Kaupunkilehti

Jaetaan
Ylivieskan,
Alavieskan ja
Sievin jokaiseen
talouteen

Perjantai 7.4.2017

APTEEKKI
KESKELLÄ KAUPUNKIA
PALVELEE JOKA PÄIVÄ
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Tarjou

ERÄ KISSANHIEKKOJA
/10 kg
Tarjoukset 18.-22.4.

5€

MARKKU MYNTTI KY
Kaikki maanrakennustyöt
AMMATTITAIDOLLA

Fysioterapia, hieronta,
lymfa- ja vyöhyketerapia.

• Rakennusten pohjatyöt • Hiekat • Sorat
• Murskeet • Ruokamulta • Kallion ja kivien louhinta

Närhitie 2, Ylivieska.
Ajanvaraus 044 4794 707

040 7761 871, 0400 905 227

Kissanvessat, kiipeilytelineet,
jyrsijä- ja akvaariotuotteet
Flexi-taluttimet, pedit, ruokakupit

ALE

-25%

ARIONtutustumistarjous
KOIRANRUOAT

ALE

-20%

OSTAMME JA NOUDAMME

Meiltä nyt myös
kotimainen
hamppukuivike
sekä koppikuitu
koirankoppiin

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

Ei gluteenia, ei maissia, ei
vehnää. Runsaasti lihaa.

0400 534 406 Tero
Takuuvaraosat 040 484 9255

-25%

Metalliromun osto

Purkaamo AUTO-OSIX OY

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

Tässä
lehdessä mm.

Kirkon
mallinnus

www.auto-osix.fi

69
sairastunutta
Sivu 3

Sivu 3

Jarkko Ahola
Ylivieskaan

Sivu 8

YLIVIESKAN KULTTUURIKESKUS

TO 20.4. klo 19
VESTERINEN YHTYEINEEN
Liput ennakko 20 € ja 22 € ovelta. Kahvila
ja ravintola palvelevat tuntia ennen konserttia ja väliajalla.
PE 21.4. klo 19 ILTA ELOKUVAMUSIIKIN PARISSA
Sykähdyttävä laulajatar Sini Spoof vie
kuulijansa aikamatkalle elokuvien, musikaalien ja klassikkohittien maailmaan yhdessä pianisti Jouko Kantolan ja Lauluyhtye
Kuutaman kanssa. Liput 10 €, lapset 5 €.
Kahvila ja ravintola palvelevat tuntia ennen konserttia ja väliajalla.
LA 22.4. klo 19 SUOMI 100
ISKELMIÄ ITSENÄISYYTEMME
AJALTA
Ylivieskan karaokekerho. Liput 15 €. Kahvila ja
ravintola palvelevat tuntia ennen konserttia ja väliajalla.
Lunasta lippusi Akustiikan lipunmyynnistä
tai Lipputoimistosta www.lipputoimisto.fi.
Lipunmyynti avoinna ma–pe 12–19, la 12–15
ja tuntia ennen tapahtumaa, Koulukatu 2 B,
p. 044 4294 545.

Aikamatkalle
Akustiikkaan

Sivu 9

Sivu 10

te-palvelut.fi

AKUSTIIKKA

TO 13.4. klo 19
ALBATROSSI JA HEISKANEN
Junnu Vainion lauluihin perustuvan, Jukka
Virtasen kirjoittaman musiikkikomedian
esittää legendaarinen Teatteri Eurooppa
Neljä. Liput 20 €/18 € eläkeläiset, opiskelijat, työttömät, ryhmät väh. 10 henk. Liput
14 €. Kahvila ja ravintola palvelevat tuntia
ennen esitystä ja väliajalla.

Tuokiotuvalle
taksikyyditys

Tule päivittämään osaamistasi
Ylivieskassa alkavia koulutuksia:
Digitalisaatiolla kilpailukykyä KEKO-koulutus
(671991) 2.5.–25.10.17. Haku päättyy 17.4.
Infotilaisuus: 12.4. klo 13.30
Rakennustuoteteollisuuden täydennyskoulutus
(672090) 11.5.–29.9.17. Haku päättyy 25.4.
Infotilaisuus: 18.4. klo 15.00
Suunnittelu- ja tuotanto-osaamisen kehittäminen
(668955) 26.4.–30.10.17. Jatkuva haku.
Koulutuksiin kuuluu työssäoppimista.
Yrityksille tarjolla tekijöitä!
Kouluttajan lisätiedot: Koulutuspäällikkö Paula Oja
p. 044 449 2721, paula.oja@centria.fi
www.centria.fi/koulutuskalenteri >> työvoimakoulutus
TE-palvelujen lisätiedot: Koulutusneuvonta
p. 0295 020 702, facebook.com/koulutusneuvonta
www.te-palvelut.fi/koulutushaku

Työvoimakoulutus
Centria-ammattikorkeakoulu
Centria tutkimus ja kehitys
Vierimaantie 7, Ylivieska
www.centria.fi/koulutuskalenteri

Liikuntapalveluiden tulevia tapahtumia:
 Saunajoogaa ma 10.4. ja ke 12.4. klo 18 ja 19. Hinta
5e/krt. Ilmoittaudu p. 044 4294 472
 Liikunnan yö pe 21.4. klo 16–24. Liikuntaa laidasta
laitaan, vauvasta vaariin. Ks. lisää:
www.ylivieska.fi/liikuntapalvelut/liikunnanyö

 Soveltavan liikunnan päivä la 22.4. klo 12–15
Liikuntakeskuksen tiloissa. ”Tule ja kokeile – sinä
pystyt” ILMAINEN TAPAHTUMA
 Polut ja laavut tutuksi. Ohjatut retket 24.4.–29.5.
Retket ovat ilmaisia! Yhteistyössä Ylivieskan Latu
 Kirpputoripäivä liikuntasalissa la 6.5. Pöytiä
vapaana! Pöytävaraukset p. 044 4294 472
 Kävely- ja pyöräilykampanja 1.5.–30.9.
KESÄLLÄ TULOSSA mm: Sporttiviikot lapsille,
perhepyöräretki, puistojumpat, kesän vesijumpat…
Seuraa ilmoittelua!

Päivyri

Ylivieskassa 7. huhtikuuta 2017
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Pääkirjoitus

T

änä keväänä Ylivieska on saamassa
jotain ihan uutta.
Jotain mitä tämän kokoisessa paikassa olisi pitänyt
olla jo pitkän aikaa. Se liittyy
erittäin läheisesti joka keväiseen keskustelunaiheeseen,
jota en aio tässä mainita. No
mutta se mitä me tulemme
saamaan on koirapuisto! Tai
siis saamme mikäli yhteishenki ja talkootyö pelaa, sillä
ilman sitä se ei välttämättä
toteudu. Toivottavasti tässä
projektissa narinat jäävät
vähemmälle, sillä se jos
mikä passivoittaa ihmisiä ja
tekee hallaa samankaltaisille
hankkeille jatkossa. Yleensä
nämä narisijat ovat vielä
niitä ihmisiä jotka eivät ole

Nimipäivät

pistäneet tikkuakaan ristiin
hankkeen toteutumisen
eteen. No toivottavasti tällä
kertaa ihmiset osaisivat
puhaltaa hiileen ja saisimme
mukavan ja toimivat koirapuiston meidän kaikkien
iloksi. Itselläni ei ole enää
koiraa, mutta olen lupautunut olemaan mukana sekä
itseni että lehden puolesta. Olen sopinut hanketta
vetävän koirayhdityksen
kanssa että talkoopuuhista
ja niiden etenemisestä tiedotetaan tässä lehdessä. Eli
kaikki te koiran omistajat
ja koirattomat kuten minä,
tulkaa mukaan talkoisiin,
sitä kautta tutustuu uusiin
ihmisiin ja saa hyvällä tavalla
käytettyä hyödyksi kauniita
kesäpäiviä ulkosalla. Vielä
tässä vaiheessa minulla ei
ole tiedossa mitä kaikkia
tehtäviä talkoolaisilla tulee
olemaan, mutta jokainenhan
voi kuvitella että tehtäväkirjo
on laaja ja jokaiselle löytyy
sopivaa tekemistä.
HHH

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Mutta sitten itse asiaan eli
vaaleihin, mutta ei kuitenkaan
viimeistä kertaa. Meillähän
Suomessa äänestäminen on
oikeus ja siltikään sitä ei osata mielissämme ajatella sillä

tavoin. Olemmeko tyytyneet
osaamme valittajina vai mikä
mättää. Joissain maissa äänestäminen on velvollisuus ja
äänestämättä jättäminen ilman
todella hyvin perusteltua syytä
johtaa esimerkiksi Brasiliassa
passin eväämiseen. Toisena
ääripäänä ovat valtiot jossa ei
ole kaltaistamme äänestystä
vaan vallalla on diktatuuri
tai osittainen muoto siitä.
Näissä maissa ihmiset olisivat
varmaankin enemmän kuin
mielissään mikäli vallalla olisi
demokratia ja mahdollisuus
tällaisiin vaaleihin.

