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VIILENNYSS JA
LÄMMITYSLAITTEET
KOTIIN MÖKILLE TOIMISTOON

ILMAVESILÄMPÖPUMPPU

Thermia iTec
UUTUUS
SAATAVANA
MEILTÄ!

MYÖS ISOIHIN KOHTEISIIN
Kysy tarjous!

Yksi ulkoyksikkö
Useampi sisäyksikkö

LÄMPÖLAINA

MAAA JA ILMALÄMPÖPUMPPUJEN ERIKOISLIIKE

Uusi rahoitusmuoto
lämpöpumpun hankintaan.
Katso lisää jamptijuttu.fi/rahoitus
tai ota yhteyttä asiakaspalveluun.

PIZZERIA Ma- Ti
KAIKKI KESÄKOTIIN,
MÖKILLE JA PIHAAN!
12900
13900
Ruohonleikkuri
FXA AM51I-1
501080583
(189€)

KESÄ ALKAA
GRILLIKAUPASTA!

Akkutrimmeri
Bosch Universalgrasscut 18 V
501721641
(189€)

29900

Kotimaiset KESÄKUKAT alkaen 2,50€/kpl

YLIVIESKA

PALJON ERI
LAJEJA!

59900
Ruokaryhmä
Cello Milano

Polyrottinkinen ruokapöytä ja neljä tuolia.
Pöydässä pulverimaalattu teräsrunko sekä harmaanbeige polywood-materiaalista valmistettu
kansi, koko 150x85x72cm (norm. 648€)
501462042, 501462044

Kettukallionkatu 1, 84100 Ylivieska
Puh. (08) 410 9300

www.k-rauta.fi/ylivieska

YLIVIESKAN
KESÄ TARJOAA:
• Idyllinen pihamiljöö kahviloineen
ja näyttelyineen avoinna ke–pe
klo 12–18 ja la–su klo 12–16.

Parvekedivaanisohva
Cello Nova

Runsas
valikoima
PUITA JA
PENSAITA!

www.valoon.net
Rautatiekatu 4 , Ylivieska

PUUHKALAN KOTISEUTUMUSEO &
KESÄKAHVILA KERTTU Puuhkalantie 6

501580171

PERENNAT
EDULLISIN
Ota 4
TUOTE
Maksa 3 KAUPAN
PÄÄLLE

21-02
Ke-to-pe 18-04
La
15-04
Su
15-23

Tervetuloa!
Avoinna ma-pe 7.30-18, la 9-15

PUUHKALAN MAITORIESKAMARKKINAT
LA 10.6. klo 10–13

• Lapsille Niilon & Nellin pellepuisto – Hoplaa! komediateatteria – John Doe’s Story -bändi
musisoi. Lisäksi mm. käsitöitä,
kotileivonnaisia, pepua, tuohitöitä, käsinmaalattuja katuharjoja,
käsintehtyjä kortteja, magneettikoruja, Ahvenjärven puutarhan
kesäkukkia, PENTIK, K-Rauta ja
Eeli Design -kesämyyntipisteet,
Me&I-vaatemyyntipiste.

HELAALAN MYLLY &
KESÄKAHVILA

Myllyaukio, Kauppakatu 12
Tunnelmallisessa vanhassa myllyssä
lounas-kahvila, matkailuinfo sekä Lipputoimiston
myyntipiste. Ilmainen wifi. Avoinna
ma–pe klo 8–17 ja la–su klo 9–15.
• Pekan Päivän ilta to 29.6. klo 18
järj. Pietari Päivärinta seura

TERVETULOA! www.ylivieska.fi

044 979 2748
MARKKU
MYNTTI KY
Kaikki
maanrakennustyöt

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

040 7761 871,
0400 905 227
Löydät meidät
myös
Facebookista
facebook.com/
vieskanviikko

Päivyri

Ylivieskassa 9. kesäkuuta 2017

Sää
3 m/s

pe

; A

Ylin +19°C
Alin +12°C

la

su

ma

ti

A 2 F A

Ylin +18°C
Alin +11°C

Ylin +19°C
Alin +10°C

Ylin +21°C
Alin +7°C

Ylin +18°C
Alin +9°C

Pääkirjoitus

K

esä ja loma, kesäloma. Useimmille se on vuoden
kohokohta, jota varten
säästetään rahaa ja sitä
suunnitellaan jo pitkin
talvea. Tästä syystä se aiheuttaa monille myös suuri
odotuksia ja ne luovat myös
paineita sen onnistumiselle.
Kesälomalla pitäisi ehtiä
tehdä kaikkea mahdollista,
niin paljon että eihän se ole
edes mahdollista. Pitäisi
ehtiä tekemään suursiivous,
pitäisi keretä kunnon lomareissulle perheen kanssa,
tavata sukulaisia ja sen
sellaista. Kaiken lisäksi
tulisi tehdä kaikki vuoden
kerääntyneet rästihommat.
Mutta missä on lepo, ehtiikö ollenkaan lepäämään
ja lataamaan akkuja jos
koko ajan pitäisi suorittaa

Nimipäivät

näitä ”kesälomavelvotteita”.
Pitää käydä siellä ja täällä
ja kaiken lisäksi päivittää tekemisistään myös
sosiaalisessa mediassa.
Olen itsekin aikoinaan
sortunut sellaiseen, tosin
silloin sosiaalinen media
ei ollut tätä luokkaa eikä
vienyt aikaa, mutta nyt
se on nykypäivää. Tokihan lomaa pitää touhuta
ja suunnitella etukäteen,
mutta usein siinä kaiken
stressin keskellä saattaa
käydä niin, että kaikkien
pinna on loppujen lopuksi niin kireällä, että jos
asiat eivät tapahdu juuri
suunnitelmien mukaan,
niin silloin on vuosisadan
riita käynnissä. Ja siinä
vaiheessa mikään ei ole
enää hyvin ja katastrofin
ainekset ovat koossa. Ja
loma oli ja meni.
HHH

Mikä sitten ajaa meidät
siihen että pitää tehdä
orjallisia suunnitelmia,
eikö vain voisi vain tehdä
raamit lomasuunnitelmille
ja sitten mennä vain rennosti. Koska tosiasiahan on
se, että usein suunnitelmat
muuttuvat enemmän tai
vähemmän. Muutokseen
Elina Kytökorpi sopeutuminen on avainelina@vieskanviikko.fi asemassa. Toki raha vai-

kuttaa lomailuun, mutta
pienelläkin budjetilla voi
saada mukavan loma-ajan
jos osaa ottaa sen asenteen
eikä murehdi liikaa. Koska
jos ei ole rahaa, niin ei
ole rahaa, siitäkin huolimatta voi viettää hyvän
loman, kesäisestä ilmasta
voi nauttia esimerkiksi
puistoissa, uimarannalla ja
ilmaistapahtumissa. Esimerkiksi keskiviikkoiset
iltatoritapahtumat sopivat
kaiken ikäisille. Sisälle ei
kannata jämähtää, siihen
meillä on tarpeeksi aikaa
talvella.
HHH
Elämän ei pitäisi olla
pelkkää puurtamista ja
huolehtimista. Meillä on
kuitenkin vain yksi elämä
elettävänä. Se ei kuitenkaan tarkoita että voisi
olla kantamatta vastuuta.
Mutta joskus voi löysätä
rutiineista ja antaa vaikka
villakoirien juosta sängyn
alla. Ei ne ketään syö.
Nauttia voi elämän pienistä hetkistä, kauniista
kesäpäivistä ja perhosista.
Ei tietenkään voi lyödä
läskiksi ja unohtaa realiteetteja, mutta löysätä voi
kuitenkin hetkeksi. Sitä me
kaikki tarvitsemme, valon
säteet odottavat.

HHH
Itselläni ei ole pitkään
aikaan ollut vaikeuksia
viettää lomaa tekemättä
mitään. Totuin siihen kun
otin irtioton työelämän
oravanpyörästä muutamia vuosia sitten. Aluksi
toimettomuus oli hiukan
outoa, mutta siihen tottui
kyllä yllättävänkin nopeasti.
Ja se aika opetti tekemättömyyden ja lomailun
ihmeelliseen maailmaan.
Ehkä liiankin hyvin sillä
jäin niille teille useammaksi
vuodeksi. Hyvä niin, sillä
nyt sitä taas osaa arvostaa
työntekoa. En edes kaipaa
kunnon lomaa, ja sanotaanhan että ei yrittäjä pysty
lomailemaan. Nyt kesällä
lehti ilmestyykin harvemmin, joten kyllä minä aion
aurinkoiset päivät nauttia
ulkosalla, joko töitä tehden
tai muuten vain. Mitään
suunnitelmia en ole tehnyt
enkä aio tehdäkään, minulle riittää ulkoilmasta
nautiskelu ja jospa vaikka
malttaisin lukea jonkun
kirjan. Ja vain sadesäällä
aion edes miettiä siivoamista, sen pystyn lupaamaan.
Ulkoilmassa ainakin aion
olla, se on varma, polkupyöräni lähes vaatii sitä.
Nautitaan elosta ja olosta
ilman suorituspaineita!

