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APTEEKKI
KESKELLÄ KAUPUNKIA
PALVELEE JOKA PÄIVÄ
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www.vieskanviikko.fi
OSTAMME JA NOUDAMME

ROMUAUTOT

KEBAB
& PIZZERIA
~ AVOINNA ~

MA-TO 10.30–02.00 LA 12.00–04.00
PE 10.30–04.00 SU 12.00–22.00

LOUNAS KLO 10.30-14.00
PIZZA- JA KEBABANNOKSET 7 €
SIS. 0,4 L LIMSAN, SALAATIN JA KAHVIN

KOTIINKULJETUS KLO 10.30-24.00
ILMAINEN MAX.
4 KM SÄTEELLÄ

Toimitamme
kalliomurskeita ja
täytemaata Ylivieskassa
Puh. 040 7761 871

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

HIERONTAPALVELU JUHA K. PUDAS
KOULUTETTU HIEROJA/URHEILUHIEROJA

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

(VÄHINTÄÄN KAKSI
PIZZAA TAI ANNOSTA)

PUH. 08-423 747
KAUPPAKATU 8 • YLIVIESKA • TERVETULOA!

www.sibelkebabpizzeria.net

Tässä lehdessä mm.
Tallituvan hattujuhlat
Juoksemisen uusi ulottuvuus

RAKENNUSMATERIAALIT

LAAJIMMASTA VALIKOIMASTA!
Terassilauta

Lämpökäsitelty terassilauta

harmaa 28x145
Messumenestyjä!
501215839

26x140
B-laatu
501398770
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Terassilauta kestopuu

Meiltä myös kotitalousvähennykseen
oikeuttavat asennukset!
Kysy lisää
0440411662 Jarmo Salmela

Cello Wintex

väritön 9 L
501394057

Tekniikan
Maailma
6/2017
testivoittaja!

69

189/m

Cello Terrace

valkoinen 9 L
500336059

90

ruskea uritettu 28x120
AB-luokka
50091384

+sävytys

YLIVIESKA

59

90

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

www.rautapohja.fi

+sävytys

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

Seuraava
Vieskan Viikko
ilmestyy
pe 11.8.
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään
tiistaina 8.8.

Kotitalousvähennys
Kotiseutuviikko Ylivieskassa
Farssi Linnakalliolla
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Sivu 4
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Sivu 8
Sivu 12

Päivyri

Ylivieskassa 28. heinäkuuta 2017
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Pääkirjoitus
Voi heinäkuu, nyt sekin on
jo lopussa. Paljon on ehtinyt
tapahtua, mutta kyllä se
vain meni uskomattoman
nopeasti. Viikko sitten
havahduin illalla, kuinka
pimeää yöllä jo on. Eihän
siitä ole aikaakaan kun oli
valoisaa läpi öiden. Mutta
vielä on kesää jäljellä, eihän
sitä tiedä jos ne helteet vielä
tulisivat ja se niin kutsuttu
intiaanikesä.
HHH
Sirkuksen mainokset ovat
saapuneet jokavuotiseen
tapaan kaupunkikuvaamme.
Sirkus, se jokavuotinen
iloinen tapahtuma, tosin
mielestäni omassa lapsuudessa niitä kävi useampia
kesän aikana. Se oli aina
jännään ja erilaista aikaa,
ja sirkus viipyikin paikallaan lähes viikon verran ja
esityksiä oli useina päivinä.
Oli todella mielenkiintoista
nähdä erilasia ja eksoottisiakin eläimiä ja muutenkin
tunnelma oli kansainvälinen
ja kihelmöivän jännittävä.
HHH
Pääsin muutamina nuoruusvuosina kaverini kanssa
hoitamaan sirkuksen poneja

ja muitakin eläimiä, ja se
jos jokin oli hevostytölle
huikea elämys. Samalla
pääsi hieman sisälle sirkuslaisten elämäntapaan
ja olihan se äärimmäisen
jännittävää. Eräs kerta on
jäänyt erityisesti mieleen,
sillä eläinten hoidon lisäksi
meitä pyydettiin lapsenvahdiksi kaitsemaan vilkasta
viisivuotista poikaa ja se oli
aika huikea kokemus nuorelle ihmiselle. Hyvän mielen
lisäksi näistä tehtävistä sai
yleensä vähintään lipun
vip-katsomoon ja muutakin
spesiaalia kohtelua hattaroineen ja popcorneineen.
HHH
Jo silloin tällainen kansainvälinen ilmapiiri alkoi
kiehtomaan. Se saattoikin
olla se kipinä, joka jäi kytemään ja vei minua pari
vuosikymmentä myöhemmin ulkomaille pitkäksi
aikaa. Ajat ovat kuitenkin
muuttuneet myös näissä
sirkusasioissa, onhan lakikin
jo estänyt tiettyjen eläiminen
tuomisen maahan. Olisi
kyllä todella mukava käydä
fiilistelemässä ja katsomassa
sirkusesitys tänä kesänä,

Nimipäivät
ehkäpä sen teenkin mikäli
aika antaa myöten.
HHH
En tiedä kuinka moni tietää
kansainvälisen Cirque de
Soleil –akrobatia/sirkusryhmän. Olen aikuisiällä
käynyt katsomassa ryhmän
esityksen kaksi kertaa ja
se onkin enemmän myös
aikuisille tarkoitettua huvia.
Ensimmäinen kerta oli
Rio de Janeirossa ja toinen
Miamissa ja suosittelen
kyllä ehdottomasti käydä
katsomassa esitys mikäli
siihen on jossain mahdollisuus. Täällä Suomessa
ryhmä on tietääkseni käynyt
vain Helsingissä ja sielläkin
vain muutaman kerran. Jos
haluaa käsityksen millaista
sirkustaidetta se on, niin
he ovat julkaisseet myös
ainakin yhdestä esityksestä
DVD:n, löytyy myös meidän
kirjastostamme. Huikeaa
akrobatiaa.
HHH
Se kyllä ihmetyttää että
tivolit eivät enää saavu Ylivieskaan. Aiemmin täällä
pysähtyi vähintään yksi joka
kesä ja se oli kyllä sirkusten
tapaan mukavaa ajanvietettä.

Onko aika sitten ajanut
tällaisten huvitusten ohi,
turhaanpa ne kiertävät jos
ihmiset eivät käy. Nykyajan
tivolit ja sirkukset taitavat nekin olla kännyköissä
ynnä muissa älylaitteissa.
Nopean tiedonhaun perusteella tänä kesänä Suomea
kiertää kaksi tivolia, mutta
Ylivieska lähikuntineen
ei ole listalla. Leipää ja
sirkushuveja, niillä ennen
saatiin ihmiset liikkeelle.
Onneksi kotiseutuviikko
on ihan nurkan takana ja
silloin on tarjolla sekä leipää
että sirkushuveja, sanonnan
varsinaisessa merkityksessä.
Ei muuta kuin menoon
mukaan!

minä olen joka näytöksen
jälkeen. Niin ja muistinko
mainita sen väsymyksen
teatterin jälkeen! Onneksi
kahvikupin jälkeen tämäkin
nainen piristyy! Kotityöt
tosin ovat hakusessa.

unelmani ja se toteutui. Vielä
on pöytälaatikko täynnä
unelmia, jotka vielä toivon
toteuttavani. Mutta niiden
aika on myöhemmin. Nyt
keskityn teatteriin! Yksi asia
kerrallaan, muistaisinkin
tuon!

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Teatterin lumoissa

O

teatterikavereilleni. Matka
näyttelijäksi alkoi.
Nyt olemme esiintyneet joitakin kertoja ja sitä tunnetta
ennen ja jälkeen esiintymisen ei voi kuvailla! En ole
koskaan tuntenut sellaista!
Se tunne kun jännittää niin
paljon, ettei voi syödä! Se
tunne kun perhosia lentää
mahassa! Se tunne kun
pääset lavalle ja saat esittää.
Se tunne sen kaiken jälkeen!
Monta kertaa on pitänyt
pidätellä itkua esityksen
jälkeen, sitä on vain niin
voittajafiilis kun saa naurattaa ihmisiä ja ylittää siinä samalla itsensä. Tunnetta voisi
kuvailla onnelliseksi. Sitä

Kun mietin millainen olin
ennen teatteriin lähtöä ja
vertaan sitä tähän mitä
olen huomaan muutoksen.
Olen rohkaistunut. Ujoutta
saattaa olla vieläkin jäljellä,
mutta pieni ujous ihmisessä on hyväksi. Ja miten
iloinen tulen olemaan aina
teatterille tästä millainen
nykyään olen.
Tämä oli minun salainen

Aurinko

Aurinko nousee klo 04:17 ja laskee klo 22:38.

