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Jokilaaksojen vapaaehtoistoiminnan ja Raudaskylän opiston

MAHDOLLISUUKSIEN TORI
lauantaina 6.5.2017 klo 10 – 13

SÄLEKAIHTIMET
myös puisena

PYSTYLAMELLIT,
PALJE- JA TAITEOVET,
MARKIISIT, PARVEKEKAIHTIMET
Edullisin tehdashinnoin
Ilmainen mittaus 150 km

- elävä kirjasto: vapaaehtoistyöntekijöiden
kertomia tositarinoita

KAIHDINTUOTTEET
Varjotuli

- vapaaehtoisjärjestöt esittelevät toimintaansa

puh. 0440 - 425330

- kevättorimyyjiä: käsitöitä, leivonnaisia, arpoja
- peräkonttikirppis. Tule myymään ja ostamaan! Ei paikkamaksua.
ulkogrillistä:
talon hampurilaisia
grillimakkaraa

keittiöltä:
hernekeittoa ja kahvia

Fysioterapia, hieronta,
lymfa- ja vyöhyketerapia.

Tervetuloa!

Närhitie 2, Ylivieska.
Ajanvaraus 044 4794 707

Opistontie 4-6, 84880 Ylivieska www.rko.fi (08) 4276 200 info@rko.fi

YLIVIESKAN POLUT JA
LAAVUT TUTUIKSI

Ylivieskan
seudun
musiikkiopisto

Tule kanssamme tutustumaan Ylivieskan retkeilyreitteihin ja laavuihin.
Retkelle lähtö kohteesta klo 17. (Paitsi yövaellus pe klo 20)
Mukaan voit ottaa retkieväät. Ei ilmoittautumista!
HUOM!
M
LÄHTÖPAIKKA jäuuttunut
rjestys
Liikuntapuiston
huoltorakennus

PÄIVÄ

KOHDE

MA 8.5.17

LIIKUNTAKESKUKSEN
LUONTOPOLKU

PE 12.5.17

YÖVAELLUS (OULAINEN)
(AHVENLAMPI/ISOJÄRVI
LUONTOPOLULLA)

Lähtö klo 20
Liikuntakeskuksesta,
klo 20.30 Isojärven
parkkipaikalta
reitti 4,2 km

MA 15.5.17

LAMPIN LAAVU
(HUHMARLAMPI)

Lampinrannantie 80,
josta lenkki TAI
Huhmarista noin
4 km reitti

MA 22.5.17

MÖYRYN LAAVU
(VÄHÄKANGAS)

Vesimaan metsätie 190
TAI Salon maja
(Rääkyläntie 116)
Reitit 1 km ja 6 km

MA 29.5.17

NIKEN KALLION KOTA
(Paskalan Metsätie 265)

Paskalan metsätien
ja Löytynniemen
metsätien risteys

 PÖYTÄVUOKRA 10€ (käteismaksu!)
 Myyntipöydän koko n. 70x150cm
 VARAA PAIKKASI P. 044 4294 472
 Myyjät pääsevät laittamaan pöytiään alk. klo 8
 kirpputorin asiakkaille ovet avataan klo 10

TERVETULOA!

”Sinulle tarpeeton – toisen aarre”

TOUKOKUUN TAITAVAT
- oppilaskonsertit
Kulttuurikeskus Akustiikassa
KE 10.5. klo 19.00
MA 29.5. klo 19.00
RYTMIMUSIIKKIKONSERTTI
KE 17.5. KLO 19.00
Vapaa pääsy!

Tervetuloa!

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

HIERONTAPALVELU JUHA K. PUDAS
KOULUTETTU HIEROJA/URHEILUHIEROJA

• Kauppakatu 8, Ylivieska
• Siltatie 6, Alavieska
Ajanvaraukset 0440 684 418
Myös kotikäynnit! Tervetuloa!

Koulut mukaan siivoustalkoisiin?

MARKKU MYNTTI KY
Kaikki maanrakennustyöt
AMMATTITAIDOLLA
• Rakennusten pohjatyöt • Hiekat • Sorat
• Murskeet • Ruokamulta • Kallion ja kivien louhinta

040 7761 871, 0400 905 227

Sivu 3

Vappua juhlittiin auringossa
Sivu 4

Lanit Centriassa
Sivu 6

Nia-tanssia
Sivu 8

Päivyri
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Pääkirjoitus
Vapunpäivänä julkistettiin
Suomen MM-jääkiekkojoukkueen kokoonpano.
Nyt perjantaina kun lehti
ilmestyy, alkavat kisat ja
sehän tietää jännitystä
toivottavasti. Tällä kertaa
mukaan on valittu jopa
seitsemän ensikertalaista
ja se kuulostaa ainakin
minun korviini paljolta.
Muutenkin porukka on
suhteellisen kokematonta
verrattuna takavuosiin. Kun
tähän lisätään vielä uusi
päävalmentaja, on meillä
käsissä joko katastrofin
ainekset tai päinvastoin.
HHH

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Toivottavasti systeemit ovat
kunnossa ja saadaan hyvät
kisat aikaan, hieman epäilyttää, mutta toivossa on
hyvä elää. Seuraavat kaksi
viikkoa tulevat kuitenkin
olemaan jääkiekkofaneille
tärkeitä, sen seuraaminen
kuitenkin omalta kohdaltani riippuu siitä kuinka hyvin joukkueemme
menestyy. Ensimmäinen
peli on siis nyt perjantaina
jolloin lehti ilmestyy ja
finaaliottelu reilun kahden
viikon päästä sunnuntaina. Siihen väliin mahtuu
varmastikin dramatiikkaa,
mutta toiveissa on että
finaalissa me olisimme
mukana.

Nimipäivät
Tämä on mielestäni vasta
alkusoittoa, ja oma veikkaukseni on, että Valtteri
voittaa maailmanmestaruuden.

ja huipentuma on Abu
Dhabissa marraskuun
lopussa.
HHH

Siihen on vielä onneksi
runsaasti aikaa ja sitä ennen
Kilpailun voitto ei tullut voi nauttia vaikka jäätemitenkään helposti ja vii- lökioskien valikoimista!
meisten kierrosten pään Varma kevään ja kesän
kylmänä pitäminen osoitti merkki on se kun nämä
sen että maailmanmesta- kioskit tulevat katukuruus on Valtterille mahdol- vaan. Vappupäivä taisi olla
lista. Kausi on vasta alussa se päivä kun ne avasivat
ja mitä vain voi tapahtua, luukkunsa ja sen kyllä
mutta itse aion seurata huomasi jonojen pituuformuloita nyt enemmän desta. Muutenkin ihmiset
kuin pitkään aikaan. Kausi olivat vappuna liikkeellä ja
on tietenkin mielenkiintoi- oli ihana huomata kuinka
nen suomalaiskuljettajien eläväinen Ylivieska voi
vuoksi ja juuri tällä kau- olla. Vappu on varmaankin
HHH
della se, että molempien yksi vilkkaimmista päivistallit ovat kärkiluokkaa. tä katukuvassa ja onhan
Täytyy palata kuitenkin Muutoinkin asetelmat se myös tavallaan kesän
viime viikonloppuun, joka ovat nyt erilaiset ja mes- aloitus. Ihmiset alkavat
oli formuloiden saralla taruuden avaimet ovat heräillä koloistaan ja aktodella hyvä suomalaisit- saavutettavissa. Valtterin tivoitua. Onneksi sääkin
tain. Valtteri voitti uransa managerina toimii itse suosi vappukansaa, mitä
ensimmäisen kilpailunsa ja Mika Häkkinen, ja hän nyt tuuli viilensi ilmaa.
Kimi pääsi palkintopallille. jos joku pystyy viemään Hiljaa hyvä tulee, taitaa
Olihan se mahtavaa kat- Valtterin aina maailman- olla tämän kesän motto.
soa kun kaksi suomalaista mestaruuteen saakka. Kion palkintokorokkeella soja on vielä monta jäljellä,
ja Suomen liput liehuvat. seitsemäntoista kappaletta,
HHH

Kuutamolla

Pohdintaa

O

len puhunut ihmisten kanssa paljon
siitä, miten tietyt
ihmiset ovat elämässä, tietyt
ovat menehtyneet ja jättäneet sydämeen muiston ja
tietyt ovat vain lähteneet.
Tämä oli niin mielenkiintoinen aihe, että aloimpa
sitä pohtimaan sitten ihan
urakalla.
Mistä johtuu, että tietyt
ihmiset vain jäävät ja toiset
lähtevät jossain vaiheessa.
Luulen, että se johtuu

meidän omista elämäntilanteistamme. Kun on lapsia,
tulee vietettyä enemmän
aikaa ihmisten kanssa, joilla
on lapsia. Huom. tämä ei
aina päde!
Jos harrastaa jotakin lajia.
Elokuvien katsominen, pelaaminen, kuntoilu... kaikesta voi puhua, jos vain löytyy
se ”oikea” ihminen, jonka
kanssa puida läpi juttuja.
Me jokainen löydämmekin
aina elämäntilanteeseemme
sopivat ihmiset.

