiset toimijat.

Olemattomia eläimiä kaupan
Poliisi varoittaa olemattomia eläimiä kauppaavista
nettihuijareista. Tietoon on tullut useita tapauksia,
joissa on kaupattu olemattomia lemmikkieläimiä, ja
niistä pyydetty etukäteismaksu. Yleensä rahat nostetaan käteisenä tililtä ja niitä on lähes mahdotonta
saada takaisin edes ulosoton kautta.

Katja Kokkoniemi on
Nivalassa asunut, Haapavedeltä
syntyisin oleva yrittäjä. Katja kirjoittaa
"Katjakoo ja pehmeä business" -blogia: katjakoo.fi
pienyrittäjien maailmassa, kuin
yritysmaailman suuremmissa
organisaatioissakin.
Peräänkuulutan myös rehellisiä, oikeudenmukaisia ja eettisiä
arvoja yritysmaailman ainoana
todellisena pitkälle kantavana
ohjenuorana ja toimintamallina.
Tällaisia arvoja itse ajan viimeiseen
asti ja toteutan tätä verkostoitumisessani, yrittäjän arjessani ja
se on yksinkertaisesti yritykseni
arvomaailmani perusta. Hyvä
poikii hyvää, metsä vastaa, niinkuin
sinne huudetaan ja sitkeys palkitaan. On aukeamassa uusia ovia,
joista minun ei tarvitse enää astua
yksin. Uusien ovien takaa avautuu
yhä taas uusia ovia. Löytämisen
ja onnistumisen ilo on valtava!
Haluan keskittyä positiiviseen
ja hyvään. Siihen mikä kantaa
eteenpäin ja voimaannuttaa. En
halua tuijottaa sulkeutuvaa ovea,
koska silloin voi jäädä avautuva ovi
huomaamatta. Se mihin keskityt,
vahvistuu. Kun keskityt hyvään,

se vahvistuu. Ja jokainen tietää,
miten tämä toimii toisinpäin.
Yhtenä tärkeimmistä seikoista
pidän sitä, että asioita viedään
eteenpäin, eikä vain palaveerata,
kartoiteta ja suunnitella. Tämä on
toki osa isoja prosesseja aina, ja
jotta nämä hienot toimintasuunnitelmat, kartoitukset ja visiot
saataisiin konkretiaksi ,tarvitaan
yhteistyötahoja ja viemään tietoa ja
taitoa Afrikkaan. Myös tekemään
täällä Suomessa niitä asioita,
jotka mahdollistavat molempiin
suuntiin toimivan kokonaisuuden.
Tarvitsemme ihmisiä tähän kaikkeen, jotka konkreettisesti ovat
paikanpäällä kartoittamassa ja
näyttämään todeksi, miten kääritään hihat ja aletaan hommiin.
Valtava kokonaisuus ei pyörähdä
käyntiin kerralla. Eikä niin ole
tarkoituskaan käydä.
 KatjaKoo
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Morsiuspukuliike Birgitta
jatkaa toimintaansa
Hyppelen parin lätäkön yli
kävellessäni Morsiuspukuliike Birgittaan. Kävellessäni
unelmoin häistä kuten varmaan moni muukin mennessään liikkeeseen, joka
on täynnä niitä satumaisia
mekkoja, joita vielä joskus pääsee kokeilemaan.
Olen niin häähullu, että
tämän jutun tekeminen
on yhtä juhlaa. Olenkin jo
puhunut monet kerrat, että
haluasin tehdä jutun tästä
hääliikkeestä ja vihdoin on
se päivä. Astun hymyillen
liikkeeseen ja nainen kahvikuppi kädessä toivottaa
minut tervetulleeksi. Hän
on Birgitta Palo, morsiuspukuliikkeen omistaja.

myös omia töitä kuten vaatteita, kunnes verhokaupan
tila myytiin. Silloin hän
siirtyi naapurikauppaan
töihin. Pikku hiljaa häneltä
alettiin kysellä hääpukuja,
jolloin Birgitalla syntyi
ajatus,olisiko tämä se hänen
juttunsa? Vähitellen hän alkoi vähentämään kankaiden
myyntiä ja ottamaan tilalle
hääpukuja. Ja sille matkalle
hän jäikin. Nyt liike on
toiminut 22 vuotta, joista
Ylivieskassa 12 vuotta.

Morsiuspukujen
sovitusta ja
uutta puhtia

Morsiuspukuliikkeen valikoimaan kuuluvat tietysti
Oikean ammatin itse morsiuspuvut, sulhasten
äärellä
puvut, kaasojen puvut ja
coctailmekot. Myynnissä on
Birgitta perusti morsiuspu- myös muita häihin liittyviä Birgitta esittelemässä valikoimaansa. Hän myös ompelee ja muokkaa pukuja sopiviksi.
kuliikkeen Nivalaan vuonna asusteita ja somisteita.
1995. Sitä ennen hän oli
Birgitta myös ompelee ja on oikea.”nainen hymyilee. ei välttämättä näe kaikkea eri nimellä. Kävin myös
töissä verhokaupassa, jossa muokkaa pukuja sopiviksi Pukua muokataan sen verran uutta. Auttaa kun tulee joku myynnin ammattitutkinnon
hän ompeli verhoja sekä kantajilleen. ”Ei ole mekkoa, kuin sitä pystytään, tilan- ulkopuolinen ja antaa uutta sekä yritysjohtamisen erihoiti niiden ohessa myös jota en saisi sopivaksi mor- teesta riippuen. ”Usein, jos intoa ja ideoita.” Birgitta koisammattitutkinnon. Ne
molemmat tukivat omaa
korjauspalvelua. Hän teki siamen päälle, kunhan koko puku sopii päälle, mutta ei toteaa.
mene kiinni ja väli takana
Nainen on suunnitellut liiketoimintaa ja antoivat
ei ole kovin iso, saamme vaikka mitä liikkeeseen puhtia jatkamiselle.
nyörityksellä hoidettua me- liittyen. ”Postia odotellessa”,
Seuraavaksi kyselen harkon kiinni. Näin unelmien hän sanoo.
rastuksia.Tähän nainen
mekko ei jää ostamatta.”
naurahtaa iloisesti. Hän on
Birgitta sanoo.
Moniharrastaja moniharrastaja. ”Jokainen
tarvitsee harrastuksia, että
Kiireiseen aikaa apulaisena toimii Tytti, joka tarpeen Seuraavaksi kyselen omis- jaksaa” tuumaa hiihdon,
tullen auttaa Birgittaa töissä. tajalta hänestä itsestään.
tanssin ja kuntosalin har”Etenkin lauantaisin on
”Olen kotoisin Reis- rastaja sekä kahden koiran
hyvä olla kaksi työntekijää.” järveltä. Nyt olen asunut omistaja.
Birgitta toteaa.
Myös matkustelu kuuluu
Ylivieskassa 9 vuotta.
Yrityksen jatkamiseen Opiskelin ammattikou- Birgitan intohimoihin. ”Tähän saikin tsemppiä Tytiltä. lussa ompelijaksi, nykyään män ammatin hyviin puoliin
Liikkeestä löytyy myös värikkäämpää valikoimaa.
”Kun on yksin yrittäjänä, sitä se koulutus on varmaan kuuluu, että pääsee käymään

erilaisilla häämessuilla.” hän
sanoo. Ensi kuussa edessä
ovat messut Saksassa.
Lopuksi nainen lähettää
ylivieskalaisille terveisensä.
”Käyttäkää erikoisliikkeitä Ylivieskan keskustassa,
että ne pysyvät pystyssä.
Keskustan yrittäjien liikkeistä saatte asiantuntevaa
ja henkilökohtaista palvelua
alan ammattilaisilta. On
paikkakunnan vahvuus, että
on erikoispalveluja.”
”Menkää naimisiin, panostakaa juhliin ja elämänne kohokohtiin.” nainen
naurahtaa hyväntahtoisesti.
Jonna Säily