Ateriapalvelun ruokalista

Perjantai: Stroganoff, perunat, porkkanaraaste,
raparperikiisseli
Lauantai: Nakit, perunamuusi, kermakastike,
perunasalaatti, mustikkapuuro
Sunnuntai: Lohikiusaus, punajuurisuikaleet,
luumukiisseli
Maanantai: Broileripyörykät, perunat,
kastike, kukkakaali-retiisi-persikkasalaatti,
kuningatarkiisseli
Tiistai: Jauhelihakeitto, juusto, vispipuuro
Keskiviikko: Uunimakkara, perunasose, kastike,
porkkana-raejuustosalaatti, mangokiisseli
Torstai: Naudanlihapata, perunat, melonisalaatti,
maitokiisseli
Perjantai: Lohikeitto, kinkkuleike, karpalokiisseli

Päiväkotien ruokalista

Kuutamolla

lin todella jännityksen vallassa kun
aloitimme harjottelemaan näytelmäämme
varten. Olin todella ujo
lavalla ja minusta tuntui,
että eihän tästä tule mitään.
Tuntui typerältä esittää jotain mitä ei ole. En tykkää
siitä, että minua neuvotaan ja
tässä neuvoja saatiin. Pitihän
minun omaksua roolini,
olin ensikertalainen ja he,
jotka olivat jo ennemmin
näytelleet tiesivät kikkoja
miten saada roolihahmosta
sellainen kuin piti. Jouduin
siis antamaan sisäiselle jääräpäälleni huutia ja otin
kikat vastaan. Ja siitä olenkin kiitollinen ohjaajalle ja

Perjantai 28.7. (vk 30): Atso
Lauantai 29.7: Olli, Olavi, Uolevi, Uoti
Sunnuntai 30.7: Asta
Kirkastussunnuntai
Maanantai 31.7. (vk 31): Helena, Elena
Tiistai 1.8: Maire
Keskiviikko 2.8: Kimmo
Torstai 3.8: Nea, Neea, Linnea, Vanamo
Perjantai 4.8: Veera

Unelmoi siis sinäkin äläkä
luovuta vaikka haave kuulostaisikin saavuttamattomalta!
Ota kaikki selville mitä
voit tehdä, että haave olisi
lähempänä ja että voisit
toteuttaa sen. Mitä tarvitset sitä varten? Onko se
sittenkään mahdotonta?
Neiti Kuutamo

Perjantai: Nakkikeitto, tuorekurkku
Maanantai: Sotkamolainen kalakeitto,
paprikasiivu
Tiistai: Broilervuoka, riisi, lämmin currykastike,
raejuusto-porkkanaraaste
Keskiviikko: Jauhelihakeitto, tomaatti
Torstai: Maksalaatikko, perunat, voisulakastike,
kaali-kurkku-melonisalaatti, puolukkasose
Perjantai: Perunasose, porkkana-suolakurkkukiinankaalisalaatti

Kuka mitä häh?

1. Kuinka korkea on Ylivieskan Koskipuhdossa
sijaitseva vanha radiomasto?
2. Minä vuonna M/S Estonia upposi?
3. Kuka näytteli Emmett "Doc" Brownia elokuvasarjassa "Paluu tulevaisuuteen"?
4. Mikä on Aku Ankan koiran nimi?
5. Paljonko Alavieskassa oli asukkaita toukokuun
lopussa?
6. Minkänimisellä kappaleella Krista Siegfrids
edusti Suomea Euroviisuissa 2013?
7. Millainen eläin on rusokainalokäpinkäinen?
8. Minkä nimisellä paikkakunnalla seikkaillaan
suositussa "My Summer Car"-tietokonepelissä?
9. Milloin Islanti itsenäistyi?
10. Montako vesivoimalaitosta on Kalajoen vesistöalueella?
Vastaukset sivulla 11

Kaikki näköislehdet
luettavissa ilmaiseksi
www.vieskanviikko.fi

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

Tallituvan hattujuhlat
Mukava ja iloinen puheensorina ja pulputus kävi, kun
kävin Tuokiotuvan järjestämässä hattujuhlassa. Leidit
ja daamit olivat koreina
hattuineen ja leninkeineen,
vaikka rankkasade piiskasi
tallituvan kattoa, missä kesän juhlia myös vietettiin.
Tunnelmaa se ei kuitenkaan
lannistanut. Oli kakkuakin
kahdenlaista, rieska-pororullia, ja lohinappisia, sekä
tietysti kahvetta kaikille
janoisille sankareille. Tupaemännät Irene, Eija sekä
Aino palvelivat auliisti ja
ammattimaisesti iloisia ja
virkeitä ikäihmisiä.
Tiedustelin tupaemänniltä, mistä hattujuhlat oikein
juontavat juurensa. Tähän
vastaus tulee melkein kolmesta suusta: ”Niin kauan,
kun tallitupa tai kesäkahvila
on ollut olemassa, ideaa
on mielessä pyöritelty”, he
kertoivat. ”Nyt vasta tänä
kesänä on saatu sovittua,
ja ajoitettua tämä juhla
sopivasti myös naistenviikolle”. Aino lisää: ”Ollaan
me ennenkin täällä hattujen
kanssa pyöritty, mutta nyt
saa luvan naisten kanssa
kokoontua ja juhlia”. Yh-

teistä kesäpäivän viettoa
laatudaamien kanssa, siis.
Parituntisessa tapahtumassa ohjelmassa oli
muunmuassa napostelua
ja yhteislaulua, lauluesityksiä

kitaran kanssa, oli muutama
tarina tallituvan seinille
ripustetuista essuista, sekä
hieman myös runoutta. Oli
liikutuksen hetkiä, sekä naurun helähdyksiä. Aurinkoisia

hymyjä. Sain olla osana,
minäkin koreine hattuineni,
tapahtuman luonteeseen
kuuluvasti tuvalla. Käy se
kesäpäivä kyllä näinkin.
Laura Sakko

Kirjepostia ei enää
jaeta tiistaisin
Postin jakelupäiväuudistukseen sisältyi kirjepostin
jakamisen lopettaminen tiistaisin 25.7. alkaen koko
Suomessa. Perusjakelussa jaetaan tiistaina yhä osa
sanomalehdistä, paketit, pikakirjeet ja laboratoriolähetykset. Kirjeiden ja pakettien keräilyyn tai
sanomalehtien varhaisjakeluun (tai Vieskan Viikon
jakeluun) ei tule muutoksia. Uudistuksen tavoitteena
on hillitä yksikkökustannusten nousua. Viestintävirasto
on pyytänyt Postilta selvityspyynnön uudistuksesta.

Työkaluvarkaus Pylväällä
Ylivieskan Pylväällä on viikonlopun aikana käynyt
autotallissa yöllisiä varkaita, joille on kelvannut runsas
määrä sähkötyökaluja sekä mm. moottorisaha. Varas
tai varkaat olivat liikkeellä ilmeisesti autolla. Vihjeitä
asiasta voi soittaa Ylivieskan poliisin vihjenumeroon
08-423 800.

Sähköpostihuijareita
runsaasti liikkeellä
Viime aikoina sähköposteihin ja esimerkiksi Facebook-mainontaan on tullut taas runsaasti huijausviestejä, joissa tarjotaan esimerkiksi lahjakortteja
S- ja K-Marketeihin, ilmaisia elokuva- ja konserttilippuja, lehti- tai netti-TV -tilauksia tai jopa
ilmaisia matkapuhelimia. Viestit ovat selkeää suomea
ja ovat aidonnäköisiä. Niiden kautta kuitenkin päädytään sivuille, joka lyhyen kyselyn jälkeen pyytää
henkilö- ja luottokorttitietoja 1-2 euron maksun
suoritukseen. Tiedot antaessaan vastaaja kuitenkin
sitoutuu satunnaiseen kuukausimaksulliseen, kortilta
veloitettavaan nettipalveluun. Luottokortin tiedot
voivat tapauksissa joutua vääriin käsiin.