HHH
Toki sopivan ehdokkaan löytäminen saattaa olla hankalaa ja
moni äänestääkin jotain tuttua
mikäli sellainen on ehdokkaana.
Siinä piilee kuitenkin sudenkuoppa mikäli puolue ei ole
se mikä vastaa omaa käsitystä
miten kunnan asioita pitäisi
hoitaa. Valintahan tapahtuu
niin kutsutun D´Hondtin
menetelmällä eli puolueen
saamat äänet lasketaan ensin
yhteen ja suhteellisen vaalitavan
mukaan ne jaetaan ehdokkaiden kesken. Menetelmällä
on taipumuksia suosia suuria
puolueita pienten kustannuksella. Tämä on yksi syy minkä
vuoksi monet puolueet haalivat
paljon ehdokkaita, koska monet
äänestävät paremman tiedon
puutteessa heidän kummin

kaimaansa joka on ehdokkaana tai naappurin veljeä ja
näin ollen saadaan kasvatettua
puolueen äänipottia.

HHH
Itse en vielä ole päättänyt
ketä äänestän, mutta olen
luonnollisesti lehden vuoksi
seurannut mitä ehdokkaat
sanovat ja miten he käyttäytyvät. Olen myös käynyt yhdessä
harvoista vaalipaneeleista ja
se oli valitettavasti hienoinen
pettymys, sillä kenelläkään
ei ollut mitään kovin eriävää
mielipidettä mihinkään. Syynä
voi tosin olla myös kysymysten
asettelut, sillä miten kukaan
voi olla eri mieltä siitä että
Jokirannan koulun sisäilmaongelmalle tulee tehdä jotain?
Kuitenkin tästäkin paneelista
sai äänestäjänä kuvan heidän
tietämyksestään valtuustotyöskentelystä ja realistisista
käsityksistä vaikuttamisesta. Ja
lopuksi voin myös rehellisesti
todeta, että en aio äänestää sitä
puoluetta joka ei mainostanut
lehdessäni, raja on johonkin
vedettävä ja se sinänsä vähentää omalta kohdaltani
yhden vaihtoehdoista pois.
Kohtalon oikkua vai mitä, sen
näkee sitten. Oli miten oli, käy
äänestämässä mikäli et vielä
tehnyt sitä ennakkoon!

Pääsiäiseksi

Virvon varvon tuoreeks terveeks
tulevaks vuodeks...
...vitsa sulle, palkka mulle.
Taas on se aika vuodesta kun
pääsiäinen tekee tuloaan.
Se on tietyllä tavalla hyvin
erilainen juhla ja monien
muistoissa siihen liittyy
virpominen. Kulkeminen
ovelta ovelle, jotkut laulaa
luritellen toiset taas lausuen
virpomislorun. Ja voi sitä
pukeutumista, se että sai
itsensä näyttämään ”trullilta”! Ne erikoiset vaatteet,
huivi ynnä muu rekvisiitta
ja pisamat naamalle. Mutta
se oli vain osa sitä traditiota,

koska toki piti askarrella
ne vitsat joita vastaan sai
palkan virpomisesta. Virpomisoksat valmistetaan
yleensä pajunoksista ja
pääsiäisen aikoihin niissä
onkin kivasti pajunkissoja.
Ne eivät kuitenkaan riitä
vaan koristeeksi käytetään
muun muassa höyheniä,
piipunrassia ja silkkipaperia.
Toki koristelussa vain mielikuvitus on rajana, mutta
tärkeää on että vitsoja on
paljon! Ja mukana pitää
tietysti olla kahvipannu

palkkioita varten, mitä van- varsinkin Etelä-Suomessa
hempi ja patinoituneempi, virpominen on tapahtunut
sen parempi
jo palmusunnuntaina. Sanoisin kuitenkin, että tällä
Joissain kaupungeissa seudulla virpomisen aika on
virpominen tehdään pal- pääsiäislauantaina, trullit
musunnuntaina ja joissain ja kokot kuuluvat samaan
pääsiäislauantaina. Ylivies- päivään. Mielipiteitä on
kassa perinteenä on ollu monia, mutta se oli ainakin
vuosikymmeniä pääsiäis- tapa 80-luvulla. Kannattaa
lauantai, mutta sekin on kuitenkin varautua trullien
muuttunut hieman kenties ”palkkoihin” jo myös tänä
paikkakunnalle muuttaji- sunnuntaina, mutta viimeisen myötä. On ehkä ollut tään pääsiäisenä!
epätietoisuutta johtuen
muista paikkakunnista, sillä
Pääsiäistrulli

Perjantai 7.4. (vk 14): Allan, Ahvo
Lauantai 8.4: Suoma, Suometar
Romanien kansallispäivä
Sunnuntai 9.4: Elias, Eelis, Eeli, Eljas
Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä
Liputuspäivä
Maanantai 10.4. (vk 15): Tero
Tiistai 11.4: Minea, Verna
Keskiviikko 12.4: Julia, Julius, Janna, Juuli, Janni,
Juliaana
Torstai 13.4: Tellervo

Aurinko

Aurinko nousee klo 6:19 ja laskee klo 20:31.

Jokirannan keittiön ruokalista

Perjantai: Nakkikeitto, kasvispalat, pehmeä leipä
Maanantai: Sotkamolainen kalakeitto,
suolakurkku, pehmeä leipä
Tiistai: Maksalaatikko, perunat, kaali-kurkkumelonisalaatti, puolukka
Keskiviikko: Juustoinen broilerpuikko, kylmä
currykastike, riisi, rapea herne-persikkasalaatti
Torstai: Kasvissosekeitto, kananmuna, pehmeä
leipä

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. Millä nimellä pohjoista kääntöpiiriä kutsutaan?
2. Kuka on eduskunnan puolustusvaliokunnan
puheenjohtaja?
3. Mitä tarkoittaa lyhenne WWF?
4. Mikä on pärk?
5. Mitä tarkoittaa fasinoida?
6. Mikä on sielikkö?
7. Missä sijaitsee Tees-joki?
8. Kukaki kirjoitti Fredmanin epistolat?
9. Milloin alkaa paastonaika?
10. Mistä kalasta saadaan kalanmaksaöljyä?
Vastaukset sivulla 11

Löydät meidät
myös Facebookista
facebook.com/vieskanviikko

THAI-HIERONTA - PARASTA SINULLE

Uusi Thai-hieronta avattu. Tule ja koe!
Klassinen thai 30 min. 30€, 60 min. 50€

KAUPPAKATU 6, YLIVIESKA
Joka päivä 09-22. Puh. 046 867 7919

Tarinaniskennän SMaluekilpailu kirjastossa
Suomen elämäntarinayhdistyksen järjestämä tarinan
iskennän SM-aluekilpailu
järjestetään Ylivieskan kaupunginkirjastossa keskiviikkona 19.4. kello 18.30.
Kilpailuun voi osallistua
ilmoittautumalla Janne
Koskelle sähköpostitse

janne.koski@ylivieska.fi
tai soittamalla Ylivieskan
kirjastoon 044 4294 271.
Kilpailijat kertovat enintään seitsemän minuutin
mittaisen omakohtaisen
tarinan. Tarinan pitää pohjautua itse koettuun tai
perheessä / suvussa tapah-

tuneeseen tositarinaan, jota
ei ole aikaisemmin julkaistu tai esitetty. Kilpailussa
edellytetään perinteistä
tarinankerrontaa ilman rooliasuja tai muuta rekvisiittaa.
Myöskään muistilaput eivät
ole sallittuja. Tarinan tulee
soveltua julkiseen esittä-

miseen, eikä se saa loukata
ketään henkilöä tai mitään
ryhmää.
Osakilpailun voittaja
pääsee Kärsämäelle loppukilpailuun tavoittelemaan
Suomen mestaruutta ja 500
euron palkintoa. Lisätietoa
kilpailusta saa kirjastosta.

