Kaupunkilehti

Jaetaan
Ylivieskan,
Alavieskan ja
Sievin jokaiseen
talouteen

Perjantai 16.6.2017

APTEEKKI
KESKELLÄ KAUPUNKIA
PALVELEE JOKA PÄIVÄ

Nº 17, 6. vsk

www.vieskanviikko.fi

KAIKKI KESÄKOTIIN,
MÖKILLE JA PIHAAN!
Ruohonleikkuri
FXA AM51I-1

Akkutrimmeri Bosch
Universalgrasscut 18 V

501080583
(Norm. 189€)

501721641
(Norm. 189€)

12900

13900
KESÄ ALKAA
GRILLIKAUPASTA!

Cello Terrace terassi- ja
kalusteöljy väritön 9L

59

90

MARKKU
MYNTTI KY

Opiskelemaan!

Kaikki
maanrakennustyöt

Lukioon

Kympille

Eri-ikäisiä opiskelijoita ympäri Suomea
•
Päivälukio
•
Iltalukio
Halutessasi osin tai täysin etänä.
Kurssitarjotin sisältää n.130 kurssia.

•
•
•
•
•

Haku:

Haku:

30.6.2017 mennessä rko.fi

23.5. - 25.7.2017 opintopolku.fi

Peruskymppi
Musakymppi
Duunikymppi
Hoivakymppi
Lukioon valmistava kymppi

Uutuus: tubetuskurssit

Saaga hengittävä
talomaali A-pohja 9 L

8900

Ilmaiset oppikirjat,
asuntola ja
päivän ateriat.

(Norm. 113€)

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

Tarjoukset voimassa
22.6.2017 saakka

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

040 7761 871,
0400 905 227

Seuraava Vieskan Viikko ilmestyy pe 14.7.
Kettukallionkatu 1, 84100 Ylivieska
Puh. (08) 410 9300

YLIVIESKA

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

www.rautapohja.fi

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
LIIKUNTAKESKUKSEN
AUKIOLOAJAT
Aukioloajat voimassa 1.6.–31.8.2017
UIMAHALLI
KESÄKUU

MA-TO 13–20, PE 13–18, LA 12–18, SU suljettu
Aamu-uinnit 21.6. asti KE 6:30–8:30

HEINÄ-ELOKUU

MA-TO 12–19, PE 12–18, LA–SU suljettu

KEILAHALLI

Suljettu 30.5.–16.8.

HUOM! Liikuntakeskus suljettu
huoltotöiden ajaksi 31.7.–13.8.
KATSO KESÄN TAPAHTUMAT
www.ylivieska.fi/liikuntapalvelut

Kesällä
Pelivuorot
Puoleen
Hintaan!

Varaathan paikkasi ajoissa! Materiaalit viimeistään tiistaina 11.7.
Voit lukea uusimmat uutiset internet-sivuiltamme.

OSTAMME JA NOUDAMME

ROMUAUTOT

Satsaan Vatsaan
Rehtiä, Reilua, Perinteistä Grilliruokaa

Romurautaa, maatalouskoneet, arvometallit ym.
Rekisteristäpoisto ja romutustodistus MAKSUTTA

0400 534 406 Tero
Takuuvaraosat 040 484 9255

TULE, TESTAA JA NAUTI!
facebook.com/
vieskanautogrilli

Metalliromun osto

Purkaamo AUTO-OSIX OY
www.auto-osix.fi

Katso ruokalistamme takasivulta!
Ollilanojankatu 8, Ylivieska
(Kärkkäisen pihalla) Puh. 045 110 9712

AVOINNA JOKA PÄIVÄ KLO 15-22

KANSAINVÄLINEN TAIDENÄYTTELY

MATKALLA ONNEEN
AKUSTIIKASSA 21.6.–2.7.2017
Hollantilaisen Jeroen van Paassenin kehittämä, Arto
Paasilinnan romaaniin perustuva, 20 kansainvälisen
taiteilijan teoksia sisältävä monipuolinen näyttely
Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi.
Näyttelyssä myös Ylivieskalaisen Teppo Kortteen teos.
Osallistuvat taiteilijat:

• Grietja Bouman (Hollanti)
• Thomas C. Chung (Australia)
• Froso Papadimitrou (Kreikka) • Amir Zainorin (Malesia)
• Evilien de Jong (Hollanti)
• Tom Hughes (USA)
• Iris Poljan (Kroatia)
• A+B (Sveitsi/Hollanti)
• Denise Frêchet (Ranska)
• Jaap Borgers (Hollanti)
• Maria Bitka (Puola)
• Ritva Larsson (Suomi)
Monipuolinen näyttely osoittaa
ihmisten pyrkimykset onnellisuuteen. Siitä kertoo myös
Suomen 100-vuotinen historia.

• Pike Räsänen (Suomi)
• Charlotta K. (Suomi)
• Jouni Vesanen (Suomi)
• Sami Ala (Suomi)
• Riikka Theresa Innanen (Suomi)
• Emma Nurminen (Suomi)
• Teppo Korte (Suomi)

Thomas C. Chung
makeisia langasta

50 ensimmäiselle

VAPAA PÄÄSY!

KE 21.6. Klo 17.00 Toritanssit.
Ylivieskan Karaokekerho
KE 28.6. Klo 17.00 Vanhusneuvoston iltatori
mm. eläkeläisjärjestöjen ohjelmaa
KE 12.7. Klo 13.00-18.00 Pomppulinna
Klo 14.00 Miska Pressan Katti
Klo 14.30 Raudaskylän Puhallinleirin BigBand
Klo 16.00 Miska Pressan Katti
Klo 17.00 John Doe´S Story
KE 19.7. Klo 17.00 Pekka Roiko Duo

ILMAINEN
ÄMPÄRI!
Teppo Korte
on The Road

YLIVIESKAN KAUPPATORI
ILTATORI KESKIVIIKKOISIN KLO 15.00-18.00
Oheisohjelmaa:

KE 26.7. Klo 17.00 Leif Lindeman ja
Pekka Juntunen (harmonikka)
Grietje Bouman
Time Heals

KE 9.8.

Klo 15.00-18.00 Vammaisjärjestöjen iltatori

Torikahvila avoinna klo 15.00-18.00
TULE MYYMÄÄN KAUPPATORILLE! Vapaat paikat!
Osoite Rautatiekatu 17

Koulukatu 2 B, Ylivieska, puh. 044 4294 545

Näyttelyn avajaiset ke 21.6. klo 18. Näyttely avoinna 22.6. klo 12-19,
23.6. klo 12-17, 24.6. suljettu, 25.6. klo 12-17, 26.-30.6. klo 12-19 ja 1.-2.7. klo 12-17.

Päivyri

Ylivieskassa 16. kesäkuuta 2017
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Pääkirjoitus

I

han pakko kirjoittaa jälleen
kesästä. Minulle tämä on
sitä luksusta jota kaipaan. Ei
tarvitse pukea vaatekerroksia, voi
vain laittaa sandaalit jalkaan ja
lähteä. Varmasti myös lapsiperheille tämä aika on helpompaa
kun ei tarvitse pukea kerroksittain vaatteita. Sää on se asia
mikä puhututtaa ympäri vuoden
ja onhan se selvä koska varsinkin
näillä lakeuksilla olemme sen
armoilla. Henkilökohtaisesti
pidän enemmän lämpimämmistä
ilmastoista, jossa voi vaan olla ja
oleskella shortseissa lähes läpi
vuoden. Eihän valiteta kuumuudesta, eihän? Niitä päiviä
on täällä niin vähän että en
haluaisi antaa sille sijaa. Toki
jos pitkät helteet sattuisivat
tulemaan, mikä on harvinaista,
se voi olla tukalaa esimerkiksi
vanhemmalle väestölle. Mutta
onneksi meidän yhteiskuntamme
pystyy tarjoamaan apua mikäli
tarve vaatii. Mutta onhan siinä
kuitenkin vaara että jokin van-

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Nimipäivät

hus, joka on vuodepotilaana, ei
osaa ilmaista että hänellä on
tukala olo. Jonkun pitäisi siis
olla tarkkana ja huomioida
tällaiset seikat. Mutta onko nyky-yhteiskunnan resurssit sihen
riittävät? Jatkuvasti uutisoidaan
hoivapuolen resurssien riittävyydestä ja varmasti aiheesta.
HHH
Minua hirvittää se tilanne mikä
taitaa olla enemmän tai vähemmän käytännön totuus tänä
päivänä. Elämme ajassa jolloin
vanhukset ovat tottuneet elämään siten, että halutaan pärjätä
omillaan ja pysyä kotona niin
kauan kuin se vain on mahdollista, tai jopa lähes mahdotonta.
Ei ole totuttu jäädä toisten
kontoille ja hoivattavaksi, koska
he ovat eläneet siten että aina
kaikesta selvitään, jopa sodasta.
On totuttu kituuttamiseen ja
jouduttu elämään pula-aikana,
miksi siis yhtäkkiä pitäisi pystyä
siirtymään toisten kontoille
hoidetavaksi. Aika muuttuu
kuitenkin ja kaikki sen mukana
hiljalleen. Minun sukupolveni saattaa olla suosiollisempi
esimerkiksi vanhainkodissa
asumisen. Ainakin minä olen.
Jossain päin Suomea on paikkoja
jossa se viimeinen siivu elämästä
voi olla lähes luksusta. On kivat
yhteistilat, ravintola ja baari ja
vaikka ja mitä. Minä ainakin
haluaisin sellaisen paikan. Mutta
me kaikki olemme erilaisia ja
haluamme viettää viimeiset
vuotemme erilailla. Tosin minä
en aio elää elämääni jollekin
myöhäisemmälle, vaan otan
jokaisen päivän annettuna.