Kaupungilta ja seurakunnalta
muistokoru vastasyntyneille
Pikkuinen – lasten hopeinen
muistokoru on suunniteltu
vuonna 2017 syntyville
ylivieskalaisille vauvoille.
Koru on muisto syntymäpaikasta. Muotoilun
lähtökohtana on käytetty
Ylivieskan juhlavuoden
korua. Korun etupuolella on kuvattuna palaneen

Ylivieskan kirkon profiili ja
sen taustapuolella on tilaa
mahdollisille kaiverruksille,
mistä löytyy myös vuosiluku
2017. Vuosiluku muistuttaa
Suomen 100-vuotisjuhlasta
kuin myös Ylivieskan 150
juhlavuodesta.
Muistokorun vastasyntyneille lahjoittavat

Ylivieskan kaupunki ja
Ylivieskan seurakunta. Jo
alkuvuodesta syntyneille
sitä voi tiedustella seuraavan
neuvolakäynnin yhteydessä.
Korun on suunnitellut ja
valmistanut korutaiteilija
Päivi Harjuhaahto.

Korua voi myös ostaa
Akustiikasta, sekä kesäaikaan Helaalan Myllyltä ja
Puuhkalan kotiseutumuseolta.

Perjantai 9.6. (vk 23): Ensio
Lauantai 10.6: Seppo
Sunnuntai 11.6: Immi, Impi
Pyhän Kolminaisuuden päivä
Maanantai 12.6. (vk 24): Esko
Tiistai 13.6: Raili, Raila
Keskiviikko 14.6: Pihla, Kielo
Torstai 15.6: Moona, Viena, Vieno
Perjantai 16.6: Päivi, Päivikki, Päivä

Aurinko

Aurinko nousee klo 03:01 ja laskee klo 23:43.

Ateriapalvelun ruokalista

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

Päiväkotien ruokalista

Perjantai: Nakit, perunasose, porkkanasuolakurkku-kiinankaalisalaatti
Maanantai: Pinaattiohukaiset, perunasose,
kesäinen raastesalaatti
Tiistai: Jauheliha-perunaviipalelaatikko,
punajuuri, pikkuporkkanat
Keskiviikko: Lohikiusaus, tomaatti-kurkkusalaatti
Torstai: Lihakeitto, kasvispalat
Perjantai: Lasagne, porkkana-kurkkuhunajamelonisalaatti

Kuka mitä häh?

1. Mitkä ovat Daltonin veljesten nimet Lucky
Luke -sarjakuvassa?
2. Mikä eläin on Mäntsälän vaakunassa?
3. Mikä on Venezuelan virallinen kieli?
4. Mistä järvestä Helsinki saa talousvetensä?
5. Montako ruusuketta on Suomen vaakunassa?
6. Minkä Afrikan maan autojen kansallistunnus
on ET?
7. Minkä kaupungin luona Kokemäenjoki laskee
Pohjanlahteen?
8. Minkä niminen huvipuisto sijaitsee Rovaniemellä?
9. Missä Bond-elokuvassa pääkonnaa näytteli
Christopher Lee?
10. Montako airoa yksi venekunta käyttää soudun
kahdeksikossa?
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

Lyhyesti

Hyvillä teoilla iloa ja hyvää mieltä
Tuokiotuvan käsityö- ja
neulontaporukka innostui
toukokuulla oikein tosissaan
virkkaamaan isoäidinneliöitä
ja neulomaan hartiapeittoja.
Koukut ja puikot kävivät
niin tiuhaan tahtiin, että
langatkin olivat jo loppua
tuvan varastoista. Pieni
vinkki VieskanViikossa
auttoi ja tuvalle tuotiinkin
pian lahjoituksina lankakeriä
kymmenissä pussukoissa. Ja
työ jatkui!
Idea isoäidinneliöistä koottaviin hartiapeittoihin tuli
nuorelta opiskelijalta Wilma
Eerolalta, joka taide- ja
kulttuuritoiminnan projektityötä tehdessään innostui
tulemaan Tuokiotuvalle
haastamaan virkkaajia projektiin mukaan. Kahta kertaa
ei tarvinnut tätä ryhmää
houkutella, vaan siitäkös
innostus suorastaan roihahti

ja kymmenet ahkerat kädet
alkoivat hommiin. Mummot
virkkasivat ja Wilma yhdisteli neliöistä hartiahuiveja!
Tuokiotupalaiset ovat saaneet matkan varrella paljon
tukea ja apua toimintaansa
ja haluavat myös itse laittaa
hyvän kiertämään ja auttaa
muita aina kun mahdollista.
Hyväntekeväisyyskohteeksi ryhmä yhdessä valitsi
Sipilän päiväkeskuksen ja
niinpä kolme iloisen värikästä hartiapeittoa luovutettiin
Sipilään 17.5.2017. Sairaanhoitaja Merja Heinonen
oli kiitollinen kauniista
ja lämpimistä peitoista –
päiväkävijät istuskelevat
monesti paikoillaan pitkäänkin askareitaan tehden tai
ottavat vaikkapa päivänokoset. Silloinkos peitot ovat
todella tarpeellisia! Peitot
löysivätkin heti onnellisia

Kysely ikääntyvien ja
liikuntaesteisten itsenäisen
liikumisen edistämiseksi

Lahjoittajien edustajat Irene Visuri ja Wilma Eerola
Tuokiotuvalta ja vastaanottamassa Merja Heinonen
Sipilästä. Hartiapeitot yllään Maija-Liisa Kitinoja,
Sirkka-Liisa Linnala ja Aino Malkamo. Kuva Wilma
Eerola.
käyttäjiä kun mummot täpä uusi idea taas ja pian
asettelivat niitä hartioilleen. Tuokiotuvalla ’lanseerattiin’
Kävi vaan niin hauskasti, isoisän neliöt – ja virkkuu
että myös papat ilmaisivat jatkuu! Kesän jälkeen myös
innolla halukkuutensa omiin papat saavat lämpimät harpeittoihin, vaikka kyllähän tiapeitot, ihan omanlaiset.
nämäkin oli toki kaikille
yhteisiksi tarkoitettu. Sii-

John Doe's Story Maitorieskamarkkinoilla
John Doe's Story esiintyy he aikovat toteuttaa samanMaitorieskamarkkinoilla la laisia keikkoja piristämään
klo 10, 11 ja 12. Kokoonpa- ikäihmisten arkea.
nosta Jussi Oja ja Tuomas
Jon Doe's Storyyn kuuluu
Jokitalo kävivät viime viikon
Jussi Oja (kitara), Tuomas
keskiviikkona ja torstaina
Jokitalo (kitara, laulu), Ari
Kotikartanon palvelutalossa
soittamassa ikivihreitä kappa- Hevosmaa (rummut), Timo
Tohola (basso ja taustalauleita kuten ”Muisto vain jää”,
”Olen suomalainen” ja ”Täällä
lu) sekä Reetta Kinnunen
(koskettimet).
Pohjantähden alla”. Joulun alla

Luonnonkaunista voimaa

Tralalallaa, kesä on täällä! Haluan
rohkaista kaikkia oman elämänsä sisustajia tuomaan luonnonkauneutta

ihan pirttiin asti. Ei tarvitse tyytyä
ihastelemaan vehreyttä pelkästään
ikkunasta, vaan keräile luonnosta,
metsäpoluilta ja kotipihalta luonnon
omia sisustuselementtejä kellumaan
kynttilöiden rinnalle laakeaan lasiastiaan, tai pirttiin paraatipaikalle
herkkä luonnon asetelma.

EU-ruokakassit jaossa
Työttömien yhdistyksellä
EU -ruokakasseja jaetaan torstaina 15.6. klo 9-17
välisenä aikana niitä tarvitseville. Ainakin vielä tällä
kertaa jako tapahtuu Joutsentie 11 sijaitsevissa tiloissa.
Kaupunginhallitus on maanantain kokouksessaan
päättänyt että Ylivieskan Työttömien yhdistys saa
jatkaa tiloissa vain siihen saakka kunnes tila tarvitaan
muuhun käyttöön.

Kaupunginhallitus päätti
Jokirannan koulun väistötiloista
Kaupunginhallitus päätti tiistaisessa kokouksessaan
hankkia Jokirannan koululle 4000 m² ns. väistötilat
(33 perusluokkaa, toimistotilat, ruokala, liikuntasali
sekä muita tiloja) Parmaco Oy:ltä ajalle 1.8.2017–
15.6.2020. Tilojen vuokra-, kuljetus-, asennus- ja
purkukustannukset ovat noin 2,5 milj. euroa kokonaiskustannusten noustessa n. 3,6-4,0 miljoonaan.
Tarjousta pyydettiin viideltä alan yritykseltä.

Viikon Blogi

Kesäaurinko kurkistelee tuvan
ikkunoista pitkän kylmän kauden jälkeen. Sisustussuunnittelija
sisälläni alkaa heräillä talviunestaan
ja venyttelee makeasti. Haluaisin
kantaa ulkoa vehreyden myös
sisätiloihin. Naapurin puolella
aitaa ovat koivut jo niin vihreitä ja
komeassa lehdessä, että tekisi mieli
napata vesuri talviteloilta ja käydä
silpaisemassa pikku ”tuliaiset”olohuoneen nurkassa kököttävään
puiseen juurisaaviin.