Entä ne negatiiviset ihmiset,
joita emme olisi halunneet
elämäämme, mutta siinä
hekin nyt ovat? Uskon, että
meillä saattaa olla heiltä
jotain opittavaa. Jotain niin
pientä, ettei sitä ärsytyksen
lomassa välttämättä ehkä
huomaa.
Minulla on ollut paljon
ihmisiä elämässäni, mutta
jotkut ovat lähteneet syystä
tai toisesta. Olen miettinyt
nyt vuosia myöhemmin, että
he eivät ehkä kuuluneetkaan

elämääni. Ja tällä hetkellä en
haluaisikaan heitä takaisin,
koska minulla on nyt nämä
ihmiset, jotka tukevat minua
ja elämäntilannettani.
Mutta eipäs unohdeta
niitäkään, jotka ovat vielä
elämässäni. Ehkä olen väärässä pohdintojeni kanssa,
koska elämästäni löytyy
paljon erilaisia ihmisiä
erilaisine tarinoineen. Ja
odottelen vielä lisää ihmisiä
elämääni.
Neiti Kuutamo

Perjantai 5.5. (vk 18): Melina, Melissa, Maini
Lauantai 6.5: Ylermi
Sunnuntai 7.5: Helmi, Kastehelmi
3. sunnuntai pääsiäisestä
Maanantai 8.5. (vk 19): Heino
Tiistai 9.5: Timo, Timi
Eurooppa-päivä
Liputuspäivä
Keskiviikko 10.5: Aino, Aini, Aina, Ainikki
Torstai 11.5: Osmo
Perjantai 12.5: Lotta
J. V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä
Liputuspäivä

Aurinko

Aurinko nousee klo 04:41 ja laskee klo 21:59.

Jokirannan keittiön ruokalista

Perjantai: Nakkikeitto, kasvispala, pehmeä leipä
Maanantai: Lohikeitto, suolakurkku, pehmeä
leipä
Tiistai: Broilerpihvi, riisi, lämmin currykastike,
raejuusto-porkkanaraaste
Keskiviikko: Ohrapuuro, soppa, leikkele
Torstai: Maksapihvit, perunat, ruskea kastike,
kaali-kurkku-melonisalaatti, puolukkasose
Perjantai: Makkaravuoka, perunat, porkkanasuolakurkku-kiinankaalisalaatti

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
Perjantai: Lohikeitto, kinkkuleike, karpalokiisseli

Kuka mitä häh?
1. Minkä alan taiteilija Helena Paavola on?
2. Kuka on Kiinan presidentti?
3. Milloin Ylivieskan kaupungintalon puistossa
oleva patsas "Elämän vesi" on pystytetty?
4. Minkä eläimen loinen on keuhkomato?
5. Mikä on nunatakki?
6. Missä sijaitsee Noran kunta?
7. Mitkä ovat ns. Suuret järvet, The Great Lakes?
8. Mistä Agran kaupunki on tunnettu?
9. Minä vuonna Matti Nykänen on syntynyt?
10. Minä vuosina sotasyyllisyysoikeudenkäynnit
pidettiin Suomessa?
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

Tervetuloa mukaan yhteiseen siivouspäivään!

Siivotaan Ylivieska yhdessä
Viime lehdessä julkaisimme
erittäin tärkeän lyhyen artikkelin Ylivieskan roskien
siivouksesta. Se koski kaupungin roskien keräämistä
yhteisvoimin, haastaen yhdistykset, porukat ja yksittäiset
henkilöt.
Tarkoituksena oli tiedottaa
tarkemmin siivouspäivän
aluejaosta, mutta valitettavasti tieto ei ehtinyt tähän
painettuun lehteen. Tiedotamme kuitenkin asiasta
verkkosivuillamme sekä
Facebookissamme. Sain
tähän siivoamistalkoisiin
liittyen idean, jonka haluaisin tuoda nyt julki.
Koska osa Jokirannan
koulua on käyttökiellossa
kevään, miksi siis ei käytettäisi tätä samaista päivää,
keskiviikkoa 10. toukokuuta siivoamalla Ylivieskaa
koulupäivän ajan tai edes
osan siitä? Luulenpa että
siitä ei kenenkään sivistys

kärsisi, ehkä ”raitisilmaähky” on pahin mitä siitä
voisi saada? Mitkä olisivat
hyödyt? Puhdas Ylivieskan kaupunkikuva kenties.
En tiedä onko tällainen
käytännössä mahdollista
näin lyhyellä varoitusajalla,
mutta luulisin että se on
vain tahtotila ja käytännön
järjestelykysymys. Ja onhan
meillä monta koulua, joissa
on myös paljon osaavia käsiä
siivoamiseen.

Kertauksena
siivoustalkoista

Lyhyesti
Suomi 100 karaokekonsertti
Ylivieskan kansalaisopisto järjestää juhlavuoden
kunniaksi karaokekonsertin ensi viikon sunnuntai-iltapäivällä Elämystalo Artterin lämpiössä.
Kansalaisopiston karaokekurssilaiset esittävät 100
minuuttia suomalaista musiikkia Heikki Vapolan
johdolla. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Omakotitalo tuhoutui
kulotuksessa Sievissä

Jokirannan koulun piha-aluetta.

Kaikille mukaan ilmoittautuneille siivousporuYhdenvertainen Ylivieska koille jaetaan omat alueet
–hanke kutsuu ja haas- siivottavaksi. Ilmoittakaa
taa kaikkia ylivieskalaisia osallistumisenne Maisa Jutikantamaan kortensa – ja lalle maisa.jutila@ylivieska.
tässä tapauksessa roskat fi tai puh. 040 7060 643.
- yhteiseen kekoon keski- Alueista tiedoitetaan www.
viikkona 10. toukokuuta. vieskanviikko.fi sekä www.
Haastamme siis kaikkia facebook.com/vieskanviikko.
Jätesäkit roskien kerääylivieskalaisia yhdistyksiä,
harrastus- yms. porukoita mistä varten tarjoaa Vestia
mukaan siivoustalkoisiin. ja kahvit ja pullat siivouksen

jälkeen tai lomassa kello
17-19 Ylivieskan liikennepuistossa tarjoaa Ylivieskan
Halpa-Halli.
Ylivieskan Liikuntapalvelut tarjoaa siivouspäivänä
10.5. koko päivän yleisövuoroilla kello 14-21
”eurolla uimaan” -paketin eli
vauvasta vaariin jokaiselle
uinti maksaa euron!
Elina Kytökorpi

Tiistai-iltana klo 18:30 Ruuttilantiellä Sievissä perhe huomasi kulotuksen jälkeen noin 100-neliöisen
omakotitalon olevan tulessa. Pelastusyksiköiden
saapuessa kattorakenteet olivat ilmiliekeissä, joten
sammutustyöt keskittyivät ulkoa päin sammuttamiseen ja kattopeltien raivaamiseen. Talosta pelastettiin
kissa. Henkilövahinkoja ei onneksi tapahtunut, mutta
talo tuhoutui asuinkelvottomaksi.

Kelit muuttivat
laavuretkien järjestyksen
Ylivieskan Ladun "Polut ja laavut tutuiksi" joutuivat
vaihtamaan retkipäiviä keliolosuhteiden vuoksi. Tämän
vuoksi maanantaina 8.5. tehdään Liikuntakeskuksen luontopolkuun lähdön ollessa edelleen klo 17.
Vastaavasti Möyryn laavun retki tehdään ma 22. 5.

Viikon Blogi
Eettisyys ja tasa-arvo
yritystoiminnan perustana
Elämännälkäinen parahdus ja sokaisevat valot. Silmät avautuvat siristellen
katsomaan ensimmäistä kertaa tätä
ihmeellistä maailmaa. Ihan jokainen
meistä on käynyt tuon hetken läpi,
niin sinä, kuin minä. Miksi puhun
tästä asiasta? Miten tuo hetki yhdistää
meitä kaikkia? Tuossa hetkessä tiivistyy kaikki. Ihmisyys, inhimillisyys,
elämän arvo ja se, miksi me olemme
täällä. Se, minkä arvoisia olemme.
Tai se, ettei tätä arvotusta pitäisi
edes mainita. Se on itsestään selvää.
Tulemme tänne tyhjin käsin, ilman
rihmakiertämää ja kuitenkin aivan
äärettömän arvokkaina yksilöinä. Me
myös lähdemme täältä tyhjin käsin,
emmekä saa mukaamme mitään
materiaa kun lähdemme. Elämän
ja kuoleman hetkellä me kaikki
olemme ihmisiä inhimillisimmillään.
Ja se on totuus.
Yritysmaailmaa leimaa mieles-

täni liian usein omien etujen häikäilemätönkin ajaminen ja toisen
ihmisen arvokkuuden tietoinen tai
tiedostamaton unohtaminen. Usein
ihmiset polkevat jalkoihinsa toisia
tavoitellessaan elämässään jotain.
Haluan luoda tähän mielikuvaan ja
asiaan todellista ja aitoa muutosta ja
puhua tuon muutoksen puolesta ja
sen hyödyistä. Haluan nostaa aivan
jokaisen ihmisen samalle viivalle,
ihmisen varallisuustasosta, yhteiskunnallisesta asemasta, rodusta, iästä
tai sukupuolesta täysinriippumatta.
Toivoisin todella koko sydämestäni,
että saisin näitä arvoja puolustaessani
välitettyä tätä sanomaa niin, että
oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo
nousisivat mahdollisimman monelle
ihmisille heidän arvomaailmansa
yhdeksi tärkeäksi tekijäksi, joka
ohjaisi suotuisalla tavalla heidän
valintojaan ja toimiaan niin yritys-

kuin koulumaailmassa ja elämässä
ylipäätään.
Usein olen itse tämän suuren
projektin keskellä kokenut voimattomuutta ja tunnetta siitä, että
käännympä mihin suuntaan tahansa,
eteeni nousee seinä. Minulta kysyttiinkin ihan hiljattain, että mikä on
se asia, mikä saa minut yhä edelleen
jatkamaan tätä projektia ja työtä?
Vastauksessa tiivistyy toimintani
koko pohja ja perusta. Vastaukseni tuohon kysymykseen oli lyhyt.
Auttamisen halu. Tämä on ollut se
minua eteenpäin ajava voima. Jos
olisin toiminut esimerkiksi raha
motiivinani, olisin luovuttanut ajat
sitten. Vain jokin suurempi, sydämestä
nouseva tunne on sellainen, joka saa
ihmisen jatkamaan silloinkin, kun
siinä ei näytä olevan enää mitään
järkeä ja toivon pilkahdukset ovat niin
kaukana, ettei niitä näe. Tuo arvo on