HHH
Tämän viikon maanantai oli
täynnä politiikkaa. Meille paikallisesti se tarkoitti uuden kaupunginvaltuuston ensimmäistä
kokousta. Se oli varmaankin
jännittävä paikka kaikille niille uusille valituille. Yhteensä
35:stä valtuustopaikasta peräti
kuusitoista on uusia, se on aika
merkittävä määrä. Ja kertauksena vielä, että keski-ikä on
47 vuotta ja sukupuolijakuma
on kaksi viidesosaa naisia ja
miehiä kolme viidesosaa. Mutta
se päivän uutispommi oli kuitenkin hallituksen kaatuminen.
Sitä ei ole tapahtunut yli kolmeenkymmeneen vuoteen, toki
pääministerien eroamisia on
tapahtunut, itse muistan hyvin
Anneli Jäättenmäen tapauksen
vuonna 2003. Erityisen hyvin
muistan sen koska olin juuri
lomailemassa Turkissa kun uutiset kiirivät ja se sattui olemaan
minun ensimmäinen lähimaita
pidempi ulkomaanmatka.
HHH
Maanantaina avautui myös
näyttely kirkon arkkitehtuurikilpailun tuloksista ja tokihan
sinne oli päästävä tarkastelemaan
kilpailutöitä. Olin varannut aikaa
kuitenkin liian niukasti, johtuen
alkuviikon työkiireistä, mutta
eipä siinä mitään, sillä näyttelyhän on auki vielä kuukauden.
Mennessä en ollut asettanut
mitään ennakkoluuloja ja ehkä
se onkin hyvä lähtökohta, sillä
avoimin mielin on hyvä ryhtyä
tutkimaan vaihtoehtoja. Vaikka

tiesinkin että niitä on paljon, se
runsaus kuitenkin häkellytti.
Kaikki oli aseteltu siisteihin
riveihin ja onneksi oli myös opasteet kulkusuunnaksi, sillä rivien
välit kulkemiseen ovat rajalliset.
Heti alkuun en kuitenkaan
edes hoksannut että jokaisen
kilpailutyön kohdalla oli kolme
tai neljä taulua eli planssia, joita
pystyi varovaisesti selaamaan.
Jotenkin on tottunut että jos
on näyttelyssä niin esineisiin
tai tauluihin ei kosketa.
HHH
Näyttelytilan päivystäjiltä olisi
myös saanut ottaa lainaksi luettelon kilpailutöistä helpottamaan
kierrosta. Lisäksi kannattaa ottaa
jo mennessä palautelomake,
mutta enhän minä sitäkään
hoksannut, mutta vinkiksi niille
jotka menevät. No mutta joka
tapauksessa, kerkesin tehdä
kaksi kierrosta kilpailutöitä
tarkastellessa, mutta jotenkin
mikään niistä ei sykähdyttänyt
ensi silmäyksellä. Jostain kumman syystä katseeni koitti hakea
samantyyppistä kuin meillä oli.
Toisella kierroksella olin kuitenkin aktiivisempi ja kääntelin
näitä plansseja nähdäkseni mitä
niistä vielä paljastuu. Jotenkin
jäi sellainen olo, että monet
työt olivat joko hirvittävän
mahtipontisia ja moderneja
tai liian pliisuja. Voin vain kuvitella kuinka vaikeaa tämä on
valitsijoille. Aikaa näyttelyssä
saa kyllä kulumaan ja voisin
melkein sanoa että tämä on
yksi kesän parhaista paikoista
viettää esimerkiksi sadepäivää.

Takarivin valtuutettu

Perjantai 16.6. (vk 24): Päivi, Päivikki, Päivä
Lauantai 17.6: Urho
Sunnuntai 18.6: Tapio
2. sunnuntai helluntaista
Maanantai 19.6. (vk 25): Siiri
Tiistai 20.6: Into
Keskiviikko 21.6: Ahti, Ahto
Kesäpäivänseisaus
Torstai 22.6: Paula, Pauliina, Liina
Perjantai 23.6: Aatu, Aatto, Aadolf
Lauantai 24.6. Juha, Janne, Jani, Jukka, Juho, Jussi,
Johannes, Juhani, Juhana
Juhannuspäivä, Suomen lipun päivä, liputuspäivä

Aurinko

Aurinko nousee klo 02:52 ja laskee klo 23:54.

Ateriapalvelun ruokalista

Perjantai: Hernekeitto, juusto, ohukaiset ja
mansikkahillo
Lauantai: Makaronilaatikko, punajuuriviipaleet,
mansikkakiisseli
Sunnuntai: Lihapyörykät ja muusi, italiansalaatti,
puolukkarahka
Maanantai: Makkarakastike, perunat, punajuuriomenasalaatti, punaherukkakiisseli
Tiistai: Jauhelihavihanneslaatikko, porkkanapuolukkaraaste, mangovaahto
Keskiviikko: Silakkapihvit, perunasose, kastike,
tomaattisalaatti, puolukkakeitto
Torstai: Kaalikeitto, juusto, omenapaistos ja
vaniljakastike
Perjantai: Broilerikastike, perunat, maissiporkkanasalaatti, hedelmäkiisseli

Päiväkotien ruokalista

Perjantai: Lasagne, porkkana-kurkkuhunajamelonisalaatti
Maanantai: Jauhelihakastike, pasta, kaali-ananaspunafriseesalaatti
Tiistai: Kalapihvit, perunat, tomaattikurkkusalaatti
Keskiviikko: Kinkkukiusaus, kaali-hernepersikkasalaatti
Torstai: Hernekeitto, juusto, rieska
Perjantai: Broilervuoka, riisi, kaali-porkkanahunajamelonisalaatti

Kuka mitä häh?
Nyt se alkoi! Olin elämäni
ensimmäisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa, takarivissä.
Kuulemma aloittelijat laitetaan
aina taaimmaksi ja kokemuksen
karttuessa pääsee salissa eteen
päin. Takarivissä onkin turvallista. Pystyy hyvin tarkkailemaan,
mitä muut tekevät.
Totta kai ensimmäinen kokous vähän jännitti etukäteen,
mutta paikan päällä oli tosi
mukavaa, paperit kahisivat ja
asioita tuli kuin tykin suusta.
Puheita ja puheenvuorojakin
pidettiin, välillä sai nauraa ja
taputtaa. Minä tykkäsin siitä.

Jollain tapaa se muistutti
minua elokuvatuotannoista. On
ohjaaja, joka käskyttää: hiljaisuus, kuvataan… kiitos. Siinä
on omanalainen taianomainen
rytminsä. Valtuustosalia rytmittivät puheenjohtajan kipakat
nuijan paukaukset. Etukäteen
jaetusta käsikirjoituksesta voi
lukea mitä seuraavaksi päätetään.
Kaikki toimii tarkan protokollan
mukaan. Ja sitten purku, kahvia
ja pullaa.
Minä pidin siitä ja nyt huomaan, että olen ikävöinyt sellaista
kokonaisvaltaista keskittymistä
itse asiaan. Onhan siitä aika

kauan kun viimeksi olin elokuvatuotannossa mukana.
Mutta mitä siellä oikeastaan
päätettiin? Ei nyt vielä paljoakaan. Ennakkoon sovitut hallitus- ja lautakuntamiehitykset
lyötiin virallisesti lukkoon ja
hyväksyttiin hallituksen esitys
määrärahoista Jokirannan väistötiloille ja koulujen hankesuunnittelulle. Kouluasiassa tuleekin
vielä olemaan paljon mietittävää,
takarivin valtuutetunkin täytyy
nopealla aikataululla perehtyä
moniin asioihin.
Valtuustotyö onkin mahtava
mahdollisuus oppia uusia asioita

eri näkemyksiä omaavilta ihmisiltä ja eri alojen asiantuntijoilta.
Ja ehkä löytää myös omasta
persoonasta uusia puolia. Ja
ennen kaikkea olla tapahtumien keskipisteessä viemässä
uudistuksia eteen päin.
On ihanaa, että valtuustossa
on myös nuoria!
Uskon, että saamme aikaan
hyviä asioita. Mielestäni aika on
otollinen hyville asioille.
Maija Pihlaja
Vihreä liitto (sit.)

1. Montako järveä Ylivieskassa on?
2. Keitä olivat entisajan napamuijat?
3. Minkä värinen on Viron lipun alin raita?
4. Mitä materiaalia käytetään origami-taiteessa?
5. Keitä ovat enganninkielisessä Aku Ankka -sarjakuvassa hahmot April, May ja June?
6. Minkä värisiä ovat vuohenputken kukat?
7. Kauanko kesti satavuotinen sota?
8. Kuka valittiin perussuomalaisten varapuheenjohtajaksi?
9. Minkä linnun latinankielinen nimi on Grus
grus?
10. Mikä on maailman eniten myydyin tietokonepeli?
Vastaukset sivulla 11

Guasha-hieronta • Vyöhyketerapia • Vauvahieronta • Energiahoidot • Rentoutushoidot
Jalkojen hemmotteluhoidot • Homeopaattiset tuotteet • Ylelliset hemmotteluhoidot

Katrin Luontaishoitola

Vierimaantie 4, Ylivieska • Puh. 044 204 2559
www.facebook.com/KatrinLuontaishoitola

Palvelemme
ma-pe 9-17, la 10-14

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

Jäätelöä kansalle

– Ylivieskan kolme jäätelökioskia –
Kesän tuloon kuuluu perinteisesti jäätelökioskien
saapuminen kaupunkikuvaan. Tänä vuonna kioskit
tulivat hyvissä ajoin ennen kesäisiä ilmoja, mutta
viimeistään nyt on aika avata jäätelökesä. Tänä kesänä jäätelökioskeja on Ylivieskassa kolme ja ne kaikki
sijaitsevat keskustassa, kaksi asemakadulla ja keskustan uusi tulokas on Myllyaukiolla, Myllykahvilan
vieressä. Koleasta alkukesästä huolimatta kioskeilla
on ajoittain ollut asiakkaita jonoksi asti.