Ylivieskan kaupunki on käynnistänyt hankkeen
ikääntyvien ja liikuntaesteisten viisaan liikkumisen
edistämiseksi. Selvitystyön keskeisenä tavoitteena
on edistää ikääntyvien ja liikuntaesteisten itsenäisen
liikkumisen edellytyksiä omassa lähiympäristössään.
Tavoitteena on esittää konkreettisia toimenpiteitä
liikkumisen edellytyksien parantamiseksi. Suunnittelutyö painottuu keskustan alueelle. Hankkeeseen
liittyen on avattu kaikille avoin kysely, jolla kerätään
näkemyksiä liikkumiseen motivoivista keinoista sekä
kartoitetaan liikkumisympäristön nykytilaa ja siinä
esiintyviä ongelmakohtia erityisesti ikääntyvien ja
liikuntaesteisten näkökulmasta. Kysely on avoinna
21.6.2017 saakka. Kyselyyn pääsee osoitteella:
http://maps.ramboll.fi/palaute/kyselyt/ylivieska/

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

kuistille tai ihan köökkiin asti. Sisustaminen on luovan tekemisen
ja inspiraation tulkki ja arvostusta
ansaitseva taiteenmuoto.

jalkaan! Inspiraation ja henkisen
hyvinvoinnin pyydystysreissu ja
löytöretki luovuuden lähteille voi
alkaa.

Luonto on hyvin maadoittava ja
rauhoittava asia. Kun teen jokapäiväisen aamulenkkini ihanalla
metsäpolulla, olen ajatellut useasti,
Paljon ei tarvita pahan mielen että tikan rummutus ontossa puuskarkoittamiseksi, pikkulenkki met- sa kaikuu kuin shamaanirumpu.
säpolun siimeksessä samoillessa on Luonto on täynnä mystiikkaa,
mitä parhain sisustajan inspiraation maagista voimaa ja energiaa, joka
ammennuksen lähde. Nappaa taitei- tarjoaa loputtoman inspiraation
lijan hattusi naulasta pölyttymästä, lähteen erilaisille ideoille ja toiminsirottele mielikuvitus siveltimellä tamalleille. Nyt ne kotelohameet ja
luonnovärit kotiasi kaunistamaan kravatit nurkkaan ja lenkkitossut

Afrikassakin parasta aikaa käsityöläisnaisetkin keräävät järvikaislaa ja
banaanikasvin kuoria kuivatukseen
ja niistä he rupeavat inspiraation innoittamana luomaan uusia sisustustuotteita yritykselleni. Aivan ihana
saada valmis tuote, joka on 100%
ekologinen, kaunis ja persoonallinen,
sekä päästä sommittelemaan näitä
tuotteita suomalaiseen kotiin. Ja
onko parempaa, kuin tieto siitä,
että tiedämme käsityöläisnaisten

saaneen terapeuttisia hetkiä näiden
tuotteiden valmistamisen parissa
ja miten hyvää se tekee heidän
mielelleen ja itsetunnolleen, kun
he näkevät valmiin työnsä tuloksen
ja sen hyödyt.
Olemmepa Afrikan savanneilla
tai Suomen syvänvihreissä havumetsissä, samalla tavalla ihmiset
ammentavat luonnosta inspiraatioita,
jotka jäävät niin monin eri tavoin
elämään ympärillemme. Kaunista,
inspiroivaa ja luonnonläheistä kesän
alkua toivottaa KatjaKoo.
 KatjaKoo
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Sun Pampas -festivaalin
vaiheita, osa 2
Julkaisimme viime viikolla jutun Sun Pampasin vaiheista. Tähän liittyen toimitus sai arvokasta lisätietoa
tapahtuman vaiheista sen entiseltä puheenjohtajalta
Mauri Kajasmaalta. Hän toimi Sun Pampas 91 ry:n
puheenjohtajana vuosina 1994 – 2000.
Sun Pampas –tapahtuman
perustamisen lähtökohtana
oli saada Ylivieskaan oma
kesäfestivaali. Tätä varten
perustettiin Sun Pampas 91
ry, jonka puheenjohtajana
aloitti Raimo Rintakumpu.
Jo ensimmäisenä vuonna
sen järjestäminen otettiin
vakavasti ja he ottivatkin
riskejä ohjelman suhteen.
Pääkonsertissa esiintyi Juice
Leskinen & Grand Slam.
Lauantain ohjelma alkoi jo
kello 14 ja esiintyjiä oli Pampashallilla jopa viisitoista.
Lisäksi Hotelli Käenpesässä
oli Country-klubi, lasten
Pampas urheilutalolla ja
Gospel Pampas Suvannon
kappelissa. Ohjelma oli siis
erittäin laaja ja tapahtumasta
julkaistiin oma Sun Pampas
-lehti.
Seuraavina vuosina tapahtuma jatkoi samantyyppisenä ja menestystä riitti.
Tapahtuma oli todellakin
kaivattu paikkakunnalle.
Vuonna 1994 vetovastuu
siirtyi Raimon äkillisen
menehtymisen vuoksi Mauri
Kajasmaalle. Pampashallissa
tapahtumia oli nyt kahtena iltana, Country –klubi

Käenpesässä, Pampas-konkarit Savelassa, Yö-disco
Ravintola Vieskassa, Lasten
Pampas urheilutalolla, Pampas-disko Sputnik 2022:ssa
sekä lisäksi Sun Pampas
-jalkapalloturnaus G-85.
Vuonna 1995 festivaali
siirtyi keskustaan. Tapahtuman budjetti kasvoi, joten
taloudellista riskiä haluttiin
jakaa. Iltaohjelma siirrettiin Ravintola Vieskaan ja Sun Pampasin festivaaliohjelmaa vuodelta 2000.
Myllyrantaan ja vastuun
niistä otti Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa KPO.
Muu toiminta jatkui edelleen Sun Pampas 91 ry:llä.
Kauppakatu suljettiin ja
se muutettiin tapahtuman
ajaksi kävelykaduksi, jossa
oli monenlaista ohjelmaa,
basaareja ja tanssiesityksiä.
Lisäksi myös Savisillalla oli
tanssit. Iltaohjelmia varten
Ravintola Vieskan takapihalle jokirantaan tehtiin
aidattu esiintymislavallinen
Pampas-alue ja jälleen festivaali oli menestys.
Tapahtuma jatkui lähes
samanlaisena vuoteen 2000
saakka. Eräänä vuonna erikoisuutena oli Ravintola
Vieskan Cactus -baari, jota

Mainos vuodelta 1994.

Vuonna 1991 festivaalissa nähtiin mm. Freud, Marx,
Engels & Jung, Berit, Matti Esko, Jamppa Tuominen
sekä Mikko Alatalo.

Mainokset vuosilta
1998 ja 1996.

varten alakertaan vietiin
hiekkaa luomaan aurinkoista
Sun Pampas -tunnelmaa.
Piknik -konsertti on vaihtelevasti ollut Safaripuistossa sekä sen kunnostuksen
vuoksi Aikun kentällä. Sun
Pampas tapahtumaa on
tehty suurella sydämellä
alusta alkaen ja kiitos siitä kuuluu myös lukuisille
talkoolaisille, sponsoreille
ja kaupungin tuelle.
Tänä vuonna lauantai-il-

lan järjestelyistä vastaa Keski-Pohjanmaan kirjapaino
-konserni.
Piknik-tapahtuman järjestäminen sunnuntaina
sen sijaan mahdollistuu
kaupungin avustuksella ja
järjestelyissä on mukana
mm. kaupungin nuorisotoimi. Kiitos vielä Mauri
Kajasmaalle näistä arvokkaista lisätiedoista.
Elina Kytökorpi

Lenni-Kalle Taipale trioineen esiintyi Pampasissa vuonna 2000.
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Kesäillan hartauksia
kirkon raunioilla
Kesäillan hartaudet kirkon raunioilla pidetään seuraavina keskiviikkoina klo 19 seuraavasti:
14.6.
28.6.
12.7.
26.7.
9.8.

Janne Isomaa ja Markku Sakko
Tuomo Kälviä ja Markku Sakko
Timo Määttä ja Eeva Korhonen
Anne Sumela ja Eeva Korhonen
Veli Matti Linnanmäki ja Teija Siirtola.