Puuhkalan museossa kärysi nahka ja valmistui huikeita nahkakoruja
Oulu South Crea-hanke
järjesti yhteistyössä Ylivieskan kulttuuritoimen
kanssa Korupajan aikuisille.
Tapahtuma toteutettiin
Puuhkalan Kotiseutumuseossa 7.3. Paikan päällä
sai pikkurahalla kahvia ja
torttua sekä pikkusuolaista
ja mehua.
Oulu South Crea on
kulttuurituotannon ja luovien alojen aktivointihanke.
Hankkeen yhtenä osana

on järjestää taidetyöpajoja.
Niissä hyödynnetään taiteilijoita ja taideopiskelijoita
tai luovan alan yrittäjiä
kouluttajina.
Aikuisten korupajassa valmistettiin huikeita
nahkakoruja kolvia apuna
käyttäen. Kuumalla kolvilla
piirrettiin polttavan kärjen
avulla kuviot nahanpaloihin
käristämällä. Nahkapaskon
avulla rei'itettiin nahanpaloihin koristeita ja lukon

reikiä. Lopputuloksena valmistui huikeita nahkakoruja.
Lähes jokainen teki
enemmän kuin yhden korun.
Osallistujina touhusi iloisia
naisia ja lapsia. Kolme tuntia
luovaa työskentelyaikaa
hujahti nopeasti.
Laura Markkinen
Huikeita nahkakoruja
esittelypöydällä.
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Katugallup
Kierrätätkö? Jos kierrätät, mitä kierrätät?

Karoliina
Tornberg

Marianne
Heikkilä

Kierrätän paperit, pahvit, Kierrätän perusjutut. Mekartongit, lasit ja metallit. tallit, lasit, paperit, vaatteet
menevät kierrätyskonttiin
tai kirpputoripöydälleni
Juurakkoon.

Päivän sana
Perjantaina, 17.03.2017
Ps. 25:3
Ei kukaan, joka luottaa sinuun, jää vaille
apuasi. Vain luopiot joutuvat häpeään.

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.

Raimo Mäki

Paula Pylväs

Kaikki kierrätän, romut, lasit
ja sanomalehdet. Minulla on
150 metriä palautuspisteelle,
joka sijaitsee Niemelänkylän koululla. Prismaan
vien kaikki metalliromut.
Kaatopaikalle voi viedä
ilmatteeksi kaikki sähköjohdolliset esim. rälläkät.
Myös akut.

Kyllä kierrätän. Asun kerrostalossa, jossa kierrättäminen käy luonnostaan. On
paperinkeräyslaatikko myös
lasille ja metallille löytyvät
omat kierrätyslaatikkonsa.
Rikkinäiset kodinkoneet
ruukaan viedä Gigantin
tai Prisman kontille.
Melkein kaikki tulee
kierrätettyä.

Merja Marjakangas

Vaatteet kierrätän. En kierrätä varsinaisesti muuta.

Viikon nimi
Tässä julkaisemme viikottain esittelyn yhdestä viikon
nimistä, vuorossa tiistaina 21.3. juhlittava Pentti.
Kaikki Pentti-nimiset juhlivat nimipäiväänsä tiistaina
21.3. Heitä Suomessa on
tällä hetkellä 24 359. Alun
perin Pentti on kutsumamuoto latinalaisperäisestä
nimestä Benedictus, joka
merkitsee siunattua.
Katolisessa pyhimyskalenterissa sama päivä
on Benedictus Nursilaisen muistopäivä. Muotoon
Pentti on päästy ruotsalaisen
Bente-muodon välityksellä.
Nimipäiväkalenteriin
Pentti otettiin jo vuonna
1890. Se on todella suosittu
nimi Suomen itsenäistymi-

sen ja 1950-luvun puolen
välin välillä syntyneiden
suomalaismiesten keskuudessa. Erittäin suosittu se
oli etenkin 1930-luvulla,
jolloin se oli Suomen suosituin poikien ensimmäinen
nimi. Absoluuttisen määrän
perusteella Penttien yleisin
syntymävuosi oli kuitenkin
1946, jolloin sen nimen
sai 1815 lasta. Sen jälkeen
suosio on hiipunut, mutta
on ennustettu että Pentti
tulee olemaan suosittu nimi
jälleen 2020-luvulla.
Onneksi olkoon Pentti!

Nivalan mieslaulajien konsertti su 26.3. klo
18 Suvannon kappelissa, joht. Olena Mihailova, säestys Eeva Korhonen, puolet tuotosta
kirkkotalakoisiin.

Bach-konsertti
Ylivieskan kirkon hyväksi
Kirkkotalakoolaiset tempaisevat jälleen, kun Ylivieskan
kirkon palon vuosipäivä
lähestyy: tällä kertaa uuden
kirkon rakennustalkoisiin
liittyy joukko Ylivieskan
seudun ja myös Jokilaaksojen
musiikkiopiston opettajia ja
oppilaita konsertilla, joka
keskittyy Johann Sebastian
Bachin (1685–1750) musiikkiin. Bach-teemaa esittelevät eri-ikäiset soittajat
monenkokoisina yhtyeinä
ja soolonumeroin. Luvassa on monia tunnettuja
ja joitakin vähemmänkin

soitettuja Bachin teoksia
– ja muutama sellainenkin,
jotka jälkimaailma on ehkä
virheellisesti pannut hänen
nimiinsä.
Teemakonserttia pääsee
kuulemaan sunnuntaina
19.3. klo 15 kulttuurikeskus
Akustiikassa. Väliajattoman tilaisuuden kesto on
reilun tunnin ja lippujen
hinnat ovat 15 ja 5 euroa.
Ylivieskan seudun musiikkiopisto lahjoittaa osuutensa
tuotosta lyhentämättömänä
Ylivieskan uuden kirkon
rakennusrahastoon.

Yhteisvastuu 2017 torjuu
ihmiskauppaa
Suomessa vuoden 2017
yhteisvastuuvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja
yhteistyössä Pro-tukipiste
ry:n, Rikosuhripäivystyksen, Pakolaisneuvonta ry:n
ja Monika-Naiset liitto
ry:n kanssa. Keräysvaroin
kehitetään tukihenkilötoimintaa ja etsivää työtä,
vahvistetaan työntekijöiden osaamista tunnistaa
ja tavoittaa ihmiskaupan

uhreja, tarjotaan kriisiapua majoituksen, ruoan,
hygienian ja vaatetuksen
järjestämiseen, mahdollisuus
tulkin käyttöön sekä matalan
kynnyksen oikeudellista
neuvontaa.
Keräys jatkuu 1.5. asti.
Keräyslupa on voimassa
koko vuoden ajan, mutta aktiivisin keräyskausi
ajoittuu helmi-huhtikuulle.