Liisankankaan
Jäätelö

ovat toffee ja lakritsi. Hänen
omat lempivaihtoehtonsa
ovat jäätelöistä toffee ja sorEnsimmäinen kioskeista beteista Soleda. Jäätelöiden
on Liisankankaan Jäätelön kohdalla on selkeästi maikioski, joka viime kesänä nittu allergisia varten tieto
sijaitsi Prisman edustalla. mm. pähkinättömyydestä.
Tälle kesälle se on saanut Tällä kioskillä hinnoittelu
oikein mainion paikan Myl- on hyvin yksinkertainen,
lykahvilan pihalta. Jäätelö annoskokoja on kaksi, 3,5
valmistetaan perhetilalla ja 4,5 euroa ja maksuna käy
Pihtiputaalla, jossa jäätelön käteinen. Kioski sijaitsee
valmistus on aloitettu noin ihan Myllykahvilan vieviisi vuotta sitten. Heidän ressä Myllyaukiolla. Kioski
jäätelöidensä reseptiikka ja on myös kivasti hieman
makuaineet näihin kesäisiin pois liikenteen hälinästä ja
herkkuihin tulevat suoraan muutamat pöydät ja tuolit
takaavat leppoisan hetken
Italiasta.

Sia-kioskin valikoima on laaja, mutta poikkeaa valtavirrasta.
Makuvaihtoehtoja on yli
50 ja kerralla esillä on yhdeksän erilaista, joista kolme
on sorbetteja. Eli valikoima
vaihtuu lähes päivittäin
kulutuksen mukaan ja niistä
varmasti löytyy jokaiselle
mieluisa vaihtoehto.
Kioskin myyntiä hoitaa
Yliviskan partioseura Viessoja ja tällä kertaa myyntivuorossa oli Aada Koskela.
Hän kertoo että tämän
hetken yksi suosituimmista
vaihtoehdoista on suhklaahippu ja kestosuosikkeja

jäätelön parissa. Tulevaisuudessa Liisankallion jäätelö
aikoo panostaa kotimaisista
marjoista valmistettuihin
sorbetteihin, mikä on hyvä
uutinen terveellisiä vaihtoehtoja suosiville nautiskelijoille.
Tilajäätelöiden maito tulee tuoreena suoraan omasta
navetasta eli ei homogenointiprosessia tai mutkaa
meijerille. Muut perusraaka-aineet ovat kerma,
ruokosokeri, rypälesokeri,
kidesokeri, kasvikuitu, johanneksenleipäpuujauhe,

ja sen vierustalle maalattiin
viime viikolla pitsimattograffiti Ylivieskan keskustan yrittäjien toimesta
talkoovoimin.
Ainakin Ylivieskassa heidän valikoimaan kuuluu
irtojäätelöiden lisäksi pehmikset ja valmisjäätelöt
sekä limsoja ja pillimehuja.
Näiden lisäksi jäätelöihin
on saatavilla lisämaksusta
strösseleitä ja kastikkeita.
Irtojäätelövalikoima on laaja
ja tämän kauden uutuuksia
ovat Daim Lakritsi, Rocky
Road ja Kookos. Vegaanista
ruokavaliota noudattaville
on saatavilla toffee. Sorbetteja valikoimassa on kaksi.
Myös heillä on eri vohveliAada Koskela pitää työskentely-ympäristöstä Myllyaukiolla jossa sijaitsee myös idyllinen vaihtoehtoja tarjolla, tosin
Myllykahvila.
osa lisämaksusta. Normaali
suola, luonnollinen vanil- poikkeaa muista Suomen ja Vain koko ratkaisee, hinta vohveli tai pahvikuppi kuijauute. Italialainen tuote- Ruotsin jäätelövalmistajista vaihtelee koosta riippuen tenkin kuuluvat hintaan.
sarja on korkealaatuinen ja ja he valmistavat jäätelönsä 2,5 eurosta 4 euroon. Ki- Irtojäätelöpallojen hinnat
luonnollinen, eikäse sisällä ainoastaan tuoreesta ker- oski sijaitsee Halpa-Hallin vaihtelevat 1,5 eurosta nelkeinotekoisia väri-, maku- masta. Sia-Jäätelön myynti parkkipaikalla ja vieressä jään euroon. Myyntivuorossa
tai emulgointiaineita. Sta- aloitettiin Suomessa syys- on istuskelua varten pöytä ollut Jenni Hemmilä on
bilointiaineena käytetään kuussa 2002 ja pääkonttori ja tuoleja. Avoinna kioski toista vuotta jäätelömyyjänä
sijaitsee Kokkolassa. Sian on pääpiirteittäin klo 11-21, ja kertoo että ehdoton suojohanneksenleipäpuuta.
Perusmakuina voidaan sorbetit tehdään luonnol- mutta todella huonon sään sikki tänä vuonna on Daim
mainita hasselpähkinä, kah- lisista ainesosista, ilman sattuessa kiinni. Maksuväli- Lakritsi. Kioski on avoinna
vi/cappuchino, caffe`bianco maitoa tai rasvaa. Sorbetti neinä käyvät käteisen lisäksi yleensä aamukymmenestä
kaneli, kinuskitoffee, kookos, sopii siis yhtä hyvin väli- pankki- ja luottokortit.
iltayhdeksään, tosin kovin
lakritsi, minttu, malaga palaksi kuin jälkiruuaksi.
sateisena päivänä rajoite(rommirusina) suklaa, ti- Sia:lla on valikoimissaa Ingman
tummin. Käteinen, pankramisu, vanilja, zabaione irtojäätelöiden lisäksi heidän
ki- ja luottokortit käyvät
di zibibbo, zuppa inglese, oman merkkinsä valmis- Kolmas Ylivieskassa sijait- maksuvälineinä. Kioskin
jäätelöitä, sekä myöskin seva kioski on Ingmanin, vieressä on penkkejä joissa
pistaasi.
Giubileo-sorbettivaihto- kotipakkauksia 0,5 litraisista joka on ollut vuodesta 2011 voi jäätelön syönnin ohessa
ehtoja ovat mango, mansikka 1,5 litraisiin. Valikoima alkaen osa kansainvälistä katsella vaikka liikennettä.
ja banaani. Muut sorbetit on laaja ja uutuuksia on Unilever -konsernia. Kioski
ovat ananas, banaani, lime, tälle kesälle HazelNut, sijaitsee Juurikoskenkadun
Elina Kytökorpi
kuningatar, päärynä, vihreä FizzyDizzy, Litsi-kirsik- ja Asemakadun risteyksessä
omena, sitruuna, persikka ja kakukka, SuklaaCookie ja
vesimeloni. Ne valmistetaan Toffee-Merisuola, mikä on
käyttäen sorbettiseoksia, jot- myyjä Roosa Pääkkösen
ka sisältävät mm. kuivattua mukaan tämän hetken suohedelmä- tai marjamehua ja situin makuvaihtoehto. Sorhedelmää tai marjaa kuivat- beteista heiltä löytyy mango,
tuina paloina. Terveellinen lime ja punainen greippi.
Allergisoivista ainesosista
vaihtoehto jäätelölle.
saa tietoa kysymällä myyjältä. Vohvelivaihtoehtoja ovat
Sia-kioski
joko normaali vohveli tai
Sia-Jäätelö kehittää, val- leivottu vohveli, joko tavalmistaa ja myy jäätelöä ja lisena tai gluteenittomana.
sorbetteja jälleenmyyjille, Vohvelin vaihtoehtona on
suurkeittiöille, kuluttajille jäätelön ottaminen pahvija muille alan yrityksille. seen kuppiin. Oli valinta Sorja Kaartinen kävi hakemassa jäätelöä yhdessä ForsSia-Jäätelön yritysfilosofia mikä tahansa niin hintaan sasta kyläilemään tulleen Julia Tähkäsen kanssa, joka oli
se ei tässä kioskissa vaikuta. valinnut tällä kertaa mauksi mango-melonin.
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Pyöräilyä ja ulkoilua Ylivieskassa
Viime lehdessä julkaistiin artikkeli pyöräily- ja kävelykampanjasta ja koska siitä tuli
todella hyvää palautetta, jatkoa seuraa jo tässä numerossa. Sää alkaa vihdoin olemaan
lämmin jopa vähän pilvisempinäkin päivinä ja silloin onkin hyvä viettää aikaa ulkona.
Pyörän selkään hyppääminen on hyvä, helppo ja halpa tapa liikkua.
Joonaalan laatikkoa ajatellen täytyy ottaa huomioon
millainen polkupyörä on
kyseessä, sillä vaikka lähestyisi paikkaa miltä tieltä
tahansa, loppumatka (2-3
km) on aika ikävää soratietä
joka saattaa pahimmassa
tapauksessa puhkoa pyöränrenkaat. Mikäli olet liikkeellä maastopyörällä tai ns.
läskipyörällä, niin tuskin on
ongelmaa. Jalkaisin pääsee
jos pitää kävellen tehdystä
retkeilystä, muutoin paikka
on kävelypelillä aika etäällä.
Ylivieskan ja Alavieskan
välisen pyöräilyretken Korteperän laatikko sijaitsee
noin 200 metriä mutkan
jälkeen. Mikäli siis kuljet
Ylivieskasta Alavieskaan
päin, aja hiukan eteenpäin
ja laatikko on siinä.
Viime vuoden kampanjaan verrattuna erilaista on,
että vihkoon merkitään myös
se että onko suoritus tehty

Korteperä A1

Kekajärvi 8

3
Niemelän 10
koulu

6 Kaisaniemi

7 Vähäkankaan
koulu
Ojakylän koulu 5

Kantokylä 4

2 Liikuntakeskus
9 Salmiperä

Joonaalan laatikko.

kävellen vai pyöräillen. Sitä
varten vihkossa on sarake
johon ruksitaan kumpi on
kyseessä. Näin ollen pystytään myös laatikkokohtaisesti seuraamaan kumpia
kävijöitä on enemmän. Tämä
muutos on tehty aikaisemmin saatujen palautteiden
perusteella.
Aurinkoisia hetkiä ulkoilun parissa!

A2
Huhmari 1

Viime viikon lehdessä
Ojakylän ja Kantokylän
kohdalle oli lipsahtanut
väärä numero, joten
tässä korjattu versio.
Korteperän laatikko on
kiinnitetty ojaa ylittävään
sillankaiteeseen.

1

5

3 Joonaala

2

10
4
5
6
7
8

Isokoski
12

Löytyn koulu 11

Ylivieskan kuntolaatikot

3

Niemelän koulun laatikko
on roskakatoksen vieressä.