Katja Kokkoniemi on
Nivalassa asunut, Haapavedeltä
syntyisin oleva yrittäjä. Katja kirjoittaa
"Katjakoo ja pehmeä business" -blogia: katjakoo.fi
ohjannut minua ja nostanut silloin,
kun en olisi muutoin jaksanut nousta.
Olen toki se inhimillinen ihminen ja kokonaisuus, niin hyvine
puolineni, kuin puutteinenikin. En
halua itseäni nostaa jalustalle, vaikka
palavasti asioiden puolesta puhunkin.
En koskaan lakkaa korostamasta
seikkaa, että niin herrat, kuin narrit
ovat täysin samalla viivalla. Omalta osaltani haluan luoda ihmisille
luottamusta ja hyvää itsetuntoa niin
täällä suomalaisessa kulttuurissa, kuin
kehitysmaissakin. Haluan korostaa
paloani toimia yrittäjänä, jonka
arvomaailmaan eivät konnankoukut ja oman edun tavoittelu kuulu,
vaan minua ajaa eteenpäin kaiken
inhimillisyyteni keskellä kuitenkin
se sydämen vilpitön halua auttaa
ihmisiä. Käsi sydämelle. Onko oikeasti ihanampaa asiaa, kun toivon
tuominen ihmisen katseeseen, kun on

suuri hätä? Kyyneleiden pyyhkiminen pienen lapsen kasvoilta ja syliin
nostaminen, kun hän sitä kaipaa?
Aidon myötätunnon osoittaminen
toiselle, tai onko parempaa, kuin
lämmin halaus, hymy joka kumpuaa
sydämen pohjasta saakka? Nämä asiat
ovat taistelemisen ja puolestapuhumisen arvoisia. Se, että ollaan ihmisiä
ihmiselle. Arvostetaan toista juuri
sellaisena, kuin hän on. Tehdään,
niinkuin toivottaisiin itsellemme
tehtävän.
Kukaan meistä ei ole toista hunompi, eikä kukaan meistä ole toista
parempi. Ei kukaan. Jokainen meistä
voi oppia jotain toiselta ihmiseltä ja
jokaisella meillä on jotain annettavaa.
Mietitään tänään, mitä aitoa ja hyvää
me voimme lähimmäisellemme tehdä.
 KatjaKoo
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Ylivieskassa juhlittiin
vappua auringonpais
Vielä viime viikolla säätilanne huolestutti vapun viettoon valmistautuvaa
kansaa, mutta vappupäivä loi upeat puitteet kevään ja työn juhlalle.
Vapputori oli ylivieskalaisten yhteistä juhlaa. Torin alueelle mahtui
monenlaista mukavaa – myyntikojuja, karuselli, arpajaiskoju traktorilla,
herkkuja ja hymyileviä ihmisiäkin. Runsaassa ohjelmassa oli juhlapuheiden
lisäksi kaksi yhtyettä. Juhlan esiintyjiä ja kanssakatsojia kunnioitettiin
väenpaljoudesta huolimatta jättämällä tilaa esiintymislavan eteen.

Perinteinen vapputori keräsi täyteen niin
tapahtuma-alueen kuin Ylivieskan keskustankin.
Mikä toi teidät tapahtumaan?

Myös Rysky-arpoja oli vielä myytävänä.

Marjaana Harvala-Ojala ja lapset, sekä omat että kaverin
”Mieheni on moottoripyöräajossa mukana. Myös vappuherkut ja tuttujen
tapaaminen kiinnostavat.”

An
”T
rä
juh

Ylivieskan soittajien laajennettu seitsikko oli avaamassa vapputorin t
Lakukorit kuuluvat suomalaiseen torikuvaan.

Perjantai 5.5.2017

steessa
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Päivän sana
Perjantaina, 5.5.2017
Ps. 23:3
Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua
oikeaa tietä nimensä kunnian tähden.

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Reino Vilho Mikael Lyly, Hilla Mia Sofia Kantola, Topias
Onni Eevertti Vaahtera, Ilari Reino Tapani Vesaluoma, Ellen Amanda Matilda Marjakangas.
Kuolleet: Onni Kalevi Nyrhinen 70 v., Ritva Helena Haikola 66 v.

Kirkkotalakoot
Seurakunnan lapsi-, nuoriso- ja kirkkokuoron kevätkonsertti su 7.5. klo 15
Akustiikassa, liput 10 e, perhelippu 15 e (2
aik ja alaikäiset lapset), tuotto uuden kirkon
rakentamiseen, kahvitarjoilu alkaen klo 14
Saksofonikvartetti ja Mervi Hakala su
7.5. klo 19 kirkossa, vapaa pääsy, ohjelma
5 euroa, tuotto Ylivieskan uuden kirkon rakentamiseen.
Kirkkomatkalla –kirja julkaistaan 9.5. klo
16 toimitalo Pietarin kokoushuone Bäckmanissa. Kirjan
hinta 25 euroa. Jokaisesta
myydystä kirjasta 10 euroa
Kirkkotalakoisiin. Kirjaa on
myynnissä julkaisun jälkeen
kirkkoherranvirastossa ja kirjakaupoissa.

nna-Maarit ja Timo Ahvenainen
Tulimme katselemaan vapputunnelmaa. Ihmiset keääntyvät harvoin yhteen Ylivieskassa, nyt pääsimme
hlimaan kevättä hyvässä säässä.”

tunnelmaa.

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 5.5. klo 19 Oloilta Rauhanyhdistyksellä.
La 6.5. klo 19 Englanninkieliset seurat Rauhanyhdistyksellä, jotka
tulkataan suomeksi, Markku Launonen.
Su 7.5. klo 9.15 Lähtö seurakuntakoti Marian pihasta messuun
Merijärven kirkkoon linja-autolla, Suvannon kappelissa ei ole messua, Merijärven messun toimittavat Eeva-Kaisa Laakko, Tuomo
Kälviä ja Teija Siirtola, paluu kirkkokahvien jälkeen; klo 11 Messu
Raudaskylän Kr. Opistolla, saarnaa rehtori Jukka Hautala, kanttori
Arto Vähäkangas, avustaa Raudaskylän sekakuoro Olena Mikhailovan johdolla, Kevätpyhä jatkuu juhlalounaalla, klo 13 Päiväjuhla
ja Siioninvirsiseurat, Jukka Hautala alustaa aiheesta "Siionin
virret - uudet kannet ja uudet lehdet", Raudaskylän sekakuoro,
kahvit; klo 13 Uusheräyksen seurat Betaniassa, Heimo Mattila; klo
14 Hartaus Kotikartanossa, Eero Salin, klo 14.30 seurat Rauhanyhdistyksellä, Miika Koskela ja klo 16 Ismo Iso-Heiniemi, klo 19
Rauhanyhdistyksen seurat Suvannon kappelissa, Keijo Kukkola;
klo 14 Rauhan Sanan seurat Siltalan seurahuoneella, Reino
Heikkilä; klo 15 Seurakunnan lapsi-, nuoriso- ja kirkkokuoron
kevätkonsertti Akustiikassa, liput 10e, perhelippu 15e (2 aik ja
alaikäiset lapset), tuotto uuden kirkon rakentamiseen, kahvitarjoilu alkaen klo 14; klo 18 Siionin virsien veisuuseurat Mariassa,
Hannu Mattila; Klo 19 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone
Lydiassa.
Ma 8.5. klo 9 alkaen hautausmaan siivoustalkoot Heikkilän
hautausmaalla, ruokailu Mariassa; klo 13 Eläkeläispiiri Betaniassa;
klo 13 Eläkeläispiiri Betaniassa; klo 17 Ystävyyden kerho toimitalo
Pietarin nuorten puolella Vitiksessä.
Ti 9.5. klo 9 Perhekerho Pietarissa; klo 9 alkaen hautausmaan
siivoustalkoot kirkon ja Suvannon hautausmailla, ruokailu Mariassa ja Suvannon kappelilla; klo 16 Kirkkomatkalla-kirjan julkistaminen toimitalo Pietarin kokoushuone Bäckmanissa; klo 18-20
Donkkis-ilta alakoululaisille Suvannon kappelissa, toimintarasteja,
Raamatun opetusta, iltapala/nyyttärit ja mukavaa yhdessäoloa,
myös vanhemmat voivat tulla mukaan, järj. Keski-Pohjanmaan
Ev.lut. Kansanlähetys; 18 Kynkkärinkiläisten kokoontuminen
toimitalo Pietarin kokoushuone Lydiassa, Marja Määttä.
Ke 10.5. klo 7.30 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone
Lydiassa; klo 9 alkaen hautausmaan siivoustalkoot Raudaskylän
hautausmaalla, ruokailu Opistolla; klo 9.30 Taukotupa Joukahaisen päiväkodilla; klo 11.45 Ekavauvakerho Pietarissa; klo 14
Hartaus Suvantotuvalla, Eeva Korhonen; klo 18 Raamattu- ja
yhteyspiiri toimitalo Pietarissa, miehet Bäckmannissa ja naiset
Lydiassa; klo 18 Gospellauluyhtye Agapen konsertti Mariassa,
joht. Jaana Yrttiaho, runot Heli Kurikkala; klo 18.30 Ompeluseurat
Rauhanyhdistyksellä, Esko Sääskilahti; Klo 19 Gospelkuoron
harjoitukset Suvannon kappelilla.
To 11.5. klo 9 Perhekerho Pietarissa; klo 9 alkaen hautausmaan
siivoustalkoot Kankaan ja Kantokylän hautausmailla, ruokailut
kappeleilla; klo 13 Varttuneen väen kerho ja Lähetyspiiri Mariassa;
Klo 15.30 Eläkeliiton kuoro Marian rippikoulusalissa; klo 17-18
Lapsikuoron harjoitukset rippikoulusalissa; Klo 18 Kirkkokuoron
harjoitukset Suvannon kappelilla; klo 18 Nuorisokuoron harjoitukset rippikoulusalissa.
Kirppispöytä Petroskoin ystävyysseurakunnan toiminnan
tukemiseen Wanhan Tavaratalossa nro 600, lahjoitukset Marja p.
044-7118629.
Seurakunnan ateriapalvelu Mariassa avoinna 1.2.-31.5. välisenä
aikana ma-to klo 10.30-13, pe klo 10.30-12. Lounaan hinta
eläkeläisille 6,50 e, muilta 7,50 e. Lisätietoja Maarit Repo 0447118630.
DIAKONIA
Diakoniatyön asiakasvastaanotto on avoinna ti-pe klo 8.30-10.
Päivystysaikana vastaa numero 044-7118670.
Kirkkokyyti Suvannolle messuun 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 0447118626-629.
Lähde mukaan kynkkärinkiin Kynkkärinkiläisten kokoontuminen
ti 9.5. klo 18 toimitalo Pietarin kokoushuone Lydiassa. Jos olet
kiinnostunut antamaan ulkoiluapua laitoksissa asuville vanhuksille, ota rohkeasti yhteyttä 3.5. alkaen diakoniatyöntekijä Marja
Määttään p. 044-7118629.
Kehitysvammaisten leiri maanantaina 29.5.- tiistaina 30.5.
Törmälässä. Ilmoittautuminen 15.5. mennessä Marjalle p.
044-7118629 tai diakoniatoimistoon ti-pe klo 8.30 - 10 p. 0447118670.
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.