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Iivar Mattias Pöyhönen, Toivo Pekka Petteri Repo,
Vilja Elena Marjakangas, Anton Matias Sakko, Leevi Olavi
Benjamin Perälä
Kuolleet: Raimo Rudolf Huhtelin 72 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
La 18.3. klo 18 Rauhanyhdistyksen talviseurat alkavat viikkomessulla Suvannon kappelissa, saarna Pekka Uljas, liturgi
Harri Hautala, klo 20 iltahartaus Rauhanyhdistyksellä, Pekka
Uljas.
Su 19.3. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Harri Hautala,
Eeva-Kaisa Laakko, Teija Siirtola, pyhäkoulu, kirkkokahvit; klo
11.30 Talviseurat jatkuvat Rauhanyhdistyksellä lounaalla sekä
klo 13 ja klo 18 Seuroilla, Pekka Uljas ja Harri Hautala; klo 14
ja 18 Seurat Siltalan seurahuoneella, Ari-Pekka Valtari; klo 15
Ylivieskan seudun musiikkiopiston Bach-konsertti Akustiikassa, liput 15/5 e kirkkotalakoiden hyväksi; klo 18 Siioninvirsiseurat Mariassa, Jouko S. Niemi ja Pirkko Huumonen.
Ma 20.3. klo 13 Näkö- ja liikuntavammaisten kerho Mariassa,
kerhovieraana Merja Viljamaa ja Marjatta Rajaniemi Ylivieskan
Martoista kertomassa martta-toiminnasta; klo 16 Virsikuoro Marian rippikoulusalissa; klo 18 Uusheräyksen seurat
Betaniassa, Matti Silvola; klo 18-20 Olkkari- ilta Nuorisotila
Vitiksessä, B-sisäänkäynti.
Ti 21.3. klo 9 Perhekerho Pietarissa; klo 12 Siionin Virsien
päiväveisuut Marian toimituskappelissa; klo 18 Kohtaamispaikka Suvannon kappelissa, Todistajana tässä ajassa, Tuisku
Winter, lapsille pyhäkoulu, järj. Keski-Pohjanmaan Ev Lut
Kansanlähetys; klo 18.30 Sanan ja Siionin kanteleen ilta Sirpa
ja Erkki Saarella, Rauhalantie 464, mukana Pasi Palmu ja
Samuel Korhonen, lähtö yhteiskyydeillä seurakuntakoti Marian
pihasta klo 18.
Ke 22.3. klo 7.30 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone
Lydiassa; klo 11.45 Ekavauvakerho Pietarissa; klo 13 Eläkeliiton kerho Mariassa; klo 13.30 Hartaus Sipilässä,Teija Siirtola,
Anne Sumela; klo 18 Raamattupiiri Suvannon kappelin
takkahuoneessa; Klo 19 Gospelkuoron harjoitukset Suvannon
kappelilla; klo 18.30 Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä,
seurapuhe klo 19 Kyösti Marjanen.
To 23.3. klo 9 Perhekerho Pietarissa; Klo 15.30 Eläkeliiton
kuoro Marian rippikoulusalissa; klo 17-18 Lapsikuoron harjoitukset rippikoulusalissa; klo 18-19.30 Raamattupiiri Marian
kahviossa, Pekka Lehto; Klo 18 Kirkkokuoron harjoitukset
Suvannon kappelilla; klo 18 Nuorisokuoron harjoitukset
rippikoulusalissa; klo 19 Raamatun luku- ja keskustelupiiri
Rauhanyhdistyksellä, Ismo Iso-Heiniemi.
Pe 24.3. 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.
DIAKONIA
Leivontapäivä pe 24.3. klo 10-15 toimitalo Pietarissa nuorisotila Vitiksessä. Leivomme sämpylöitä, leipää ja pullaa yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Tule mukaan talkoisiin! Lisätietoja ja
ilmoittautuminen Satu Similä 044-7118628.
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.
RIPPIKOULU
To 23.3. klo 18-19.30 RK5 ryhmän 8Action-ilta Vitiksessä.
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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Iikka Kivi – Kultainen Venla
Iikka Kivi on yksi niistä
muutamista harvoista
nykypäivän ylivieskalaisista jotka ovat niittäneet mainetta koko
Suomea myöten. Kun
hän voitti Naurun tasapaino –kilpailun vuonna
2014, myönnän että en
edes tiennyt hänen olevan ylivieskalainen. Sen
jälkeenkin hänen taustansa on jäänyt minulle
vähän pimentoon mutta
nyt ennen Akustiikan
lauantain 18.3. Voittajat
on the road -kiertueen
keikkaa sain tilaisuuden
haastatella häntä.
Vuoteen 2007 saakka
Ylivieskan Lundinkangas
oli se paikka, jossa Iikka
Kivi vietti aikaansa. Ympärillä asui myös muuta
sukua isovanhemmista
aina lähettyvillä asuviin
iso-iso-vanhempiin saakka. Alueella oli siis yhteisöllisyyden tuntua ja Iikan
kaveriporukka koostuikin
pääasiassa samalla perällä
asuneista. Alue on kyllä varmasti miellyttävä
paikka viettää lapsuus
ja nuoruus, löytyyhän
sieltä metsikön lisäksi
tilaa temmeltää. Myös
koulu löytyi lähes vastapäätä asuintaloa, tosin
Iikka myöntää että ihan
tahallaan hän meni joskus
sinne isänsä autokyydissä.
Myös huumorin kukka
Iikan ja kaveriporukan
sisällä alkoi kasvaa jo
nuoruuden maisemissa.
Pikkusisko Emmi sekä
kaverit Tomi ja Pauliina
olivat jo alkujaan mukana porukassa ja erilaiset
sketsit ja vitsit värittivät
heidän maailmaansa.
Yläasteella huumorin
merkitys vain korostui korostumistaan ja luokiossa
heillä oli jo erittäin tiivis
porukka, jonka pääasiallinen homma oli keksiä
vitsejä ja muuta haus-

mutta hänen onnekseen
hän pystyi puolustautumaan huumorilla.
Kiusaaminen jättää
aina haavoja tai vähintään
arpia. Vielä pari vuotta
sitten Iikka ei tuntenut
oloaan kotoisaksi käydessään Ylivieskassa. Viime
kesänä hän kuitenkin
vietti vähän pidemmän
ajanjakson Ylivieskassa
ja ehti käydä käveleskelemässä lapsuuden maisemissa ja miettiä sen ajan
tapahtumia. Tullessaan
hänellä oli ollut päällimmäisenä negatiiviset
muistot, kunnes tämän
ajanjakson läpikäymisen
jälkeen hän onnistui sisimmässään muuttamaan
ne positiivisiksi. Tänä päivänä hän on siis onneksi
sinut kotipaikkakuntansa
suhteen ja lisäksi myös alkuaikojen keikkajännistys
Ylivieskassa on mennyttä
ja hän pystyy esiintymään
vapautuneesti.