A2 Pohjoispuolentie

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.
Kekajärvi, Kekan maja n. 13 km.

9
10
11
12

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
A2

Korteperä "äkkimutkasta" n. 200 m
(Niemelänkyläntie 910), 12 km.
Pohjoispuolen tie, rajapyykki
(Visalantie 930), 12 km.

Ojakylän koulun laatikko löytyy koulun piha-alueelta.

Wernerin lenkki

7

100 km pyöräilytapahtuma

Vähäkankaan koulun
laatikko löytyy postilaatikkorivistön takimmaisesta
paikasta.
4

Kantokylän laatikko on
kiinnitetty bussipysäkin
katokseen Aholantien
risteyksen kohdalla.

Pyöräilijä Johan Werner
Kankkonen oli ensimmäinen ylivieskalainen huippu-urheilija. Hän edusti
Suomea Tukholman olympialaisissa vuonna 1912,
sijoittuen 315 km:n Mälarenjärven ympäriajossa
sijalle 34.
Kauppias Werneri Kankkonen oli kova treenaamaan.
Kesäkuukausina kaupan
sulkemisajan jälkeen klo.18,
hän ajoi normaalin treenilenkkinsä: Ylivieska - Ka-

lajoki - Rautio - Sievi as.
- Ylivieska. Lenkin pituus
oli n. 100 km. Se oli jokailtainen lenkki kesällä.
Tapahtuman reitti mukaileekin alkuperäistä Wernerin treenilenkkiä.
Tapahtuman lähtö on
2.7.2017 klo 12 Ylivieskan
liikuntakeskuksesta. Osallistumismaksu tapahtumaan
on 2 euroa.
Maksu sisältää yhden
huoltopisteen tarjoilun sekä
suihku/saunomismahdolli-

suuden liikuntakeskuksessa
pyöräilyn jälkeen. Matkan
ajan pyöräilijöitä seuraa
huoltoauto, johon on mahdollista laittaa henkilökohtaisia tavaroita pyöräilyn
ajaksi. Matkan vauhdin
määrittelee jokainen pyöräilijä itse.
YVOLin telinevoimistelujaostolla on kahvila
Kalajoen Havulassa tapahtuman ajan.
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PYÖRÄILY-/
KÄVELYKAMPANJA
1.5.–30.9.2017
Laita laatikossa olevaan vihkoon päivämäärä ja
nimesi. Merkitse vihkoon myös, onko suorituksesi
tehty pyöräillen vai kävellen. Max.1
suorituskerta/päivä/laatikko
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Päivän sana
Perjantaina, 16.6.2017
Ps. 95:7

Hän on meidän Jumalamme
ja me hänen laitumensa lampaat,
joita hänen kätensä kaitsee.

LAATIKOT SIJAITSEVAT:
• Huhmari
• Liikuntakeskus
• Joonaala
• Kantokylä (Haapavesitie 1015)
• Ojakylän koulu
• Kaisaniemi (Jalavatie)
• Vähäkankaan koulu
• Keka
• Salmiperä (Salmiperäntie 121)
• Niemelänkylän koulu
• Löytyn koulu (Löytyntie 347)
• Isokoski (Säilyntie 61)

PYÖRÄILYKAMPANJA

YLIVIESKA - ALAVIESKA
1.5.–30.9.2017
Laita laatikossa olevaan vihkoon
päivämäärä, nimesi ja puhelinnumerosi.
Kaikkien osallistujien kesken arvotaan
kampanjan loputtua polkupyörä ja muita
hyvä palkintoja!
Vain pyöräillen tehtävät suoritukset
merkataan.
Max. 1 suorituskerta/päivä/laatikko
Laatikot:
Korteperä / ”Äkkimutka”
Pohjoispuolentie /
Raatolan metsätien risteys

Menossa mukana:
Alavieskan Viri,
Ylivieskan liikuntatoimi ja Pyöräpiste

Lyhyesti
Iltatorit jatkuvat
keskiviikkoisin
Kauppatorilla jatkuvat keskiviikkoisin iltatorit klo 1518. Jokaiselle keskiviikolle on luvassa esiintyjä klo 17 ja
muutamana keskiviikkona on myös teemapäivä.

Paula Koivuniemi
esiintyy Ylivieskassa
Heinäkuun ensimmäisenä keskiviikkona 5.7. Paula Koivuniemi yhtyeineen esiintyy Ylivieskan urheilukentällä
vapaapääsyisessä konsertissa osana Ylivieskan juhlavuotta.

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.

Metallinkeräyshaaste
uuden kirkon
rakentamisen hyväksi
Vähäkangas-Pylvään kyläyhdistys haluaa haastaa muut
kylät metallinkeräyksen
uuden kirkon rakentamisen
hyväksi. Jokainen haasteen
vastaanottava kylä voi järjestää sopivaan katsomaansa
paikkaan keräyspisteen, josta
metalli käydään keräämässä
kuorman ollessa valmis.
Vähäkankaan keräyspaikka sijaitsee Mannintiellä.
Haasteen puuhamiehinä
ovat Vähäkangas-Pylvään
kyläyhdistykseltä Petri Vä-

häkangas sekä idean alkuun
pannut Ahti Vähäkangas.
Haasteeseen mukaan lähteneiden kylien/yhdistysten
nimet julkaistaan Vieskan
Viikko lehdessä (ei pakollinen), ensimmäisen kerran
heinäkuussa. Ilmoitukset
osallistumisesta osoitteeseen elina@vieskanviikko.
fi tai puhelimitse. Nyt on
oiva tilaisuus pitää kesän
siivouskampanja hyvän asian
puolesta!

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Leevi Aulis Jämsä
Avioliittoon kuulutetaan: Jarno Kustaa Kangas ja Tiina
Maria Pirttijärvi
Kuolleet: Saara Kyllikki Savela 89 v., Hilda Marjatta
Lundström 81 v., Kari Petteri Viitamaa 39 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
Su 18.6. klo 10 Sanajumalanpalvelus Suvannon kappelissa, Anne Sumela, Tuomo Kälviä, Teija Siirtola; klo 13
Konfirmaatiomessu Suvannon kappelissa, Eeva-Kaisa
Laakko, Teija Siirtola, Hanne Konttila; klo 18 Seurat
Rauhanyhdistyksellä, Markku Launonen.
Ti 20.6. klo 13 Kynkkärinki Kotikartanossa (huom.
aika), vapaaehtoisten ilmoittautuminen klo 11 mennessä
Hannele Vikman (talo 1 ja 2) p. 040-7591812 tai Leena
Huhtakangas (talo 3 ja 4), p. 040-8613320.
Ke 21.6. klo 9 Taize-matkalle lähtevien lähtösiunaus
kirkon raunioilla, Anne Sumela.
La 24.6. klo 10 Juhannuspäivän messu Suvannon kappelissa, Janne Isomaa, Tuomo Kälviä, Teija Siirtola.
Su 25.6. klo 18 Luomakunnan sunnuntain sanajumalanpalvelus kirkon raunioilla, Tuomo Kälviä, Anne
Sumela, Teija Siirtola; klo 18 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Jorma Manninen.
Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston kesäaukioloajat 1.6.-31.8. ma-to klo 9-12, pe suljettu. Virasto p.
044-7118 610.
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.
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
Pyhäkoulu seuraavan kerran 20.8. Suvannon kappelissa
jumalanpalveluksen saarnan aikana
NUORET
Ti 20.6. Klo 18.30 Lautapeli-ilta K16 Vitiksessä.
Ke 21.6. klo 18-22 Kesäilta Vitiksessä.
MUUT
Nilsiän herättäjäjuhla -oppaita ja Siionin virsien
uudistettua painosta saatavissa kirkkoherranvirastosta.
Oppaan ja tarran hinta 5 e, Siionin virsien 12 e.
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

6

Perjantai 16.6.2017

Yhessä! -festarit toi
maailman kylään Ylivieskaan
Viime lauantaina järjestettiin Ylivieskassa ensimmäiset Yhessä! -festarit. Yleisötavoite ylittyi mukavasti, kun aurinkoisen iltapäivän aikana Kelan ja Terveyskeskuksen
välissä olevalla Melenderin aukiolla musiikista, rennosta tunnelmasta, kansainvälisistä herkuista sekä yhessä tekemisestä ja olemisesta nautti reilusti yli 500 kävijää.
Vaikka tapahtumaa alettiin
suunnitella vasta helmikuussa, kun kaupungin nuorisotoimen Yhdenvertainen
Ylivieska -hanke polkaistiin
käyntiin, onnistui päivä
jopa yli odotusten. Yhessä! -festarit olivat monen
ylivieskalaisen toimijan
yhteinen voimannäyte ja
yhteen hiileen puhaltamisen sekä yhessätekemisen
tulos, kun Yhdenvertainen
Ylivieska -hankkeen kanssa
tapahtumaa olivat toteuttamassa OuluSouthCrea,
Rieska Leader, Yhteisestä
Ovesta ry, Punainen Risti,
4H ja kansalaisopisto sekä

vapaaehtoisia toimijoita.
Tapahtuman järjestäjien innostus ja yhteishenki
näkyivät myös lauantaina
Yhessä! -festareiden rennossa tunnelmassa, joka sai
kävijät hyvälle tuulelle ja
nauttimaan kokemastaan.
Kansainväliset tuulahdukset
tuntuivat niin festareiden
musiikkitarjonnassa, kuin värikkään ravintolan herkuissa,
sekä flamenco-, jooga- ja
niatanssityöpajoissa, joihin
riitti mukavasti osallistujia.
Myös unisieppari- ja teippiruusutyöpajojen vetäjillä
sekä hennatatuointien tekijällä riitti kiirettä koko

Käsintehtyjä uniikkikappaleita itsellesi tai lahjaksi
Tervetuloa tutustumaan verkkokauppaan!