Raudaskylän ja VähäkangasPylvään alueen ikäihmiset
vieraisille Tuokiotuvalle
Käytännön yhteistyötä
ikäihmisten hyvinvoinnin eteen parhaimmillaan
nähdään kun Tuokiotupa kutsuu Raudaskylän
sekä Vähäkangas-Pylvään
ikäihmiset kyläiltapäivän
viettoon tuvalle ensi viikon
keskiviikkona 14.6. klo 12.
Retki katkaisee mukavasti
pitkää, koleaa kevättä ja
tuo yhteen tuttuja vuosien
takaa ja tutustuttaa varmasti
uusiinkin ikätovereihin, kun
myös keskustassa asuvia senioreita pyydetään tulemaan
mukaan yhteiseen tapaamiseen. Vuosien kuluessa tiet
ovat saattaneet erkaantua,
kun kyliltä on muutettu
keskustaan asumaan ja nyt

onkin mitä mainioin mahdollisuus tavata ja viettää
kesäistä iltapäivää yhdessä.
Ohjelmassa on makkaranpaistoa ja muuta herkuttelua ja yhteislaulutkin
raikaavat totuttuun tapaan
klo 13. Tarinointikaan ei
varmasti lopu kesken! Maksutonta yhteiskyyditystä voi
tiedustella ja ilmoittautua
retkelle mukaan suoraan
ko. kyläyhdistyksiin (Sari
Isoniemi puh 040 567 2826
ja Petri Vähäkangas puh 044
555 4264). Ilmoittautumista
tarvitaan myös tarjoilujen
vuoksi. Nyt kannattaa lähteä leppoisalle kesäretkelle
ikätovereiden virkistävään
seuraan.

Päivän sana
Perjantaina, 9.6.2017
1 Kor. 12:4-5

Armolahjoja on monenlaisia, mutta
Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on
monenlaisia, mutta Herra on sama.

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Maija Eeva Johanna Hautamäki, Nelli Iida
Matilda Lapinlampi, Jenna Eveliina Lehkonen, Ville Olavi
Mustamo, Konsta Patrik Pirinen, Clara Mariel Tuomaala
Avioliittoon kuulutetaan: Jussi Tuomas Petteri Vasankari ja Elisa Maria Saukko
Kuolleet: Jouko Aspholm 91 v.

Kirkkotalakoot
Kirkkomatkalla-kirjaa myynnissä kirkkoherranvirastossa,
Info-kirjakaupassa ja Prisman
Info-pisteessä. Kirjan hinta 25
euroa. Jokaisesta myydystä
kirjasta 10 euroa Kirkkotalakoisiin.
Kirkon suunnittelukilpailun ehdotukset
ovat nähtävissä 12.6.-14.7. välisenä aikana
toimitalo Pietarin liikuntasalissa, Terveystie
11, ovi B päivittäin klo 11-15. Ehdotusten
valokuvaaminen ja muu julkaiseminen on
kielletty. Näyttelyä päivystää Ylivieskan Eläkeliiton väki. Yleisöllä on mahdollisuus jättää
ehdotuksista palautelaatikkoon nimetön
mielipide/palaute.

Pitsimattograffitit
elävöittämään keskustaa

SEURAKUNNAN VIIKKO
Su 11.6. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Veli Matti
Linnanmäki, Tuomo Kälviä, Markku Sakko, Virret 134,
128, 180, 459:1-, 227, 133, Radio Pooki; klo 18 Seurat
Rauhanyhdistyksellä, Antti Lauhikari.
Ti 13.6. klo 14 Kynkkärinki Sipilässä, vapaaehtoisten
ilmoittautuminen klo 11 mennessä Aino Nisulalle p.
044-0422157.
Ke 14.6. klo 19 Kesäillan hartaus kirkon raunioilla,
Janne Isomaa, Markku Sakko.
To 15.6. klo 13 Varttuneen väen kesäpäivä Puuhkalan
museolla, kahvia, kuulumisia, yhteislaulua, tarinointia ja
hartaus, järjestää Ylivieskan kotiseutuyhdistys ja seurakunta; klo 18 Kesähartaus Kankaan kappelissa, Tuomo
Kälviä, Reino Junttila ja Arto Vähäkangas.
Kirkon suunnittelukilpailun ehdotukset ovat nähtävissä
12.6.-14.7. välisenä aikana toimitalo Pietarin liikuntasalissa, Terveystie 11, ovi B päivittäin klo 11-15. Ehdotusten valokuvaaminen ja muu julkaiseminen on kielletty.
Näyttelyä päivystää Ylivieskan Eläkeliiton väki. Yleisöllä
on mahdollisuus jättää ehdotuksista palautelaatikkoon
nimetön mielipide/palaute.
Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston kesäaukioloajat 1.6.-31.8. ma-to klo 9-12, pe suljettu. Virasto p.
044-7118 610.
Seurakunnan ateriapalvelu Mariassa avoinna 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.
Kirkkomatkalla-kirjaa myytävänä kirkkoherranvirastossa, Info-kirjakaupassa ja Prisman Info-pisteessä.
DIAKONIA
Diakoniatyön asiakasvastaanotto on avoinna ti-pe klo
8.30-10. Päivystysaikana vastaa numero 044-7118670.
Kirkkokyyti Suvannolle messuun sunnuntaisin seurakuntakoti Mariasta, lähtö klo 9.40, paluu n. klo 11.30.
Kyydin omavastuu 2e.
Kirkkokyytiseteleitä liikuntarajoitteisille tai kirkkokyytiä
tarvitseville voi tiedustella diakoniatyöntekijöiltä 0447118626-629.
LAPSET
Ti 13.6. Kesäinen perhekerho tiistaina klo 10-12 Toimitalo Pietarissa.
Ke 14.6. Ekavauvakerho keskiviikkona klo 11.45-13.45
Toimitalo Pietarissa.
Pyhäkoulu seuraavan kerran 20.8. Suvannon kappelissa
jumalanpalveluksen saarnan aikana

Pitsimaalaukset ovat jatkoa
Keskusta kauniiksi –tempaukselle, joka aloitettiin
yrittäjien kanssa yhteistyössä
kesällä 2016. Tarkoituksena on parantaa keskustan
viihtyvyyttä ja maalaukset
ovat osa Kaapo –hankkeen
kaupunkisisustamisen suunnitelmaa. Mukana on myös
yrityskehittäjä Mari Autio
Yrittäjärinki –hankkeesta,
sekä alueen yrittäjiä.Toteutuksen organisointivastuun
on ottanut yrittäjä Jenny
Myllyoja. Ensimmäinen

NUORET
Ti 13.6. Klo 18.30 Lautapeli-ilta K16 Vitiksessä.
MUUT
Nilsiän herättäjäjuhla -oppaita ja Siionin virsien
uudistettua painosta saatavissa kirkkoherranvirastosta.
Oppaan ja tarran hinta 5 e, Siionin virsien 12 e.

talkookerta järjestettiin
maanantaina 5.6. hieman
pilvisessä mutta kuivassa
säässä, tosin sateen mahdollisuuteen oli varauduttu.
Ensimmäisenä kohteena oli
Juurikoskenkadun alkupää,
johon taiteiltiin kaksi erillistä pitsimaalausta yrittäjien
yhteisvoimin. Tiistaina Ylivieskan Kenkäkauppa taiteili
liikkeensä edustalle oman

pitsimaton. Keskiviikkona
oli vuorossa rautatieaseman
edusta, joka myös toteutettiin yrittäjien voimin.
Viimeinen talkookerta oli
pankkiaukiolla torstaina 8.6.
ja se toteutettiin avoimina
talkoina, eli sinne olivat tervetulleita kaikki halukkaat.
Jälleen mukava piristysruiske
kaupunkikuvaan!
Elina Kytökorpi

KALAJOEN ROVASTIKUNTA
Kalajoen ja Kokkolan rovastikuntien yhteinen matka
Oulun hiippakunnan lähetysjuhlille Muonioon 8.10.9.2017. Juhla- ja majoituspaikkana Lapland Hotel
Olos. Matkan hinta on 180 euroa. Majoitus kahden
hengen huoneissa, sisältäen aamupalan. (Yhden hengen
huoneessa 250 euroa). Muut ateriat matkalla ja juhlilla
omalla kustannuksella. Lähtö pe 8.9. klo 7, reittinä
Kokkola, Ylivieska, Oulu, Muonio, Olos-hotelli. Paluumatkalle lähtö su 10.9. noin klo 14.30 samoja reittejä.
Ilmoittautumiset 30.6.2017 mennessä, ensisijaisesti
sähköpostilla: mika.katajamaki@evl.fi tai p. 044 7698
234. Voit myös ilmoittautua Haapajärven kirkkoherranvirastoon, p. 044 7698 230.
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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Pyöräilykampanjalla Ylivieska
Alavieskan ja Ylivieskan liikuntatoimi yhdessä Alavieskan Virin ja Pyöräpisteen kanssa hemmottelevat
pyöräilijöitä sekä kävelijöitä, sillä kaupungin alueelta löytyy jopa 14 kuntolaatikkoa, jonne ulkoilijat
voivat merkitä suorituksiaan syyskuun loppuun asti.

Ylivieskan kuntolaatikot
1
2
3
4

A2

5
6
7
8
9
10
11
12

6

Huhmari, (Huhmarintie 155) n. 13 km.
Liikuntakeskus, "lähtöpiste"
(Uimahallin puolella, Närhitie 2).
Joonaala, Latvalantien kautta n. 9,5 km,
Huhjantien kautta n. 11 km.
Kantokylä (Haapavesitie 1015), n. 16 km.
Ojakylän koulu (Perkkiöntie 50), n. 5,1 km.
Kaisaniemi ( Jalavatie, pururadan alku), n. 4 km.
Vähäkankaan koulu (Vähäkankaantie 622), n.
8,5 km Koskipuhdon kautta.
Kekajärvi, Kekan maja n. 13 km.
Salmiperä (Salmiperäntie 121), vajaa 2 km.
Niemelän koulu (Niemelänkyläntie 353), 6,3
km.
Löytyn koulu (Löytyntie 347), 16 km.
Isokoski (Säilyntie 61), 18 km.