Yksin olo –
yksinäisyys, eri
ihmiselle eri asia

Iikka Kivi esiintyy Ylivieskasali Akustiikassa lauantaina. Kuva Vesa Tyni.

kuutta elämään. Päiviin
kuuluivat Alivaltiosihteerin kuuntelu sekä Kummelin, Studio Julmahuvin
sekä Pulkkinen -tyylisten
sketsiohjelmien katselu.
Näistä he kehittelivät
omia sketsejä ja huumori
oli läsnä kaikessa mitä
porukka teki. Onneksi
näistä ajoista on myös
konkreettisia muistoja
jäljellä, sillä Iikan jo sen
aikainen kaveri Jere lähetti

hänelle juuri joululahjaksi
vanhoista sketsipätkis- Kiusaaminen
tä tehdyn dvd:n. Niistä
nousi tuoreeseen muistiin Nämä kaikki tapahtumat
kuinka yhteenhitsautu- ovat saattaneet Iikan pa-

"Yksinäisyyden vähentämisen ei pitäisi
olla yksin yksinäisen hartioilla"
nut kaveriporukka oli.
Nyt myöhemmin Iikka
on löytänyt samanlaista
yhteenkuuluvuutta koomikkoporukoista.

himman yli, sillä monien
muiden tavoin myös hän
on ollut koulukiusattu.
Hän on ollut onnekas löytäessään samanhenkistä

porukkaa, jonka kautta
varmaankin he kaikki
ovat löytäneet tietynlaisen
ilon ja onnellisuuden,
huumorin kautta. Ilkka
kertookin, että hän koki,
että mikäli hän kertoo itse
itsestään vitsejä, niin ehkä
muut eivät ehdi häntä
kiusaamaan niillä asioilla.
Iikalla ei ollut monien
muiden tavoinen fyysisesti
mahdollista puolustaa
itseään kiusaamiselta,

Yksinäisyydestä ja yksin
olosta Iikalla on myös
paljon puhuttavaa. Ei
siksi että hän tuntisi itsensä yksinäiseksi, vaan
koska hän on ihminen
joka osaa asettua toisen
asemaan ja voi kuvitella
mitä se voi olla. Ajoittainen yksinäisyys on Iikalle
itselleen nykypäivänä ihan
oma valinta. Tai toisaalta
pitäisi ehkä puhua tässä
tapauksessa ennemminkin yksin olosta. Kaiken
keikkailun, ihmisvilinän
ja huomion vastapainoksi
Iikka nauttii luonnosta ja
hiljaisuudesta. Kuitenkin
kääntäessämme puheen
yksinäisyyden vähentämiseen Iikalla on hyviä
ja yksinkertaisia vinkkejä.
Yleisesti ottaen yksinäi-
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syyden vähentämisen ei
pitäisi olla yksin yksinäisen hartioilla. Kaikkien
olisi hyvä kutsua muita
mukaan juttuihin. Ei sen
tarvitse olla mitään erikoista, vaan se voi olla
jokin harrastustoiminta
tai muu puuhausporukka
joka yhdistää ihmisiä.
Esimerkkinä Iikka heittää
luonto- ja lintuharrastuksen, joka hänelle itselleen
on lähellä sydäntä. Niissä
porukoissa ei ole titteleiden kumartamista eikä
muutakaan röyhistelyä
vaan jokainen on omana
itsenään. Iikka uskoo
että mitä enemmän me
olemme porukassa sitä
paremmin meillä menee.
Iikka pyrkiikin omassa
elämässään kohtaamaan
ja jututtamaan erilaisia

ihmisiä ja pitää eräänä
vahvuutenaan sitä että
haluaa avartaa katsettaan
uuden kohtaamisella ja näin
ymmärtää elämää ja ihmisiä
paremmin. Hän myös uskoo
ihmisten väliseen yhteyteen
aidosti ja pyrkii pitämään dialogin auki molemmin puolin.
Iikan puheesta myös astii
että hän ymmärtää pienten
paikkakuntien epävarmuuden ja
pelon, onhan hän itse sellaisesta
lähtöisin. Hän ei yksinkertaista
asiaa, mutta toteaa että koska täällä
ei olla totuttu jatkuvaan muutokseen, sen yhtäkkinen kokeminen voi
tuntua pelottavalta ja ahdistavalta.
Hän toivoo kuitenkin ihmisten
muistavan että vihan syytäminen
ympäriinsä ei rakenna vaan aikuinen ihminen on
vastuussa omasta
käytöksestään.

paljon muuta
Kultainen Venla
Mukavan ja rempseän juttutuokion loppupuolella utelen Iikalta Venla-palkinnosta
Tänä vuonna komedia- ja sketsisarja
-kategoriassa Kultaisen Venlan voitti Noin
viikon uutiset, jonka käsikirjoittajatiimissä
Iikka työskentelee. Varsinkin viime vuonna
hän oli siinä tiiviisti, sillä joka viikko kaksi
päivää hän vietti Helsingin toimistolla sen
kirjoitushommmissa. Iikka itse ei ollut pokkaamassa palkintoa sillä työkeikka Kuopiossa
veti pidemmä korren. Iikka onkin tyyppinä
sellainen jonka ei ole tarvetta saada naamaansa
joka paikkaan. Hatun noston paikka ja luulenpa
ettei jää viimeiseksi, tsemppiä Iikka, oli hienoa
jututtaa täältä lähtöisin olevaa lahjakkuutta!
Loppuun kysyn Iikan terveiset alueemme
asukkaille. Myös tähän sanavalmiilla Iikalla
löytyy paljon sanottavaa, mutta lyhyesti sen
voisi kiteyttää seuraavasti: ”Vaikka ihmisillä
on selkeästi ankarat ajat ja maailmantilanne
on hankala, tekee hyvää porukalla välillä
istahtaa ja puhua vaikeista asioista ja nauraa
niille yhdessä. Ei se muuta maailmaa, mutta

Kuva Juha Säkkinen

-voittaja ja

sen kautta ehkä opimme
katsomaan asioita kepeämmin mielin.”
Lauantaina 18.3 Akustiikassa esiintyy neljä
erityyppistä koomikkoa,
joten varmasti löytyy kaikille sitä ominta huumoria. Kaksituntinen tiivis
show on suoraa puhetta ja
ilmaa puhdistetaan naurun kautta. Menkäähän
kaikki katsomaan Voittajat
on the road – Iikka Kivi,
Matti Patronen, Robert
Pettersson sekä juontajana Jape Grönroos. Iikka
ei takaa virallisesti että
shown myötä loppuillan
grillitappelut vähentyvät
oleellisesti, mutta viitteitä
siitä on! Mutta hei, eihän
täällä tapella!
Elina Kytökorpi

Lions Club Ylivieska/Huhmari
palvelee ja lahjoittaa
Lions Club Ylivieska/Huhmari täytti viime vuoden
lopulla kunnioitettavat 40
vuotta. Juhlavuoden kunniaksi klubi on päättänyt
lahjoittaa eri kohteisiin
yhteensä 10 500 euroa ja
tiedotustilaisuus avustuskohteista pidettiin Seurakuntakeskuksessa.
Lions Club tekee avustus- ja palvelutyötä pääasiassa omalle paikkakunnalle.
Useimmiten kohteena ovat
vanhukset, nuoret, vammaiset sekä muut avun tarpeessa
olevat. Heidän tekemäänsä
palvelutyöhön kuuluvat
muun muassa talkoo- ja
vapaaehtoistyö sisältäen
esimerkiksi sotaveteraanien
auttamista sekä piha- ja risusavottatöitä. Taloudelliset

avustukset mahdollistuvat varojen keräämisellä
erilaisilla tapahtumilla ja
tempauksilla. Lisäksi pitkäaikaisia varainkeruutapoja
ovat joulukalenteriarpajaiset
(yhteistyössä Partiolippukunta Viessojien kanssa)
sekä Kulttuurikeskus Akustiikan naulakkopalvelut
yhteistoiminnassa kahden
muun Ylivieskan Lions
Clubin kanssa.
Juhlavuotena Klubi halusi
erityisesti muistaa uuden
kirkon rakentamisrahastoa, johon he lahjoittivat
2000 euroa. Toisen suuren
yksittäisen avustuksen sai
Ylivieskan Seurakunnan
diakoniatyö, 1000 euroa.
Näitä vastaanottamassa
olivat kirkkoherra Timo