Sonja ja Tiia Jakola
”Moottoripyörät kiinnostavat ja tulimme katsomaan näkyykö
tuttuja.”

MUUT
Nilsiän herättäjäjuhla -oppaita ja Siionin virsien uudistettua
painosta saatavissa kirkkoherranvirastosta. Oppaan ja tarran hinta
5 e, Siionin virsien 12 e.
Matka Herättäjäjuhlille Nilsiään 7.-9.7. Hinta 194 euroa/henkilö,
sis. bussimatkat, myös kuljetukset juhlapaikan ja hotellin välillä,
2 vrk majoitus Break Sokos Hotel Bomballa 2-hengen huoneessa, runsas hotelliaamiainen molempina aamuina. Varaukset ja
lisätiedot 31.5. mennessä: puh. 0201 303 395/Pohjolan Matka tai
matkat.kajaani@pohjolanmatka.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä
tarkennettu matkaohjelma aikatauluineen ja lasku lähtijöille.

Kirkkoherranvirasto avoinna ma-ke 9-15, to 11-17, pe suljettu
Kirkkoherranvirasto, Terveystie 11, puh. 044 7118 610
Talous- ja tiedotustoimisto ma-ke 9-15, to 9-16, pe suljettu
Taloustoimisto, Terveystie 11, puh. 044 7118 601
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Tietokoneharrastajat pelasivat
ja juhlivat Centriassa
Tietokonepelitapahtuma Lanr0x LAN
party-lanit on järjestetty Centria ammattikorkeakoulun tiloissa vuodesta 2008 lähtien.
Entisen Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun insinööriopiskelija-kaveriporukka
järjestää tämän tietokonepelitapahtuman
joka vuosi hiihto-ja syysloman ensimmäisenä
viikonloppuna.

Lanr0x LAN
party on tietokonepelijuhla
Lanr0x on järjestetty jälleen
tänä keväänä. Tilat ovat
olleet edellisenä viikonloppuna käytössä, joten tietokonejuhlat on pidetty viikkoa
myöhemmin normaalista
aikataulusta. Lanr0xeilla
pelataan k-18 pelejä, joten
pääsyikäraja on 18 vuotta
materiaalin vuoksi.
Lanijärjestäjä Kari Rättyä
kertoo: ”Olemme pitäneet
alaikäisinä Ylivieskan yläasteella laneja ennen kuin
paikkana on toiminut ammattikorkeakoulu.”
Kari Rättyä sanoo, että

vakioporukka on jatkanut
perinnettä ammattikorkeakoulussa opiskelunsa aikana
ja valmistumisen jälkeen.
Tietokonepelijuhlat ovat
erinomainen tapa viettää
aikaa ystävien ja kavereiden sekä samanmielisten
ihmisten kanssa turvallisessa
ympäristössä.
Lanit alkavat, kun koulun
vahtimestarilta lainatuilla
avaimilla avataan luokkien
väliseinä. Järjestäjät asettelevat pulpetit ja tuolit riveihin
kaksi pulpettia vastakkain.
Sellaisia rivejä on kaksi
kappaletta. Pelaajat tuovat
itse tietokoneensa paikalle
ja järjestäjät yhdistävät ne
lähiverkkoon.
Tapahtumassa on usein

Viime kerran ralliturnauksen mestari Pyry (Oduz) Potila
ojentaa kiertopalkinnon uudelle voittajalle, Harri (Aesthesis) Herraselle.

Ammattikorkeakoulun pulpetit ovat täynnä tietokoneita. Tietokonepelaajat käyttävät
nimimerkkejä laneissa. Taustalla seisovat: Jere-Matti (siikasd) Markkinen ja Kari (flooodi) Rättyä. Vasemmalla valkoiset kuulokkeet päässä Tommi ( JerZo) Nousiainen, oikealla
alhaalla Harri (HarZaj) Jussila.
.
mukana myös konsoli (Xbox, Neljäkymmentä on maksimi, nostaja tekee Facebook-taWii tai Play Station 3). koska luokkaan mahtuu pahtuman Lanr0x-ryhmälle
Esimerkiksi Xboxilla on arviolta sen verran tuoleja ja Centrian opiskelijoille.
Tapahtumaa levitetään
pelattu Kinect Sportsia, ja pöytiä.
Osallistujia on näihin myös muille Facebook-kaWiillä Smash Brosh Brawlia
ja Play Stationilla Tekkeniä. laneihin ilmoittautunut 32. vereille. Centrian opiskelijat
Konsolilla pelaavat henkilöt Kahdeksan heistä on ensim- saavat sähköpostimainoksen
vuorottelevat pelaamistansa mäistä kertaa Lanr0xissa. tapahtumasta Ylivieskan
konsolin ja tietokoneen Kaksi ilmoittautuneista ei Yksikön Opiskelijoiden
välillä. Konsolit ja niiden päässyt ja osa ei viettänyt hallituksen myöntyväisen
pelit sekä ohjaimet ovat koko viikonloppua paikan päätöksen jälkeen.
Lanr0xissa olleet myös
järjestäjien kotoansa tuomia päällä. Yli kaksikymmentä
henkilöä pelasi ankarasti kertovat pelaamisesta invehkeitä.
nostuneille kavereillensa
Pelit jatkuvat kolmen koko viikonlopun.
Naisia on ollut neljä tapahtumasta ja ilmoittauvuorokauden ajan. Osa
pelaajista nukkuu yöt, osa kappaletta viime laneissa. tuvat yhdessä. Seuraavalla
valvoo ensimmäisen yön ja 2010-luvun aikana tie- kerralla ilmoittautuu uusia
jotkut nukkuvat kaksi yötä tokonepelaajanaisia on osallistujia, kun viimeksi
muutaman tunnin pätkissä. osallistunut korkeintaan ensi kertaa olleet kehuvat
Yöunet jäävät vähemmälle, seitsemän kappaletta ker- laneja ja kutsuvat uusia
koska pelaaminen vie mu- ralla Lanr0xiin. Kahdesta pelaajia mukaan.
neljään naista osallistuu
Myös nuoret, jotka täytkanaan.
vapaapeleihin ja joukkue- tävät 18-vuotta ennen laOsallistujakunta peliturnauksiin. Loput neja, jatkavat Lanr0xeissa
pelaavat yksinpelejä. Lan- lanittamista. Heillä on ollut
vaihtelee
r0x-miehissä on enemmän sitä ennen omien kavereiden
Lanr0x aloitti toimintansa yhteispeleihin osallistuvia kanssa kotona pidettäviä
laneja.
alle kymmenen ihmisen kuin yksinpeleihin.
peliporukalla. OsallistuVoittajat
jamäärä on kasvanut vuo- Mainostus
palkittiin
sien saatossa. Vuoden 2016 verkkoon ja
syyslomalla osallistujamäärä puskaradioon
pokaaleilla
kävi yli maksimin. Neljäkymmentäyksi pelaajaa Laneista pidetään kokous Lanr0xissa pelataan jokaiosallistui ennätyslaneihin, pari kuukautta ennen ta- sella kerralla FlatOut2-turvaikka suurin osallistuja- pahtumaa. Siellä päätetään naus. Se on rallipeliturnaus,
määrä on neljäkymmentä. järjestäjille tehtävät. Mai- jossa pelataan alkulohkoissa

osallistujien määrän mukaan. Tietokonepeli-rallia
kisataan niin kauan, kunnes pudotuserien jälkeen
on jäljellä viimeisen rallin
voittaja.
Viime Lanr0xeilla voittanut FlatOut2-pokaalin haltija ojentaa uudelle
voittajalle kiertopalkinnon.
Joskus voittaja on sama
kuin viime kerralta. Tällä
kertaa FlatOut2- pokaali
on voitettu neljännentoista
kerran. Pokaali saapui kehiin
syyslomalla 2011.
Koko Lanr0xin ykkös-kiertopalkinto on
Lanr0x-pokaali. Sen saa
eniten pisteitä kaikista yhteispeleistä kerännyt pelaaja.
Pokaalia on jaettu jo yhdeksännen kerran. Sattumalta
tällä kerralla pokaalin on
voittanut sama henkilö
kuin viime vuoden syysloman laneissa. Palkinto on
jaettu ensimmäisen kerran
vuoden 2013 hiihtoloman
Lanr0xeilla.