www.angelina.fi

iltapäiväksi.
Musiikkiesitysten välissä
iltapäivän aikana kuultiin
lyhyitä haastatteluja, joissa
Ylivieskaan muualta muuttaneet tulivat tutummiksi.
Heidän kertomustensa
kautta kansainvälisyys tuli
lähemmäksi; ihan normaaliksi jo olemassa olevaksi
osaksi Ylivieskaa - tavallisiksi kaupunkilaisiksi, jotka
käyvät töissä ja päiväkodissa,
opiskelevat ja viettävät aikaa
perheidensä ja ystäviensä
kanssa ihan samalla tavalla
kuin kaikki muutkin.
Yhessä! -festarit on tarkoitus järjestää myös ensi

Yhessä-festareista nautti reilusti yli 500 kävijää. Kuvat Mirjami Jutila.
kesänä, ja jatkuvuutta tuntuivat toivovan myös lauantain
festarikävijät.
Eräskin nimetön kävijä
antoi palautetta: "Yhessä-ta-

pahtumassa tuntui ensimmäistä kertaa Ylivieskassa
kaupunkifestivaalilta. Hyvä
paikka, hyvä sää, iloisia ihmisiä, erilaisia kojuja, erilaisia

ruokia, erilaista tekemistä,
musiikkia".
Maisa Jutila

Jokirannan koulun
kaivuutyöt alkoivat

Jokirannan koululla on aloitettu kaivuutyöt väistötilojen perustuksia varten. Pihaa kaunistaneet vehreät kukkulat ja
puut on jo pääosin jouduttu raivaamaan koulutyön turvaamiseksi.
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Kirkon
suunnittelukilpailun
ehdotukset nähtävillä
Maanantaista 12.6. lähtien
kilpailun tulokset ovat nähtävillä toimitalo Pietarissa,
Terveystie 11. Sisäänkäynti
on ovesta B ja sen edessä
on opaskyltti. Jo pelkästään
kahtena ensimmäisenä päivänä näyttelyyn kävi tutustumassa yli sata ihmistä.
Aulasta voi sisään mennessä ottaa mukaan palautelomakkeen, johon voi
merkitä oman mielipiteensä
ehdokkaista. Lomakkeeseen
voi merkitä viisi kiinnostavinta työtä sekä perustelut
mikäli haluaa. Lisäksi lomakkeella on tilaa vapaalle

Kouluratsastuskisat
Ylivieskassa

palautteelle vaihtoehdoista
ja/tai uuden kirkon suunnittelusta ja rakentamisesta.
Mukaan kierrokselle voi
pyytää myös listan josta käy
ilmi kaikkien kilpailutyöiden
nimet, sekä kuinka monta
planssia eli taulua työhön
liittyy. Näiden planssien
järjestystä ei kuitenkaan
saa muuttaa, mutta ne pystyy hyvin näkemään niitä
kallistaessa. Muista myös
kirjoittaa nimesi vieraskir- Luokan 4 voittajaratsukko Sanna Rautiainen ja Bella
jaan. Mikäli aihe kiinnostaa, Pepita. Kuva Reeta Kulo.
kannattaa varata hyvin aikaa
töihin tutustumiseen. Ja
aina voi palata uudestaan.

Nahkakorujen
valmistusta
Puuhkalassa

Prima Riders järjesti 2-tason
kouluratsastuskisat Ylivieskan Hevoskeskuksessa
lauantaina 10.6. Kilpailut
alkoivat jo aamulla yhdeksältä ja jatkuivat pitkälle
iltapäivään saakka. Päivän
aikana ratsastettiin neljä eri
kilpailuluokkaa ja startteja
oli yhteensä noin 80.
Kilpailu oli kovin ratsastusurheilutapahtuma
Ylivieskassa tänä vuonna.
Suurin osa kilpailijoista
oli Kalajokilaaksosta ja lähialueilta, mutta mukana
oli ratsukoita myös Oulun
seudulta sekä Keski- ja
Etelä-Pohjanmaalta.

"Olemme todella tyytyväisiä runsaaseen osallistujamäärään. Prima Ridersin
kisoilla tuntuu olevan hyvä
maine kilpailijoiden keskuudessa ja meille tullaan
kilpailemaan aika pitkästäkin matkasta. Pyrimme
tarjoamaan kilpailijoille ja
tukijoukoille hyvät puitteet
sekä mukavan ilmapiirin",
Prima Riders ry:n puheenjohtaja Antti Savolainen
sanoo.
Seuraavaksi on tulossa
esteratsastuskilpailut, jotka
pidetään keskiviikkona 21.6.
kello 18 lähtien.

Tulevana lauantaina 17.6. on
mahdollista päästä tekemään
erilaisia nahkakoruja kierrätysmateriaalista Ylivieskan
Puuhkalan Maitokannumuseossa. Puuhkalantie 6.
Nahkakoruina voi valmistaa esimerkiksi korvakoruja,
käsirenkaita, riipuksia tai
sormuksia. Paikan päällä on
ohjaus valmistukseen, mm.
nahkan käsittelyyn ja kolvin käyttöön. Jokainen saa
omat valmistamansa korut
mukaan. Taidetyöpajassa

materiaalimaksu 15 euroa.
Varaathan mukaan käteistä. Nahkakorutaidetyöpaja
on suunnattu aikuisille ja
nuorille aikuisille.
Ohjaajana nahkakorujen
valmistuksessa Mari Suihkonen ja järjestäjänä Oulu
South Crea kulttuurituotannon ja luovien alojen
aktivointihanke. Ilmoittautumiset pe 16.6. mennessä
marisuih@gmail.com tai
merja.haukipuro@ysk.fi
tai Mari p. 044 535 0038.

Mongrel Run Montan lammella

Mongrel MC
Mongrel MC on perustettu vuonna 1993 ja samalla
otettiin käyttöön klubin rakkikoiraa tarkoittava
nimi. Jäsenten pyöräkalusto koostuu pääosin Harley-Davidsoneista. Moottoripyörien rakentelun
ja ajamisen lisäksi erilaisten tapahtumien järjestäminen
ja muiden järjestämiin tapahtumiin osallistuminen on pähkinänkuoressa
klubin tarkoitus.
Mongrel MC järjestää vuoden mittaan useita tapahtumia, mm. Mongrel Run
moottoripyörien kokoontumisajon ja vuoden lopulla perinteiset kinkunhuuruiset
pikkujoulut. Myös moottoripyöränäyttelyistä on kotiutettu pokaaleja tasaiseen
tahtiin. Mongrel MC:n jäsenmäärä on sopivasti viidentoista ja kahdenkymmenen
välissä. Jäseneksi pääseminen on vaikeaa, mutta ei mahdotonta.

Reilu 17 vuotta sitten Oulun
seudulla oli olemassa vain
kourallinen moottoripyörätalleja eikä alan harrastajille
oikein ollut yhteisiä tapahtumia. Ajatus pyörien kokoontumisajoista lähti kytemään
yleisen jutustelun merkeissä
saunan pukuhuoneessa, jo
vuosia ennen ensimmäistä
tapahtumaa. Aihe nousi aika
ajoin keskusteluissa esiin ja
päätös Mongrel Runista
tehtiin. Oulun lähialueita
kartoitettiin ja Montan
leirintäalue valikoitui kokoontumisajojen paikaksi.
Tapahtuma on järjestetty
alusta alkaen Muhoksen
Montan leirintäalueella.
Vuosien saatossa tapahtuma onkin noussut niin
suosituksi, että mökit ovat
varattuja viimeiseen asti
ja sekä teltta- että vaunupaikoilla on kuhinaa.
Montan leirintäalue luo
uskomattomat puitteet jokineen (paikalliset kutsuvat
paikkaa Montan lammeksi)
ja rantasaunoineen, tälle
keskikesän tapahtumalle.
Moottoripyöräilijöitä ja
jenkkiautoilijoita käy päiväseltään tapahtumassa tapaa-

massa tuttuja, kuuntelemassa
bändejä ja osallistumassa
leikkimielisiin kilpailuihin.
Päivällä on paljon myös
lapsiperheitä katsomassa
toinen toistaan hienompia
moottoripyöriä. Tapahtumahan on suunnattu niin
motoristeille merkistä tai
mallista riippumatta kuin
myös moottoripyöristä kiinnostuneille. Tapahtumassa
voi käydä siis myös ihan
päiväseltään vaikka suurin

BSH:n tahtiin. Lauantaipäivänä on monenlaista
ohjelmaa, ruokaa, juomaa ja
tänä vuonna ylitse muiden,
Mongrel MC tuo paikalle
Proboostin Dyno-penkin
(säävaraus), jossa voi käydä
mittauttamassa pyöränsä todelliset tehot Esson
baarin epäilijöiden varalta.
Lisäksi päivän aikana on
perinteinen Burnis-kisa,
jossa paras kumin polttaja
palkitaan Michelinin spon-

osa majoittuukin koko viikonlopuksi.
Perjantaina alkaa valua
pitkin iltaa moottoripyöräilijöitä Helsinkiä, Ruotsia
ja Pohjois-Norjaa myöten
ja illalla viihdytään yhdessä kuulumisia vaihdellen
soitin- ja rytmiorkesteri

soroimalla takarenkaalla.
Lauantai-illan kruunaa yksi
Suomen suosituimmista
rockabillybändeistä, Bullet
Biters. Tapahtuma päättyy
sunnuntaina.
Päivi Illikainen
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Ikäihmisten tuttu Tuokiotupa
avoinna juhannuksenakin
Ylivieskan keskustassa sijaitseva varttuneen väen
kokoontumiskeskus, Tuokiotupa, on avoinna myös
kaikkina juhannuksen päivinä. Tupa avattiin 2.6.2014
eikä ole sen jälkeen yhtään
päivää kiinni ollutkaan,
vaan palvelee ikäihmisiä
arkipäivinä ja pyhisin. Juhannuksena tupa on auki
klo 11-16.
Lisäksi aattona tuvalla
järjestetään vapaaehtoisvoimin jo kolmannen kerran
Tallin Juhannus klo 18-22.
Aattojuhlassa herkutellaan
perinteen mukaisesti lätty-

kahavilla ja makkaraakin
paistetaan. Tikkaa heitetään, pihapelejä pelaillaan
ja tallissa voi laittaa vaikka
jalallakin koreasti kun musikantit pistävät parastaan.
Tänä vuonna osallistutaan myös Hulahula Suomi
-maailmanennätystanssiin
klo 22 - silloin lasketaan,
montako osallistujaa on
paikalla tanssimassa ja välittömästi luku ilmoitetaan
YLE:lle mukaan ennätysjahtiin. Tallin Juhannus on
kaikille senioreille avoin,
maksuton ja päihteetön
juhla - tervetuloa mukaan!