Viikon Blogi

Elokuussa herkimmät voivat aistia
jo alkavan syksyn tuoksun ja tunnun

Kuulaat aamut ja auringossa se
tietty sävy. Siitä tietää, että rouva
syys on tulossa ja kun hänen
viittansa liepeet liukuvat pohjolan
tienoiden yli, rannat peittyvät
jääriitteeseen ja kaartuvien kaislanvarsien tanssi kirpeässä tuulessa
käy huurrehunnussa kurjenlaulun
tahtiin. Ylistys ihanan maagiselle
pohjolan syksylle!
Kun elokuu koittaa, viilenevien
aamujen virkistämänä venyttelen
pitkästä ja nautinnollisesta kesästä
rentoutuneena myös minä, jonka

käsinpunottu kaislakori notkuu
uusia ja inspiroivia sisustusideoita.
Näistä näemme ihanan inspiroivia
välähdyksiä tulevina kuukausina.
Nämä ideat on maustettu Afrikan
värikylläisin ja ekologisin rytmein.
Korista hehkuu myös sydmenlämpöisiä ideoita ja unelmia
koskien maailman naisten ja
tyttöjen asemaa, koulutusta ja
työtä ja mahdollisesti uusia Afrikan reissuja. Afrikan rytmien,
värien ja tunnelmallisten sisustusmaistiaisten äärelle pääsemme
tulevan syksyn ja talven päivinä,

kun takkatuli loimottaa ja ensimmäiset lumihiutaleet tanssivat
maata kohden hentona, varmana
ja inspiroivana muodostelmana.

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

sydämeni, unelmani ja tavoitteeni.
Olkaahan kuulolla rakkaat lukijat,
asiakkaat ja yhteistyökumppanit.
Messut ovat myös oivallinen tilaisuus muodostaa hedelmällisiä
Elokuu siis saapuu ja korista löytyy yhteistyökuvioita. Tervetuloa
myös uunituoreita ideakudelmia, moikkaamaan ja ideoimaan kuinka
joista yksi on Tampereella Elokuun sinä voit olla mukana yhteistyössä
12-13 päivä järjestettäville VINS- paremman maailman rakentamiTAGE messuille osallistuminen. sessa win-win periaattein.
Luvassa on taatusti persoonallinen
ja värikäs messuosasto ja iloinen Varaa viikonloppu vapaata siis
yrittäjä! Messulavalla kerron teille elokuussa ja tervetuloa nauttimaan
KatjaKoosta ja SideBySidesta Vintagesta, vanhasta designista
sanoin, kuvin ja sävelin! Avaan ja antiikista Tampereen hiedan-

rannan upeaan historialliseen
teollisuusmiljööhön. Täällä kaiken
muun lisäksi kuulet sisustuksen
viimeisimmistä trendeistä, tulevaisuuden sisustamisesta ja bongaat
ihastuttavat ja persoonalliset ideat
kotisi ilmeen päivittämiseksi, tapaat samanhenkisiä alan ihmisiä
ja nautit upeasta tunnelmasta!.
 KatjaKoo
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Juoksemisen uusi ulottuvuus
Pidätkö luonnossa liikkumisesta ja uusista haasteista? Kävely, juoksu ja kaikki
siltä väliltä onnistuvat mukavasti polkujuoksun merkeissä. Tämä liikuntalaji
sopii kaiken ikäisille kuntoon katsomatta,
tarvitsee ylittää vain aloittamisen kynnys.
Ja se kynnys on tehty matalaksi Ylivieskan
alueella.
Mitä sitten on polkujuoksu
ja miksi sen suosio kasvaa
koko ajan. Haastattelin asian
tiimoilta Ylivieskan aktiiviharrastajia, heitä, joiden
ansiosta meistä jokainen voi
päästä harrastuksen pariin
niin halutessaan. Matti
Myllylahti on yksi alueen
harrastuksen puuhamiehistä
ja alulle panijoista, kuten
myös Jukka Nissilä, jolla on
taustaa myös suunnistuksen
parista. Jouni Harju on
myös ollut mukana alusta
saakka ja hän on syyskuussa
järjestettävän Ylivieska Trail
Runin tapahtumajohtaja.
Mainittakoon myös että
Matti sai Ylivieskan kaupungin myöntämän Vuoden
liikuttaja –tunnustuksen
viime vuonna. Heidän
kaikkien puheesta huokuu
innostus ja palo lajiin sekä
se, että yksi tärkeimmistä
päämääristä on saada ihmiset tutustumaan lajiin

ja sitä myöten nauttimaan
luonnossa liikkumisesta.
Se on lajin perimmäinen
tarkoitus ja heidän järjestämissä ”polkuperjantai” –
kokoontumisissa on ryhmät
niin kävelijöille, hölkkääjille
kuin juoksijoillekin. Nämä
ilmaiset yhteisharjoitukset
kestävät paikasta riippuen Me-henki on korkealla polkuperjantaisin. Kuva Antti Isokääntä.
1,5 – 2 tuntia, mutta kiireen
sattuessa yleensä pääsee ly- vertaansa vailla. Reitistöön
Tulevat polkuperjantait:
hyempääkin reittiä takaisin. rakennettiin siltoja sekä
28.07. Törmälä
Löytyntie 457
satoja metrejä pitkospuita,
Reittien
04.08.
Huhmari
Huhmarin parkkipaikka
joihin materiaalin lahjoitti
kunnostus
11.08. Keskusta
Liikuntapuiston huoltorakennus
paikallinen saha. Hartitalkoovoimin
avoimin, talkootyöllä, tämä
18.08. Kantokylä
Kylätalo, vanhakouluntie 36, 84650 Ylivieska
reitistö on nyt kaikkien
25.08. Löytynkoulu Löytyntie 347
Syksyllä 2015 alueen harras- käytettävissä. Reitistöjen
01.09. Törmälä
Löytyntie 457
tajat ryhtyivät kartoittamaan osalta he ovat myös olleet
08.09. Törmälä
Löytyntie 457
alueen polkuja ja niiden alustavissa keskusteluissa
kuntoa sekä mahdollisuutta yhteistyöstä alueen maas- merkata lisää polkureitte- Ylivieska Trail
Liikunnan myöntämällä
niiden parantamiseen. Sel- topyöräilijöiden kanssa ja jä sekä ylläpitää olemassa Run Törmälän
Vuoden Läpimurto 2016
vityksen perusteella viime varmastikin tulevaisuudessa olevia. Yhteistyöllä ja tal–tunnustuksella.
maastossa
vuonna he tekivät talkoo- nämä lajit yhdistävät voi- koohengessä olisi mahdolMikäli innostuit asiasta,
työnä laajat parannukset mavaransa. Haastattelemani lista saada muitakin reittejä
ohessa
on tulevien polkuSyyskuussa järjestetään
Törmälän alueelle, jonka aktiiviporukka toivoo, että kuntoon vähällä rahallisella
perjantaiden
ajakohdat.
toista kertaa Ylivieska
maisemat jo sinänsä ovat kaupungilla olisi resursseja panoksella.
Trail Run, joka on samalla Lisätietoja sekä yhteystiedot
Pohjanmaan Polkujuoksu löytyvä ryhmän nettisivuilta
Cupin päätöskilpailu. Viime sekä Facebookista. Vielä
vuotiseen tapaan, tämä on ehtii siis mukaan tähän liiennemminkin koko per- kunnalliseen harrastukseen
heen liikuntatapahtuma ja ja syyskuussa järjestettävä
kilpasarjojen lisäksi on eri tapahtuma tulee olemaan
pituisia retkisarjoja joissa ei huipennus! Menitpä sitole ajanottoa. Pohjanmaan ten porukalla tai itsekseen,
Polkujuoksu Cup palkit- niin yksin et ainakaan tule
tiin Keski-Pohjanmaan olemaan!
Elina Kytökorpi

5 km kiertää Törmäjärven myötäpäivään.
10 km Törmäjärvi, partiomaja, Mustolanjärvi, Valkianjärvi, Löytyn koulu, Törmäjärvi,
Törmälä.
16 km Törmäjärvi, partiomaja, Mustolanjärvi,
Latvalampi, Häränsilmä, Valakianjärvi, Löytyn
koulu, Törmäjärvi, partiomaja, Törmälä.
Kartta Antti Isokääntä.