Ylivieska-Alavieskan kuntolaatikot
A1

Pohjoispuolentien laatikolla Ylivieskan ja Alavieskan
rajalla on säpinää, matkaa sinne kertyy noin 12 km.

A2

Korteperä "äkkimutka"
(Niemelänkyläntie 888), 12 km.
Pohjoispuolen tie, rajapyykki
(Visalantie 930), 12 km.

Pyöräilyharrastuksen vauhdittamiseksi alueella järA2 Pohjoispuolentie
jestetään tänäkin vuonna
Kekajärvi 8
Korteperä A1
pyöräily-/kävelykampanja
toukokuusta syyskuun loppuun. Kampanjoita on kaksi,
toinen Ylivieskan kuntarajojen sisällä (12 laatikkoa)
ja toinen Ylivieskan ja Alavieskan välillä (2 laatikkoa).
Kampanjoihin osallistujien kesken arvotaan
Niemelän koulu 10
palkintoja, Alavieskassa
mm. polkupyörä. Kampanjat järjestävät Alavieskan
6 Kaisaniemi
kunnan liikuntatoimi, Viri,
Ylivieskan liikuntatoimi
sekä Pyöräpiste.
Pyöräily on yksi niistä
harvoista yleisistä lajeista
jonka harrastamiseen ei
7 Ojakylän
koulu
vaadita suurta rahallista
2 Liikuntakeskus
panostusta. Toki pyörät eivät
ole ilmaisia, mutta kun sen
9 Salmiperä
on hankkinut niin rahaa
ei juurikaan mene harrastamiseen. Pyörän kanssa
voi yhdistää myös huvin ja
2
hyödyn jos hurauttaa sillä
esimerkiksi työ- ja kauppareissut.
Mikä onkaan mukavampaa kauniina kesäpäivänä
kuin lähteä pyöräilemään.
3 Joonaala
Se antaa vapauden tunteen
ja samalla saa liikuntaa ja
raitista ilmaa. Maisemat
vaihtuvat ja on aikaa omille
ajatuksille tai voi vaikka
kuunnella musiikkia. Välillä
voi istahtaa katselemaan
vaikka jokirantamaisemaa ja Liikuntakeskuksen laatikko sijaitsee uimahallin pääoven
samalla nauttia ulkoilmasta. luona rakennuksen eteläpuolella.

Kaisaniemen laatikko sijaitsee pururadan alussa,
Jalavatien päässä.
8

Kekajärven laatikko löytyy Kekan majalta 13 kilometrin
päästä Liikuntakeskuksesta.
Kantokylä 10
7 Vähäkankaan
koulu

Huhmari 1

Löytyn koulu 11

Isokoski
12
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Simonpuiston Tintit
linturetkellä

A2

Alavieskalainen pyöräilyharrastaja Pohjoispuolentien
laatikolla.
1

Huhmarista punainen laatikko löytyy heti alueelle
tultaessa, infokartan vierestä.

Simonpuiston päiväkodin
Tintti-eskarit osallistuivat lasten lintuviikkoon
tekemällä linturetken
Lehdontielle. Tarkoituksena oli tarkkailla lintujen
pesänrakennuspuuhia ja
tunnistaa lintulajeja. Pesänrakennukseen sopivia
materiaaleja, kuten oksia oli
näkyvillä. Lehdontien varrella oli paljon pikkulintuja.
Metsä täyttyi linnunlaulusta. Puhdistamon lähellä
sijaitsevilla lammikoilla
lintuja oli helpompi tunnistaa. Eskareilla oli käytössä
kiikareita sekä lintukirjoja.

Varmoja havaintoja olivat
telkkä, naurulokki, mustakurkku-uikku, sinisorsa,
viklo ja peipponen.
Severi havaitsi lintuja,
jotka olivat kokonaan valkoisia, mutta niillä oli musta
nenä. Havainto varmistui
naurulokiksi ja nenä nokaksi.
Valtteri P. totesi osuvasti kalalokkien nauravan. Roope
J. näki mustan pikku sorsan
ja valkomustan, joka oli
isompi. Mira ihmetteli kiven
päällä ollutta lintua, joka ei
liikkunut. Matias ja Onni
löysivät linnunpönttöjä
lammikon läheltä. Roope J.

kertoi nähneensä mummun
luona, että linnunpesä oli
linnunpöntön päällä. Luka
bongasi peipposia. Roope L.
kertoi kuulleensa linnun laulavan titityy, titityy. Tuomas
muisteli nähneensä naakan
valkomustassa puussa. Leo
kiikaroi ahkerasti ja arveli
nähneensä 101 lintua.
Lintujen lisäksi eskarit
tekivät muitakin keväthavaintoja. Vanda kertoi
nähneensä oksia maassa ja
siellä oli pikkuisia olentoja.
Useammalla eskarilla oli havaintoja perhosista. Valtteri
P. näki valkoisen perho-

sen, Viola nokkosperhosen
ja Roope J. keltamustan
perhosen. Neelallakin oli
perhoshavainto, mutta hän
ei ollut nähnyt sen värejä.
Paluumatkalla Lehdontieltä
Simonpuistoon ihastelimme
kauniita keltaisia kukkia
tienposkessa. Valtteri L.
muisti, että se on leskenlehti,
varma kevään merkki. Vielä
varmemmin kevättä ja kesää
ennustavat Iinan ja Jirin
näköhavainnot itikoista!
T: Tintti-eskarit ja
Anne, Marja,
Marko ja Taru

12

Polkupyörien
Isokosken laatikko löytyy osoitteesta Säilyntie 61, matkaa
Liikuntakeskukselta kertyy 20 km.
11

Hyvitämme
ajokuntoisesta aikuisten
pyörästä vähintään

KESÄÄN
PYÖRÄPISTEESTÄ
Combi 48

Stiga ST OHV, 140 cc moottori.
Työnnettävä. Leikkuuleveys 46 cm.
Keruusäiliö 60 l. Keräävät alk.

269€

100 euroa!
Esim.
Tunturi
Tiffany

349 €
-100
€
(28” suorasarvinen) = 249 €

Käsintehtyjä uniikkikappaleita itsellesi tai lahjaksi
Tervetuloa tutustumaan verkkokauppaan!

Multiclip 47 Blue

Stiga RS 100 OHV, 100 cc moottori.
Multiclip-leikkuumenetelmä. Leikkuuleveys 45 cm. Bioleikkurit alk.

225€

Tornado 2098

7250, 414 cc moottori. Sivullepuhaltava. Vaihteet 5E + 1T.
Leikkuuleveys 98 cm.
Ajoleikkurit alk.

Löydät meidät
Facebookista

Löytyn ympäristökoulun laatikko on piiloutunut muiden
postilaatikoiden sekaan.

1499€

Valtakatu 5, Ylivieska, puh. (08) 420 501
Avoinna ma-pe 10-18, la 10-14, www.pyorapiste.fi

www.angelina.fi
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Raution nuoret Transsylvaniassa
Kolmihenkinen rautiolainen edustus kävi
26.-30.5. Romanian Transsylvaniassa,
Csíkrákosin kylässä, tapaamassa paikallisia nuoria järjestäkseen elokuun yhteisen
leirin.
Viikonlopun aikana käytiin
kyläkierroksella, vuoristossa
suunnittelupalaveria pitämässä ja myös solassa ja
järven rannalla tutustumassa
paikkoihin, jonne leiriläiset matkustavat yhdessä
elokuussa.
Check the Background

on Erasmus+ Youth in Action-ohjelmasta rahoitettu
nuorisovaihto, jossa edellisvuoden Natural Home
nuorisoryhmien yhteistyötä
viedään eteenpäin, tällä kertaa vähemmistöjen aseman
ja perinteisten ammattien
teemalla. 22 suomalaista ja

Kuvissa Eszter Fodor, Réka Both, Ernö Fodor, Orsolya Fodor, Marja-Liisa Kaakko, Suvi Kaakko, Vilma Kotiaho ja
Rita Kovacs. Kuvat István Antal.
transylvanialaista nuorta sylvaniassa elokuussa, jossa ihmisten elämää ja pereh- kokeillen esimerkiksi heinän
järjestää viikon mittaisen opitaan vähemmistöjen ja dytään myös perinteisiin niittämistä sekä puusepän
leirin Romanian Trans- ylipäänsä monikulttuuristen ammateihin maaseudulla, ja leipurin työtä.

Liikennepuisto avattiin Lasten Kesäpäivillä
Kesäkuun ensimmäisellä
viikolla vietettiin Lasten
Kesäpäiviä ja tiistaina oli
Liikennepuiston avajais-

päivä. Sää oli loistelias verrattuna koleisiin keleihin
ja se houkuttelikin väkeä
ulkoilemaan.