Ylivieskan entisen kirkon
virtuaalimallinnus nähtävillä
hiljaisella viikolla
Muutama vuosi sitten Ylivieskan kirkko laserkeilattiin
ja siitä saatiin mallinnus,
joka on nyt saatettu sellaiseen muotoon että se
voidaan esitellä yleisölle.
Tämä on sopivasti saatu valmiiksi pääsiäisen hiljaiselle
viikolle, joka alkaa 10.4. Se
antaa mahdollisuuden kokea
hämmästyttävän todellisesti
miltä entinen kirkkomme muutaman sentin tarkkuudella
näytti.
jälkipolville. Silloin ei osattu
Ylivieskan kirkon mallinnuksen pohjana on kesällä
2011 tehty laserkeilaus. Tällöin
Centria tutkimus ja kehitys toteutti mittausprojektin
kirkon sisä- ja ulkopuolelta.
Syntynyt 20 miljoonan mittapisteen pilvi tallensi kirkon

arvata, kuinka tärkeäksi projekti
oli osoittautuva. Varsin pian
kirkkopalon jälkeen aloitettiinkin valmistelut kirkon
ennallistamiseksi virtuaalisena
tietokonemallina.
Käytännössä jokainen yksityiskohta on nyt rakennettu

tietokoneella alusta lähtien käsin, ja laserkeilattu pistepilvi on
tarjonnut mittatarkan sapluunan työlle. Malli siirrettiin
sitten Unity3D-pelimoottoriin,
jossa tehtiin kaikki väritys,
teksturointi, valaistuksen
simulointi ja äänimaailma.
Centrian tutkimusinsinöörit
Ari Lehtiniemi ja Anttoni

Porri ovat antaneet tähän työhön merkittävän työpanoksen.
Centrialle oli jo aiemmin
hankittu HTC Vive –virtuaalilasit, joten niiden käyttöä
haluttiin kokeilla myös kirkkomalliin. Kokonaisuus vaikutti
sen verran onnistuneelta, että
virtuaalinen kirkko päätettiin tarjota kaiken kansan
koettavaksi hiljaisella viikolla kauppakeskus Prismassa,
Ylivieskassa. Mallinnus on
nähtävissä maanantaista 10.4.
lähtien torstaihin 13.4. saakka
kello 12-18 välisenä aikana.
Tätä varten kaivataan myös
vapaaehtoisia, joilla on tietotekniikan osaamista, yhteydenotot
Kirkkoneuvoston jäsen Leo
Mehtälä, leo.mehtala@kotinet.
com, puh. 0500 796 546.

Lyhyesti
Lauluilta Jokirannan koululla
Ylivieskan seudun kansalaisopisto järjestää lauluillan ensi
viikon tiistaina 11.4. Jokirannan koululla. Mikko Koivu
soittaa pianoa sekä säestää 80-luvun kappaleita. Tilaisuus
on maksullinen, paikalla käy 5€ setelit, kausikortti ja poletit.

Kirjavinkkejä Tuokiotuvalla
Marita ja Elina Ylivieskan kaupunginkirjastosta esittelevät
kauno- ja tietokirjavinkkejä Tuokiotuvalla torstaina klo
10. Kaikki ovat tervetulleita kuuntelemaan.

Kirjailijavieras Hannele Lampela
Ylivieskan kirjastossa
Toimittaja ja kirjailija Hannele Lampela (os. Järvelä) tulee
Ylivieskan kaupunginkirjaston kirjallisuusiltaan kertomaan
kirjoittamistaan kirjoista ja siitä kuinka tarinat syntyvät.
Esikoisteos Prinsessa Pikkiriikki (Otava) ilmestyi keväällä 2016 Ninka Reitun kuvittamana ja se ylsi myös
vuoden 2017 Arvid Lydecken -ehdokkaaksi. Viime
vuonna ilmestyi myös Täydellinen vaatekaappi tuhlaamatta
Gummeruksen kustantamana. Lampela kirjoittaa myös
suosittua Rakkaudella, Hannel -blogia.

Astrologian perusteita Solaressa
Luontaishoitola Solare järjestää Ylivieskassa astrologiakurssin keskiviikkoisin alkaen 12.4. Kurssi on maksullinen.
Lisätietoja puh. 0440 481 282.

Kuulan tytöt
lauantaina Jokirannalla
Urheiluseula Kuulan tytöt pelaavat kotikentällään lauantaina 8.4. runsaasti pesäpalloa. B-tytöt ottavat vastaansa
ONMKY:n klo 10, minitytöt RoNMKY:n klo 12 ja
B-tytöt RoNMKY:n klo 17. Paikalla on kioski ja kahvila.

Mielenilmaus ja adressi – mikä on vaikuttavuus?
Jokirannan koulun oppilaat järjestivät tiistaina
mielenilmauksen koulun
sisäilmaongelmien vuoksi.
Sitä varten oppilaat olivat
pyytäneet lupalapun kotoa
ja vain noin 30 pysyi päivän
ajan normaalin opiskelun parissa. Ulosmarssin
ja kokoontumisen jälkeen
Heta Myllymäki ojensi
Nuorisovaltuuston puolesta
adressin paikalle saapuneille
kaupungin virkamies- ja
luottamushenkilöjohdolle.
Entinen Nuorisovaltuuston puheenjohtajalla oli
kiitollinen olo siitä että

adressin allekirjoitti niin
moni Jokirantantalainen.
Adressin vastaanottanut
kaupunginvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Eero Kippola ilmaisi
huolensa ja kertoi vievänsä
asian eteenpäin. Hän painotti myös 25.4. saatavan
sisäilmakartoituksen tutkimustuloksien merkitystä
ja mainitsi myös edellisen
illan päätöksestä rakentaa
uusi koulu Taanilaan
Kaupunginhallituksen
ensimmäinen varapuheenjohtaja Päivi Jaakola ilmaisi syvän huolensa koulun

Nuorisovaltuuston jäsen Heta Myllymäki ojentaa adressin
Eero Kippolalle. Vastaanottamassa myös kaupunginjohtaja
Tarmo Ojakangas, sivistysjohtaja Kai Perttu sekä sivistyslautakunnan puheenjohtaja Kati Marjakangas ja Päivi
Jaakola (äärimmäisenä oikealla).

ongelmasta ja kertoi, että
jo 69 Jokirannan koulun
oppilasta on virallisesti
ilmoittautunut kouluterveydenhoitajalle sisäilmaongelmien terveysvaikutuksista.
Hän myös ihmetteli sitä
kuinka muualla Suomessa
on pystytty ratkaisemaan
samankaltaiset ongelmat
mutta täällä ei. Hän perääkin ketteryyttä päätöksentekoon ja nopeita ratkaisuja
terveiden opiskelutilojen
löytämiseksi. Esimerkiksi parakkien saaminen ei
ole mitenkään nopea juttu
vaan niiden järjestäminen

voi kestää helposti toista
kuukautta.
Jokirannan koulun sisäilmaongelmahan on ollut
tiedostettuna jo kauan ja
tätä lukukauttakin on jäljellä
vielä lähes kaksi kuukautta.
Ehtiikö mitään tapahtua
ennen kesää vai joutuuko
osa oppilaista ja opettajista
edelleen olemaan poissa
opetuksesta? Ja vielä lisäksi,
kuinka monta uutta sairastunutta vielä pitää saada?
Elina Kytökorpi
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Kuntavaalit

Äänestä
uudestaan
valtuustoon.

Kunnallisvaalipäivänä eli
tämän viikon sunnuntaina
järjestetään nuorten vaalitapahtuma Valoon-ravintolassa. Päivän aikana tarjolla
on ilmaisia nakkipiiraita
nuorille ja sään salliessa
ravintolan edessä tehdään
graffitimaalaus. Taustamusiikista vastaa DJ YRR_J.
Tapahtuman tarkoituksena on aktivoida äänestysikäisiä osallistumaan
päätöksentekoon, mutta
kaikenikäiset nuoret ovat
tervetulleita. Myös aikuisten
toivotaan tulevan paikan
päälle puhumaan nuoriin
liittyvistä asioista nuorten kanssa. Tapahtuman
järjestävät Vihreän liiton
ehdokkaat.
Su 9.4. klo 14-19. Ravintola Valoon, Rautatiekatu 4.

Tarmo Hirvelä
Autonkuljettaja

2
Mainoksen maksaja: ehdokas

Maija Mattiina
Pihlaja (sit)

15

Lapset ja Nuoret!
Piilevät kyvyt esiin
Innokkuus elinkeinoiksi

Inhimillisyyden puolesta
– kovia arvoja vastaan

Nuoret
äänestämään

Äänesi arvoiset,
SIKSI Perussuomalaiset.
Perussuomalaiset Alavieska:

25
Janne Havisto
Elementtityöntekijä

26

27

Petri Keskinen Ville Laitala
Yrittäjä

28
Kari Nahkala

Pintakäsittelijä

Työmies

29
Esa Nahkala
Asentaja

Perussuomalaiset Ylivieska:

2
Tarmo Hirvelä
Autonkuljettaja

3
Juha Kostet
Varastopäällikkö

6
Pasi Nisula
Hitsaaja, asentaja

4
Sami Lepistö
Merkonomi

7
Tapio Rahkola
Tuotantoinsinööri
(sit.)

Rakennusmestari

Maria Sorvisto Juha Törmälä
Postityöntekijä

Autonkuljettaja

Arjessa mukana.