Polkujuoksussa vauhti, rasitus ja maisemat vaihtelevat mukavasti korkeuserojen ja polun mukaan.
Ylämäessä nautiskellaan maitohapoista jaloissa,
alamäessä annetaan askeleen rullata kevyesti havunneulasten pehmentämällä polulla ja juurakot haastavat
tasapainon. Vaihtuvat maisemat sekä metsän tuoksut
ja värit pakottavat juoksijan välillä pysähtymään ja ihastelemaan ainutlaatuista tunnelmaa.
Polkujuoksun harrastaminen vaatii oikeastaan vain
kaksi asiaa. Polkuja, joilla juosta, ja innostuksen lähteä.
Harrastuksen muuttuessa säännöllisemmäksi on edessä myös maastoon sopivien juoksukenkien hankinta,
mutta muuten ei erityisvarusteita juuri tarvita.
Lähde: Metsähallitus
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Päivän sana

Keskisen
Malja-ajot tänä
viikonloppuna
Tänään perjantaina 28.7.
Ravikeskus Keskisen Malja-ajoviikonloppu aloitetaan
Prisman pihalta Ravikesäkiertueella kello 12-17.
Perjantain ravit startataan Ravikeskus Keskisessä
kello 18. Ravien päätyttyä
iltaa jatkaa katsomossa
tangoprinssi Kalle Jussila
kello 22, tämän jälkeen
kello 24 sisällä päästään
tanssimaan malja-karaoken
tahtiin ja pihalla jameista
vastaa bilebändi Mr. Hyde
kello 02 asti.
Perjantaina järjestetään
ilmainen nonstop-kuljetus
linja-autoasemalta ravikeskukseen, myös väliltä voi
nousta kyytiin.
Lauantaina 29.7. ravit

alkavat kello 13.30, jolloin pelataan myös Toto76
kierros. Lauantaina ennen
Ylivieskan Toto76 kohteiden alkua arvotaan Vermon
kuninkuus ja kuningatarlähtöjen lähtöradat Ravikeskus
Keskisen voittajakehässä
suorassa TV-lähetyksessä.
Ylivieskan Ravikeskus
Keskisellä on tarjottavaa
myös perheen pienimmille.
Pihalta löytyy pomppulinnat ja sisäleikkipaikalta
pallomeri. Ruokaakin löytyy
jokaiseen makuun koko
viikonlopun ajan.
Oman lippunsa ennakkoon viikonloppua varten
saa hankittua Ylivieskan
Nesteeltä tai raviradan toimistolta.

Perjantaina, 28.7.2017
Ps. 28:6-7

Kiitetty olkoon Herra! Hän on kuullut
avunpyyntöni. Herra on minun voimani
ja kilpeni, häneen minä luotan. Minä sain
avun, ja minun sydämeni riemuitsee, minä
laulan ja ylistän Herraa.

Kirkkotalakoot
Kirkkomatkalla –kirjaa
myynnissä kirkkoherranvirastossa, Info-kirjakaupassa ja
Prisman Info-pisteessä. Kirjan
hinta 25 euroa. Jokaisesta
myydystä kirjasta 10 euroa
Kirkkotalakoisiin.

Street Food Fiesta
& Choco Festival
Jokikirkko
Ylivieskassa
Niemelänkylällä
Sunnuntaina 30.7. klo 18 ritoimi ja seurakunta.
järjestetään Jokikirkko Nie- Jokikirkossa veisataan KanStreet Food Fiesta & Choco kulttuuritapahtuma, johon melän koulun jokirannas- sanlauluvirsiä. JumalanpalFestival kiertää Suomea myyjiä saapuu mm. Rans- sa kesäteatterikatoksessa veluksen toimittavat Veli
toukokuusta syyskuuhun ja kasta, Italiasta, Espanjasta, (Niemelänkyläntie 535). Matti Linnanmäki ja Eeva
tarjoilee ruokaa, kulttuuria ja Saksasta, Kreikasta, Belgi- Jokikirkko liittyy kotiseutu- Korhonen. Kahvitarjoilu on
viikkoon ja sitä ovat yhdessä ennen jumalanpalvelusta
musiikkia ilman rajoja useilla asta ja Afrikan maista.
paikkakunnalla. Kiertueen
Tarjolla on monipuolinen toteuttamassa Ylivieskan klo 17.15 alkaen.
tapahtumat ovat kaikil- valikoima herkkuja paikan kotiseutuyhdistys, kulttuule avoimia, koko perheen päällä nautittavaksi tai muilmaisia kesätapahtumia. kaan ostettavaksi. Tuoreen
Ylivieskassa tapahtuma katuruoan ja herkullisten
järjestetään 1.–3.8.
suklaiden lisäksi myynTapahtuman tekijät ovat nissä on paljon mausteita,
aiemminkin järjestäneet öljyjä, juustoja ja muita
ruokatapahtumia, kuten naposteltavia sekä erilaisia
Eurooppalainen ruokatori artesaanituotteita.
tai Italialais-ranskalainen
– Tänä kesänä meillä on
ruokatori. Tänä kesänä Suo- uutuutena upeat belgialaiset,
mea kiertää katuruokaa ja ranskalaiset ja italialaiset
16.9.2017 – Startti klo 12.00 Törmälässä
urbaania kulttuuria yhdis- suklaat, Checboun iloitsee.
Sarjat ja matkat
Tapahtumapaikalla
televä tapahtuma, jolla on Street Food Fiesta & Choco
Retkisarjat 5 km, 10 km ja 16 km.
Kahvio, lapsiparkki, muumipolku,
uusi yhtenäinen ilme sekä Festival kiertää Suomea
Retkisarjoissa ei ole ajanottoa!
urheilukaupan telttoja.
Kilpasarjat naiset ja miehet: 10 km ja
brändi. Street Food Fiestaa toukokuusta syyskuuhun ja
Jatkopolut
16 km.
luotsaa aiemmilta vuosilta tarjoilee ruokaa, kulttuuria ja
Vanahassa Navetassa
Osallistumismaksuun kuuluu Klo 17.00 - 01.00 (K-18).
tuttu Ali Checboun. Kier- musiikkia ilman rajoja useilla
Kisamakkara matkan aikana livemusii(Paikkoja rajoitetusti)
killa, tuubihuivi, juomahuolto, suihku/
tueella on mukana monia paikkakunnalla. Kiertueen
sauna, kisaruoka sekä osallistumisoiKOKO PERHEEN
uusia kaupunkeja.
tapahtumat ovat kaikilkeus Jatkopoluille (erillinen hinta).
LIIKUNTATAPAHTUMA!
Kansainvälisiä herkkuja le avoimia, koko perheen
Ilmoittautuminen:
useista maista Uudistu- ilmaisia kesätapahtumia.
www.pohjanmaanjuoksucup.fi/toiminta/112
nut Street Food Fiesta &
www.facebook.com/ylivieskatrailrun
Choco Festival on ruoka- ja