Maanantaina 19.6. klo 12 Tuokiotuvalla tanssitaan,
silloin harjoitellaan Hulahula Suomi -liikkeitä yhdessä ja
tehdään oma video. Ohjaaja Mari ja kuvaaja Veli ovat
paikalla. Tilaisuus on kaikille ja kaikenikäisille ylivieskalaisille avoin. Myös lapsia, nuoria ja perheitä kutsutaan
mukaan ikäihmisten joukkoon. Harjoitukset puutarhassa,
huonolla säällä tallissa.Yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton MLL ry/Ylivieska ja Videopalvelu Veli
Lesellin kanssa. Lisätietoja https://hulahulasuomi.yle.fi/
tapahtumat/tallituvan-juhannus.

Naperopellon neljä päiväkotia mukaan
Suomen Ladun "Luonnossa Kotonaan" -toimintaan
Miltä kuulostaisi vanhempainilta metsässä? Miten
toimii luontoeskari? Voiko
luonnossa syödä välipalaa?
Miten onnistuu ruokailu kodassa? Luontopainotteisissa
naperopellon päiväkodeissa
nämä ovat arkipäivää!
Naperopelto tuottaa yksityistä varhaiskasvatusta
Nivalan ja Ylivieskan alueella. Naperopellolla on tällä
hetkellä neljä päiväkotia
ja yksi ryhmis, joka muuttuu pieneksi päiväkodiksi
elokuusta alkaen. Kaikki
varhaiskasvatusyksikkömme
ovat pieniä, kodinomaisia
yksiköitä, joissa oma keittäjä valmistaa maittavaa
kotiruokaa päivittäin. Neljän päiväkodin painotus
on vahvasti luonnossa ja
kestävissä elämäntavoissa
ja niihin haetaan Suomen
Ladun Luonnossa Kotonaan -laatutunnusta ensi
syksystä lähtien ensimmäisenä Oulun Eteläisen
alueella. Luontopainotteisia
päiväkoteja ovat Nivalassa
Tuulenpesä ja Tuulentupa
ja Ylivieskassa Taikaniitty
sekä syksyllä myös Taika-

tasapainoilulle, rentoutumiselle sekä kaikille aisteille.
Luontoon mahtuu liikettä
ja ääntä!
Luonnossa kotonaan
-toiminta lasten kanssa
on käytännössä kiireetöntä ulkoilmaelämää säällä
kuin säällä, useita tunteja
päivittäin. Lasten kanssa
retkeillään lähiluontoon
vähintään kolmesti viiValmistuukohan tässä koti
kossa, mikä mahdollistaa
Käpysille?
lapsen pitkäkestoisen leikin
metsä. Lisäksi Ylivieskassa ja monipuolisen liikkumisen.
toimii musiikkipainotteinen Leikkivälineet ja esimerkiksi
luontoeskarin oppimateriaali
päiväkoti Taikatuuli.
löytyvät ulkoillessa ensisijaisesti luonnosta: maahan voi
Luonnossa
piirtää, laskea ja kirjoittaa,
kotonaan
luonnosta löytyvät kaikki
Kolmen yksikön toiminta opeteltavat värit – mahon ollut vahvasti luonto- dollisuudet ovat rajattomat.
painotteista alusta alkaen. Ulkoilmaelämän ja sisällä
Pikkuhiljaa luontopainottei- tapahtuvan toiminnan välillä
seen toimintaan on saanut
kipinän myös neljäs yksikkö.
Luonto on tärkeä elementti
ihmisille ja sen terveysvaikutukset ovat kiistattomia.
Lapset nauttivat luonnossa
olemisesta, tutkimisesta ja
ihmettelystä. Sieltä löytyy Tuulenpesän Pilvipaimehyvät harjoitteet kiipeilylle, nia ruokailemassa kodassa.

vallitsee sopivassa suhteessa
tasapaino. Luonnossa kotonaan toiminnassa vaalitaan kestävän elämäntavan
arvoja. Lisätietoa www.
suomenlatu.fi.

Luontovanhempainilta
Neljän päiväkodin vanhempainillat vietettiin luonnon
helmassa, jossa vanhemmat
pääsivät näkemään käytännössä millainen on lasten
metsäretki päiväkodissa.
Luontoa tutkittiin luupeilla,
väriliuskoja vastaavia värejä
etsittiin luonnosta ja lopuksi
paistettiin makkaraa kodassa
tai juotiin kahvit metsässä. Vaikka sääolosuhteet
olivatkin mitä parhaiten
Suomen kevättä kuvaavat,
kaikki selvisivät urheasti.
Vanhemmat kokivat retkeilyn hyvänä ja avartavana
kokemuksena, kun pääsivät
kurkistamaan toimintaa
lasten silmin. Hienoa yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä
oli havaittavissa vanhempien
keskuudessa sekä loistavia
ideoita osallisuuden edistä-

Luminen metsä luupin läpi katsottuna.
miseen. Isien keskuudessa
puhuttiin siitä, kuinka isät
voisivat auttaa vaikkapa päiväkotien pienissä korjaus- tai
maalaustöissä. Ehdotettiinpa
myös pihakirppiksen järjestämistä päiväkodin pieniä
hankintoja varten. Toiveena
oli myös esimerkiksi isien
illan järjestäminen kodassa
makkaranpaiston merkeissä.
Päiväkodilla järjestettä-

vissä tapahtumissa yhdessäolo ja rento tunnelma
olivat yhteisiä tekijöitä
keskustelussa.
– ”Makkaranpaistoa ja
pulkkamäkireissu yhdessä
lasten kanssa,” kuului monesta suusta.
Myös isovanhempien
päivistä ja aamukahveista
annettiin kiitosta ja niitä
järjestämme jatkossakin.

Perjantai 16.6.2017
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Menokalenteri
Perjantaina 16.6.

Open Gym klo 15-17 Voikkarissa, Rehutie 1.

Lauantaina 17.6.

Vieskamaraton käynnistyy Kilpailukeskukselta urhelukentän vierestä klo 12, jälki-ilmoittautuminen klo 9-11
Salmiperäntie 2.
Nuku yö ulkona -metsähotelli alkaa klo 10, Salamajärven kansallispuistossa Koirasalmella. Lisätietoja heli.
hilliaho@kotinet.com.
Nahkakorupaja aikuisille klo 12-15, Puuhkala, Puuhkalantie 6.
Miesten ykköspesis klo 13, Suvannon kenttä, Koskipuhdontie 28.
Itsesuojelu & hätävarjelun perusteet klo 14.30-16.30,
Kamppailukeskus, Suopellontie 4.
8-pallo viikkokisat klo 15, Ravintola Jokeri, Asemakatu 2.

Tiistaina 20.6.

Kouluikäisten norsupallo klo 13-14 urheilukentän
vieressä, Närhitie 2.
Pubi-bingo klo 21, Ravintola Jokeri, Asemakatu 2.

Keskiviikkona 21.6.

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 Pulmuspuistossa
(Toivonpuisto Pulmustie-Teeritie).
Iltatori, toritanssit klo 15-18.
1-tason esteratsastuskisa alkaen klo 17.30 Ylivieskan
Hevoskeskuksen ulkokenttä.
Miesten ykköspesis klo 18, Suvannon kenttä, Koskipuhdontie 28.
Melonnan tutustumisilta klo 18-20, Hamarin uimaranta, hamarintie.
Darts-kisa klo 19, Ravintola 10-kerho, Asemakatu 10.
Kuntomelonta kesäkuun klo 20-21, Hamarin uimaranta,
Sunnuntaina 18.6.
Luovasti kirjoittaen klo 10-15 Puuhkalassa, Puuhka- hamarintie.
Kymppivisa klo 20.30-23.30, Ravintola 10-kerho,
lantie 6.
Itsesuojelu & hätävarjelun perusteet klo 14.30-16.30, Asemakatu 10.
Kamppailukeskus, Suopellontie 4.

Maanantaina 19.6.

Hulahula Suomi Tuokiotuvalla klo 12, Lukkarinkatu 1
Darts-kisa klo 19, Ravintola 10-kerho, Asemakatu 10.

Ilmoita oma tapahtumasi
menokalenteriin
tapahtumat@vieskanviikko.fi

Helaalan myllyn kesäkahvila
idyllisessä miljöössä tapahtumineen
Helaalan Myllyn uudistunut
kesäkahvila on avannut
ovensa Ylivieskan kesäasiakkaille Kauppakatu
12:ta. Myllyllä toimivat
kahvilan lisäksi Lipputoimiston myyntipiste sekä
matkailuinfo. Lähialueiden
käsityöläisten ja kädentaitajien tuotantoa on myös
myynnissä Kesäkahvilassa. Arja Bymanin taidetta
voi myös tulla ihailemaan
Myllyn kesän ensimmäisenä
taidenäyttelynä.
Helaalan Myllyn edustalla
olevalla Myllyaukiolla tulee
olemaan pitkin kesää mm.
konsertteja, taidetyöpajoja
ja lasten tapahtumia.
Kesäkahvila tarjoaa lounassalaatteja, sämpylöitä,
makeita ja suolaisia kahvileipiä, smoothieita sekä
vohveleita. Kesäkahvila on

Kesäpäivinä on mukava nauttia kesäsäästä kahvilan terassilla.
avoinna Taiteiden Yöhön
26.8. asti ma-pe klo 9-18 ja
la-su klo 9-15.
Tervetuloa Ylivieskan
kesään!