Määttä sekä johtava diakonityöntekijä Satu Similä.
Kiitospuheissa korostettiin
useiden vuosien hyvää yhteistyötä sekä sen jatkumista
edelleen yhteiseksi hyväksi.
Lisäksi lahjoituspäätöksen saivat Partiolippukunta
Viessojat (toiminta-avustus
2000 euroa, sisältää joulukalenteriarpojen myyntipalkkion, Tuokiotupa (toiminta-avustus 500 euroa),
4H-yhdistys (tarvittaessa
Myllykahvilan toiminnan
tuki 500 euroa), Nepalilaisen
Radnapuran silmäklinikka
500 euroa, oppilaitosten
stipendit yhteensä 1000
euroa. Näiden lisäksi muut Kirkkoherra Timo Määttä sekä kirkkoherra Timo Määttä ja diakoniatyöntekijät Satu
pienemmät kohteet yhteensä Similä, Sari Viitala ja Jaana Tuomi sekä Lions Club Ylivieska/Huhmarin puolesta
3000 euroa.
lahjoittajat Reino Junttila, Tapio Hanhineva, Mauno Autio ja Mauri Takalo-Kippola.
Kuva Jussi Leppälä.
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Sievin vapaa-aikatoimi
aktivoi kuntalaisia
Sievin vapaa-aikatoimi järjestää
aktiivisesti reissuja ja muita tapahtumia
monipuolisesti ympäri vuoden.
Nuorisotalo Miitillä on ohjattua
toimintaa arkisin viitenä päivänä
viikossa.
Talviloman starttasi lauantaina 4.3. ostosmatka
Kuopioon Matkukseen.
Matkalle osallistui yhteensä
40 henkilö Sievistä ja Nivalasta. Tunnelma oli iloinen
ja taisipa jokaiselle tarttua
jotain kotiin tuomista.
Tiistaina 7.3. oli perhereissu Duudsoniparkkiin
Seinäjoelle, tälle reissulla
osallistui 43 henkilöä Sievistä ja Nivalasta. Matkan
ja reissun järjesti Sievin
vapaa-aikatoimi, Sievin ja
Nivalan 4H-yhdistykset ja
Nivalan nuorisopalvelut.
Talvilomaviikolla oli
nuorisotalo Miitillä oh-

Vapaa-aikatoimi haluaa
järjestää monipuolisia tapahtumia ja toivoo palautetta,
jos joku idea on "susi", eikä
kiinnosta ketään. Myös
ideoita otetaan vastaan mitä
voisi järjestää."
Vapaa-aikatoimi on kuntalaisia varten. Vapaa-aikatoimella on vuodessa
tietyt määrärahat ja tämän
puitteissa järjestetään monipuolisesti ja edullisesti
tarjontaa, jotta kaikilla olisi
mahdollisuus osallistua. Osa
tapahtumista on ilmaisia
ja osasta kerätään maksu
kulujen kattamiseen.
Sievin 4H-yhdistys pi-

takaisin tultuaan käyvät
ilmoittamassa matkansa
pituuden. Lopuksi kaikki
hiihdetyt matkat lasketaan
yhteen, jotta nähdään onko
tavoite saavutettu.
Tänä vuonna järjestettävä
Muttilatu -tempaus juhlistaa
150-vuotiasta Sievin kuntaa.
Se järjestetään lauantaina
18.3. ja päivän hiihtotavoitteena on 1500 kilometriä.
Ilmoittautua voi kello 8.00

- 20.00. Urheilukeskuksesta
lähtevän ladun varrella olevissa tankkauspisteissä on
tarjolla mehua, näkkileipää
ja suolakurkkuja. Urheilukeskuksen latumestarit
tekevät ladun Louetille
saakka lumi- ja jäätilanteen
niin salliessa. Urheilukeskuksesta Louetille yltävän
ladun pituus on 14 km.
Kun lähtee vauhdikkaasti
vapaalla tyylillä suksimaan,

niin takaisin tullessa voi
tulla hissukseen tasatyöntöä
perinteiseen tyyliin hiihtäen,
hengitystä ja pulssia tasaten.
Reissuista ja muista ajankohtaisista tapahtumista
voi käydä lukemassa Sievin
vapaa-aikatoimen Facebook
-sivuilta.
Katja Jylkkä

Myös pallotykkiradalla käytiin.
jattua toimintaa päivittäin kello 10- 16 erilaisten
teemapäivien muodossa.
Naistenpäivänä oli tytöille
suunnattuja juttuja, kuten
kynsien laittoa. Oli myös
koirakaveriin tutustumista,
lautapelipäivänä sai tuoda
oman lautapelin ja koko
viikon kruunasi perjantaina herkuttelupäivä, jolloin
tehtiin pitsaa ja pirtelöä.
Marika Ahonniska, vapaa-aikatoimen ohjaaja
(nuoriso ja kulttuuri), kertoo: "Kiva, että ihmiset ovat
kiinnostuneita osallistumaan
reissuille ja tapahtumiin.

tää kerhoja muun muassa
nuorisotalo Miitillä. Kun
4H-yhdistys järjestää vapaa-aikatoimen kanssa yhdessä reissuja, vuorotellen on
ohjaaja mukana vähintään
toisesta toimijatahosta.
Niin Sievissä kuin Nivalassa nuoriso- ja kulttuurityötä tekevät ovat olleet
toimissaan vuoden päivät,
joten yhteistyö ja ideointi
on helppoa uusien toimijoiden kesken. Yhteistyötä
tehdään tarpeen mukaan
myös muiden alueen kuntien
ja kaupunkien toimijoiden
kesken riippuen siitä mitä on

suunnitteilla ja minne ollaan
menossa, toteaa Marika
Ahonniska, yhteistyöstä
kysyttäessä.
Hannu Kopola, vapaa-aikatoimen ohjaaja (liikunta),
on ideoinut Muttilatu –tempauksen joka järjestettiin
Muttimatka –tapahtuman
tilalle vuonna 2016. Tempaukseen sai osallistua kuka
tahansa ja tavoitteena oli
hiihtää 12 tunnin aikana
yhteensä 1000 kilometriä. Tempauksen idea on
se, että ilmoittautuneet
hiihtävät sen mittaisen
matkan kuin haluavat ja

Itse Duudsonitkin löytyivät paikalta. Tosin hieman vähäpuheisina pahvikuvina.
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Virtaa, välittämistä ja vertaistukea –

Tuokiotupa sykkii
lämpöä

MIETTEITÄ
LÄÄKEHOIDON
PÄIVÄSTÄ
Lehden ilmestyessä on lääkehoidon päivä juuri jäänyt taakse. Tämän teemapäivän vietto on aloitettu
vuonna 2012 silloisen ministeri Risikon aloitteesta.
Täytyy myöntää, että kuullessani ensi kerran asiasta
ihmettelin, miksi taas on keksitty uusi teemapäivä.
Ensimmäisen lääkehoidon päivän teema ”Tunne
lääkkeesi” on kuitenkin jatkuvasti ajankohtainen.
Meille apteekin ammattilaisille jokainen päivä on
lääkehoidon päivä emmekä me aina muista, että
meille selvät asiat voivat olla asiakkaillemme vieraampia. Lääkkeitä ja lääkehoitoja vastaan on yhä
ennakkoluuloja – jopa ylpeillään sillä, ettei tarvita
lääkkeitä eikä käytetä niitä, vaikka ne olisivat lääkärin
määräämiä.