Myös viime kesänä rakennettu minigolf –rata avattiin
tälle kaudelle.

Taikatuulessa vietettiin retkipäivää
Taikatuulen päiväkodissa
on toukokuun viimeisestä
viikosta nautittu monen
moisen toiminnan merkeissä, vaikka sää ei kesäinen
ole ollutkaan, niinkuin me
kaikki olisimme toivoneet.
Maananataina 29.5 vietim-

me retkipäivää pihalla. Niin,
päiväkodin omalla pihallakin
voi retkeillä ihan hyvin.
Lapsien kanssa keskusteltiin
etukäteen siitä mitä retkellä
pitää olla. Lasten mielestä
retkellä kuuluu mm. olla
eväät, paistaa makkaraa ja

leikkiä. Niinpä maanantaiaamuna lasten kanssa
tehtiin eväsleipiä ja iltapäivällä paistettiin makkaraa
ja päivään mahtui paljon
aikaa leikkiä kavereiden
kanssa. Tällä kertaa retkellä
tarjottiin myös päiväkodin
keittiössä valmistettua kinkkukiusausta, mutta sekin
syötiin tietenkin ulkona.
Alakerran väki kävi ainoastaan päiväunet sisällä
nukkumassa, eskarilaiset
levähtivät teltoissa ja rentoutuivat riippumatoissa.
Vaikka sää ei vielä toiveiden
mukaisesti ollutkaan kesäinen, oli kuitenkin poutaa

ja iltapäivällä saatiin aurinkokin esiin, kun lapset
saivat hörpätä kevätkahvit
vanhempiensa kanssa.
Satu Rantala

lastentarhanopettaja
taikatuulen päiväkoti
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Menokalenteri

Kesägallup

FC Ylivieska kotiottelu klo 19.
Kansainvälisen mestarikurssin opettajat konsertoivat
Unisieppari taidetyöpaja lapsille ja aikuisille klo 10-12, klo 19, Kulttuurikeskus Akustiikka, Koulukatu 2 B.
Darts-kisa klo 19, Ravintola 10-kerho, Asemakatu 10.
Puuhkalan museo Puuhkalantie 6.
Toto4-ravit klo 18 Keskisen ravikeskuksessa, KeskiTiistaina 13.6.
sentie 140.
Piano- ja jousimestareiden ja oppilaiden Iltakonsertteja
Kouluikäisten Norsupallo klo 13-14 yleisurheilukentän
Raudaskylän Kristillisellä Opistolla, Opistontie 4.
Yölaulajamelonta klo 22, Hamarin uimaranta, Hamarintie. viereisellä harjoituskentällä. Lisätietoja puh. 045 692 2229.
Viikonloppuvaellus Uittipiekkaan alkaen klo 6.00 Piano- ja jousimestareiden ja oppilaiden Iltakonsertteja
Raudaskylän Kristillisellä Opistolla, Opistontie 4.
Lisätietoja 050 387 3162.
Julia Läspä & Piritta Savolainen klo 19, J3 CafeBar Pubi-bingo klo 21, Ravintola Jokeri, Asemakatu 2.
Juurikoskenkatu 8.

Minkälaisia kesätapahtumia toivot Ylivieskaan?

Perjantaina 9.6.

Aiotko osallistua tänä viikonloppuna Sun Pampaksen tapahtumiin?

Keskiviikkona 14.6.

Lauantaina 10.6.
Maitorieskamarkkinat klo 10-13 Puuhkalan museolla,
Puuhkalantie 6.
Avoimet Kylät -kylätapahtuma klo 13 alkaen Niemelän
koululla, Niemelänkyläntie 353.
Yhessä! -festarit klo 13 - 18, Melenderin aukio Kelan
ja terveyskeskuksen välissä.
Perhepyöräily klo 14. Lähtö liikuntakeskuksen pihalta,
Närhitie 2.
8-pallo viikkokisat klo 15, Ravintola Jokeri, Asemakatu 2.
Miesten ykköspesis klo 15, Suvannon pesäpallokenttä
Koskipuhdontie 28.
Piano- ja jousimestareiden ja oppilaiden Iltakonsertteja
Raudaskylän Kristillisellä Opistolla, Opistontie 4.
Julia Läspä & Piritta Savolainen klo 19, J3 CafeBar
Juurikoskenkatu 8.
Sun Pampas klo 21-02, Kalajokilaakso-Areena, Närhitie 2.

Sunnuntaina 11.6.
Piano- ja jousimestareiden ja oppilaiden Iltakonsertteja
Raudaskylän Kristillisellä Opistolla, Opistontie 4.
Sun Pampas klo 14-17 Safaripuistossa.
Miesten ykköspesis klo 15, Suvannon pesäpallokenttä
Koskipuhdontie 28.
Koko perheen yhteislauluilta klo 18 Niemelän kesäteatterilla, Niemelänkyläntie 355.

Maanantaina 12.6.
Melonnan peruskurssi klo 17. Lisätietoja 044 594 0408.
Piano- ja jousimestareiden ja oppilaiden Iltakonsertteja
Raudaskylän Kristillisellä Opistolla, Opistontie 4.

Aamu-uinti uimahallilla klo 6.30-8.30 , Närhitie 2.
Vesijumppa uimahallilla klo 8.30-9 ja 9.30-10, Närhitie 2.
Lapsiperheiden puistotreffit klo 10-12 Liikuntakeskuksen
pururadan maastossa.
Lasten satukonsertti klo 10, Kulttuurikeskus Akustiikka,
Koulukatu 2 B.
Virtaa liikunnasta ja ravinnosta klo 12-15, Puuhkalan
museo Puuhkalantie 6.
Iltatori: Komedia Voitinki! klo 17.
Miesten ykköspesis klo 18, Suvannon pesäpallokenttä
Koskipuhdontie 28.
Melonnan tutustumisilta klo 18, Hamarin uimaranta,
Hamarintie.
Kuntomelonta klo 20, Hamarin uimaranta, Hamarintie.
Päivän matka Powerparkiin klo 8.30-20.30 Lisätietoja:
elisa.mannisto@ylivieska.fi.
Piano- ja jousimestareiden ja oppilaiden Iltakonsertteja
Raudaskylän Kristillisellä Opistolla.
Darts-kisa klo 19, Ravintola 10-kerho, Asemakatu 10.
Kymppivisa klo 20.30-23.30, Ravintola 10-kerho,
Asemakatu 10.

Torstaina 15.6.

Saku Pirnes
Pokemon jutut olisi kivoja, jos järjestettäisiin.
Olen kuullut Sum Pampaksesta, mutta en tiedä
osallistunko.

Juulia Lehtola
Olisi kiva, jos musiikkitapahtumia järjestettäisiin
nuorille enemmän.
En varmaan aio osallistua.

Kunnantalon avoimet ovet Sievissä klo 10-17. Haikolantie 16, Sievi.
Alkavan yrityksen rahoitus -valmennus klo 17:00–20:00,
Akustiikka Koulukatu 2 B.

Ilmoita oma tapahtumasi
menokalenteriin
tapahtumat@vieskanviikko.fi
Otto Kämäräinen

Avoimet työpaikat
Ylivieskassa
Tilaneuvoja, tuotannonsuunnitteluinsinööri,
työterveyslääkäri, yleislääkäri, puheterapeutti, lehtori
AMK, englanninkielen
lehtori, historian ja yhteiskuntaopin lehtori, lukion
historian ja yhteiskuntaopin
lehtori, matemaattisten
aineiden opettajia, musiikin
lehtorin sijaisuus, laaja-alainen erityisopettaja, kehittämis- ja viestintäkordinaattori, sosiaalisen median
päällikkö, perheneuvolan
psykologi, projektiosaston

esimies/projekti-insinööri,
merkkari, sairaanhoitajia,
kirjanpitäjä, asiakas- ja
myyntineuvottelijoita,
B2B-myyntiedustaja, myyntiedustajia, myyntiedustaja/
yrittäjä, kiinteistönvälittäjiä,
urheiluvalmentaja, korjaamopäällikkö, myyntisihteeri,
palkanlaskija, kokki, parturi-kampaajia, kiinteistönhoitaja/ulkoaluetyöntekijä,
myyjä, myymälämyyjiä, kahvilatyöntekijä, puhelinmyyjiä, koulunkäynninohjaaja,
perhepäivähoitaja, järjestyksenvalvoja, maatalouslomittaja, LVI-asentaja, pelti-

seppä, huoltomekaanikko,
sähkövoiman linja-asentaja,
harjoittelija-asentaja (tele),
lopputarkastaja/pakkaaja, tuotantotyöntekijöitä,
autonkuljettajia, jakeluauton
kuljettaja, kuorma-autonkuljettajia, yhdistelmäajoneuvon kuljettajia, myymäläsiivooja, siivooja.

Sievissä

Toivoisin järjestettävän nuorille suunnattuja
ilmaisia tapahtumia Ylivieskassa.
Sum Pampakseen en usko, että osallistun.