joihin kristillisdemokraatit
eivät voi yhtyä. Sen sijaan
puolue kannattaa arvoja,
joissa kunnioitetaan elämää
sikiöasteelta luonnolliseen
kuolemaan saakka. Elämä
on arvokas ja ainutkertainen. Se on Jumalan lahja,
jota pitää suojella ja vaalia.
Kenenkään elämää ei ole
lupa väheksyä tai halveksia.
Ei ole lupa muuttaa toiseksi myöskään Jumalan
säätämää seksuaalisuuden
lahjaa. Jumala loi ihmisen
mieheksi ja naiseksi. Heidän
välillään seksi laillistetussa
parisuhteessa on vain oikea
seksuaalisuuden muoto.
Jos me näitä normeja
muutamme, Jumala vaatii
meidät siitä kerran tilille.
Joku ehkä ajattelee, että
nämä kerrotut asiathan
kuuluvan valtakunnan politiikkaan. Nythän käydään
kuntavaalit eikä näillä ole
niiden kanssa mitään tekemistä. Olen kuitenkin
sitä mieltä, että henkilö,
joka on liittynyt johonkin
puolueeseen. on hän hyväksynyt puolueen ideologian
ja pyrkimukset ja toteuttaa
valitsemaansa linjaa myös
kuntapolitiikassa.
Sinä, jolle vanhat ja vakaat kristillliset perusarvot eämästä, kuolemasta
ja seksuaalisuudesta ovat
tärkeitä, äänestä kristillisdemokraattista ehdokasta.
Pentti Alatalo
kristillisdemokraatti

Teemme iloisemman

Teemu Mattila

9

asioita laiksi.
Kristillidemokraattien
rintama on taistellut horjumatta perinteisen avioliittokäsityksen puolesta
ja ryhmä on myös pysynyt
ehyenä näistä laeista äänestettäessä. Perussuomalaiset ovat olleet mainituista
asioista samalla kannalla,
mutta äänestyksessä yksi
sen edustajista oli petturi
ja äänesti toisin kuin, mikä
oli puolueen linja.
Toinen eräs merkittävä
tapahtuma oli eutanasia
adressin luovuttaminen
eduskunnan puhemiehelle.
Siinä kokoomuksen Iiro
Viinanen ja vasemmistoliiton Esko Seppänen, yksissä
tuumin olivat luovuttamassa
adressia. Se asia, joka heitä
yhdisti, oli eutanasia eli
armokuolema. Heidän ja
lukuisten muiden sanoma
oli, että parantumattomasti
sairaan elämä voidaan lopettaa, koska sillä ei ole enää
mitään arvoa. Tuskin henkilö, joka on tiedottomuuden tilassa, voi antaa lupaa
elämänsä lopettamiseen,
joten jonkun lähiomaisen
on tehtävä siitä päätös. Ja
siinä päätöksen tekijä ottaa
suuren vastuun. Eri asia
on se, jos henkilö täysissä
sielunvoimissaan ollen esitää sellaisen toivomuksen
itsestään. Silloinkaan se ei
ole oikein, koska elämän
päättäminen on yksin Jumalan käsissä.
Nämä ovat kovia arvoja,

Yhdessä

5
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Vaalihaastatteluja ja kirjoituksia lukiessa huomaa, että
hyvin on vastattu ja kirjoitettu. Kun näin tehtäisiin,
niin hyvä tulisi. Melkeinpä
voisi ottaa niistä kopion
ja panna lehteen omalla
nimellään.
Kun katsoo vaalikeskusteluja esikerkisi televisiosta,
niin kaikki puhuvat hyvin
la lupaavat hyvää. Eräskin
katsoja sanoi kerran, että
jos nämä toteutuisivat, niin
sehän olisi kuin taivaassa.
Meidän Herramme ja
Mestarimme sanoi aikansa
fariseuksista: ”tehkää heidän
sanojensa mukaan, mutta
heidän tekojensa mukaan
älkää tehkö”. Eräs vanha
sanonta kuuluu: ”minä en
kuule, mitä sanot, kun sinun
tekosi huutavat niin lujaa”.
Sanojen ja tekojen välillä on
ristiriita. Sellainen toiminta
ei tunnu vakuuttavalta.
Suomessa on vain yksi
ainut puolue, joka tekee
niin kuin sanoo. Se on
Kristillisdemokraattinen puolue. Kaikki muut
puolueet ovat horjuneet
enemmän tai vähemmän
mm. samaa sukupuolta
olevien parisuhdelaissa ja
samaa sukupuolta olevien
avioliittolaissa. Puhumattakaan siitä, että vihreät,
vasemmisto ja demarit, tässä
järjestyksessä, ovat olleet
aktiivisia näiden lakien voimaan saattamisessa. Vihreä
liitto on ollut suorastaan
etunenässä ajamassa näitä

ylivieskan
10

11

Taneli Voltti

Mediatekniikan insinööri
(sit.)

11. Timo Ahvenainen
14. Iina Matikainen
17. Eija-Liisa Pokki

16

18

12
15

14

19

13

17

12. Heikki Autio
13. Iiris Hannula
15. Maija Mattiina Pihlaja 16. Aimo Piirainen
18. Tomi Rajala
19. Jani Untinen

Maksaja: Kalajokilaakson Vihreät ry Kuva: Päivi Viljamaa

Rohkeasti mukana
päätösten teossa.
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Päivän sana
Perjantaina, 7.4.2017
Ps. 43:5
Miksi olet masentunut, sieluni, miksi olet
niin levoton? Odota Jumalaa! Vielä saan
kiittää häntä, Jumalaani, auttajaani.

Kirkkotalakoot
Yhteislaulun ja rukouksen iltapäivä "Hän
pitää meistä huolen" su 9.4. klo 15 Suvannon
kappelissa, Marja ja Timo Määttä, musiikki
Jouko Kantola ja Aino Himanka. Kolehti
uuden kirkon rakentamiseen.
Pääsiäisyön messu la 15.4. klo 23 kirkon
raunioilla, Timo Määttä, Eeva Korhonen,
Johanna Määttä, Mikko Himanka
Kirkkokonsertti ma 17.4. klo 19 Kalajoen
kirkossa, Chorus Vallis-kuoro Soili Aution
johdolla, säestys Minna-Liisa Kaattari, soolot
Pia Räihälä ja Teija Autio, ohjelma 15 e Ylivieskan kirkon jälleenrakentamisen hyväksi.

Viikon nimi
Tässä julkaisemme viikottain esittelyn yhdestä viikon
nimistä, vuorossa 12.4. juhlittava Julia.
Huhtikuun 12. päivä nimipäiväänsä Julian lisäksi juhlii
Julius, Janna, Juliaana, Janni
ja Juuli. Klassisen kaunis,
pehmeä ja naisellinen Julia
on nimi, jonka hohtoa ei aika
ole himmentänyt. Päinvastoin, vaikka kyseinen nimi
oli meillä ahkerassa käytössä
jo viime vuosituhannella yli sata vuotta sitten,
miellyttää se kovasti myös
nykypäivän nimenantajia.
Vaikka Julia onkin hyvin
vanha nimi, kuulostaa se
siitä huolimatta edelleen
raikkaalta, nuorekkaalta ja
jollain tavalla ikinuorelta.
Tätä vaikutelmaa on omiaan
vielä vahvistamaan se, että
myös nimen merkityssisältö
viittaa nuoruuteen.
Julia on Juliuksen sisarnimi eli sen naispuolinen
vastine. Näin ollen myös
Julia on lähtöisin vanhasta
roomalaisesta suvunnimestä
Julius, joka tarkoittaa ”maitopartaista nuorukaista”.
Toisen tulkinnan mukaan
nimen pohjana on Jupiter-jumalan nimi, jolloin

se tarkoittaa ’Jupiter-jumalalle pyhitettyä’. Jupiter oli
muinaisten roomalaisten
taivaan- ja sen ilmiöiden
jumala sekä heidän ylijumalansa, ja näin ollen jumalista
tärkein. Roomalaiset samaistivat Jupiterin kreikkalaisten
Zeus-jumalaan.
Julia on laajalti kansainvälisesti tunnettu nimi. Sen
levinneisyyttä ja suosiota
ovat lisänneet kuuluisan
englantilaisen näytelmäkirjailijan ja runoilijan William
Shakespearen 1500-luvun
lopun tunnettu näytelmä,
maailman kuuluisin rakkaustarina Romeo ja Julia.
Suomalaisessa almanakassa Julia-nimi on ollut jo
keskiajalta lähtien. Tosin
tuolloin kirjoitusasuna oli
Juliuksesta johdetun Julianuksen sisarnimi Juliana ja
päivänä oli 16.2. Omassa
kirjoitusasussaan Julia pääsi
almanakkaamme ensi kerran
1900-luvun alussa.
Hyvää nimipäivää!