Ylivieska Trail Run

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu:
Lilja Aurora Rautakoski, Jax Felix Helander, Jasmin Alisa
Shubin, Peppi Anniina Villentytär Myllymäki, Helmi Vilja
Lyydia Martinkauppi
Kuolleet:
Aino Elisa Salmela 90 v., Viena Tellervo Ketopaikka 78 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
Su 30.7. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Janne
Isomaa, Anne Sumela, Eeva Korhonen; klo 13 Konfirmaatiomessu Suvannon kappelissa, Veli Matti Linnanmäki, Eeva Korhonen; klo 18 Jokikirkko Niemelänkylän
kesätetatterilla, kansanlauluvirsiä, Veli Matti Linnanmäki, Eeva Korhonen, Tuomo Hirvi-viulu, kahvitarjoilu
alkaen klo 17.15, järj. seurakunta, kulttuuritoimi ja
kotiseutuyhdistys; klo 18 Seurat Rauhanyhdistyksellä,
Pentti Mero.
Ti 1.8. klo 14 Kynkkärinki Kotikartanossa, vapaaehtoisten ilmoittautuminen klo 11 mennessä Hannele Vikman
(osasto 1 ja 2) p. 040-7591812 tai Leena Huhtakangas
(osasto 3 ja 4), p. 040-8613320.
Ke 2.8. klo 18 Yhteislauluilta Myllyaukiolla, Eeva
Korhonen, järj. seurakunta; klo 18 Syöpäyhdistyksen
Ylivieskan ja Alavieskan vertaistukiryhmä kokoontuu
toimitalo Pietarin kokoushuone Bäckmannissa (1. krs,
C-sisäänkäynti).
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.
Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston kesäaukioloajat 1.6.-31.8. ma-to klo 9-12, pe suljettu. Virasto p.
044-7118 610.
DIAKONIA
Diakoniatyön asiakasvastaanotto on avoinna ti-pe klo
8.30-10. Päivystysaikana vastaa numero 044-7118670.
Heinä-elokuun aikana diakoniatoimiston asiakasvastaanotto on suljettu perjantaisin.
Kirkkokyyti Suvannolle messuun sunnuntaisin seurakuntakoti Mariasta, lähtö klo 9.40, paluu n. klo 11.30.
Kyydin omavastuu 2e.
Varttuneen väen leiri Törmälässä 22.8 - 24.8. Leiripäiviä vietetään teemalla " Elämän eväät ". Päiväkäynnit
leirille mahdollisia ja leirin iltamessu ke 23.8. klo 18 on
avoin tilaisuus kaikille. Leiri toteutuu mikäli ilmoittautuneita leiriläisiä 12. Ilmoittautuminen 9.8 mennessä
Marjalle puh. 044-7118629 tai Satu 044-7118628.
Kantokylän ja Tuomelan kyläkerhojen kesäretki
Pietarsaareen ti 29.8. Retkelle lähtö klo 7.45 seurakuntakoti Maria ja klo 8 Vähäkankaan koulu. Retkikohteena
Tyynelän Tonttula, Pietarsaaren kirkko, Rosenlundin
pappilamiljöö ja puutarha. Retken hinta kerholaisilta 25e
ja muilta 35e sisältäen pääsymaksun, aamupäiväkahvin,
lounaan ja matkan. Arvottavaa mukaan. Ilmoittautuminen ma 21.8. mennessä Irma Haapakoski p. 044
0483064 tai Helvi Hanhela p. 040 0522748.
LAPSET
Pyhäkoulu seuraavan kerran 20.8. Suvannon kappelissa
jumalanpalveluksen saarnan aikana.
Kaikki kerhot ovat kesätauolla. Uudet kerhot alkavat
syyskuussa.
KALAJOEN ROVASTIKUNTA
Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskus
Terveystie 11, 84100 Ylivieska, on suljettu 3.-30.7.2017
välisen ajan. Seuraavan kerran tavoitettavissa ma 31.7.
klo 12-13 ja siitä eteenpäin ma-to 12-13.
Lapsensa menettäneiden sururyhmä käynnistyy
tiistaina 29.8. klo 18 ja kokoontuu kahden viikon välein
yhteensä viisi kokoontumiskertaa Ylivieskassa toimitalo
Pietarin kokoushuone Lydiassa. Kokoontumiskerrat ovat
ensimmäisen kerran lisäksi tiistai-illat 12.9./26.9./10.10.
ja 24.10. Ilmoittautumiset ja tiedustelut 22.8. mennessä
sairaalapastori Anne Peltomaalle 050-3147454 tai anne.
peltomaa@kokkola.fi.
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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Kotitalousvähennys antaa
Kotitalousvähennyksen tarkoitus on parantaa työllisyyttä kannustamalla kotitalouksia teettämään ulkopuolisilla sellaisia
töitä, jotka ne aikaisemmin ovat tehneet
itse. Lisäksi vähennyksen tarkoitus on
edistää asuntojen omatoimista ylläpitotoimintaa ja torjua harmaata taloutta.
Vähennyksen voi saada tavanomaisesta
kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä, kunnossapito- ja perusparannustyöstä sekä
tietotekniikan asennus- ja neuvontapalveluista. Kotitalousvähennyksen kokeilu aloitettiin jo kaksikymmentä vuotta
sitten.
Tänä vuonna kotitalousvähennystä nostettiin, ja nyt
voi vähentää 50 prosenttia
ennakkoperintärekisteriin
kuuluvalle yrittäjälle tai
yritykselle maksamasta
työkorvauksesta. Maksimivähennys vuodessa on
2400 euroa ja omavastuu
100 euroa. Vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta
hinnasta ja sitä saa vain työn
osuudesta, ei matkoista tai
materiaaleista.

ja palkan sivukulut tulee
ilmoittaa esitäytetyssä veroilmoituksessa. Verottaja
tekee vähennyksen suoraan
verosta, ja työn teettäjä saa
hyödyn veronpalautuksena.
Esimerkiksi vuoden 2017
veroilmoitus palautetaan
huhti-toukokuussa 2018.
Toinen vaihtoehto on
hakea ennakonpidätysprosentin alentamista kotitalousvähennyksen perusteella jo
kuluvan vuoden verokortille.
Tämä onnistuu tilaamalla
uuden verokortin, jossa
Miten
ilmoittaa tiedot kotitalovähennystä
usvähennyksestä ja näin
haetaan
ollen kuluvan vuoden veKotitalousvähennystä pi- roprosentti pienenee.
Tietojen ilmoittamista
tää hakea itse henkilökohvarten
tarvitaan yrityksen
taisesta tuloverotuksesta.
Teetetyt työt ja maksetut Y-tunnus, laskun lopputyökorvaukset tai palkat summan sekä työn osuus

veroineen. Jos olet jakanut
kustannuksia esimerkiksi
puolisosi kanssa, oma osuus
tulee eritellä maksetusta laskusta. Säilytä kuitit
tehdystä työstä. Vähennys

tulee vähennetyksi vain
kertaalleen.
Tarkista aina ennen kuin
teet sopimuksen, että yritys
tai yrittäjä kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Sen voi

kotitalousvähennystä, voit
hakea verotukseesi muutosta
vielä verotuksen päättymisen
jälkeenkin. Muutosta haetaan tekemällä kirjallinen
oikaisuvaatimus verotuksen
oikaisulautakunnalle. Tuloverotuksen oikaisuvaaMaksimivähennyksen eli 2 400 euron
timuksen voi tehdä viiden
vähennyksen saat, jos vuonna 2017 yrityksiltä
vuoden kuluessa verotuksen
ostamissasi palveluissa työn osuus on yhteensä 5
päättymistä seuraavan vuo000 euroa (5 000 x 50 %) - 100) = 2400 euroa. Eli
käytännössä loppujen lopuksi maksettavaksi jää
den alusta. Verovuodesta
vain 2600 euroa.
2017 alkaen määräaika
oikaisuvaatimuksen tekeon henkilökohtainen, joten helposti tehdä osoitteessa miselle on kolme vuotta
pariskunta voi vuonna 2017 www.ytj.fi joko yrityksen verovuoden päättymistä
saada yhteensä 4 800 euron nimellä tai Y-tunnuksella. seuraavan vuoden alusta.
vähennykset. Puolisoille
vähennys myönnetään siten, Muutoksenhaku Mikä on
kun he ovat sitä pyytäneet. tulotavanomaista
Jos 2 400 euron raja ei ylity, verotuksessa
kotitaloustyötä?
vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Jos huomaat vasta jälkikä- Tavanomaista kotitaloNäin 100 euron omavastuu teen, että olisit voinut saada ustyötä on muun muassa

siivous, kaupassa käynti,
ruoan laitto, nurmikon
leikkaus, lumenluonti tai
kotijuhlien tarjoilutyö.
Tavanomaista hoiva- ja
hoitotyötä on normaalisti
kotona tehtävä työ, kuten
lasten tai vanhusten hoitaminen kotona.
Tavanomaisena kotona tapahtuvana hoiva- ja
hoitotyönä ei kuitenkaan
pidetä kampaajan, parturin,
kosmetologin tai muun
vastaavan tekemää työtä,
vaikka se poikkeuksellisesti tehtäisiinkin henkilön kotona. Terveyden- tai
sairaanhoitopalvelusta ei
myöskään saa kotitalousvähennystä, kun työn tekee
koulutettu sairaanhoitaja
tai muu terveydenhuollon
ammattihenkilö.

Esimerkki: Teetät viikkosiivousta hintaan 25 €/
tunti. Kuukaudessa jos teetät 8h eli 200 €/kk,
vuodessa siitä tulee 2400 €. Koska koko osuus on
työn osuutta, saa sen vähentää kokonaisuudessaan verotuksessa. Omavastuu 100 euron jälkeen
lopusta saa 50 % takaisin. Näin ollen verotuksen
valmistuessa palautusta saa 2400 x 0,50=1200 €,
vähennettynä 100 € omavastuulla. Eli kotitalousvähennyksen palautusta saa 1100 €. josta pois
omavastuu 100 €. Eli käytännössä siivouksesta
jää lopulta maksettavaksi vain alle puolet.
Esimerkki: Suomalainen eläkeläinen saa keskimäärin 1300 €/kk eläkettä, eli n. 16 000 €/vuosi.
Siitä hän maksaa veroja n. 2000 €/vuosi. Jos hän
remontoi kotiaan 4500 eurolla, hän saa vähennystä
n. 2000 €/vuosi eikä hänen siis tarvitse maksaa
lainkaan veroa.
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mahdollisuuksia
Vähennykseen
oikeuttavat
kunnossapito- ja
perusparannustyöt
Kotitalousvähennykseen
oikeuttavaa kunnossapito- ja perusparannustyötä
ovat muun muassa keittiön,
kylpyhuoneen tai muiden
huoneiden remontointi,
sauna- ja kellaritilojen remontointi, rakennusten
maalaaminen, parvekelasien
asennus, putki- ja sähkötyöt
sekä lämmitysjärjestelmien
uusiminen, parantaminen
ja korjaaminen.
Uudisrakentaminen ja
kaikki siihen verrattava
rakentaminen ei oikeuta
kotitalousvähennykseen.
Kotitalousvähennystä
sovellettaessa uudisrakentamiseen verrattavaa rakentamista on muun muassa
laajentaminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen.
Myös grillikatoksen tai
leikkimökin rakentaminen
on uudisrakentamiseen verrattavaa rakentamista eikä
siten oikeuta kotitalousvähennykseen. Uudisrakenta-

misena ei pidetä kuitenkaan
kattamattomien rakennelmien, kuten esimerkiksi
pation, laiturin tai aidan
rakentamista ennestään
rakennettuun rakennukseen.
Tulkinnallista on milloin
uudisrakennus lakkaa olemasta uusi.
Asunto-osakeyhtiössä
asukas voi saada kotitalousvähennyksen vain niistä kunnossapito- ja perusparannustöistä, jotka
asunto-osakeyhtiölain tai
yhtiöjärjestyksen mukaan
kuuluvat osakkeenomistajan kunnossapitovastuulle
ja joita yhtiökokouksen
päätöksellä ei ole siirretty
yhtiön vastuulle. Pelkän
yhtiökokouksen päätöksen
tai yhtiössä noudatetun
käytännön perusteella ei voi
saada kotitalousvähennystä
työkustannuksista, jotka
kuuluvat yhtiön vastuulle.