Tietoa laneista
Lanit ovat lähiverkkotapahtuma eli verkkopelitapahtuma. Tietokonepelaajat
tuovat omat tietokoneensa
samaan paikkaan ja pelaavat
moninpelejä joukkueissa
sekä toisiansa vastaan. Tietokoneet liitetään toisiinsa
lähiverkon avulla.
Lähiverkko eli LAN on
rajoitetulla maantieteellisellä
alueella toimiva tietoliikenneverkko. Se tarkoittaa
yhden talon tai yrityksen
yhden toimipisteen verkkoa.
Laneissa keskustellaan
toisten pelaajien kanssa
kirjoittamalla ja lukemalla
tietokoneen näytöltä muiden kirjoittamia viestejä.
Tietokoneen kuulokkeisiin
kiinnitetyillä mikrofoneilla
sekä pöytämikrofoneilla
puhutaan tietokonepelin
joukkuetovereille ja vastapelureille.
Laura Markkinen
Kuvat Laura Markkinen
ja Mikko Niemelä
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Heittäytyminen on taitolaji

Nia-tanssin huumassa
Kävin haastattelemassa Hanna-Kaisa Saloa
Nia-tanssista hänen pitämänsä tunnin jälkeen. En
ollut etukäteen juurikaan
perehtynyt lajiin, joten aihe
vaikutti kiinnostavalta.
Nia-tanssi syntyi jo
1980-luvulla Yhdysvalloissa ja sen kehittivät fitness-ohjaajat Debbie ja
Carlos Rosas. Suomeen
laji rantautui 2000-luvun
alkupuolella. Nian perusaatteena pidetäänkin sanontaa,
että jokainen liikkuu omalla
tavallaan, nauttien liikkeistä
ja hyvinvointi rakentuu
liikkeen kautta.
Niassa on 5 eri vyötä,
joista Hanna-Kaisalla it-

sellään onkin valkoinen
vyö. Valkoisella vyöllä on
mahdollisuus ohjata Nia
tunteja, jos itse tahtoo.
Tanssissa on 52 perusliikettä, joita osaa käydäänkin
tunnilla läpi. Nia-tanssissa
voi olla monenlaista musiikkia. Nia on ainutlaatuinen
fuusiolaji, jossa yhdistyvät
tanssilajit, taistelulajien
elementit ja kehonhuoltotekniikat.
”Monilla ihmisillä on
mielikuva, että Nia-tanssi on joogamaista ja ettei
siinä tulisi hiki eikä olisi
musiikkia. Ajatus muuttuu
tunnilla käymisellä ja lajiin
tutustumisella”, Hanna-Kaisa pohtii. ”Aluksi aloitamme

rauhallisesti ja sen jälkeen
siirrymme nopeampaan
tempoon. Ehdotan kaikille
eri tasoja, joista voi valita
vaikeamman tai helpomman.
Kukin voi tehdä oman taitotasonsa mukaan ja loppua
kohden taas hidastamme.
Tunneilla on myös oma
fokuksensa ja tällä tunnilla
se olikin kädet,” hän sanoo.
”Nian idea onkin oman
kehon aistiminen ja kehotietouden kehittäminen”,
Hanna-Kaisa hymyilee.

Intuition
voimalla
Kävin ensimmäisillä Nia
tunneilla 2004-2005,

Nia-tanssi kannustaa kaikenikäisiä ja -kuntoisia liikkumaan.

harrastus jäi muutettuani
opiskelupaikkakunnalta Ylivieskaan. Lajiin jäi kaipuu
ja 10 vuoden tauon jälkeen
ilmottauduinkin itse suoraan
White Beltille saadakseni
ohjaajan pätevyyden. Oli
vuosi 2015 ja kävin Turussa
ensimmäisen Nia vyöni,
jonka myötä pystyi ruveta
ohjaamaan tunteja. White
Beltin jälkeen Hanna-Kaisa
kävi vielä marraskuussa
Moving to heal -koulutuksen, jossa käytiin läpi
lajin pehmeää muotoa, joka
huomioi erityisryhmien
tarpeet.
Nia-tanssin vetäjä Hanna-Kaisa Salo oppilaansa Helena Isosalon seurassa.

En arvannutkaan, miten
syvällinen matka olisi ja
mitä kaikkea tuo kehon ja
mielen yhteyteen keskittyvä
koulutus antaisi.
Tiedustelen Hanna-Kaisalta oliko hän jo nuoruudessaan liikunnallinen.
”En nuorempana juurikaan liikkunut, kävin lähinnä kävelyllä. Nykyään
Nia-tanssi on minulle tärkeä
voimavara, koska kun itse
harrastaa esimerkiksi jotain
urheilua ja ottaa omaa aikaansa, kaikki ovat kotona
iloisia, Hanna-Kaisa naurahtaa.

Nainen kertoo vielä retriitistä, jonka aikoo järjestää
yhdessä Henna Haapalan
kanssa Rautiossa. ”Järjestämme Rautiossa Vääräjoen
Elämystilalla Aistien Retriitin, joka auttaa ihmisiä
rauhoittumaan kiireiden
keskellä ja josta saa työkaluja arkeen. Retriittiin
kuuluu ruokailua, yhdessä
keskustelua ja tietysti Asahia
ja Nia-tanssia.
Facebookista ja ilmoitustauluilta löytyy lisätietoa,”
Hanna-Kaisa hymyilee.
Jonna Säily
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Pesistaitoja
pesiskoulussa
Pesäpallo on on erinomainen
liikuntamuoto motoristen
perustaitojen harjoittelemiseen. Tasapaino-, liikkumisja välineen käsittelytaidot
kehittyvät pesäpallon avulla.
Pesiskoulu käynnistyi Pesiskulma miettunen.com:issa
27.4 torstaina. Pesiskouluun
olikin tullut todella runsas
joukko uudesta lajista kiinnostuneita lapsia.
Tänä vuonna pesiskoulu onkin suunnattu lajista
kiinnostuneille ja vasta-alka-

jille, eli nyt jokainen pääsee
kunnolla aloittamaan ja
testaamaan lajia ihan alusta
lähtien samantasoisessa
porukassa. Pesiskoulussa
erilaisten harjoitteiden,
pelejen ja leikkien avulla
opitaan pesistaitoja.
Pesiskoulu sisältää paljon
perussuorituksia, heittoja,
kiinniottoja ja lyöntejä ja
juoksemiseen liittyviä tehtäviä. Harjoituksissa käytetään monenmoisia välineitä,
lasten taitotasojen mukaan.

Tärkeintä on onnistumiset
ja liikkumisen riemu. Suuren suosion saavuttanut
pesiskoulu jaetaan sisäharjoitusten ajaksi kahteen
ryhmään eli 2011 ja 2010
syntyneet klo 17.30- 18.30
ja 2009- 2005 syntyneet klo
18.30-19.30.
Lisätietoa pesiskoulusta löytyy Kuula-Pesisksen
nettisivuilta.
Pesiskesää odotellen
Satu Rantala