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi

Kastettu:
Kaarlo Sakri Koskela, Ilmari Tauno Artturi Honkakoski, Noel Otto Alkesander Ranta
Kuolleet:
Elli Maria Honkakangas 91 v., Eeva Esteri Hietala
88 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 7.4. klo 19 Oloilta Rauhanyhdistyksellä.
La 8.4. klo 14 Pääsiäismyyjäiset Rauhanyhdistyksellä, ruokailu alkaa klo 13 ja klo 19 Pääsiäislauluilta ja iltahartaus, Markku Launonen.
Su 9.4. klo 10 Palmusunnuntain perhemessu
Suvannon kappelissa, Veli-Matti Linnanmäki,
Tuomo Kälviä, Eeva-Liisa Korhonen, Lapsikuoro,
kirkkokahvit; klo 14 Hartaus Kotikartanossa, Jorma
Hintikka, klo 14.30 Seurat Rauhanyhdistyksellä,
Tapani Kopsa ja klo 16 Eero Salin; klo 15 Yhteislaulun ja rukouksen iltapäivä "Hän pitää meistä
huolen" Suvannon kappelissa, Marja ja Timo
Määttä, musiikki Jouko Kantola ja Aino Himanka.
Kolehti uuden kirkon rakentamiseen; klo 19 Palmusunnuntain kirkkoilta Suvannon kappelissa, Timo
Saitajoki, Rauhan Sana.
Ma 10.4. klo 7.30 Hiljaisen viikon aamuhartaus
seurakuntakoti Mariassa, Eeva-Kaisa Laakko, Eeva
Korhonen; klo 13 Eläkeläisten piiri Betaniassa; klo
16 Virsikuoro Marian rippikoulusalissa; klo 18 Ystävyyden kerho toimitalo Pietarin nuorisopuolella;
klo 19 Hiljaisen viikon kirkkoilta Suvannon kappelissa, Mikko Kinnunen.
Ti 11.4. klo 7.30 Hiljaisen viikon aamuhartaus seurakuntakoti Mariassa, Tuomo Kälviä; klo 12.30 Ehtoollishartaus Kotikartano I, klo 13.30 Kotikartano
IV, klo 14.30 Kotikartano II, Tuomo Kälviä, Markku
Sakko; klo 13 Tiistaikerho Rauhanyhdistyksellä; klo
19 Hiljaisen viikon viikkomessu Suvannon kappelissa, Tuomo Kälviä, Teija Siirtola, kerhonohjaajien
ja isosten tehtävään siunaaminen.
Ke 12.4. klo 7.30 Hiljaisen viikon aamuhartaus
seurakuntakoti Mariassa, Anne Sumela, Teija Siirtola; klo 9.30 Taukotupa Joukahaisen päiväkodilla;
klo 13 Ehtoollishartaus Suvantokartanossa ja klo
14 Suvantotuvalla, Anne Sumela, Eeva Korhonen;
klo 19 Hiljaisen viikon iltakirkko Suvannon kappelissa, Eeva-Kaisa Laakko, Tuomo Hirvi-viulu,
Eeva Korhonen, Teija Siirtola, kolehti uuden kirkon
rakentamiseen.
To 13.4. klo 7.30 Kiirastorstain aamuhartaus
seurakuntakoti Mariassa, Veli Matti Linnanmäki,
Teija Siirtola; klo 13.30 Ehtoollishartaus Sipilässä,
Eeva-Kaisa Laakko, Eeva Korhonen; klo 14 Ehtoollishartaus ja kirkkokahvit Suvannolla, Timo Määttä,
Teija Siirtola, Marja Määttä, Jaana Tuomi. Linja-auto seurakuntakoti Mariasta klo 13.30, paluu klo
15.30; klo 19 Kiirastorstain iltamessu Suvannon
kappelissa, Anne Sumela, Timo Määttä, Eeva Korhonen, Chorus Vallis, joht. Soili Autio.
Pe 14.4. klo 15 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus Suvannon kappelissa, Tuomo Kälviä, Teija
Siirtola, Kirkkokuoro; klo 16 Pitkäperjantain seurat
Rauhanyhdistyksellä, Ismo Iso-Heiniemi.
La 15.4. klo 23 Pääsiäisyön messu kirkon raunioilla, Timo Määttä, Eeva Korhonen, Johanna Määttä,
Mikko Himanka.
Su 16.4. klo 10 Pääsiäisen messu Suvannon
kappelissa, Veli Matti Linnanmäki, Anne Sumela,
Teija Siirtola, Gospelkuoro, pyhäkoulu, kirkkokahvit; klo 14.30 Pääsiäisseurat Rauhanyhdistyksellä,
Pekka Sipilä ja klo 16 Antti Savela; klo 18 Siionin
pääsiäisvirsien veisuut Mariassa.
Ma 17.4. klo 10 Toisen pääsiäissunnuntain messu
Suvannon kappelissa, Jukka Malinen, Timo Määttä,
Teija Siirtola; klo 14.30 Toisen pääsiäispäivän
seurat Rauhanyhdistyksellä, Antti Savela ja klo 16

Pekka Sipilä; klo 18 Uusheräyksen seurat Betaniassa, Leo Mehtälä
Ti 18.4. klo 9 Perhekerho Pietarissa; klo 13 Kyläkerho Löytyn koululla; klo 18 Kohtaamispaikka
Suvannon kappelissa, Sytytä sydämeni - Vilho
Harvala, lapsille pyhäkoulu, järj. Keski-Pohjanmaan
Ev Lut Kansanlähetys.
Ke 19.4. klo 7.30 Rukouspiiri toimitalo Pietarin
kokoushuone Lydiassa; klo 11.45 Ekavauvakerho
Pietarissa; klo 13 Eläkeliiton kerho Mariassa; klo
18 Raamattupiiri Suvannon kappelin takkahuoneessa; klo 19 Gospelkuoron harjoitukset Suvannon kappelilla; klo 18.30 Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä, seurapuhe klo 19 Jorma Hintikka
To 20.4. klo 9 Perhekerho Pietarissa; klo 15.30
Eläkeliiton kuoro Marian rippikoulusalissa; klo
18-19.30 Raamattupiiri Marian kahviossa, Pekka
Lehto; klo 18 Kirkkokuoron harjoitukset Suvannon
kappelilla
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 0447118630.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto kiinni
kiirastorstaina 13.4.
DIAKONIA
Ehtoollishartaus ja kirkkokahvit to 13.4. klo 14
Suvannon kappelilla, linja-auto seurakuntakoti Mariasta klo 13.30, paluu klo 15.30, taksivaraukset ke
12.4. mennessä ti-pe klo 8.30-10. p. 044-7118670
Kehitysvammaisten rovastikunnallinen kirkkopyhä su 23.4. Alavieskassa. Lähtö Kotituvalta klo
9.20 ja seurakuntakoti Marian pihasta klo 9.30.
Ilmoittautumiset 12.4. mennessä Marjalle p. 0447118629.
Diakoniatyön asiakasvastaanotto on avoinna ti-pe
klo 8.30-10. Päivystysaikana vastaa numero 0447118670. Suljettuna ti-to aamuina 4.-6.4. Avoinna
pe 7.4. klo 8.30-10.
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.
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.
MUUT
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

6

Perjantai 7.4.2017

Insinööriliitto
kuntavaalilounaalla
Insinööriliiton jäsenenä
olevien kuntavaaliehdokkaiden mielipiteitä sai
kuulla Taivaallisen rauhan
kabinetissa lounasaikaan
maanantaina 3.4. Mukana
olivat Ylivieskassa ehdolla
olevat tekniikan ammattilaiset: Heikki Autio (vihr.,
sit.), Tapio Rahkola (ps.,
sit.), Kaisa Savela (kesk.)
ja Taneli Voltti (ps., sit.).
Maittavan lounaan yhteydessä puhuttiin Insinööriliiton vaalitavoitteista.
Keskusteluissa nousivat
esille myös muunmuassa
asiat Centria ammattikorkeakoulun säilyttämisestä,
Visalan sairaalan lakkaut-

tamisesta, valokuidusta ja
mobiiliyhteyksistä sekä
Ylivieskan tieverkostosta.
Tilaisuus oli osa Insinööriliiton kuntavaalilounaskiertuetta. Ylivieskassa
ehdokkaat pääsisivät esittäytymään parillekymmenelle jäsenelle. Myös liiton
asiantuntija oli tavattavissa,
joten oli mahdollisuus kysyä
mitä vain työmarkkina- tai
jäsenasiaa.
Lounaan tarjosi jäsenyhdistys: Keski-Pohjanmaan
Insinöörit tai Tietoalan
toimihenkilöt
Laura Markkinen

KAIKILLE HYVÄ

YLIVIESKA

#TEHDÄÄNYHDESSÄ
VÄLITTÄVÄ
VASTUULLINEN
UUDISTAVA

Tervetuloa tapaamaan ja juttelemaan
ehdokkaiden kanssa la 8.4. klo 10-15
K-market Mustikan piha.