Meillä on todellinen
helmi Ylivieskassa
josta muutkin kunnat
Suomessa voisivat
ottaa oppia. Tämä
helmi on ponnistettu
vapaaehtoisvoimin ja
toimikin pitkään sillä
pohjalla ennen kuin
sai hankerahoituksen
– onneksi. Tämä
”olohuone” huokuu
kodikkuutta ja
lämpöä, juuri sitä
mitä moni ihminen
kaipaa.
Olin halunnut vierailla
Tuokiotuvalla jo sen perustamisesta lähtien, sillä
se on kiinnostanut minua
konseptina heti kun siitä
kuulin pari vuotta sitten.
En kuitenkaan kuulu varsinaiseen kohderyhmään,
joten se on vain jäänyt. Nyt
kuitenkin lehden ansiosta
pääsin tutustumaan Tuokiotupaan ja se kyllä ylitti
odotukset.
Vierailun pääsin ajoittamaan päivään, jolloin
paikalla oli luennoimassa
ravinnosta ja terveydestä ravintoneuvoja Virpi Hoffrén
Tähtiterveydestä. Yritys

Paikalla oli moninainen joukko ravitsemuksesta kiinnostuneita, vasemmalta luennoitsija Virpi Hoffrén, Anja Mattila, Anna-Liisa Haapakoski, Anna-Liisa Aromaa, Paula
Häivälä, Sirkka Dag, Irma Joki-Erkkilä, Irene Visuri (tupaemäntä), Sievi Leskinen ja
Maija Häivälä.
sijaitsee Kokkolassa, mutta
Virpi tekee ravintoneuvontaa myös Ylivieskassa noin
kerran kuukaudessa. Reilun
tunnin aikana tuli tuhti
tietopaketti miten ravinnon
avulla voi vaikuttaa terveydentilaan ja hyvinvointiin.
Asioita käytiin läpi selkokieleisesti ja kaikki halukkaat
pääsivät keskustelemaan
ja kyselemään aiheesta.
Tunnin aikana puhuttiin
muun muassa lisäaineista,
gluteeniyliherkkyydestä,

lisäravinteista sekä stressin vaikutuksesta kehoon.
Lisäksi käytiin läpi myös
hieman tuntemattomampia
käsitteitä kuten tärkkelysintorelanssi ja fytokemikaalit.
Myös monia vinkkejä oman
ravitsemuksen parantamiseen tuli tilaisuuden aikana. Tunnelma oli erittäin
miellyttävä ja keskustelua
olisi riittänyt vaikka kuinka
pitkään. Ehkä tälle on jatkoa
luvassa.
Tuokiotuvalle pääsevät

myös liikuntarajoitteiset
vierailemaan, sillä etuovella
on ramppi ja sitä ennen
ovikello, jota soittamalla
tullaan avustamaan sisälle
pääsemisessä. Kulloinkin
voimassa oleva viikko-ohjelma löytyy Vieskan Viikon
järjestöpalstalta. Tuokiotupa
on todellakin matalan kynnyksen paikka, suosittelen
lämpimästi siellä käymistä!
Elina Kytökorpi

Avoimet työpaikat
Ylivieskassa
Arkkitehti, työterveyslääkäreitä, yleislääkäri,
puheterapeutti, sosiaalija terveysalan kouluttaja,
aluemyyntipäällikkö,
huoltoesimies, ensihoitaja, sairaanhoitaja-hoivayrittäjä, asiakas- ja
myyntineuvottelijoita,
myyntiedustajia, tutkimushaastattelija,
yrittäjä/myyjä/edustaja, kiinteistönvälittäjä,
sosiaaliohjaajan virka,
toimistosihteerin toimi,
kokki, parturi-kampaajia, kiinteistönhoidon kesätyöntekijöitä,

Apteekkarin kynästä

teknisen kiinteistön
ylläpidon kesätyöntekijöitä, ulkoaluetyöntekijä,
leipomotuotteiden myyjä,
marjamyyjä, myyjiä,
sisustusmyyjä, kassa/
myyjä kesätyö, kassamyyjä, kahvilamyyjä,
puhelinmyyjä, järjestyksenvalvoja, kirvesmies,
puutaloelementtien
valmistaja, rakennusalan
kesätyöntekijä, hitsaaja,
levyseppähitsaaja, koneistaja, särmääjiä, työstökoneenkäyttäjä, sähkö- ja
automaatio-osaaja, konepuuseppä, teollisuuden
kesätyöpaikkoja, pintakäsittelijä jauhemaalauslinjalle, tuotantotyönte-

kijöitä puuteollisuuteen,
kokoonpanijoita, levytyökeskuksen työntekijä ja
särmääjä, sähkökokoonpanija, yhdistelmäajoneuvon kuljettaja, iltasiivoojia, siivooja, lehdenjakaja,
erityisurakoitsija/yrittäjä,
yrittäjä.

Alavieskassa
Rakennusalan kesätyöntekijä, koneistaja, levykeskuksen käyttäjä, särmääjä,
teollisuuden kesätyöpaikkoja, pintakäsittelijä
jauhemaalauslinjalle,
kesätyöntekijöitä, erityisurakoitsija/yrittäjä.

Ilmoita yrityksesi kesätyöpaikoista Vieskan Viikossa!

Sievissä
Toimitusjohtaja, kiinteistönvälittäjä, kirvesmies,
puutaloelementtien
valmistaja, rakennusalan
kesätyöntekijä, LVI-asentaja, levyseppähitsaajia,
koneistaja, levytyökeskuksen käyttäjiä, särmääjiä, työstökoneenkäyttäjä,
koneenasentaja, raskaskoneasentaja/metsäkoneenkuljettaja, teollisuuden
kesätyöpaikkoja, jalkinetyöntekijä, pintakäsittelijä, kesätyöntekijöitä,
kokoonpanijoita, kaivinkoneenkuljettaja.