Palkanlaskija, taloushallinnon osaaja, koulunkäyntiavustaja, maatalouslomittaja,
sähkövoiman linja-asentaja,
lopputarkastaja/pakkaaja,
tuotantotyöntekijä (konepaja- ja metallituotteet).

Alavieskassa
Sairaanhoitaja, kirjanpitäjä,
ravintolan tarjoilija, lastenhoitaja, lähihoitaja.

Ilmoita yrityksesi työpaikoista Vieskan Viikossa!

Lisätietoa
työpaikoista
www.mol.fi

Oskari Autio
Nuorille toivoisin järjestettävän heille suunnattuja ja ilmaisia tapahtumia Ylivieskaan.
En varmaan osallistu Sum Pampakseen.
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Kulttuuri
Elämä täynnä
salaisuuksia:

Parfyymikeräilijä

kioskikirjallisuuden kliseet
kuvaamalla myös naisten
vahvuutta ja itsenäisyyttä.
On vuosi 1955. Lontoo- ole tavannut. Eva d’Orsayn Sivuhenkilöt on taitavasti
lainen Grace Munroe, mysteeri vie Gracen vuonna rakennettu ja kirjassa onkin
ammatiltaan vaimo, saa 1927 alkavaan tapahtuma- erittäin mielenkiintoinen
henkilögalleria. Kirjan mysyllättäen kuulla perineen- ketjuun.
sä täysin tuntemattoman Kathleen Tessaron kieli on teeri säilyy hienosti lähes
ranskalaisen naisen. Hän rikasta ja runollista. Se sopii viimeisille sivuille asti.
Parfyymikeräilijä kertoo
lähtee aviokriisinsä keskel- erinomaisesti kertomukseen,
tä Pariisiin selvittääkseen jota ei koeta vain lukien tarinaa kahdelta aikakaudelminkälainen ihminen tes- vaan myös aistien. Kirja on ta, kahdesta naisesta. Kirja
tamenttaa omaisuutensa viihteellinen, mutta se on- kuvaa ansiokkaasti näiden
henkilölle, jota ei koskaan nistuu mielestäni välttämään aikakausien haasteita naisten
"Aivan kuin hän olisi pidätellyt sisimmässään
henkeä ja pelännyt hengittää elämää täysillä."

elämässä. Suosittelen kirjaa
historiallisten romaanien ja
draaman ystäville. Kirjailija
onkin opiskellut draamaa
ennen kirjailijauraansa, ja se
näkyy läpi kirjan. Valitettavasti Tessaron tuotantoa ei
ole toistaiseksi suomennettu
enempää kuin kaksi teosta,
mutta onneksi Parfyymikeräilijä on itsenäinen teos.
Milla-Maria Koskela

Kuva: HarperCollinsNordic.

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

Niemelänkylän kyläyhdistys
Avoimet Kylät-tapahtuma Niemelän koululla la 10.6.2017
alkaen klo 13
Kutomatuvalla avoimet ovet. Koulun salissa käsityönäyttely ja arpajaiset (2€/1 kpl, 5€/3kpl).
Pihalla kasvomaalausta, poniajelua (klo 13) ja keppihevoskisa (klo 14.30). OTA MUKAAN OMA KEPPIHEVOSESI.
Kylämuseo avoinna klo 13-15.
Grillikodassa tulet. Ota mukaan omat makkarat.
Kahvi- ja mehutarjoilu TERVETULOA!

Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa

Keskiviikkona 14.6. klo 12.00 Tuokiotuvalla Lukkarinkatu 1. Olisi mukava tavata, kahvitella/grillailla
sekä muistella yhdessä entisaikoja, ihmetellä maailman
HUOM! KULJETUSPALVELU ylivieskalaisille ikäihmisille. menoa ja yhdessä raatata. Ja vaikka vähän laulaakin. Klo
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tulla omin kyydein, voit tilata 13 meillä alkaa yhteislaulutuokio ja voimme osallistua
kuljetuksen kotoa tuvalle joka toinen keskiviikko. Esteetön yhdessä siihenkin. Ilmoittautumiset 12.6. mennessä 044
taksi. Hinta 2 €/menopaluu. Reitti suunnitellaan tilausten
555 4264/Petri.
mukaan. Tilaa viimeistään edeltävänä tiistaina klo 16 tuvalta
Torstaina 15.6. klo 18.00 kesähartaus Kankaan kappelilla.
puh 044 987 2895. Seuraavat ajot: 21.6., 5.7. ja 19.7.
Wanahat Wehkeet kylätiellä perinteisesti elokuun enLa 10.6. Tupa ja tallikahvila avoinna klo 11-18: kahvia, lättyjä/ simmäinen lauantai Vähäkangas-Pylväs alueella!
vohveleita ja makkaraa. Vieressä Melenderin aukiolla Ylivieskan Lämpimästi tervetuloa.
Lukkarinkatu 1, www.facebook.com/tuokiotupa
puh 044 987 2895 ja 044 987 2896.

Ylivieskan
Kotiseutuyhdistys ry.

kaupungin Yhessä! -tapahtuma. Zetorikuljetukset (nonstop)
Puuhkalan Maitorieskamarkkinoille Tuokiotuvan kautta.
Ti 13.6. klo 10 Ulkoillaan yhdessä: rollaattori- /sauvakävely,
mahd. myös tuolijumppaan Lopuksi harjoitellaan Hulahula
Suomi -liikkeitä.
klo 13 Seniorineuvonta: sairaanhoitajan vastaanotto, Ppky Kallio
Ke 14.6. klo 12 Ikätovereita Raudaskylältä sekä Vähäkangas-Pylvään alueelta vierailee. Yhteistä ohjelmaa: raataamista,
musiikkia, herkuttelua.
Klo 13 Yhteislaulua. Tervetuloa tapaamaan ystäviä, tuttuja ja
muita ikätovereita!
klo 18.30 Tuokiotuvan kirjoittajien 1,5 vuoden työ on tullut
siihen vaiheeseen, että tänään on kirjastossa kirjan ”Lentojätkä” julkistamistilaisuus. Lämpimästi tervetuloa juhlistamaan
hienoa saavutusta!
To 15.6. klo 8-10 Kuntosalivuoromme Kotikartanossa jatkuu
torstaisin koko kesän.
Su 18.6. klo 16 Kesäjuhla Yhteisestä Ovesta ry jäsenille
sekä Tuokiotuvalla toimiville vapaaehtoisille seurakuntakoti
Mariassa. Ilmoitt. tarjoilun takia viim. to 15.6.
Pe 23.6. klo 18-22 Tallin Juhannus – juhannusaaton juhla.
Grillausta, musiikkia, tallitanssia. Kaikille ikäihmisille avoin,
maksuton ja päihteetön aattojuhla huipentuu klo 22 Hulahula!
Suomi100 yhteistanssiin.
23. – 25.6. Juhannuksena tupa avoinna klo 11-16.

Varttuneen väen päivää vietetään kotiseutumuseo Puuhkalassa to 15.6. klo 13.00 alkaen kahvitarjoilulla. Ohjelmassa tarinointia, musiikkia, yhteislaulua ja hartaushetki.
Järjestäjänä Yliv. srk:n diakoniatyö ja kotiseutuyhdistys.
Tervetuloa Puuhkalan kotoisaan tunnelmaan.

Tuokiotupa on Ylivieskan keskustassa sijaitseva, erityisesti
varttuneelle väelle suunnattu "yhteinen olohuone", jossa on
matala kynnys kaikkien tulla. Tuokiotupaa pyörittää Yhteisestä
Ovesta ry. Toimintamme on puolueetonta ja sitoutumatonta.
Tupa on auki joka päivä: ma-pe klo 9-16, la-su ja pyhät klo
11-16. Tervetuloa Tuokiotuvalle!

MLL Ylivieska
11.6 Sun Pampas piknik -konsertti klo 14-17 Safaripuistossa. Lapsille puuhapistettä, ongintaa, ilmapalloja
12.6 Iltaperhekahvila Joukahaisen päiväkodissa klo
17.30-19. Tarjolla iltapalaa 1€/perhe. Tervetuloa leikkimään ja jutustelemaan.
14.6 Lapsiperheiden puistotreffit liikuntakeskuksen
pururadan metsässä, klo 10-12. Omat eväät mukaan.
Lähdetään yhdessä metsäretkelle.

Vähäkangas-Pylväs kyläyhdistys

Viikko-Tori

— Ilmoita ilmaiseksi —
Viikko-Torilla julkaistaan yksityishenkilöiden rivi-ilmoituksia maksutta. Ilmoitusten
maksimimitta on 160 merkkiä.
Seuraavan perjantain lehteen tulevat ilmoitukset täytyy lähettää
lehden ilmestymistä edeltävänä
tiistaina klo 12 mennessä.
Voit lähettää ilmoituksen internetissä www.vieskanviikko.fi. Ilmoituksia ei
oteta vastaan puhelimitse.