80
81
82
Lotta Alahäivälä
Aura Hasanen
Maija Huuha

83
Pasi Koiste

84
Mikko Korkeakoski

talousassistentti

ajoneuvoyhdistelmänkuljettaja

vanhempi konstaapeli

erityisopettaja

tradenomi

85
86
Pauli Korpi-Tassi
Ari Mickos

87
88
89
Jussi Mähönen
Asko Männistö
Heta Myllymäki

FM

golf-opettaja

yritysvalmentaja

toimitusjohtaja

opiskelija

90
91
Juhani Nevala
Antti Rantala

92
93
Tomi Tikkanen
Daniel Tong

94
Tapani Uusikylä

yrittäjä

insinööri, merkonomi

AD

yrittäjä

kodinkonekorjaaja
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Huolenpitäjiä Ylivieskassa

Ritva
Ahlholm

20

sairaanhoitaja,
psykoterapeutti

Petri
Heinonen

27

34

tuotantopäällikkö

Samuli
Kärkinen

41

puuinsinööri

Jouko
Pesämaa

Maksaja: Keskustan Ylivieskan kunnallisjärjestö

Johanna
Hietala

28

toimittaja, insinööri

Markus
Jaatinen

48

35

lääkäri, palomies

42

Kati
Marjakangas

Juha
Pylväs

49

kansanedustaja,
agronomi

55

rehtori, kotiäiti

Mailis
Tikkanen

22

Kaisa
Haapakoski
opettaja

sosionomi YAMK,
nuorten työpaikkaluotsi

lähihoitaja

Tuulia
Säkkinen

21

työnjohtaja

yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, liikenneopettaja

Antti
Jaakola

Markku
Autio

29

Pia
Honkala-Perttu
farmaseutti

36

Miika
Kangaskorte
konemyyjä

Ari
Mehtälä

43

koneenkuljettaja,
panostaja

Sakari
Rahkala

50

toimitusjohtaja, yrittäjä

56

kerrossiivooja

Teemu
Turpeinen

57

isännöitsijä

23

Paula
Haapakoski

proviisori, yrittäjä

Sanna
Häggman

30

opettaja, FM

Risto
Korhonen

37

44

yrittäjä

51

pääluottamusmies,
kirvesmies

maanviljelijä,
eläkeläinen

LVI-asentaja

Juha
Isokoski

Jussi
Kujala

58

Jouni
Pahkala (sit.)

31

38

Helena
Isosalo

Ville
Kukonlehto

45

52

Esko
Salmikangas

62

yrittäjä

Jouko
Ylimäki
työnjohtaja

63

Heikki
Yli-Olli

64

diplomi-insinööri

32

39

toimitusjohtaja,
puuseppä

59

Hilkka
Vuolteenaho

46

MarjaLeena Pajukoski
laboratoriohoitaja

Kaisa
Savela

53

insinööri

60

www.huolenpitoa.fi | #huolenpitoa | #suomikuntoon
Kuntavaalit 2017 | Ylivieska | Suomen keskusta r.p.

Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3. – 4.4.2017 | Vaalipäivä 9.4.2017

26

Juhani
Isotalo

33

yrittäjä, eläkeläinen

Aila
Kuusisto

40

eläkeläinen, tukihenkilö

Jani
Palola

47

opiskelija

Sinikka
Soukka

54

henkilöstöpäällikkö,
terveydenhoitaja

Meri
Vähäkangas
sairaanhoitaja

Jani
Hautakoski

maatalouslomittaja,
insinööri

terveydenhoitaja

Hyvinvointi tehdään yhdessä.
Mehmet
Yilmaz (Memo)

25

yrittäjä, päävalmentaja

ruokamestari, kokki

palveluesimies

Jukka
Harvala
opettaja

sosionomi AMK,
perheterapeutti

Eero
Myllykangas

Tuomo
Voltti

24

maatalousyrittäjä

LVI-asentaja

Vilho
Ronkainen

Otto
Hannula

Sisulla ja
sydämellä

61

Tero
Vähäkangas
veturinkuljettaja

Huolenpitoa
–huomennakin.
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Kovaa ja korkealta

Jarkko Ahola
Akustiikkaan pääsiäisenä
Kukapa ei muistaisi Teräsbetoni –yhtyettä ja sen laulajaa Jarkko Aholaa. Karismaattinen ja uniikki ääni on
kerännyt huomiota jo yli kymmenen vuoden ajan. Nyt
hän on kiertänyt Suomea Hauras –kiertueella, jossa ei
tunneta musiikin genrerajoja. Ylivieskan Akustiikkaan
kiertue saapuu 14.4., tosin se on ollut jo jonkin aikaa
loppuunmyyty. Kiertueen lomassa Jarkko ehti vastata
Vieskan Viikon kysymyksiin.
Sait helmikuussa kultalevyn
Romanssi -levystäsi. Oletko
aiemmin saanut vastaavia
ja mitkä ovat tuntemukset?
Tämän lisäksi olen saanut
kahdesta joululevystäni
kultalevyt ja platinalevyt
sekä ensimmäisestä tuplaplatinalevyn. Kyllä se aina
tuntuu hienolta, on kiva
saada muistoja näistä saavutuksista seinälle taulun
muodossa.
Opiskelit Pirkanmaan
Ammattikorkeakoulussa
digitaalista ääntä, mikä oli
koulutuksen anti sinulle?
Kyllä sieltä jäi sellainen
äänittämisen ja äänenkäsittelyn perusosaaminen ja
toki paperitkin sain, vieläpä
hyvin arvosanoin. Pitää
myös mainita, että tapasin
Teräsbetonin Järvisen ja
Rantasen samaisessa oppilaitoksessa.
Oletko kirjoittanut biisejä
muille artisteille?
Jonkun verran, mutta pääasiassa itselleni tai bändeilleni. Saattaakin olla että olen
hyvä kirjoittamaan biisejä
lähinnä itselleni, koska monesti me populäärimusiikin
säveltäjät olemme omien
biisiemme jatkeita.
Mitä Teräsbetoni –yhtyeelle
tapahtui?
Eipä sille mitään kummia
tapahtunut, tehtiin neljä
hyvää levyä ja paljon keikkoja. Jossain vaiheessa vaan
osa porukasta alkoi olla
vähemmän motivoitunutta,
joka tulee esille monesti
juuri hankalissa vaiheissa.
Ja kyllähän sen ymmärtää,
kun leipänsä musiikista

saa. Itse olen aina ajatellut,
että jos bändi haluaa tehdä paluun kunnolla, se on
ihan mahdollista omasta
puolestani.
Miten valmistaudut keikoille ja miten saat tunnelman
nostatettua ennen lavalle
astumista?
Sound checkissä saa yleensä varmuutta, että tänään
homma toimii ja sen jälkeen hiljakseen vaihdan
esiintymisvaatteet ja tietty
vitsailemme bändin sekä
tekniikan kesken. Siinä
alkaa hiljakseen nousemaan
mukava kutina tulevasta keikasta. Kiire on asia
mistä en pidä ja keikalle ei
haluaisi valmistautua sen
varjostamana.
Mainitse yksi musiikillisista
esikuvistasi ja miksi hän on
esikuvasi?
Kyllähän Manowarin musa
kolahti kersana ja sitä jaksaa kuunnella yhä, toisin
kuin monia muita silloin
c-kasetilta soineita bändejä. Pumpussa on todella
kova laulaja, josta jonkinlainen esikuva varmasti
tuli myöhemmin. Heidän
biisinsä ovat yksinkertaisia
mutta jotenkin nerokkaita,
koska kuunteluväsymys ei
iske kuten vaikkapa AC/
DC:n soidessa, vaikka hyvä
poppoo sekin.
Kenen kanssa haluaisit
esiintyä yhdessä?
Kai sitä olisi hieno päästä
Ritchie Blackmoren kanssa
lauteille vetämään joku hyvä
Rainbow'n biisi.

Olet kertonut olevasi elokuvien ystävä, minkä tyyppisiä
elokuvia katsot ja minkä
katsoit viimeksi?