Ylivieskalaisen
edustusjalkapallon
uusi alku
Uuden seuran myötä myös
aikuisjoukkueet ovat joutuneet aloittamaan toimintansa aivan alusta. Alkavalla
sarjakaudella Keski-Pohjanmaan piirin miesten
Seiskassa nähdään kaksi
FC Ylivieskan joukkuetta – edustus ja II-joukkue. Luvassa on näin ollen
myös kaksi paikallisderbyä,
joita ei miesten puolella
ole aiemmin nähtykään.
Edustusjoukkueen toiminta haki alkuvuoden muotoaan, sittemmin pelaajia
on saatu harjoitusrinkiin ja
sarja-avauksen kynnyksellä
hommia tehdään kovaa
vauhtia. Joukkueen runko
on kasassa ja muutamia
palasia palapeliin vielä odotellaan. Laadukkaan ja pitkäjänteisen ylivieskalaisen
juniorityön ansiosta joukkue
onnistuttiin rakentamaan
loppujen lopuksi varsin
vaivattomasti. Runkona on
kokeneempi kaarti seuran
B-junioreiden toimiessa
täydentävänä ryhmänä.
Tämä mahdollistaa samalla
nuorten pelaajien sisääna-

jon tulevia kausia silmällä
pitäen. II-joukkue puolestaan lähteen sarjaan pitkälti
viime kautisen Viitosessa
pelanneen III-joukkueen
pelaajapakalla. Tänä vuonna
edustusjoukkueen riveissä
kentälle kirmaa siis todellisia
”oman kylän poikia”. Vaikka
sarjataso on Seiska, tehdään
joukkueen ympärillä mahdollisimman laadukasta työtä - onhan edustusjoukkue
tärkeä osa seuran toimintaa
ja junnujen pelaajapolkua.
Samoin ottelutapahtumasta
rakennetaan edelleen laadukas kioskipalveluineen
ja kuulutuksineen. Ottelut
pelataan tuttuun tapaan
Safarilla heti, kun kentän
kunto tämän mahdollistaa.
Sitä ennen pelit pelataan
raviradalla. FC Ylivieskan
joukkueet pitävät vahvasti
kiinni aiemmilta vuosilta
tutusta pallollisesta pelitavastaan. Tämä on osa
seuran yhtenäistä pelifilosofiaa, mitä toteutetaan jo
nuorimmista junioreista
alkaen. Varmaa on siis, että
kesän aikana maaliverkot

pöllyävät vastustajan päässä.
Joukkueet, pelaajat ja seura
tarvitsevat kuitenkin ylivieskalaisten tukea – näytetään
kaikille, että jalkapallolla on
iso merkitys kaupungissa,
olipa sarjataso mikä hyvänsä.
FC Ylivieska toivottaa katsojat tervetulleiksi Seiskan
otteluihin!
Edustusjoukkueen tämänhetkinen kokoonpano:
Maalivahti Juha Ansamaa
28. Puolustus Sami Hautakoski 3 (joukkueenjohtaja & valmentaja), Mikko
Lukkarinen 5, Ossi Tyni 6,
Jesse Heinonen 8, Tomi
Poutiainen 13, Juho Kallio
16. Keskikenttä Tuomas
Mäkikauppila 4, Mikael
Nivala 7, Mika Hemmilä
11 (valmentaja), Atte Rönkä
15, Topi Palo 21. Hyökkäys:
Riku Partala 9, Dragan Pejic
12, Aleksi Hedetniemi 14.
Lisätietoja Mika Hemmilä, edustusjoukkueen
valmentaja & seuran valmennustiimin jäsen, p. 040
524 6487 tai Petri Kinnunen, tiedotusvastaava p. 040
581 0111.

retkeilijää. Tällä kertaa
lähtöpaikka on siis ihan
keskustan tuntumassa eli
helppo lähteä mukaan!

Huomioikaa myös että
seuraava retki on ”yövaellus”
ja lähtöpaikka on Oulainen.

Muutos retkireittiin
Paljon puhuttu myöhäinen
kevät teki myös muutoksia
Ylivieskan polut ja laavut
tutuiksi –retkiin. Alkuperäinen tarkoitus oli käydä
nyt Möyryn laavulla Vähäkankaalla. Ylivieskan
Ladun puolesta käytiin
tarkastamassa paikka ja
todettiin että reitin pohja
on niin huonossa kunnossa
että sinne ei kannata mennä

tällaisessa tilanteessa. Ja
koska monissa paikoissa
tilanne on sama, ratkaisuna
nähtiin Liikuntakeskuksen
takaa lähtevän luontopolun
reitin siirtäminen tähän
ajankohtaan. Matkaa reitillä
on noin kaksi kilometriä,
mutta halutessa paluumatkalla voidaan tehdä vähän
pidempi lenkki. Maasto on
sellaista että myös lapset

pystyvät hyvin tulemaan
mukaan.
Seuraava retki on Liikuntakeskuksen luontopolulla
maanantaina 8.5. Lähtö
tapahtuu Liikuntapuiston
huoltorakennuksen edestä
kello 17.00. Mukaan tietenkin sään mukainen varustus.
Huoltorakennuksessa on
mehutarjoilu.
Kevätkauden ensimmäi-

sellä retkellä Vilinkallion
laavulle väkeä oli saapunut
sankoin joukoin, yli seitsemänkymmentä iloista

KEVÄTSIIVOUS
KONEELLESI

Tietokoneesi voi toimia myös

NOPEASTI

Tietokoneen perushuolto &
tiedostojen varmuuskopiointi

69,-

sis. alv 24%

045 178 4780 | winhaict.fi
Ylivieskan Kärkkäisellä
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Apteekkarin kynästä

Menokalenteri
Perjantaina 5.5.

Tiistaina 9.5.

Akustiikka Kino, Koulukatu 2B
Klo 13 Hymyilevä mies
Klo 15 Pikku prinssi
Klo 17 Beasts of the Southern Wild
Klo 19 Jumalista ja ihmisistä
Perjantain elokuvat ilmaisia.
Nia-tanssia Savelassa klo 18-19.30 , Veitsimäentie 1.
Jamit/Open Mic klo 21-03, Bar5, Kauppakatu 14.

Yvolin tasotestit kilparyhmiin pyrkiville yli 5-v. tytöille
klo 16.30-18 , Voikkari, Rehutie 1.
Tiistaibingo Ravintola Jokerissa klo 21.

Keskiviikkona 10.5.

Aamu-uinti uimahallilla klo 6.30-8.30 , Närhitie 2.
Eurolla uimaan klo 14-21, Uimahalli, Närhitie 2.
Perhekahvila Työllistämispalvelukeskus Toivossa klo
Lauantaina 6.5.
9.30-11.30, Pistotie 3.
Digitalisaatio 2017 - Kilpailuetua tuotannollisille
Akustiikka Kino, Koulukatu 2B
yrityksille klo 8.30-15, Centria-ammattikorkeakoulu,
Klo 13 The Boss Baby
Vierimaantie 7.
Klo 15 LA LA Land
Musiikkiopiston oppilaskonsertti klo 19, Kulttuurikeskus
Klo 17.30 Jackues - Elämä merellä
Akustiikka, Koulukatu 2 B.
Kirppispäivä liikuntakeskuksessa klo 10-15 , Närhitie 2. Folkkia Puuhkalan kotiseutumuseossa klo 19, PuuhMahdollisuuksien tori klo 10-13, Raudaskylän opisto, kalantie 6.
Opistontie 4-6.
Kymppivisa klo 20.30-23.30, Ravintola 10-kerho,
Miesten Ykköspesis - Muhoksen Pallo-Salamat klo 16, Asemakatu 10.
Suvannon pesäpallokenttä, Koskipuhdontie 28.
FemmaVisa klo 22, Bar5, Kauppakatu 14.
Torstaina 11.5.
Tornien taisto klo 10-13, HappyBirds lintutorni, Raudaskylä.
Leikkipäivän tempaus klo 9-11, Liikuntakeskuksen
yleisurheilukenttä, Närhitie 2.
Sunnuntaina 7.5.
Kirjallisuuspiiri kirjastolla klo 18-19.30, Kyöstintie 4.
Facebook & Instagram analytiikkatyökalut sekä Google
Avantouintia Kekalla klo 12-17, Isokankaan metsätie 232 Analytics -työpaja yrittäjille, Centria ammattikorkeaSeurakunnan lapsi-, nuoriso- ja kirkkokuoron kevätkon- koulu, Vierimaantie 7.
sertti klo 15, Kulttuurikeskus Akustiikka, Koulukatu 2 B.
Wingtsun seminaari klo 12-16, Vieskan kamppailu- Näyttelyt
keskus, Suopellontie 4.
C-pojat - Lippo, SM-karsintasarja klo 14, Suvannon Lena Segler-Heikkilän akvarelleja kaupunginkirjastolla,
pesäpallokenttä, Koskipuhdontie 28.
Kyöstintie 4.
Naisten Ykköspesis - Haapajärvi tai Sievi klo 17.30, Ylivieskan seudun kansalaisopiston Kivat Koloristit,
Suvannon pesäpallokenttä, Koskipuhdontie 28.
Kulttuurikeskus Akustiikka, Koulukatu 2B.

Maanantaina 8.5.
Perhekahvila Joukahaisen päiväkodissa 17.30-19, Pakolankatu 23.
Ylivieskan polut ja laavut tutuiksi. Liikuntakeskuksen
luontopolku klo 17. Huom. muuttunut paikka sään takia.
Tarkempia tietoja puh. 044 5940 408.

Ilmoita oma tapahtumasi
menokalenteriin
tapahtumat@vieskanviikko.fi

Avoimet työpaikat
Ylivieskassa

Tilaneuvoja, televerkon
suunnittelija/harjoittelija,
vastaava työterveyslääkäri, yleislääkäri, puheterapeutti, ETU-luokan
opettaja yläkoululle,
ilmaisutaidon opettaja,
kieltenopettajan toimi,
erityislastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja, luokanopettajia,
päätoiminen tuntiopettaja, myyntipäällikkö,
rakennusalann työnohjaaja, toimintaterapeutti,
kirjanpitäjä, asiakas- ja
myyntineuvottelijoita,
yrittäjäpalveluiden asiakaspäällikkö, myyntie-

dustajia, yrittäjä/edustaja/
ohjaaja, yrittäjä/edustaja/
myyjä, kiinteistönvälittäjiä, keittiöpäällikkö,
parturi-kampaajia, kiinteistöhuollon kesätyöntekijöitä, kesätyöntekijä
ulkoalueiden hoitoon,
teknisen kiinteistön
ylläpidon kesätyöntekijöitä, keittiökalustemyyjä,
myyjiä, huoltamokahvilatyöntekijä, kotipalvelumyyjä, puhelinmyyjiä,
lastenhoitajia, järjestyksenvalvoja, kirvesmies,
rakennustyöntekijä,
timpuri, LVI-asentajia,
levytyökeskuksen käyttäjä, särmääjiä, säh-

köasentaja, sähkörata-,
vahvavirta ja kytkinlaitosasentaja, ikkuna/oviteollisuustyöntekijä, tuotantotyöntekijöitä, varasto/
pakettiautonkuljettaja,
kuorma-autonkuljettaja,
yhdistelmäajoneuvon
kuljettaja, siivooja, varastotyöntekijä, nuorten
kesätyöpaikkoja, erityisurakoitsija/yrittäjä, yrittäjä.