Vähennykseen
oikeutttavat
tietotekniikkapalvelut
Kotitalousvähennykseen
oikeuttavia tietotekniikan
neuvonta- ja asennuspal-

kotiin kannettuna
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

veluita ovat muun muassa
digilaitteen tai antennin
asentaminen ja korjaaminen,
tietokoneen tai sen oheislaitteen asentaminen ja korjaaminen, tietoliikenneyhteyksien käyttöönottaminen
ja asentaminen, tietoturva-

palveluiden, hankittujen
ohjelmien ja hankittujen
päivitysten asentaminen
tietotekniselle laitteelle sekä
kodissa tapahtuva kodin
tieto- ja viestintälaitteiden
ja -yhteyksien opastustyö.
Elina Kytökorpi

Lastenhoito
Kotiapu
Kotihoito
Talonmiespalvelut
Ylläpito- ja suursiivoukset
Rakennus- ja
remonttisiivoukset
Piha- ja puutarhatyöt
Pihakonsultointi
Henkilökohtainen avustus
Omaishoitajan sijaisuudet

SOITA!
 0440 410 027

Juurikoskenkatu 4
YLIVIESKA

WWW.KOTOTUOTE.FI

PTT-Palvelut Oy tuottaa
MYÖS KODINHOITOPALVELUJA
yksilöllisesti jokaiseen kotiin

Et voi saada kotitalousvähennystä, jos saat
samaan työsuoritukseen
• omaishoidon tukea
• lasten kotihoidon tukea
• yksityisen hoidon tukea
• korjausavustusta, joka maksetaan valtion
tai muun julkisyhteisön varoista (avustus
pientalojen lämmitystapamuutokseen ei estä
vähennystä)
• sosiaali- ja terveyshuollon palveluseteliä,
jonka kunta on myöntänyt
• palkkatukea, joka maksetaan työnantajana
toimivalle kotitaloudelle.

LVI
Hautakoski

M
ous uista
väh
enn
ys

ital

Määränpää: Thaimaa
tään. Katy oli kokenut
samanlaisen kohtalon
kuin kirjansa päähenkilö, ja sen sijaan että olisi jäänyt
kotiin kuuntelemaan voimauttavaa musiikkia ja
Georgian miesystävä jättää turvallisesta rutiinista epä- syömään jäätelöä,
hänet yllättäen juuri ennen varmuuteen ja pelkoon sii- hän lopetti työnsä, myi
unelmahäitä. Paetessaan tä, ettei olekaan sellainen talonsa ja autonsa ja lähti
parhaan ystävänsä kanssa ihminen joka selviää yksin ensimmäistä kertaa eläTurkkiin korjailemaan sär- uudenlaisista haasteista. mässään matkustamaan
kynyttä sydäntään, Georgian Georgian irtiotto ei mene yksin. Katyn kertomus
mieleen muistuu kaikki ne täysin sulavasti, mutta hän omista kokemuksistaan
unelmat, jotka hän oli tukah- onnistuu pääsemään kier- on toiminut tukena muille
duttanut parisuhteen aikana tomatkalle Thaimaahan, yllättäen jätetyille naisille ja
sovittaessaan elämäänsä jossa hän monen mutkan miehille. Suosittelen kirjaa
miesystävälle sopivaksi. Hän kautta oppii siitä, millai- lämpimästi myös onnellitarttuu tyhjään paperiin ja nen oikeasti haluaa olla ja sesti parisuhteessa oleville.
kirjoittaa ensimmäistä kertaa saa itsevarmuutta irtautua Kirja on sekä viihdyttävä
vuosiin, ilman rajoitteita, entisen elämänsä alueista, että oivaltava ja myös eritlistan asioista joista hän on jotka muut olivat hänelle täin positiivinen yllätys!
haaveillut.
laatineet.
Odotin kannen perusteella
Matka kohti itsensä to- Kirjailija Katy Colins on enemmänkin romanttista
teuttamista vaatii hyppyä antanut kirjaan paljon itses- komediaa, kuin oivaltavaa,

TYÖSTÄMME
SAATTE
KOTITALOUSVÄHENNYKSEN
VEROTUKSESSA

kot

Sydämellinen kirjaseikkailu

”Minä katsoin tyhjää paperia, kermanvalkoista
ja puhdasta, ja minua pelotti kirjoittaa siihen
mitään, koska se tuntuisi siltä että sitoutuisin
saavuttamaan sen. Ongelma oli, että minulla oli
aina ollut elämälleni suunnitelma. Mutta nyt?
Edessäni oli vain tyhjä tila, aivan niin kuin hikisissä
käsissäni oleva paperi.”

APUA ARKEEN

henkilökohtaista
kasvutarinaa.
Parhaita puolia
kirjassa
oli kirjailijan kyky kuvata,
kuinka sisäinen kamppailu
epävarmuutta ja yksin olemisen pelkoa vastaan oli
oikeastaan ahdistavampaa ja
vaikeampaa käsitellä, kuin
varsinaiset ulkoiset vastoinkäymiset. Määränpää:
Thaimaa on osa kirjasarjaa
”Seikkailuja Yksinäisille sydämille” ja aion ehdottomasti
myös lukea seuraavia osia,
kun ne ilmestyvät.
Milla-Maria Koskela

–040 729 8732-

- Lämpö- ja vesiputkistojen
saneeraukset
- Kauko- ja
maalämpöasennukset ja huollot
- Öljypoltinhuollot
(myös kuivaajat)
- Uudiskohteiden LVI-työt
- Sekä kaikki LVI-alan
asennukset ja huollot
Jarkko Hautakoski, Ylivieska

Löydät meidät
myös Facebookista
facebook.com/vieskanviikko

!
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Kotiseutuviikkoa vietetään
ympäri Ylivieskaa
Ylivieskan Kotiseutuviikko
on vakiinnuttanut paikkansa
vuotuisena kesätapahtumana. Viikkoon sisältyy mm.
kesäillan hartaus Niemelänkylällä, ilmaiskonsertteja,
kulttuurikävelyjä, kansallispuvun tuuletusta, yhteislaulua, taidetapahtumia
ja antiikki-ilta Puuhkalan
museolla, unohtamatta urheilutapahtumia ja 10Festiä
Asema-aukiolla.

Tänä vuonna uutena elementtinä tapahtumaviikolle
on saatu suosittu Eurooppalainen ruokatori, mikä
rantautuu Juurikoskenkadulle. Ruokatori tarjoaa
makuelämyksiä ja elintarviketuotteita Euroopasta.
Torielämän tiimellyksessä
on mukana myös esiintyjiä.
Kotiseutuviikon pääjuhlaa vietetään tänä vuonna
Kulttuurikeskus Akustiikas-

sa Ylivieska 150 ja Suomi
100 juhlavuoden merkeissä.
Juhlapuheen tulee pitämään
professori Jussi Ängeslevä. Ohjelmassa esiintyvät
mm. lauluyhtye Kuutama,
kirjaston runoryhmä ja kansanmusiikkiyhtye Borduna
sekä vieraileva tanhuryhmä.
Varta vasten pääjuhlaa varten on suunniteltu toteutettavaksi historiakulkue,
mikä yhdistää voimia mm.

Ylivieskan kotiseutuyhdistyksestä, YTY-teatterista,
Raudaskylän sekakuorosta,
Ylivieskan Mieslaulajista, kulttuuritoimesta sekä
monia yksityisiä henkilöitä.
Historiikin on laatinut Jouko Hannula, puvustuksesta
vastaa Mari Heikkilä ja
kuva- ja äänimateriaalista
Veli Lesell. Juhlan juontavat
Kaija-Maija Perkkiö yhdessä Eero Kippolan kanssa.