APTEEKKI MUISTUTTAA:
TERVEENÄ KESÄLLÄKIN
Oletko lähdössä matkoille vai nautitko kesästä kotona
tai mökillä? Missä kesääsi vietätkin, nyt viimeistään
on aika tarkistaa ja päivittää lääkekaapin sisältö.
Hyönteisten pistokset, auringon polttamat ja kesäflunssa ovat kesän vaivoista yleisimpiä, ja useimmiten
itsehoito apteekin neuvoin auttaa niihin. Suomen
lyhyestä kesästä pitää nauttia, eikä kärsiä vaivoista
joiden hoitoon apteekista löytyy apu.
Varsinkin mökiltä on hyvä löytyä kattava lääkekaappi,
sillä syrjäinen mökki voi olla kaukana apteekista tai
sen palvelupisteestä. Talven yli lääkkeitä ei kannata
mökillä säilyttää, sillä ne menevät herkästi pilalle
lämpötilanvaihtelujen ja/tai kosteuden takia. Jos et
ole mökkikauden alkaessa tarkastanut lääkekaappia,
tee se vaikkapa juhannuksena ja vie vanhentuneet
tai mahdollisesti pilaantuneet lääkkeet apteekkiin
hävitettäviksi.
Ylivieskan apteekista ja apteekin verkkosivuilta
löytyy lista Apteekkarin lääkekaapin sisällöstä. Listan
avulla voit tarkistaa, löytyykö kaikki tarpeellinen
lääkekaapistasi.
Muista auringolta suojautuminen erityisesti veden
äärellä oleillessasi. Jos olet allergikko, älä jätä allergista
nuhaa hoitamatta sillä hoitamaton allergia voi kasvattaa astmariskiä. Myös muiden kuin allergikkojen
kannattaa kesäksi hankkia pieni pakkaus allergialääkkeenä käytettyjä antihistamiinitabletteja, koska ne
lievittävät hyttysenpiston aiheuttamia ihoreaktioita
(etukäteen otettuna esimerkiksi ennen metsäretkeä).
Luonnossa on ihana liikkua, mutta muista suojautua punkeilta (puutiaisilta). Aluskasvillisuudesta
ihmiseen tarrautuneet punkit liikkuvat vaatteissa ja
iholla ohuita ihoalueita etsien. Luonnossa liikkujan
on kesäkuumallakin käytettävä peittävää vaatetusta,
ja ulkoa palattua vaatteet on ravisteltava ja iho on
tarkastettava. Liikkuvat punkit kerätään pois ja
kiinnittyneet punkit irrotetaan ihosta teräväkärkisillä erityispinseteillä tai muulla siihen tarkoitetulla
välineellä (punkkipihdit ym). Pinseteillä punkkia
tartutaan niin läheltä ihoa kuin mahdollista, ja poistetaan punkki hitaasti vetäen iholta. Tarkkaotteisilla
pinseteillä saa poistettua myös punkin imukärsän,
joka muuten helposti jää ihon sisään. Puremakohta puhdistetaan desinfektioaineella tai vedellä ja
saippualla. Jos huomaat, että puremakohtaan alkaa
hitaasti tulla ihottumarengas tai pureman jälkeen
kehittyy kuumetauti, hakeudu lääkäriin.
Ulkona piehtaroineen lemmikin halailu ja sänkyyn
päästäminen ei ole suositeltavaa ennen punkkitarkastusta. Käytäthän lemmikillesi punkkeihin tehoavaa
ulkoloislääkettä.

Helaalan mylly

Kahvila on sisustettu harmonisissa väreissä ja ilmassa on
maalaisromantiikan tunnelmaa.

Apteekkarin kynästä

Mylly on luokiteltu historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja miljöön kannalta arvokkaaksi. Sen kanavarakennelmat ja koneisto ovat vuodelta 1884.
- 1942 mylly vahingoittui tulipalossa
- 1943-44 rakennettiin nykyinen myllyrakennus
alkuperäisen hirsirakennuksen mukaiseksi.
- 1980-luvulle saakka mylly oli toiminnassa
- 1992 mylly sai valtioneuvoston suojelupäätöksen
- 1999 perustettiin Helaalan Myllysäätiö
- 2017 Helaalan Myllysäätiö lahjoitti myllyn
Ylivieskan kaupungille

Apteekkikäynnilläsi voit ottaa mukaasi Terveydeksi!-lehden tuoreen kesänumeron. Tätä ilmaista
asiakaslehteä jaetaan vain yksityisissä apteekeissa.
Saat lehdestä luotettavaa tietoa terveydestä ja sen
edistämisestä sekä lääkkeistä ja niiden oikeasta
käytöstä. Lehti on myös luettavissa verkossa www.
terveydeksi.fi.
Hyvää ja tervettä kesää toivottaen
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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Kulttuuri
Vastauksia etsimässä:

Nanreath Hallin
salaisuudet
tarkat odotukset ja hiljaisten
moitteiden paino ohjaa
kaikkia valintoja. Avioton lapsi Anna Trenowyth
puolestaan on menettänyt
oman äitinsä jo lapsena ja
juuristaan ja tyttären pyr- kasvanut kasvattiperheessä
kimystä selvittää omiansa. vanhempiensa syyllisyyden
Lady Katherine Treno- taakka harteillaan. Kohtalon
wyth on elänyt suojatun oikku ohjaa Annan äitinsä
lapsuuden, mutta naiseksi synnyinkotiin.
kasvaminen on vaikeaa
Kirja kertoo kaksi erisuvussa, jossa elämälle on laista kohtaloa, jotka kie-

"Ehkä sinun pitäisi suhtautua tähän tilaisuuteen
lahjana kirouksen sijasta. Olet saanut tilaisuuden
astua äitisi maailmaan, tavata perheen, jota
et koskaan tuntenut. Kuka tietää, millaisia ovia
sinulle avautuu."
Alix Rickloffin Nanreath
Hallin salaisuudet –kirjan
päähenkilöt ovat äiti ja
tytär. Kirjassa seurataan
rinnakkain molempien nuoruusaikaa; äidin kapinaa
hänen irtautuessaan omista

toutuvat toisiinsa kahdella
ajanjaksolla – ensimmäistä
maailmansotaa edeltävänä
aikana, ja toisen maailmansodan aikana. Rickloffilla
on kuvauksessaan realistinen ote. Suosittelen kirjaa
historiallisten romaanien
ystäville.
Milla-Maria Koskela

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
Lukkarinkatu 1, www.facebook.com/tuokiotupa
puh 044 987 2895 ja 044 987 2896.
Tuokiotupa on Ylivieskan keskustassa sijaitseva, erityisesti
varttuneelle väelle suunnattu "yhteinen olohuone", jonne
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!
Kesällä suurin osa viikkotuokioista on tauolla, mutta
seuraavat tuokiot jatkuvat JOKA VIIKKO:
Tiistaisin klo 10 Ulkoiluhetki yhdessä: rollaattori- ja/
tai sauvakävelyryhmät.
Keskiviikkoisin klo 13 Yhteislaulua tuvassa, tallissa tai
puutarhassa - sään mukaan.
Torstaisin klo 8-10 Kuntosalivuoromme Kotikartanossa
jatkuu läpi kesän.
MUUTA KESÄOHJELMAA:
Su 18.6. klo 16 Kesäjuhla Yhteisestä Ovesta ry jäsenille
sekä Tuokiotuvalla toimiville vapaaehtoisille seurakuntakoti Mariassa. Ilm. päättyi 15.6. Kysy vapaita paikkoja.
Ma 19.6. klo 12 Osallistumme Hulahula Suomi100
-maailmanennätyksen tekemiseen. Tänään harjoitellaan
liikkeitä yhdessä ja tehdään oma video. Tule mukaan!
Ohjaaja Mari ja kuvaaja Veli paikalla. Tilaisuus on kaikille ja kaikenikäisille ylivieskalaisille avoin. Yhteistyössä
Mannerheimin Lastensuojeluliiton MLL Pohjois-Pohjanmaan piirin ja MLL Ylivieskan paikallisyhdistyksen

sekä Videopalvelu Veli Lesellin kanssa. TERVETULOA!
(www.hulahulasuomi.fi).
23. – 25.6. Juhannuksena tupa avoinna klo 11-16
Pe 23.6. Juhannusaatto klo 18-22 Tallin Juhannus –
juhannusaaton juhla. Grillausta, musiikkia, lauluja ja
vaikka tanssiakin.
Kaikille ikäihmisille avoin, maksuton ja päihteetön
aattojuhla. Juhla huipentuu/päättyy klo 22 Hulahula!
Suomi100 yhteiseen Hulahula! Suomi -maailmanennätystanssiin osallistumiseen.
Ke 28.6. klo 19 Kesäillan Taikaa – harmonikat kesäillassa.
Raudaskylän Soivan Kesän harmonikkaleirin konsertti.
Johtaa: Henna-Maija Vannemaa ja Mervi Myllykangas.
Vapaa pääsy.
Su 9.7. Retki kesäteatteriin Eskolaan "Valtion vakituinen
mies". Lähtö tuvalta klo 13, paluu n klo 17. Ilmoittautuminen tuvalle 2.7. mennessä. Hinta 27/30 e (sis kuljetus,
teatteri ja väliaikakahvit).
18. - 27.7. Tallituvan Essuviikot - esiliinoja vuosikymmenten varrelta, näyttely tallituvassa naistenviikolla. Essuja
vastaanotetaan - voit tuoda omasi mukaan näyttelyyn
14.7. mennessä. Kiitos.
La 22.7. Naisten tee-/kahvihetki ja kesäinen hattujuhla
puutarhassa - musiikkia, herkkuja ja kauniita hattuja.
Su 6.8. Retki Kärsämäen Paanukirkon Musiikkitapahtumaan, konsertti "Suomeni laulut" klo 15. Baritoni
Tommi Hakala ja pianisti Maija Weitz ja suomalaiset
laulut. Ilm tuvalle 21.7. mennessä. Matkan hinta 50 e
(sama hinta kaikille, sis. konsertti ja kuljetus).
HUOM! KULJETUSPALVELU ylivieskalaisille
ikäihmisille. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tulla omin
kyydein, voit tilata kuljetuksen kotoa tuvalle joka toinen
keskiviikko. Esteetön taksi.
Hinta 2 €/menopaluu. Reitti suunnitellaan tilausten
mukaan. Tilaa viimeistään edeltävänä tiistaina klo 16
tuvalta puh 044 987 2896/044 987 2895. Seuraavat ajot:
21.6., 5.7. ja 19.7.
HYVÄÄ KESÄÄ JA TERVETULOA TUOKIOTUVALLE!