Alavieskassa

Lehden toimittaja, rakennustyöntekijä, särmääjä,
sähköasentaja, ikkuna/
oviteollisuustyöntekijä,
varasto/pakettiautonkuljettaja, varasttotyöntekijä,

erityisurakoitsija-yrittäjä.

Sievissä

Kirjanpitäjä, timpuri,
särmääjä, työstökoneenkäyttäjä, sähköasentaja,
sähkövoiman linja-asentaja, ikkuna/oviteollisuustyöntekijä, jalkinetyöntekijä, pohjaamotyöntekijä,
vaiheompelija, viimeistelijä, elektroniikkakokoonpanija, tuotantotyöntekijöitä, varasto/
pakettiautonkuljettaja,
varastotyöntekijöitä.
Lisätietoa työpaikoista
www.mol.fi

Ilmoita yrityksesi työpaikoista Vieskan Viikossa!

LÄÄKITYKSEN
TARKISTUKSET
KANNATTIVAT
Maaliskuussa apteekit onnittelivat 100-vuotiasta
Suomea tarjoamalla maksuttomia Lääkityksen
tarkistuksia asiakkaille. Apteekkien kampanja oli
nimeltään Terveydeksi, Suomi! Ylivieskan apteekki
oli mukana kampanjassa yli 250 yksityisen apteekin
joukossa.
Nyt on aika katsoa, miten kampanja sujui. Toteutetuista Lääkityksen tarkistuksista on tehty selvitys,
joka paljasti niiden tulleen tarpeeseen. Noin kolmanneksella asiakkaista todettiin lääkitysongelmia.
Tavallisimmin ongelmat liittyivät lääkehaittoihin,
lääkkeiden ottoajankohtiin ja lääkkeiden yhteisvaikutuksiin. Noin puolet asiakkaista oli huolissaan
nimenomaan yhteisvaikutuksista ja lääkehaitoista.
Hieman yli kolmannes kantoi huolta lääkehoidon
hallinnasta kotona.
Lääkityksen tarkistuksen saaneilla asiakkailla oli
käytössä keskimäärin 11,5 reseptilääkettä, joista
suurin osa säännöllisessä käytössä. Noin kuudella
prosentilla asiakkaista oli käytössään yli 20 reseptilääkettä. Asiakkaista vain noin puolella oli ajantasainen
lääkityslista, ja kolmanneksella ei ollut lääkityslistaa
lainkaan. Tarkistuksissa tuli selkeästi esille, että ajantasainen lääkityslista vähentää lääkehoidon ongelmia.
Tarkistuspalvelun saaneista asiakkaista noin puolella
oli käytössään myös reseptivapaa lääke, ja heistä
lähes joka kolmannella havaittiin jokin huomioitava
seikka lääkkeen käytössä. Tavallisimmin kyseessä oli
reseptivapaan ja reseptillä määrätyn kipulääkkeen
haitallinen yhteisvaikutus. Apteekeissa todettiin
myös, että lähes joka kymmenes käytti omin päin
vastaavaa reseptivapaata lääkettä kuin lääkäri oli
määrännyt reseptillä.
Apteekeissa toteutetuista Lääkityksen tarkistuksista
tehty selvitys tukee käsitystä, että reseptivapaita lääkkeitä ostettaessa olisi hyvä kertoa käytössä olevista
reseptilääkkeistä apteekin asiantuntijalle.
Lääkityksen tarkistuspalvelu on monessa apteekissa
– mukaan lukien Ylivieskan apteekki – saatavana
myös Terveydeksi, Suomi! -kampanjan jälkeen.
Apteekin valikoimassa on nyt siis lääkkeiden lisäksi
lääkehoidon onnistumista auttavia palveluita. Lääkityksen tarkistuspalvelu tukee lääkityksen hallintaa
ja onnistumista kotona. Erityisesti Lääkityksen
tarkistus vähentää monilääkityksen mahdollisesti
aiheuttamia ongelmia.
Jos sinulla ei ole ajantasaista lääkelistaa, se laaditaan
lääkityksen tarkistuspalvelun yhteydessä. Hoitava
lääkärisi vastaa lääkityksestäsi. Tämän takia, jos
Lääkityksen tarkistuspalvelussa tulisi esiin ongelmia
jotka vaatisivat lääkitysmuutoksia, ohjaamme sinut
lääkäriin, jolle voit esittää tarkistuksessa tehdyt
havainnot kirjallisena.
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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Kirjaston vinkit

Kulttuuri

Kuuntele ja lue kätevästi netissä – kirjastokortilla
Oliko kaipaamasi teos lainassa? Käy tarkistamassa,
onko kirjaa saatavilla luettavaksi tai kuunneltavaksi Tiekkö-kirjastojen
Ellibs-kokoelmasta. Linkin
kokoelmaan löydät Ylivieskan kirjaston ja Tiekön
verkkokirjaston etusivulta.
Tiekkö-kirjastoilla on
ollut jo pitkään lainattavissa e-kirjoja, joita voi
lukea suoraan selaimessa
tai avaamalla kirja koneelle
ladattavassa lukuohjelmassa.
Viime syksynä hankittiin
ensimmäiset selaimessa
kuunneltavat äänikirjat,

jotka saivat nopeasti suuren
suosion. Nyt kokoelma on
täydentynyt ja tarjontaa on
kaikenikäisille. Lapsille löytyy kuunneltavaksi esimerkiksi Tuula Kallioniemen
Reuhurinne-sarjaa, Onnelin
ja Annelin talo ja Supermarsu ja lasten valtakunta.
Nuorille valikoimassa on
muun muassa Aleksi Delikourasin ja Rick Riordanin
romaanit ja suosittu Kalle
Veirton Ohut, hauska kirja.
Aikuisten tietokirjoista on mainittava Tellervo
Koiviston muistelmat ja
Mari Mannisen Yhden

lapsen kansa sekä kirjastosta
usein kysytty, koskettava
Martin Pistoriuksen Mykkä
huuto: poika, joka jäi oman
kehonsa vangiksi. Löytyypä
valikoimasta myös kirjaston
varatuimpien listalla pitkään
olleet Eve Hietamiehen
Hammaskeiju ja Miika
Nousiaisen Juurihoito. Lainaamiseen tarvitset vain
kirjastokortin ja tunnusluvun, jonka saa kirjastosta.
Lainaaminen ja kuunteleminen tai lukeminen on
todella helppoa - kokeile
vaikka itse!
Marita Hietasaari