Ylivieskan kotiseutuviikko:
Suomi 100 ja Ylivieska
150 vuotta näkyy museon
huutokaupassa
Kun minua alkukesästä pyydettiin organisoimaan
kotiseutuviikolle antiikki- ja keräilyhuutokauppa
Puuhkalan museolle, niin monenlaiset aatokset
pyörivät mielessäni. Tietysti aluksi lähinnä asiaa
koskevat käytännön järjestelyt, mutta nyt myöhemmin olen huomannut, etttä tämä huutokauppahan
kertoo niin Suomen kuin kotiseudunkin historiasta
monella tavoin. Täältä voi huutaa itselleen historian
lehttien havinaa maamme kansallistunnon heräämisestä itsenäisyyteen ja nykyaikaan asti ja monet
tavarat tuovat mieleen muistoja kotiseutumme
menneistä kuuluisuuksista.
Olen usein miettinyt, kuinka ne kohteet, jotka talojen purkamisen tai remontin yhteydessä päätyvät
kaatopaikalle, voitaisiin pelastaa tuleville polville
vaikkapa keräilijöiden kokoelmiin tallentaen. Olisiko
tällainen huutokauppa se foorumi, joka yhdistäisi
niin keräilijät kuin ko. kohteiden omistajatkin?
Joka tapauksessa ensi torstaina illalla on Puuhkalan
museolla historian havinaa huutokaupan merkeissä.
Tulkaapa katsomaan!

Eurooppalaiselta ruokatorilta Juurikoskenkadulta löytää tiistaista torstaihin makuelämyksiä sekä esiintyjiä.

Keskustaa eri vuosina

Vuonna 1843 Ylivieskan keskustassa ei montaakaan taloa
ollut.

112 vuoden päästä 1955 rakennuksia oli ilmestynyt kymmenittäin. Valtatiet loistavat poissaolollaan.

Reino Marjakangas

Ennen wanhaan

Vuonna 1979 Savisilta pääkulkuväylänä oli jo saanut
väistyä. Uudet asuinalueet vain lisääntyivät.
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Menokalenteri
Perjantaina 28.7.

Kesäretki Tuuriin, linja-auto Ylivieskan ABC:n pihalta
klo 8.30. Lisätietoja Ylivieskan 4H-yhdistykseltä.
Kesäteatteri: Koukussa. Klo 18.30 Linnakalliolla, Ta- Lauluyhtye Ukkoset klo 12 Myllyaukiolla.
Iltatori Sievissä klo 16-19, Sievin tori, Haikolantie 21.
luskyläntie 660, Alavieska.
Anssi Salmela Duo klo 19 J3 CafeBar, Juurikoskenkatu 8. Antiikki-ilta - Antiikki- ja keräilyhuutokauppa klo
18-20 museolla, Puuhkalantie 6.

Lauantaina 29.7.

Perjantaina 4.8.

Korhosen markkinat Sievin asemakylällä klo 9-16,
John Doe's Story musisoi klo 16 Myllyaukiolla.
Korhosenkatu, Sievi as.
Miesten Ykköspesis runkosarja klo 15, Suvannon pe- 10Fest klo 20-04, Asema-aukio, Asemakatu 10.
säpallokenttä, Koskipuhdontie 28.
Anssi Salmela Duo klo 19, J3 CafeBar, Juurikoskenkatu 8. Lauantaina 5.8.

Sunnuntaina 30.7.
Miesten Ykköspesis runkosarja klo 15, Suvannon pesäpallokenttä, Koskipuhdontie 28.
Jokikirkko - Kansanlauluvirsiä klo 18 Niemelänkylän
kesäteatterilla, Niemelänkyläntie 355 .

Maanantaina 31.7.

Kulttuurikävely museosihteeri Kati Pehkosen johdolla
klo 10, Lähtö Helaalan Myllyltä, Kauppakatu 12.
Wanahat wehkeet kylätiellä klo 11-15, Vähäkankaantie
622
Wagtails musisoi klo 12 Myllyaukiolla.
Kuplia ja kulauksia klo 21-02, Kalajokilaakson Nuorkauppakamari.
10Fest klo 20-04, Asema-aukio, Asemakatu 10.

Pesäpallo C-tytöt runkosarja klo 17, Suvannon pesä- Sunnuntaina 6.8.
pallokenttä, Koskipuhdontie 28.
Darts-kisa klo 19, Ravintola 10-kerho, Asemakatu 10. Kotiseutuviikon pääjuhla klo 12 Akustiikassa, Koulukatu 2.

Tiistaina 1.8.

Maanantaina 7.8.

Eurooppalainen ruokatori - Street Food Fiesta & Choco
Festival - Juurikoskenkadulla.
Paula Kosonen musisoi klo 12 Myllyaukiolla.
Kesäteatteri: Koukussa. Klo 18.30 Linnakalliolla, Taluskyläntie 660, Alavieska.
Pubi-Bingo klo 21 Ravintola Jokeri, Asemakatu 2.

Darts-kisa klo 19, Ravintola 10-kerho, Asemakatu 10.

Keskiviikkona 2.8.

Tiistaina 8.8.
Pubi-Bingo klo 21 Ravintola Jokeri, Asemakatu 2.

Keskiviikkona 9.8.

Lapsiperheiden puistotreffit klo 10-12 Pulmuspuistossa
Eurooppalainen ruokatori - Street Food Fiesta & Choco (Pulmustie-Teeritie).
Kesäleiri 6-12 -vuotiaille 9.-11.8. klo 12-15 Puuhkalan
Festival - Juurikoskenkadulla.
Lapsiperheiden puistotreffit klo 10-12 Pulmuspuistossa museo.
Iltatori Ylivieskassa klo 15-18.
(Pulmustie-Teeritie).
Darts-kisa klo 19, Ravintola 10-kerho, Asemakatu 10.
Malang Chissoco Duo musisoi klo 14 Myllyaukiolla
Kymppivisa klo 20.30-23.30, Ravintola 10-kerho,
Yhteislauluilta klo 18 Myllyaukiolla.
Darts-kisa klo 19, Ravintola 10-kerho, Asemakatu 10. Asemakatu 10.
Kymppivisa klo 20.30-23.30, Ravintola 10-kerho,
Asemakatu 10.

Torstaina 3.8.
Eurooppalainen ruokatori - Street Food Fiesta & Choco
Festival - Juurikoskenkadulla.

Ilmoita oma tapahtumasi
menokalenteriin
tapahtumat@vieskanviikko.fi

Avoimet työpaikat
Ylivieskassa
Pintakäsittelyasiantuntija,
yksikönpäällikkö, puheterapeutti, myyntipäällikkö,
kirjastovirkailija, työnjohtaja, huoltoesimies, laboratoriohoitaja, asiakas- ja
myyntineuvottelijoita, itsenäinen jälleenmyyjä/naisten
vaatteet, myyntiedustajia,
kiinteistönvälittäjä, asiantuntija, kiinteistönvälittäjä,
ohjaaja, urheiluvalmentaja,
korjaamopäällikkö, kokki,
parturi-kampaajia, myyjä,

kassavastaava, puhelinmyyjä,
henkilökohtainen avustaja, järjestyksenvalvojia,
liikenteenohjaaja, kirvesmiehiä, rakennusalan osaaja,
LVI-asentaja, putkiasentaja,
salaojitusasentaja, kunnossapitoasentajia, pienkoneasentaja, sähköasentajia,
sähkövoiman linja-asentaja,
elektroniikka/automaatioasentaja, konepuuseppä, esikokoonpanija,
tuotantotyöntekijöitä,
kuorma-autonkuljettajia,
kaivinkoneenkuljettaja,
loppusiivooja.

Alavieskassa
Työnjohtaja, ravintolan tarjoilija, kirvesmies/remonttimies, kunnossapitoasentajia,
jakeluautonkuljettaja.

Sievissä
LVI-suunnittelija/tarjouslaskija, farmaseutti,
askartelunohjaaja, käsityöohjaaja, keittiökalustemyyjä,
liikennevalvoja, putkiasentaja, kunnossapitoasentaja,
sähköasentaja, jalkinetyön-

tekijä, tuotantotyöntekijöitä,
esikokoonpanija, siivooja.

Lisätietoa
työpaikoista
www.mol.fi

Ilmoita yrityksesi
työpaikoista
Vieskan Viikossa!