Aiotko äänestää kuntavaaleissa ja pidätkö sitä
tärkeänä?

laiset asiathan vaikuttavat
yksinkertaiselle. Helppo
sanoa, että "puhukaa toisillenne" tai "menkää ihKyllä täytyy äänestää, vaik- misten luo". Yksinäisyys on
Kaikenlaisia leffoja. Ro- kakin juuri kunnallisvaa- monikerroksinen mielentila,
manttiset komediat eivät leissa se on hankalaa, koska josta on vaikea päästä ulos.
ehkä ole se mun juttu, mutta pääasiassa kaikki ehdokkaat Ehdotan, jos ei ole absoluaika kaikkiruokainen olen. ovat vieraita eikä heitä juuri tisti, että juo sen oluensa
Pääasia että elokuva on valtakunnan verkossa näy. paikallisessa ravintolassa
hyvä. Lähiaikoina Netflix Täytyy siis olla itse aktiivi- ja kun ei jännitä enää niin
on laulanut pääsääntöi- nen, kun ottaa selvää kenelle paljon, puhuu jollekin. Siisesti ja katsoin sieltä Colin äänensä antaisi.
nä voi ”vahingossa” tavata
Farrelin tähdittämän Dead
jonkun mukavan tyypin.
Man Down -elokuvan. Oli Mikä on sinun neuvosi ykihan ok pätkä.
sinäisyyden vähentämiselle? Jos saisit yhden supervoiman mikä se olisi?
Huh, aika iso kysymys. Täl-

Tämä on paha. Monet supervoimat yksinään ovat
nimittäin mielenkiintoisia
sarjishahmoissa, mutta jos
jollain on tyyliin kaikki
supervoimat, niin homma
käy tylsäksi... Olisko sitten
sellainen supervoima, jonka
avulla voisin valita yhden
supervoiman päiväksi kerrallaan, heh.
Mitä haluat sanoa ylivieskalaisille?
Hienoa päästä pitkästä aikaa
Ylivieskaan soitolle. Viime
kerrasta onkin aikaa.
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Odotettu kuljetuskokeilu
Tuokiotuvalle alkaa keskiviikkona
Keskiviikosta 12.4. lähtien joka toinen viikko Tuokiotuvalle järjestetään kuljetus yhdessä Ylivieskan Taksi Oy:n
kanssa. Kuljetusapu toimii kutsutaksi –tyyliin ja käytöstä
peritään vain pieni nimellinen korvaus. Kyseessä on
kauan odotettu palvelu, jota nyt lähdetään kokeilemaan
joka toinen keskiviikko huhti- ja toukokuun ajan.
Vihdoin tarjoutuu mahdollisuus päästä käymään
Tuokiotuvalla myös niille
ikäihmisille, joilla ei mahdollisuutta saapua omalla
kyydillä. Palvelukokeilu
on suunniteltu yhteistyössä
käyttäjien ja taksiyrittäjien
kanssa ja sitä käyttämään
toivotaan mahdollisimman
monia palvelua tarvitsevia.
Nyt on siis mahdollisuus
saapua paikalle tapaamaan
ikätovereita ja nauttimaan
keskiviikkojen musiikillisesta tarjonnasta. Keskiviikkona
kello 13 on ohjelmassa
yhteislaulutuokio, mutta
aivan yhtä hyvin voi nauttia pelkästä kuuntelusta ja
yhdessä olemisesta.
Kuljetus lähteen noin kello 11.30 ja paluukyyti noin
kello 14.30. Tässä vaiheessa
kokeilu kattaa lähialueet eli
noin kymmenen kilometrin
säteellä Lukkarinkadulta
jossa Tuokiotupa sijaitsee.
Tähän alueeseen kuuluu

siis suuri osa Ylivieskaa:
Vähäkangas, Kangas, Korteperä, Niemelänkylä lähes Alavieskan rajalle sekä
etelässä melkeinpä Sievin
rajalle. Kyydin saaminen
on tehty helpoksi, soitto
edellisenä päivänä kello 16
meneessä Annelle riittää,
numero on 044 987 2895.
Reitti suunnitellaan tilausten
mukaisesti ja sen hinta on
vain kaksi euroa sisältäen
menon ja paluun. Käytössä
on esteetön kahdeksan henkilön auto, johon mahtuu
mukaan myös rollaattorit.
Mikäli käytössäsi on pyörätuoli, myös se onnistuu,
mainitse siitä mielellään
Annelle tilaussoiton yhteydessä. Kokeilun sovitut
päivämäärät ovat 12.4.,
26.4., 10.5. ja 24.5. Mikäli
käyttöä uudelle palvelulle
on, sitä jatketaan ainakin
koko kesän ajan.
Palvelukokeilun mahdollistajana on Yhteisestä

Iloinen joukko tutustumassa uuteen kutsutaksiin, vasemmalta Marketta Mikkonen, Eija Kantola, Kerttu Illikainen,
autossa Terttu Sämpi, Oiva Päivärinta ja Heikki Hemmilä. Airi Krapu ja Irene visuri ovat oikealla olevien Ylivieskan Taksin kuljettajien Jani Huovarin ja Erkki Hartikaisen vierellä.
Ovesta ry:n STEA:lta
saama hankerahoitus ”Tutuksi Tuokiotuvalla – virtaa,
välittämistä ja vertaistukea 2017 – 2019” –hanke.

Hankkeen tavoitteena on
vakiinnuttaa, kehittää ja
laajentaa Ylivieskassa ikäihmisille suunnattuja niin
sanottuja matalankynnyksen

tapoja osallistua ja päästä
mahdollisimman helposti
vertaisten seuraan.
Tuokiotupa toivottaa
kaikki seniorit tervetulleek-

si, nyt myös luotettavalla
paikallisella kyydillä!
Elina Kytökorpi

Avoimet työpaikat
Ylivieskassa
Mekaniikkasuunnittelija,
arkkitehti, työterveyslääkäreitä, yleislääkäri,
puheterapeutti, seurakuntapastori, huoltoesimies,
erikoissairaanhoitajan
toimi, optikko, toimintaterapeutti, asiakas- ja
myyntineuvottelija,
myyntiedustaja, yrittäjä/edustaja, ohjaaja,
sosiaaliohjaajan virka,
järjestelmäasiantuntija,
logistikko, kokki, parturi-kampaajia, kiinteistön-

hoidon kesätyöntekijöitä,
teknisen kiinteistön
ylläpidon kesätyöntekijöitä, leipomotuotteiden
myyjä, myyjiä, myymäläpäällikkö/-harjoittelija, järjestyksenvalvoja,
elementtityöntekijä,
kirvesmies, rkennusalan
kesätyöntekijä, rekennustyöntekijä teolliseen rakentamiseen, IV-asentaja,
LVI-asentaja, särmääjä,
työstökoneenkäyttäjä,
teollisuuden kesätyöpaikkoja, kenkäteollisuuden
työntekijä, kokoonpani-

joita, levytyökeskuksen
työntekijä ja särmääjä,
tuotantotyöntekijä, puusepänteollisuuden työntekijä, siivooja, siivousalan
työntekijä, lehdenjakaja,
erityisurakoitsija/yrittäjä,
yrittäjä.

Alavieskassa
Myyjä, koulunkäyntiavustaja, rakennustyöntekijä teolliseen rakentamiseen, kenkäteollisuuden
työntekijä, erityisurakoitsija, yrittäjä.

Sievissä
Kotiseutumuseon opas,
kunnossapitoasentaja,
myyjä, LVI-asentaja,
levytyökeskuksen käyttäjä, särmääjä, koneenasentaja, raskaskoneasentaja/
metsäkoneenkuljettaja,
jalkinetyöntekijä, tuotantotyöntekijä, vaiheompelija, kesätyöntekijöitä,
sähkökokoonpanija,
teollisuuden työntekijä,
kunnan kesätyöpaikat.
Lisätietoa työpaikoista
www.mol.fi

Ilmoita yrityksesi kesätyöpaikoista Vieskan Viikossa!

Yhdessä
kuntapolitiikkaa
Toimitusjohtaja,
yrittäjä

50

SAKARI
Rahkala
Metsänhoitoyhdistys
Pyhä-Kala Ry.n
hallituksessa ja
valtuustossa
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Kulttuuri

Ilta elokuvamusiikin parissa
7.4.2017 klo 19.00 Vääräjokisali, Sievi, 21.4.2017 klo
19.00 Ylivieskan kulttuurikeskus Akustiikka, Ylivieska.
Laulaja Sini Spoof, pianisti Jouko Kantola sekä
lauluyhtye Kuutama vievät kuulijat aikamatkalle
elokuvien, musikaalien ja
tuttujen klassikkohittien

maailmaan.
Illan aikana kuullaan
musiikin eri tyylilajeja ja
tunnelmia 1930-luvulta
aina tähän päivään saakka.
Heittäydy mukaan suurien tunteiden vietäväksi
tässä viihdyttävässä illassa!
Tervetuloa!
Sini Spoof on Sievis-

tä kotoisin oleva nykyään
Jyväskylässä asustava monipuolinen laulutaiteilija,
-pedagogi sekä spiikkeri.
Hän on opiskellut laulua
ja äänenkäyttöä kansainvälisissä oppilaitoksissa mm,
Complete Vocal Instituutissa Tanskassa sekä Berklee
College of Musicissa, Bostonissa. Sini hallitsee taitavasti
äänenkäyttötavat musiikin
eri tyylilajeissa, Pop/Rockin,
R&B:n, jazzin kautta klassiseen musiikkiin. Jouko
Kantola on Ylivieskalainen
monipuolinen musiikkin
ammattilainen, pianisti,
säveltäjä ja pedagogi. Hän
on soittanut useissa eri
yhtyeissä 70-luvulta alkaen.
Jouko opettaa Ylivieskan
seudun musiikkiopistossa ja
Centria AMK:ssa jazzpianoa ja yhtyeitä. Lauluyhtye
Kuutama on Ylivieskalaisista
ja Sieviläisistä musiikin
ammattilaisista ja musiikkia pitkään harrastaneista
laulajista koostuva kaunissointinen lauluyhtye.