Lisätietoa työpaikoista
www.mol.fi

Lääke ei ole mikä tahansa tuote. Lääke on tarkoitettu
ehkäisemään ja parantamaan sairauksia ja hidastamaan
niiden etenemistä ja ehkäisemään niiden aiheuttamia komplikaatioita sekä lievittämään sairauden
aiheuttamia oireita. Kaikki nämä asiat arvioidaan,
kun lääkkeelle myönnetään myyntilupa. Lääkkeisiin
liittyvä sääntely ei ole holhousta, vaan turvallisuuden
varmistamista. Sääntelyn ansiosta oikein valittu ja
oikein toteutettu lääkehoito on lähtökohtaisesti
tehokasta ja turvallista sekä kustannustehokasta.
Vaikka lääkeneuvonta on ollut apteekkien lakisääteinen tehtävä jo vuosikymmeniä, silti toisinaan
tuntuu että lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon
ammattilaisten ajatukset ja asenteet eivät kohtaa.
Toki tämän voimme apteekissa kääntää eduksemme: työllämme on tarkoitus sekä tänään että vielä
huomennakin. Farmasian koulutuksessa opiskellaan
nykyään paljon viestintätaitoja ja käytännössäkin
harjoitellaan asiakkaan kohtaamista. Näin tulevat
farmaseutit ja proviisorit saavat hyvät valmiudet
jakaa tietoa lääkehoidoista ja käydä keskusteluja,
joissa motivoidaan ja sitoutetaan lääkehoitojen
toteuttamiseen.
Lääkehoidon päivää siis tarvitaan! Tämä lääkkeiden
käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen
teemapäivä muistuttaa meitä kaikkia vastuustamme.
Se muistuttaa meitä ammattilaisia neuvonnan ja hoitoon sitouttamisen tärkeydestä. Se muistuttaa myös
jokaisen vastuusta omasta terveydestään ja sairaudestaan. Usein elintavoilla voi ehkäistä sairauksia tai
hidastaa niiden etenemistä, mutta aina sairauksia tulee
meidän jokaisen osaksi. Hanki tietoa sairaudestasi!
Hanki tietoa hoidoistasi! Hanki tietoa lääkkeistäsi!
Viikko sitten kirjoitin, miten internetistä voi saada
asiallista ja oikeaa tietoa. Viime kädessä arvioit itse
saamiesi tietojen merkityksen omalla kohdallasi, ja
siinä me terveydenhuollon ammattilaiset haluamme
olla mukana auttamassa.
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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Kulttuuri
Lenita Airiston Elämäni ja isänmaani on
suuri kirja Suomesta ja Suomen Neidosta
Lenita Airisto on harvinaisuus, menestystarina. Aivan
kuten hänen arvostamansa isänmaa, 100-vuotias
Suomi, joka selvisi kohtalonhetkistään puolustusvoimien ja Lotta Svärd
-järjestön ansiosta, kasvoi
hyvinvointivaltioksi ja elää
nyt globalisaation myllerrystä. Naistenpäivänä 8.3.
julkaistava omaelämäkerta
Elämäni ja isänmaani on
ainutlaatuinen kuvaus Suomen historiasta sekä Lenita
Airiston hämmästyttävän
elämän käännekohdista,
valinnoista ja ihmisistä.
Kirjassaan Airisto peilaa elämäänsä Suomen ja
maailman muutoksiin. Itsenäistynyt Suomi tarjosi
innostavat mahdollisuudet
hänen vanhemmilleen, ja
rintamamiehet ja -naiset
puolestaan varmistivat Suo-

jolla kerättiin varoja sotainvalidien kuntoutukseen.
Voiton myötä hän osallistui myös Miss Universum
-kisaan USA:ssa ja aloitti
uransa, joka on vienyt hänet
kaikkialle maailmaan ja
tutustuttanut mitä mielenkiintoisimpiin talouden ja
yhteiskunnan verkostoihin
ja kehityskulkuihin.
Elämäni ja isänmaani
kertoo itsenäisen Suomen
taipaleesta sekä Lenita
men itsenäisyyden sekä Airiston uskomattomasta
mahdollistivat Lenita Airis- elämästä. Mukana on niin
ton häikäisevän uran, jonka Suomea puolustaneita ja
aikana hän on toiminut rakentaneita suurmiehiä
muun muassa yrittäjänä, ja -naisia kuin suuria rakmallina, tv-journalistina, kauksiakin. Kirja sisältää
tietokirjailijana ja medi- runsaasti ennen julkaisemaavaikuttajana.
tonta kuvamateriaalia, ja se
Airisto nousi julkisuuteen on omistettu Suomen puovuonna 1954 Sotainvalidien lustusvoimille sekä talvi- ja
veljesliiton järjestämässä jatkosodan rintamamiehille
Suomen Neito -kilpailussa, ja -naisille, lotille.

Mikael Bergstrandin uutuusromaani on
hykerryttävä tarina kulttuurien törmäämisestä
Omenalaakson guru on malmöläisen Mikael Bergstrandin Intia-sarjan itsenäinen
päätösosa. Keski-ikäisestä
ruotsalaismiehestä Göran Borgista kertovassa
trilogiassa ovat aiemmin
ilmestyneet Delhin kauneimmat kädet sekä Sumua Darjeelingissa – ja
teetä. Lämminhenkisestä
huumoristaan tunnetun
romaanisarjan keskiössä
ovat erot ruotsalaisen ja
intialaisen kulttuurin välillä
sekä ystävyys, joka yhdistää
ihmiset rajoista välittämättä.
Göran Borg ja hänen
entinen terapeuttinsa Karin
Brunell Torstensson ovat
seurustelleet lähes vuoden,
mutta nyt parisuhteessa on
ongelmia. Karin syyttää
Görania sitoutumiskammoiseksi, eikä Göranin yllättävä
pakomatka hänen kaikkein

vän talonvahtina. Göran ja
Yogi suuntaavat viettämään
kesää Pomonalaaksoon, jossa
kaunopuheisesta ja suurisydämisestä Yogista tulee
nopeasti kaikkien suosikki.
Aivan kaikki naapurustossa
eivät kuitenkaan arvosta
ulkomaalaista vierailijaa…
Omenalaakson guru on
romaani ruotsalaisista ja
intialaisista omituisuuksista, itsensä etsimisestä,
kulttuurirajat ylittävästä
parhaimman intialaisystä- ystävyydestä ja kyvystä ravänsä Yogin häihin varsi- kastaa sekä itseä että muita.
naisesti auta asiaa. Göran Bergstrandin lämminhenon myös työtön, rahaton ja kinen huumori valloittaa
vähän masentunut. Alko- jälleen lukijat.
holikin tuntuu maistuvan.
Mikael Bergstrand on
Onneksi ikuinen opti- malmöläinen toimittaja ja
misti Yogi saapuu yllättäen kirjailija. Hän on työskenRuotsiin edistämään teks- nellyt pitkään Sydsvenstiilinvientibisneksiään. Ja kan-lehdessä ja vuosien ajan
Göran saa töitä – vaikkakin hänen toimipaikkanaan oli
vain äitinsä uuden miesystä- New Delhi.

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
Ma 20.3 perhekahvila Joukahaisen päiväkodissa klo
17.30-19.00. Kahvilan käytössä mm. liikuntasali. Iltapalaa tarjolla 1e/perhe.
Facebook: MLL iltaperhekahvila Ylivieska
Ke 22.3 perhekahvila Sputnikissa avoinna 9.30-11.30.
Hammashoitaja on menossa mukana. Aamupala/kevyt
lounas tarjolla 2e/perhe
Facebook: MLL perhekahvila Ylivieska
To 23.3 Yhdessä lapsen kanssa-kerhoilta Rannan koululla klo 18.00-19.30. Kerhoilta on tarkoitettu 3-12
vuotiaille lapsille, jonne tullaan yhdessä isän, papan tai
esim. kummisedän kanssa. Kerho on maksuton.
Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Ylivieskan Latu
Avantouintia Kekalla (Isokankaan metsätie 232). Saunat lämpimänä sunnuntaisin klo 12-17. Saunamaksu
yli 16-vuotialta 3€. Tervetuloa nauttimaan talviuinnin
riemuista. Ylivieskan Latu, Niemelänkylän Kyläyhdistys
ja Ylivieskan nuorisotoimi.

OAJ:n Ylivieskan paikallisyhdistys,
Ylivieskan seudun kansalaisopisto
OAJ:n Ylivieskan paikallisyhdistys ja Ylivieskan seudun kansalaisopisto järjestävät kuntavaaleihin liittyvän
VAALIPANEELIN torstaina 23.3 klo 17.30 Ylivieskassa
Rannan koulun salissa. Paneelin aiheina ovat koulutus- ja
sivistysasiat. Tilaisuuden osallistujien kesken arvotaan
Ravintola Pikkuvelin illalliskortti kahdelle.

Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa
Lukkarinkatu 1, www.facebook.com/tuokiotupa
puh 044 987 2895 ja 044 987 2896
Pe 17.3.
klo 13 Perjantain Piristykset: tänään aivojumppaa ja
keväisiä säveliä
Su 19.3.
klo 12 Pöytäpelejä pyhäpäivän ratoksi: Skippoa, aliasta.
klo 16 Vapaaehtoisten kk-kahvit tuvalla
Ma 20.3.
klo 10 Senioreiden Netti-Klinikka ( Jaana opastaa).
Aihe: pankkipalvelu. Yhteinen osuus klo 10 ja halutessa
henkilökohtaista ohjausta.
Ti 21.3.
klo 10 Tuolijumppaa ja päälle skippoa
klo 12 "Paina puuta" -tuokiossa jutellaan tänään ruoasta
- omia kokemuksia ja muistojakin. HUOM! aika
(Keskustelu- ja käsityötuokio on yhdistetty ja "Paina puuta"
kokoontuu nyt joka tiistai. Voit ottaa oman työn mukaan.)
Ke 22.3.
klo 13 Yhteislaulua, Juha ja Matti säestää
klo 18 Miesten porinailta
To 23.3.
klo 8-10 Kuntosalivuoromme Kotikartanossa (kyyti tuvalta
klo 8.30)
klo 10-11 Mervin jalkahemmottelut (oma vati ja pyyhe
mukaan).
Pe 24.3.
klo 13 ”Perjantain Piristykset”: musavisa
Ma 27.3.
klo 8 Lähtö kevätmatkalle Kemin LumiLinnaan. Paluu
klo 19. Kysy vapaita paikkoja.
HUOM! Kotikartanon vierailu peruttu tänään.
Tuokiotupa on auki ma-pe klo 9-16, la-su ja pyhät klo
11-16. Tervetuloa tuvalle!

Niemelän
Kylänäyttelijät Ry.
Niemelän Kylänäyttelijät Ry:n sääntömääräinen vuosikokous 24.3. Klo. 18.30 kesäteatterilla.

Keskusta
Keskustan Ylivieskan paikallisyhdistyksen sääntömääräinen Vuosikokous pidetään maanantaina 20.3.2017
klo 19.00 Keskustan toimistolla, Juurikoskenkatu 6.
Tervetuloa jäsenet!

YVoLi/Kilta
Vuosikokous ke 22.3.2017 klo 18:00
Ravintola Lounatuulessa, Tulolantie 23.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!				Johtokunta

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

Vuokrattavana

Muutama, uusi pitkäkarv.
(10-20cm) lampaantalja
(eri värisiä). Taljan koko
80 x 110 cm. 0400587983
Alavieska.

Puoli-integr. as.auto Fiat
LMC Ti 692. Vuokataan
touko-elok. 650,-/800,- per
viikko. Seurat ja juh. varattu.
0400587983/Alavieska.

Koivurankaa ja kattopeltiä. Tarjotaan vuokralle kerrosPuh. 050 4118 780.
talokolmio, 2 krs Katajaojankadulla. Siisti ja remontoitu
koti. Vuokra 690 € +sähkö
+vesi. Vapaa 1.4 alk. Myös
myyntimahdollisuus. Kysy
lisää puh. 0500 5000 726.

Perjantai 17.3.2017
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Vapaa-aika
Sudoku

KryptoNiitti

Helppo
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dastetaan noudattamalla
annettuja määräyksiä äärimmäisen tarkasti.
8. Kansainvälinen mittajärjestelmä.
9. Aabrahamin synnyinkaupunki.
10. Kaariaukkoa klassisessa
arkkitehtuurissa.
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Ristikoiden vastaukset takasivulla
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15=
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16=
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17=
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18=
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Märkä juttu

1. Kansainvälinen työjärjestö.
2. Oikeudenvastainen.
3. Lounais-Ruotsissa.
4. Chilelle.
5. Koko maassa yleinen
pajulaji.
6. Vismutin.
7. Lakko, jossa töitä hi-
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Yhteystiedot
Postiosoite:

Etusivu
Sisäsivut
Takasivu

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

Puhelin:

040 5300 600 (klo 10-17)

Järjestöpalsta

20 €/kerta tai 120 €/vuosi.

Sähköposti:

toimitus@vieskanviikko.fi

Rivi-ilmoitukset Ilmaiset yksityishenkilöille

Materiaalin
toimitus:

Marko Virkkula
ilmoitukset@vieskanviikko.fi

Internet:

www.vieskanviikko.fi

Päätoimittaja:

Sitoutumaton kaupunkilehti
Ilmestyy perjantaisin

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

Tekniset tiedot
Jakelu:
Painos:
Painopaikka

Posti
10100 kpl
I-Print Oy, Seinäjoki

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

Lehti ei vastaa tilaamatta lähetetyn aineiston säilyttämisestä eikä palauttamisesta. Lehden vastuu ilmoituksessa
mahdollisesti olleesta virheestä rajoittuu ilmoitushintaan.
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KISSANHIEKAT

20€

Biokat’s ja
Klumpe

KISSANRUOAT
ALE

-20%

/3 KPL
(3x10 kg)

Ruoat myös linnuille, kaneille,
jyrsijöille, akvaariokaloille...
Tervetuloa tutustumaan kasvavaan
valikoimaamme!

(Ei 10 kg säkit)

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

VAIHTOTORIPÄIVÄT

MAAN:

TULE KOKEILE

SAUNAJOOGAA
LIIKUNTAKESKUKSEN TAKKAHUONEESSA
MA 27.3.2017 klo 17, 18 ja 19
MA 10.4.2017 klo 18 ja 19
KE 12.4.2017 klo 18 ja 19
Hinta 5€/kerta/hlö

Ota mukaan pyyhe ja
juomapullo.
Vaatetukseksi käyvät
esim. shortsit ja toppi
tai uima-asu

(Saunajoogaa myös
liikunnan yössä pe 21.4.)

Ilmoittaudu
puh. 044 4294 472

Tervetuloa!

Ohjaajana
Soile Törmälä

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

Varsin Vieskalainen
vaihtoehto.

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

36

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

Sudokujen
ratkaisut
Helppo

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






Vaikea

Vaiana (3D) La 18.3. klo 13.30

Kaunotar ja hirviö (3D) 18.3. ja 19.3. klo 16

Manchester by The Sea la 18.3. klo 19

Silence su 19.3. klo 19

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

PILLISET,
SELLOSE
T JA
MUUT SIS
UKKAAT
SOITTIME
T
Soitinesittely
konsertti
Kulttuurikesk
us Akustiikass
a
ke 22.3. klo 18
.00

Ylivieskan seu

dun Musiikkio

pisto

Seuraava Vieskan Viikko
ilmestyy perjantaina 24.3.
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 21.3.

KryptoNiitin
ratkaisu
•••••••ALAVA•TIE
••••••JR•H•••U••
••••••APINA•HOE•
••••••EE•E•KILTA
SALLIA•UTU•U•I••
Y•U•K•OTOS•J••••
PUMMI•RU••KEITTO
R•I•RISA••O••U••
ETANOLI•LAHO•PÄÄ
S•U•U•••Ä•U••A•M
SÄRÖTÖN•H••••••P
I•A•A•USEA•IHO•Ä
••••••P•S•V•A••R
PULA••P••LASIOVI
••A•APILA•JI••I•
VESURI•••VALINTA
A•K•V••H•EAO•AK•
KUURA•HIUS•TILAT
IRROTA•O•SÄE•LA•
O•I•A•TAPA••TINA