Myydään

Myydään
Oksasilppuri 25 euroa,
peltikattomaali Tikkuri- Esla-potkukelkka-rollaatla 10lt 2 kpl a 75 euroa, tori 140 €. Nivala. Puh.
Harmia lisäputkia 2 kpl 045 143 6555.
3,1 m, varasänky 15 euroa,
paimenpoika 35 euroa. Puh.
045 664 6488.
Halutaan vuokrata
Koiraverkkoa, sinkitty, korkeus 2 m, määrä noin 16 jm. Yksiö tai kaksio Ylivieskasta.
Puh. 046 956 6249.
Puh. 0500 796546.

Perjantai 9.6.2017

11

Vapaa-aika
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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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Lisävarusteena saatavilla
mm. lava, nostopuomi,
tukijalka, jne.

595,Can-Am DS 90
lasten mönkijä

CastelGarden XK160HD
Runko-ohjattava leikkuri.

2590,-

– Hydroveto
– B&S 15.5hp moottori
– 95cm Bio/
taaksepuhaltava
leikkuupöytä
– Sähköinen
leikkuukorkeuden
säätö

+tk. 300,-

KESKEISET PERUSOMINAISUUDET
• 89,5 cm³:n 4-tahtimoottori
• Täysautomaattinen portaaton vaihteisto (CVT)
• Sähkökäynnistys ja vaihtoehtoinen
käynnistyspoljin
• Jousituksen pitkä liikevara
•Peruutusvaihde

790,-

TULE MUKAAN
JA KUTSU
KAVERITKIN!

Keskikokoisen sivullepuhaltavan puutarhatraktorin
leikkuuleveys on 97 cm. Puutarhatraktoria on helppo
ja mukava ajaa nopean CVT-voimansiirron ansiosta.
Korkeamman siirtoajonopeuden vuoksi ajamiseen
kuluu vähemmän aikaa ja ruohon leikkaamiseen
käytettävä kokonaisaika vähenee.

1690,-

2390,-

• 400m2:lle

NALLESAIRAALA/SPR
TOIMINTAPISTE LAPSILLE/4H
UNISIEPPARI- JA TEIPPIRUUSUPAJA/OULUSOUTHCREA
CHILLAILUA, MYYNTIKOJUJA, KÄSITYÖLÄISIÄ
VÄRIKÄS RUOKATORI

McCulloch M125-97T Powerdrive

Tehokas keskikokoinen puutarhatraktori
on varustettu tilavalla 220-litraisella
ruohonkerääjällä. Leikkuuleveys on 97 cm.
Ajaminen on erittäin helppoa ja mukavaa
hydrostaattisen voimansiirron ansiosta, ja
ajonopeutta hallitaan kätevästi polkimilla.

- Made By
Husqvarna

15.15 MIKA VIKMAN BAND
16.00 WAGTAILS
17.00 PSYCHEDELIC TRANCE: TOTTELEMATON
JA YRR_J B2B

13.15 JOOGA
14.30 FLAMECO WORKSHOP
15.15 NIATANSSI

TAPAHTUMAN
JUONTAA
KIM KUPIAINEN

3590,-

McCulloch M145-97TC

Gardena R40li
robottileikkuri

13.00 OLENA MIKHAILOVA (MUSIIKKIA)
13.30 NOELIA SUÁREZ (MUSIIKKIA)
14.00 JAANA YRTTIAHO (MUSIIKKIA)

WORKSHOPIT

ATV Tukkikärry

YLIVIESKASSA
MELENDERIN AUKIOLLA
(KYÖSTINTIE 5)
LA 10.6. KLO 13-18

ILMAINEN
KESÄTAPAHTUMA
KAIKENIKÄISILLE

KOKO ILTAPÄIVÄN

v

McCulloch
Trimmac
Kevyt ja helppokäyttöinen
kotipihan trimmerim joka on
varustettu 2-T-polttomoottorilla. Kaareva runkoputki
ja silmukkakahva tekevät
työskentelystä mukavaa.
Kaksiosainen runkoputki
helpottaa trimmerin kuljetusta
ja varastointia

99,-

Mcculloch B26 PS
raivaussaha +
pensasleikkuri
pensasleikkuri on todellinen
monitoimityökalu puutarhan ja
pihan kunnostukseen. Vakiovarusteena oleva kantohihna
lisää työskentelymukavuutta.
Laitteen jaettava runkoputki
mahdollistaa erillisten lisälaitteiden käytön ja helpottaa
kuljetusta ja varastointia.

249,KYSY EDULLISTA
RAHOITUSTA!

YLIVIESKA Ruutihaantie 5
Pienkoneet 044 799 7376 Varaosat 044 799 7372

Nivalan ammattiopistossa

Aikuiskoulutuksena
ICT-ammattilaiseksi

Juurikoskenkatu 4
YLIVIESKA

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Kotiapu
Siivoukset
Lastenhoito
Henkilökohtainen avustus
Omaishoitajan sijaisuudet
Remontti- ja korjaustyöt
Piha- ja puutarhatyöt
Ystäväpalvelu
Asiointipalvelu

WWW.KOTOTUOTE.FI • 0440 410 027
Ylivieskan Työttömien yhdistys ry.

EU-ruokakassien jako
15.6.2017 klo 9-17
Ylivieskan Työttömien yhdistyksen tiloissa.
Joutsentie 11 84100 Ylivieska. Tervetuloa!

Jaamme arkisin kauppojen ylijäämäruokaa
ma - to klo 9.30 - 14, pe 9.30 - 13.00
Etsimme toimintaan aktiivisia vapaaehtoisia.
www.ylivieskantyottomat.fi

OSTAMME JA NOUDAMME

ROMUAUTOT

SÄLEKAIHTIMET
myös puisena

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

KAIHDINTUOTTEET
Varjotuli

puh. 0440 - 425330

Hyvää
nimipäivää
isälle 12.6.

Enna

Sudokujen
ratkaisut
Helppo

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

Vaikea

• Sähkösuunnittelu

10 vuoden kokemuksella jatkamme entisen Sähkösaaren tiloissa

ICT-asentaja (Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto)
ICT-asiantuntija (Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto)
Perustutkintoon (ICT-asentaja)
valmistava koulutus antaa perusvalmiudet alan asennus-, huolto- ja
kunnossapitotehtäviin sekä
jatko-opintomahdollisuudet
korkeakouluihin.
Keskeisimpiä sisältöjä ovat:
- Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät
- Tietokone- ja tietoliikenneasennukset
- Palvelinjärjestelmät ja projektityöt
- Tietoliikennelaiteasennukset ja
kaapelointi
- Työssäoppiminen
Lisätietoja:
- puh. 040 1428 780 / Keijo Kivioja
- puh. 040 1577 326 / Hannu Haikara
Molemmat koulutukset toteutetaan päiväkoulutuksena ajalla 14.8.2017 - 21.12.2018.
Hakuaika koulutuksiin päättyy 16.6.2017.
Hae: www.jedu.fi/koulutuskalenteri/

Ammattitutkintoon (ICT-asiantuntija)
valmistava koulutus antaa valmiudet
tehdä itsenäisesti ICT-alan laitteistoihin ja
järjestelmiin liittyviä asennus-, käyttöönotto-, ylläpito-, korjaus- ja huoltotöitä
sekä jatko-opintomahdollisuudet
korkeakouluihin.
Keskeisimpiä sisältöjä ovat:
- Tietokone- ja tietoliikennejärjestelmät
- Palvelinjärjestelmät
- Verkkopalvelut ja verkonhallinta
- Ohjelmistojen asennus ja ylläpito
- Sisäverkkojen kaapelointijärjestelmät
- Tilaturvallisuus- ja valvontajärjestelmät
- Työssäoppiminen

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

• Asennus

• Sähkötarvikemyymälä

• Sähkölaitekorjaukset

KAIKKI SÄHKÖPALVELUT
• Aurinkojärjestelmät
UUDESTA
YRITYKSESTÄ!

KryptoNiitin
ratkaisu

••••••TOHVELIT•L
••••••I•A•MANATA
••••••ISKU•T•E•I
10 vuoden kokemuksella jatkamme entisen Sähkösaaren tiloissa • • • • • • R • E • E T U M U S
VAATE•ILMATA•P•K
I•V•T•K•U•S•VIKA
• Sähkösuunnittely • Asennustarvikemyynti • Moottorimyynti
• Asennukset urakka- ja laskutustyönä • Teleasennukset LI A• AR T• UV •• KA I• S• SA AT •S •A •L IE •A
SOUTAA•SUKA•S•K•
• Lämpökamerakuvaukset
• Hälytysjärjestelmät
Savelantie 1, 84100
YLIVIESKA ja kameratT • U • L • • Ä • E • P U S K A
ÄES•OTTELU•E••O•
•D•O•A•••SERVO•L
Myymälä (08) 420 511
KELTTI•••••K•V•A
OL•E•KÄKI••ESIIN
Mikko 044 3341 633 Teemu 044 3341 630
ELO••A•I•ASE•••N
•E••••TIE••TÄYTE
PÄIVYSTYS 24/7 p. 0400 902 734
O•O••ANTURI•I•A•
REHU•A•O••H•TASO
ARMO•TOSI•ONYKSI
S•I••E••••••Ä•U•