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

Mielikit ry.
Kalajokilaakson Mielenterveysyhdistys Mielikit ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS keskiviikkona 19.4 klo 13.00 Mielikkitalolla, hallitus
kokoontuu 11.30.

Kirjailijavieraana
Hannele Lampela
ke 12.4. klo 18.30
Ylivieskan kirjastossa

Ylivieskalaislähtöinen Hannele
Lampela kertoo kirjoittamistaan
kirjoista:
lastenkirja Prinsessa
Pikkiriikki ja opaskirja
Täydellinen vaatekaappi
tuhlaamatta.
Tervetuloa!

PÄÄKIRJASTO on auki
kiirastorstaina 13.4. klo 10-15.
Kirjastoauto Tarinatoukka
liikennöi to 13.4.
reittiaikataulun mukaan.
Kirjastot ovat kiinni 14.-17.4.
Huom! Pääkirjasto on kiinni
pääsiäislauantaina 15.4.

Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa

Vähäkangas-Pylväs
kyläyhdistys

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

Kokous perjantaina 28.4.2017 Vähäkankaan koululla,
Vähäkankaantie 624, 84540 Ylivieska. Kokouksessa
Pe 7.4. klo 13 Perjantain Piristykset: levyraati (osallistujien päätettävä asia: maa-alueen hallintaoikeuden siirtämitoivekappaleista) ja Tuokiotupa-filmi
Su 9.4. klo 12 Pöytäpelejä pyhäpäivän ratoksi: Skippoa, aliasta. nen Vähäkangas-Pylväs kyläyhdistykselle 50 vuodeksi.
Kokouksen päätös hallintaoikeuden luovuttamisesta
klo 17 Yhdistyksen kevätkokous
Ti 11.4. klo 10 Tuolijumppaa ja päälle skippoa
tarvitaan jotta saadaan Leader-rahoitus kyläpuiston
klo 12 Tarina- ja käsityötuokio "Paina puuta". Aiheena:
perusparannukselle ja leikkipaikan tekemiselle. Osakkaan
pääsiäinen.
klo 13-15 Seniorineuvonta. Ppky Kallio. Sairaanhoitajan poissaolo ei estä päätöksentekoa kokouksessa. Tarkastettu
vastaanotto ilman ajanvarausta.
kokouspöytäkirja on nähtävissä Vähäkankaan koulun ulKe 12.4. KULJETUSPALVELU: tilaa kyyti tuvalle!
Järjestämme yhteiskuljetuksen tuvalle lähialueelta ( n 10 km). ko-oven vieressä olevassa ilmoitustaulussa 5.5-20.5.2017
Hinta 2 e meno-paluu. Reitti suunnitellaan tilausten mukaan, välisenä aikana.
esteettömällä taksilla. Haku n klo 11.30, paluu klo 14.30. Soita
Tuokiotuvalle 044 987 2895/Anne ja kysy lisää. Tilaukset
viimeistään ti 11.4. klo 16.
klo 13 Yhteislaulutuokio
klo 18 Miesten porinailta
To 13.4. klo 8-10 Kuntosalivuoro Kotikartanossa (kyyti
tuvalta klo 8.30) Sään salliessa pihan siistimistä ja ainakin
makkaranpaistoa.
Pääsiäisenä pe 14. – ma 17.4. tupa avoinna klo 11-16.
Ti 18.4. klo 10 Tuolijumppaa ja päälle skippoa
klo 12 Tarina- ja käsityötuokio "Paina puuta". Aiheena:
huumorinkukka
Ke 19.4. klo 13 Yhteislaulutuokio
klo 18 Miesten porinailta
To 20.4. klo 8-10 Kuntosalivuoro Kotikartanossa (kyyti
tuvalta klo 8.30)
klo 17 Naisten ilta. Mukana Satu Vääräkangas ja aloevera
–tuotteiden esittely.
Pe 21.4. klo 13 Perjantain Piristykset: musavisa ja Tuokiotupa-filmi

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

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.
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Vapaa-aika
Sudoku

KryptoNiitti
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pituus 130 km.
8. Ruotsalainen runoilija
Carl Mikael Bellman.
9. "Tuhkakeskiviikkona" eli
laskiaistiistaita seuraavana
keskiviikkona, 40 päivää
ennen pääsiäistä.
10. Turskasta.
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Ristikoiden vastaukset takasivulla

1=

11=

2=

12=

3=

13=

4=

14=

5=

15=

6=

16=

7=

17=

8=

9=

10=

Märkä juttu

1. Kravun kääntöpiiri.
2. Ilkka Kanerva.
3. Maailman Luonnon
Säätiö.
4. Vanha goottilainen pallopeli.
5. Lumota, hurmata.
6. Matala tunturivarpu.
7. Englannin koillisosassa,
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10

5

Kuka mitä häh -vastaukset
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14

15
2

7

16

9

14

16

16

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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Rohkeasti
sinun asiallasi

Vasemmistoliiton Ylivieskan
kuntavaaliehdokkaat:

28
Johanna
Hietala
insinööri,
toimittaja
sosionomiopiskelija

65

66

Jouko Ensio
Alahäivälä

levyseppähitsaaja

#OULUSOUTHCREA

Kaikki
näköislehdet
luettavissa
ilmaiseksi
www.
vieskanviikko.fi

69

67
Aija
Autio

lähihoitaja

70
Saku
Juola

puuseppä

tapahtumatuottaja,
rekkakuski

71

Markku
Jylkkä

Hannu
Hietala

kirvesmies

72

Timo
Kekkonen

eläkeläinen

68

Jani
Gallén

työtön

73

Antti
Liimatainen
lehdenjakaja

Ahti
Törmälä

eläkeläinen,
pintakäsittelijä

Kuntalaisia kuunnellen
- Ylivieskalaisten parhaaksi
Tietoa, taitoa, terveyttä ja ystäviä!

vasemmisto.fi

Sydämelliset
kiitokset kaikille
Sievin työnäyttelyyn
osallistuneille!

MAKSAJA: JUHA PYLVÄS

Hyvää kevättä!
Ylivieskan seudun
kansalaisopisto
& oppilasyhdistys

AKUSTIIKAN
ELOKUVAT

PERINTEINEN PÄÄSIÄISKOKKO
syttyy
KANKAAN NUORISOSEURALLA
la 15.4. klo 19:30.
Arvontaa, kahvia, makkaraa.
TERVETULOA!

Sudokujen
ratkaisut

49

Juha Pylväs

Helppo

Vahvaa kokemusta uudistuksiin
Tavattavissa kuntavaalitilaisuuksissa
La 1.4. klo 10 Oulainen, klo 12 Kalajoki
Su 2.4. klo 12 Pyhäjärvi
La 8.4. klo 10 Ylivieska
Ehdolla Ylivieskassa.

www.juhapylvas.ﬁ

Vaikea

Huolenpitoa
– huomennakin.

La 8.4. klo 13:00
SMURFFIT KADONNYT KYLÄ
LIPUT 8 €, K 7 / 4
Kesto 1h 30 min
Suomeksi puhuttu.

90

Monessa mukana
tulevaisuuden Ylivieskaa rakentamassa

24

JUHA
VÄHÄKANGAS
Psykiatrinen sairaanhoitaja,
perheterapeutti, Alavieska

LA 8.4. KLO 15
BEAUTY AND THE
BEAST - KAUNOTAR JA
HIRVIÖ
LIPUT 8 €, K 12 / 9
Kesto 2h 10 min
Alkuperäisversio, tekstitetty
suomeksi

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

Seuraava Vieskan
Viikko ilmestyy
perjantaina 21.4.
Pääsiäisviikolla lehti ei
pyhien vuoksi ilmesty.
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään
tiistaina 18.4.

Harkintaa,
luotettavuutta,
sote-asiantuntemusta
Varsin Vieskalainen
vaihtoehto.
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KryptoNiitin
ratkaisu
••••••PATTERI•••
••••••A•E•T••OSA
••••••ISKIAS••U•
••••••S•O•N••LUU
TUHTI•KIIVAS••T•
A•I•••I•T••ÄSKEN
PAINUMA•KEHÄ••L•
P•R•S••JURO•V•UV
ORI•KULO•Ä••A••A
•A•EO•SUO•UHKEUS
RINNAN•L••L•K•UT
AS•E•ÄKEÄ•OTANTA
TUNTURI•ÄMMÄ•OT•
S••Ä•H••N•P•ALAS
ISO•MILIISI•ALA•
A•IVA•I••E•V•A•K
•SKOTTI•PIHI•••Ä
U•E•K•T•IM•ISKEÄ
LEINI•TOKI•T•U•M
A•N•ATOMI•VETURI