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

Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa

MLL Ylivieska

6.5. MLL mukana raudaskylän opistolla järjestättävässä
Jokilaaksojen vapaaehtoistoiminnan ja Raudaskylän
opiston mahdollisuuksien torin elävässä kirjastossa.
Pe 5.5. Perjantain Piristykset: levyraati klo 13 ja HUOM! 8.5. iltaperhekahvila päiväkoti joukahaisessa (pakolankatu 23) klo17.30-19. Tarjolla pientä iltapalaa 1€/perhe.
viimeinen ilmoittautumispäivä kevätmatkalle.
La 6.5. Tuokiotupa mukana Mahdollisuuksien torilla Vapaata leikkiä ja rupattelua.
klo 10-13 Raudaskylän opistolla. Tervetuloa juttusille! 10.5. perhekahvila työllistämiskeskus Toivon tiloissa
Ylivieskan Martat ry
Su 7.5. Pyhäpäivän ratoksi skippoa ja muitakin pöytä- (pistotie 3). Tarjolla aamupalaa 2€/perhe.
11.5. leikkipäivä liikuntakeskuksen yleisurheilukentällä
pelejä klo 12.
8.5. Vierailu Ahvenjärven Puutarhalle klo 18.00. omilla
(närhitie 2) klo 9-11. Ohjelmassa erilaisia mukaansaTi 9.5. klo 10 Tuolijumppaa.
kyydeillä.
klo 12 Paina puuta -tuokio - raataillaan ja tehdään käsitöitä tempaavia leikkipisteitä.
20.5. Kevätretki Kalajoelle Vihasniemen lintutornille.
klo 13 Seniorineuvonta - sairaanhoitajan vastaanotto Lapset ensin -keräys jatkuu aina 15.5 asti. Keräyksen
Lähtö klo 10.00 vanhalta torilta kimppakyydein.
tuotto käytetään lasten kesäkonserttiin joka järjestetään
ilman ajanvarausta, PPKY Kallio.
Yhteinen lounasruokailu Lokkilinnassa retken päätteeksi.
elokuussa.
Ke 10.5. klo 13 Laulamme yhdessä säestyksen kera.
Sitovat ilmoittautumiset 13.5 mennessä puh. 050 5203429
klo 14 UNELMIEN LIIKUNTAPÄIVÄ - yhteinen Tervetuloa mukaan toimintaamme facebook: MLL YliviesTervetuloa mukaan.
ka, MLL Perhekahvila Ylivieska, MLL Iltaperhekahvila
hetki luonnossa, tule mukaan!
Lähdemme pienelle happikävelylle kahdessa ryhmässä: Ylivieska, mllylivieska@gmail.com, 0451132108/Anna.
rollaattorikävely ja sauvakävely.
Molemmat ryhmät tapavat samassa puistossa ja nauttivat
Ylivieskan Latu
yhdessä eväskahvit. Tervetuloa!
klo 18 Miesten ilta.
— Ilmoita ilmaiseksi —
Avantouintia Kekalla (Isokankaan metsätie 232). Sau- KULJETUSPALVELU. Voit tilata keskiviikolle 10.5.
nat lämpimänä sunnuntaisin klo 12-17. Saunamaksu meiltä kuljetuksen tuvalle. Esteetön taksi. Reitti suun- Viikko-Torilla julkaistaan ykyli 16-vuotialta 3€. Tervetuloa nauttimaan talviuinnin nitellaan tilausten mukaan. Tilaa viim. ti 9.5. klo 16 sityishenkilöiden rivi-ilmoituksia maksutta. Ilmoitusten Myydään Ylivieskassa pois
riemuista. Ylivieskan Latu, Niemelänkylän Kyläyhdistys tuvalta puh 044 987 2895.
ja Ylivieskan nuorisotoimi.
To 11.5. klo 8-10 Kuntosalivuoromme Kotikartanossa. maksimimitta on 160 merkkiä. siirrettäväksi hirsikehikko
Seuraavan perjantain lehteen tu- 360x360. Katto-osa n. 6 m.
Polut ja laavut tutuksi ma 8.5. Kevään toinen retki HUOM! Kyyti klo 8.30 tuvalta.
suuntautuu Möyryn laavulle Vähällekankaalle. Ko- klo 18 Asiaa edunvalvonnasta. Sari Andersson kertoo, levat ilmoitukset täytyy lähettää Tiedustelut numerosta
lehden ilmestymistä edeltävänä
koontuminen klo 17.00. Salon tuvalle (Rääkyläntie opastaa ja vastaa kysymyksiin.
044 3421 677.
tiistaina klo 12 mennessä.
116) josta n. 3 km laavulle tai Vesimaalle (Vesimaan Pe 12.5. klo 13 ”Perjantain Piristykset”: musavisa.
Voit lähettää ilmoitukmetsätie 190), josta n. 1 km Möyryn laavulle Nuotiolla
sen internetissä www.vies- Myytävänä 2 kpl vähän
tulet, omat eväät mukaan.
Tuokiotupa on auki ma-pe klo 9-16, la-su ja pyhät klo kanviikko.fi. Ilmoituksia ei käytettyjä kotimaisia
Yövaellus pe 12.5 Ahvenlampi/Isojärvi luontopolulla 11-16. Tervetuloa tuvalle!
oteta vastaan puhelimitse. naisten polkupyöriä. Puh.
(Oulainen). Lähtö liikuntakeskuksesta klo 20 tai suoraan
040 768 2254.
Isojärven p-paikalle klo 20.30. Reitin pituus n. 4km.
Omat eväät mukaan.
Soutuvene Terhi, Lohi, Halutaan vuokrata
VILLIYRTTIRETKI la 20.5. klo 10. Retkellä tutkitaan
Näpsä puh: 040 706 1749. Halutaan vuokrata omaluonnon ruoka-aittaa, opetellaan syötäviä luonnonkasveja Maakunnan TukiPylväs ry
kotitalo Sievistä, jossa väja niiden hyödyntämistä ja maistellaan villiyrttijuomaa.
Halutaan ostaa pieni met- hintään 3 makuuhuonetta.
Retken kesto 2,5h ja sen vetää luonnontuotekouluttaja VUOSIKOKOUS 15.5.2017 KLO 19.00
säpalsta alle 10 km Yli- Pitkäaikaiset vuokralaiset.
Annikka Kujala. Hinta ladun jäsenille 20€ ja muille 28€. Keskustan toimistolla, Juurikoskenkatu 6
vieskan keskustasta. Puh. Puh. 044 2060 282 tai
Ilmoittautuminen 8.5.2017 mennessä Sarille sarianelmi@ Esillä sääntömääräiset asiat.
gmail.com tai Sepolle 040 5940408.
0400 708 744.
044 9724 941.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Lukkarinkatu 1, www.facebook.com/tuokiotupa
puh 044 987 2895 ja 044 987 2896.

Viikko-Tori

Myydään

Ostetaan
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Vapaa-aika
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7. Yläjärvi (Lake Superior),
Michiganjärvi, Huronjärvi,
Erie-järvi ja Ontariojärvi.
8. Taj Mahal -mausoleumistaan.
9. Vuonna 1963.
10. Vuosina 1945-46.
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Ristikoiden vastaukset takasivulla
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Märkä juttu

1. Sellotaiteilija.
2. Xi Jinping.
3. Vuonna 1985.
4. Sian.
5. Mannerjäätiköstä esiin
pistävä vuorenhuippu.
6. Örebron läänissä Ruotsissa.
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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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Perjantai 5.5.2017

Monipuoliset
sähköpalvelut
Ylivieskassa
Päivärinnalta

AKKUPORAKONEET
ERÄ

7441 LE2S
Panasonic EYONEITA
K
A
R
AKKUPO

199e

sis. 2kpl akku
14,4V 1,5Ah
Li-ion ja laturin
!
PAN PÄÄLLE
TYÖVALO KAU

Asennukset
Urakka- tai laskutyönä
Sähkösuunnittelu
Insinöörityönä/CAD

Sopimushuoltopalvelut
Sopimushuoltopalvelut

aan
Tule varaam
omasi!
DPanasonic REEITA
SARJAN KON

EY74A2 PN3G
18V
sis. 2 kpl akku turin
la
3,0Ah Li-ion ja

ERIKOISERÄ
NYT VAIN

299 e

Urakka- tai laskutyönä

Painepesurihuolto

Meidät löytää
myös facebookista!!

www.palvelumakasiini.fi

Tulolantie 21
Avoinna:
84100 Ylivieska
ma-pe 7.00-18.00
Puh: 044 745 1700 La 8.30-14.00

Kärcher, Glen, Kränzle
Käämitykset
Sähkökonekorjaamo
Kameravalvonta:
suunnittelu ja laitteet

Nosturivuokraus (13,5m)
Rakennuskonevuokraus

Sudokujen
ratkaisut

YLIVIESKAN KUULAN

Helppo

Unelmien
liikuntapäivä

Muista
äitiäsi
aina

SUVANNON PESÄPALLOKENTÄLLÄ

IF.ATNIRAV
IAP.WWW

Kylmälaiteasennukset
Ilmalämpöpumput
Sähkömoottorit
ja puhaltimet
(varastossa 0,12-15kW)

Ke 10.5. klo 17:30-19:30

KOKO PERHEEN HAUSKA TAPAHTUMA
Kenttä täynnä liikuntarasteja ja
pesistaitojen harjoittelua
Ohjaajina Kuulan edustusjoukkueiden pelaajat

Vaikea

Tutustu pesikseen ja pesiskouluun

ICT-asennukset
ja huollot

-SÄHKÖKONEKORJAAMOPALVELUT
-ICT-asennukset ja huoltopalvelut
-HITSAUSKONEIDEN:
huolto- ja korjauspalvelut
validoinnit

ILMAINEN MAKKARATARJOILU | TER

VETULOA!

• Sähkösuunnittelu

10 vuoden kokemuksella jatkamme entisen Sähkösaaren tiloissa

• Sähkösuunnittely
• Asennustarvikemyynti
• Moottorimyynti
• Asennukset urakka- ja laskutustyönä
• Teleasennukset
• Lämpökamerakuvaukset
• Hälytysjärjestelmät ja kamerat

• Asennus

• Sähkötarvikemyymälä

• Sähkölaitekorjaukset

KAIKKI SÄHKÖPALVELUT
• Aurinkojärjestelmät
UUDESTA
YRITYKSESTÄ!

Seuraava
Vieskan Viikko
ilmestyy
perjantaina
12.5.
Varaathan paikkasi
ajoissa!
Materiaalit
viimeistään
tiistaina 9.5.

KryptoNiitin
ratkaisu

••••••KOTILO•ASU
••••••A•A•A••••R
••••••LIESKA•MAA
••••••A••UI•D•A•
KÄYPÄ••LUU•RAUTA
V•M•SETTERI•A•E•
AMMUS•A••I•EMO•V
R•Ä•ÄIJÄ•MURISTA
TERÄ•EU•AO•O•O•R
S•T•ENNALTA•MIES
IKÄ•M•T•T•HERTSI
•ÄÄNI•AVANNE•U••
LR•Ä•E••P•E••S•B
AKANAT•JÄÄ•I•••O
VÄ•N•UP•I•ETUOSA
ASTIA•I•NISÄ•J••
••U•NOLO•N•MAITO
PENIKKA•ITSE•T•S
U•T•K•T••I•RIUKU
UHOTA•A•TALI•S•A

10 vuoden kokemuksella jatkamme entisen Sähkösaaren tiloissa

AVOINNA MYÖS LAUANTAINA!

PAIVARINNAN
SAHKOLIIKE
SAHKOLIIKE

WWW.PAIVARINTA.FI

p. 08-440105 ma-pe 7-16 la 10-14

• Sähkösuunnittely • Asennustarvikemyynti • Moottorimyynti
• Asennukset urakka- ja laskutustyönä • Teleasennukset
• Lämpökamerakuvaukset
• Hälytysjärjestelmät
Savelantie 1, 84100
YLIVIESKA ja kamerat
Myymälä (08) 420 511
Mikko 044 3341 633 Teemu 044 3341 630
PÄIVYSTYS 24/7 p. 0400 902 734

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