Kuva: HarperCollins Nordic.

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

Omatoimirakentajat
myydään: pöytäsirkkeli,
teräsrunko työpöytä, 2 kpl
naulainta, uutta vastaava
raivaussaha, 3-vaihe jatkoroikkia ym työkaluja. Puh.
041 807 1530.
Lähes uusi kaasugrilli sivukeittimellä 5 kg komposiittipullo. Lasten matkasänky, Esla-potkukelkka-rollaatsiisti. Induktiokeittolevy. tori 140 €. Puh.
045 143 6555.
Puh. 0400 380 709.
Kannettava tietokone HP
255 G5, 15", Windows
10 -käyttöjärj., kysy lisää,
UUSI!, ovh 350 eur, hp. 249
eur/tarj. + Canon PIXMA
monitoimilaite UUSI!, ovh
63 eur, hp. 39 eur, puh. 044
970 7583.

Ostetaan
Ajettava ruohonleikkuri
myös viallinen 040 706
1749.

Halutaan vuokrata
Opiskelijanainen haluaa
vuokrata asunnon Ylivieskasta, Alavieskasta tai Kalajoelta. Vuokratoivomus alle
400 €. Puh. 041 494 4090.

Perjantai 16.6.2017
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Vapaa-aika
Sudoku

KryptoNiitti
5

16

10
12

Helppo

16

1
9

1
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6

10
17

3

12

9
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13
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10
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1
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4

Vaikea

14

2

16
18
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18
10

1

6

1

11

5

10

12

8

5

2

9

4

Kuka mitä häh -vastaukset

9

1. 13 kpl: Iso-Kähtävä, Viitajärvi, Kekajärvi, Lampinjärvi, Törmäjärvi, Mertonen,
Yrttilampi, Valkialanjärvi,
Kauhalampi, Latvalampi,
Hirvilampi, Mutalampi ja
Joonaalanlampi.
2. Kätilöitä.
3. Valkoinen.
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3

1
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14

1

16

13
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1

1
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18

14
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13

10

16

6
18

16

17
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14

16

10

4

11

4
8
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12

13

Ristikoiden vastaukset takasivulla

8=

9=

10=

11=

Märkä juttu

4. Paperia.
5. Akun sisarentyttäret Leenu, Liinu ja Tiinu.
6. Valkoisia.
7. 116 vuotta.
8. Laura Huhtasaari.
9. Kurjen.
10. Tetris.

10

10

1
16

8

14
10

12

3

6

14

16

16
17
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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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Liisankankaan tilajäätelö yhdistää parhaan
suomalaisen ja italialaisen jäätelöperinteen.
Maista ja nauti!
Tilajäätelöt, ja -sorbetit: Gelato-jäätelöt,
Gibileu-sorbetit, sorbetit ym.

Hampurilainen
Kokolihahampurilainen

5,00 Tupla 7,50
6,90 Tupla 9,90

Gluteeniton hampurilainen

7,00

Lasten hampurilainen

4,50

Viskaalin Pihvillä

Ei keinotekoisia väri- maku- tai emulgointiaineita!

Löydät jäätelökioskimme
Ylivieskan Myllytorilta
Lue lisää tuotteistamme
www.liisankankaanjaatelo.fi

Katso lisätietoja www.jedu.fi

Jauhelihapihvi, Pieni Sämpylä

Lihapiirakka
Makkaraperunat
Ranskalaiset

Lisukkeet

Pienet 4,20
Pienet 2,50

Valmassa voit tarpeesi mukaan
• tutustua eri ammatteihin ja
opiskeluväyliin työelämässä ja
oppilaitoksissa
• parantaa opiskeluvalmiuksia
• hankkia lisäpisteitä yhteishakuun
• aloittaa ammatillisia opintoja
• opiskella suomen kieltä
Opiskelu kestää 5-10 kk. Tavoitteena
on siirtyä joustavasti ammatilliseen
koulutukseen.

¢

Seuraava Vieskan Viikko
ilmestyy perjantaina 14.7.
Varaathan paikkasi ajoissa!
Tavoitat toimituksen ja myynnin
normaalisti sähköpostitse ja puhelimitse
sekä voit lukea uutiset internetissä.

www.opintopolku.fi
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K
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ESI nysL
L
I
K
I
M
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ut viil
Suositt lemmikille
alusta

esim. automatkalle
Aktivoituu
kehon
painosta!

Meiltä kestävät ja hauskat
lelut vesileikkeihin!

5,50

Makupala

6,90

Rysky

7,90

Viskaalin Täyslihapihvi, Palvikinkkua, Aurajuusto, Sämpylä

Hae osoitteessa

PARAS

Vieskalainen

Jauhelihapihvi, Vieskanwursti, Muna, Juusto, Sämpylä

HAKUAIKA
23.5.-25.7.2017

Poikkea tutustumaan
paikalliseen lemmikkitarvikeliikkeeseen!

Löydät meidät
myös
Facebookista
facebook.com/
vieskanviikko

¢

Juusto/aurajuusto/savujuusto 1,00 • kananmuna 0,70
Ananas 1,00 • Vieskanwurstisiivu 1,50 • palvikinkkusiivut 1,50
jauhelihapihvi 1,50 • täyslihapihvi 3,50 • tomaatti 0,50
valkosipulipikkelsi 0,50 • remoulade-kastike 0,50

2 siivua Vieskanwurstia, Sämpylä

VALMAAn voit
hakea Haapavedelle,
Kalajoelle, Nivalaan,
Oulaisiin, Piippolaan
tai Ylivieskaan!

4,20

Isot 6,90
Isot 4,00

Grillin Erikoiset

Ammatilliseen peruskoulutukseen
valmentava koulutus, VALMA
Koulutus sopii sinulle, nuori tai
aikuinen, joka haluat päästä
opiskelemaan ammattiin.

KUO

3,50 Tupla 5,50

|50 g Viskaalin Pihvillä

Yli 50 eri makua, joista 9 aina tarjolla!

HAE VAUHTIA VALMASTA!

Rehtiä, Reilua, Perinteistä Grilliruokaa

Porilainen

Makkarapihvi, Sämpylä

Monipuolinen valikoima:

Etsitkö omaa alaasi? Puuttuuko opiskelupaikka?

Satsaan Vatsaan

Vähähiilari

Täyslihapihvi, Vieskanwursti, Kananmuna, Salaatti

6,50 Tupla 13,00

Näläntappaja

8,50

Viskaalin Burger

6,20

Ranskalaiset, 2 Jauhelihapihviä, 2 Vieskanwurstia, kananmuna

Pihvi, Valkosipulipikkelsi, Tomaatti, Punasipuli, Salaatti, Savujuusto,
Sämpylä

Mausteet

¢

Juomat

¢

Sinappi • ketsuppi • kurkkusalaatti • sipuli • salaatti
hampurilaiskastike

Trip
0.2 l 0,80
Maito
0.2 l 0,80 0.5 l 1,30
Lähdevesi Hiilihapollinen tai -hapoton
0.5 l 1,20
Limonadit
0.5 l 2,50 |.5 l 4,20
facebook.com/
vieskanautogrilli

Ollilanojankatu 8, Ylivieska
(Kärkkäisen pihalla) Puh. 045 110 9712

AVOINNA JOKA PÄIVÄ KLO 15-22

Vielä on muutama vapaa hoitopaikka
syksylle Ylivieskassa,
päiväkoti Taikametsässä ja
Taikaniityssä!
Tee sähköinen hoitopaikkahakemus nyt
osoitteessa www.naperopelto.fi.

Sudokujen
ratkaisut
Helppo

Petotesti koirille piha-alueellamme 15.-16.7.
www.petotestit.com
Vaikea

• Sähkösuunnittelu

10 vuoden kokemuksella jatkamme entisen Sähkösaaren tiloissa

• Asennus

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

VIILENNYSS JA
LÄMMITYSLAITTEET
KOTIIN MÖKILLE TOIMISTOON

ILMAVESILÄMPÖPUMPPU

Thermia iTec
MYÖS ISOIHIN KOHTEISIIN
Kysy tarjous!

Yksi ulkoyksikkö
Useampi sisäyksikkö

MAAA JA ILMALÄMPÖPUMPPUJEN ERIKOISLIIKE

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

UUTUUS
SAATAVANA
MEILTÄ!

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

• Sähkötarvikemyymälä

• Sähkölaitekorjaukset

KAIKKI SÄHKÖPALVELUT
• Aurinkojärjestelmät
UUDESTA
YRITYKSESTÄ!

KryptoNiitin
ratkaisu

••••••HARPPI•LUU
••••••I•A•I•SUSI
••••••OHJAIN•U•D
10 vuoden kokemuksella jatkamme entisen Sähkösaaren tiloissa • • • • • • A • O • P • O K S A
SAAPUA•RIEPU•A••
U•J•U••AT•U•ASTE
• Sähkösuunnittely • Asennustarvikemyynti • Moottorimyynti
• Asennukset urakka- ja laskutustyönä • Teleasennukset VA U• OT K• SI I• •• AS IN E• •J •A NO •T EO NN
NOIN••AT••A•A•SE
• Lämpökamerakuvaukset
• Hälytysjärjestelmät
Savelantie 1, 84100
YLIVIESKA ja kameratT • E • N O P E A S T I • P • N
O••IU•P•L•K•JAE•
•ISKURI•APEA•A•S
Myymälä (08) 420 511
SL•ÄH•L••A•RATTO
OVI•KVASAARI•O•K
Mikko 044 3341 633 Teemu 044 3341 630
SE••I•••LL•NESTE
ESTRADI•KUKA••AA
PÄIVYSTYS 24/7 p. 0400 902 734
••U•••MAA•A•••I•
VANU•RUUVATA•ITÄ
O•T•••K•A•S•••T•
I•UNINEN•VERIKOE