Apteekkarin kynästä

MÄTÄKUU JA
HAAVOJEN HOITO

Nyt on alkanut vanhan kansan mätäkuuksi kutsuma
loppukesän ajanjakso. Kansanuskomusten mukaan
mätäkuussa on niin kuumaa ja kosteaa että haavat
ja vammat tulehtuvat helposti. Mätäkuu oli viime
vuosikymmenille asti jopa almanakkaan merkitty,
kunnes ymmärrettiin ettei se ole niin merkittävä
ajanjakso, että siitä pitää meitä erikseen varoittaa.
Oli mätäkuu tai ei, haavojen oikea hoito on tärkeää
jotta paraneminen olisi nopeaa ja tulehdukset vältetään.
Jos haava on pieni (alle 2 cm) ja reunoiltaan siisti, se
useimmiten paranee itsehoidolla. Tyrehdytä ensin
suurin verenvuoto painamalla puhtaalla taitoksella.
Tätä tarkoitusta varten on olemassa ns. ensisiteitä,
mutta tähän käy vaikka talouspaperi. Raajassa olevan
haavan vuotoa voi vähentää nostamalla raaja ylös.
Haavan puhdistus on tärkeää, jotta epäpuhtaudet
saadaan pois haavasta. Ulkona syntyneet haavat ovat
likaisempia kuin sisällä syntyneet. Puhdista haava-alue
juoksevan veden alla. Jos vaikkapa kesämökillä vesi
on vähissä, hanki varoiksi iso pullo keittosuolaliuosta
haavan puhdistamiseen.
Apteekista saatava kirvelemätön haavan puhdistusneste täydentää puhdistuksen. Vanhan ajan
vetyperoksidi on jäämässä pois käytöstä. Käsidesit
ja pintojen desinfiointiliuokset soveltuvat huonosti
haavojen puhdistukseen, koska niiden alkoholipitoisuus aiheuttaa kirvelyä.
Peitä puhdistettu haava sidoksella tai laastarilla, joita
löytyy apteekista runsaasti erikokoisia ja -muotoisia.
Jos et ole vielä tutustunut hengittäviin haavasidoksiin,
kysy niitä seuraavalla apteekkikäynnilläsi. Tarvittaessa
voit laittaa sidoksen alle tarttumatonta verkkosidosta
(rasvasidos tai silikonisidos), jotta sidos ei tarttuisi
haavaan. Viiltohaavoissa voit käyttää apteekista saatavaa perhosteippiä tai haavansulkuteippiä, joilla saat
haavan reunat siististi yhteen. Jos sidos tai laastari
kostuu ja/tai likaantuu, vaihda se uuteen samalla
kun puhdistat haavan uudelleen.
Haava on yleensä kipeä muutaman päivän ajan. Jos
tunnet tarvitsevasi kivun lievitystä, voit tarvittaessa
hoitaa kipua sinulle soveltuvalla itsehoidon kipulääkkeellä.
Likaiset ja repaleiset, isot ja syvät haavat kuuluvat
lääkärin hoitoon, joka myös arvioi tarvitseeko haava
ompelua. Erityisesti kasvojen alueen haavojen ompelun tarve olisi arvioitava tuoreeltaan. Eläinten
puremasta syntyneet haavat eivät kuulu itsehoidon
piiriin vaan lääkärille.
Jos haava-alue kipeytyy uudelleen ja punoittaa tai
turpoaa, syynä voi olla haavan tulehtuminen. Tällainen tulehdus vaatii haavan hoidon tehostamista
ja mahdollisesti tulehduslääkityksen, joten on syytä
ottaa yhteys lääkäriin. Yleensä haava paranee 1-2
viikossa. Paranemisen pitkittyminen on myös syy
ottaa yhteys lääkäriin.
Likaiseen haavaan sisältyy tetanus- eli jäykkäkouristusriski. Jokaisen on pidettävä huolta tetanusrokotuksensa voimassaolosta. Tehosterokotus on otettava
10 vuoden välein, ja rokotuksen saa maksutta omasta
terveyskeskuksesta.
Jos jokin haavan hoidossa askarruttaa, niin tervetuloa
apteekkiin neuvoja kysymään ja hoitotarvikkeita
täydentämään!
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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Kulttuuri

Kirjaston
vinkit ”Perustuu tositapahtumiin”

Lionin tapahtumat
sijoittuvat
Intiaan ja
Australiaan. ViisiKatukatti Bobin ja hänen kolme. James on katusoittaja, vuotias Saisäntänsä James Bowenin joka yrittää päästä irti huu- roon eksyy
tarina on hurmannut lukijat, meista metadonihoitojen veljestään ja
ja kirjoja on ilmestynyt jo avulla. Eräänä päivänä hänen päätyy junan
asuntoonsa ilmestyy punai- matkassa yli
senkirjava kissa. Etsinnöistä 1600 kilohuolimatta kissalle ei löydy metrin pääkotia, ja niinpä James huo- hän kotoaan. Elokuvan
maa soittavansa Lontoon ensimmäinen puolikas kukaduilla kissa seuranaan. vaa Saroonin selviytymistä
Bob saa ihmiset pysähty- Kalkutan kaduilla. Hän ei
mään, ottamaan kuvia ja ymmärrä paikallista kieltä
hellyttämään kukkaronnyö- eikä osaa kertoa oikein kotirejä. Elokuvassa Katukatti kylänsä nimeä sitä kysyville.
Bob Jamesin roolissa on Saroon joutuu orpokotiin,
Luke Treadaway, mutta josta hänet adoptoidaan
pisteet vie Bob, joka esittää Australiaan. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin
onnistuneesti itseään.
Kun elokuvan alkuteksteissä on maininta
tarinan todenperäisyydestä, tuo se aina yhden
ylimääräisen kerroksen katsomiskokemukseen.
Seuraavat kolme sinänsä hyvin erilaista elokuvaa
perustuvat kaikki tositapahtumiin.

hän alkaa etsiä juuriaan
Google Earthin avulla.
Elokuvasta
Slummien
miljonääri
tuttu Dev
Patel esittää aikuista
Saroonia ja
Nicole Kidman hänen
adoptioäitiään, molemmat
saivat Oscar-ehdokkuudet.
Heidän ohitseen nostaisin
Sunny Pawarin suorituksen
viisivuotiaana Saroonina.
Intiaan sijoittuvat jaksot
ovatkin parasta elokuvassa.

Anne Fontainen ohjaama
Viattomat kertoo julman
tarinan sodan jälkeisestä
Puolasta. Nuori Mathilde työskentelee Punaisen
Ristin lääkärinä Puolassa ja
auttaa ranskalaisia sotilaita
palaamaan kotiin. Eräänä
päivänä sairaalaan tulee
nunna hakemaan apua lä-

heiseen luostariin. Potilas on
viimeisillään raskaana oleva
nuori tyttö, jonka abbedissa
kertoo tulleen lähikylästä
turvaan luostariin. Totuus on
kuitenkin toinen. Sodan loppuvaiheessa venäläiset olivat
tunkeutuneet luostariin ja
raiskanneet sen asukkaat.
Tapahtuneen seurauksena
moni heistä on nyt viimeisillään raskaana. Abbedissa
haluaa suojella luostaria ja
sen asukkaita ja yrittää salata
asian. Elokuva pohjautuu
Ranskan Punaisen Ristin
palveluksessa työskennelleen Madeleine Pauliacin
päiväkirjoihin.
Marita Hietasaari

Järjestötoiminta

Viikko-Tori

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

Myydään

Ylivieskan Latu
Rajalta rajalle -melonta pe 4.8. Melotaan kahtena osuutena, I osuus Karvoskylä-Pidisjärvi,
15 km. Lähtö Karvoskylältä klo 17. II osuus
Pidisjärvi-Padinki, 12 km, Lähtö n. klo 21.
Osallistua voi myös vain yhdelle osuudelle.
Hinta 10 € hlö (SL jäsen 8 €) sis. molemmat
osuudet. Tiedustelut ja Ylivieskan Ladun kajakkivuokraus Seppo p. 044 594 0408.

JYTY Ylivieska
Yhdistys tukee seuraaviin tapahtumiin osallistuvia työvoimajäseniämme: (20€) Likkojen
Lenkki Oulussa 12.8. tai vaihtoehtoisesti Nice
Run Kalajoella 19.8.2017 sekä (30€) Jytyn
syyspäivät Kajaanissa 8. - 10.9.2017. Lähetä
tosite suoritetusta maksusta rahastonhoitajalle.
Lue lisää https://jytyylivieska.jytyliitto.net/

Ylivieskan Martat ry
Kesä jatkuu mutta aloittelemme jo syksyn
Martta- toimintaa. Ma 7.8 klo 18.00 menemme Kotikutomoon tutustumaan lankoihin ja
saamme varmaankin syksyn askarteluvinkkejä.
Otathan oman jakkaran mukaan!
Tervetuloa!

Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa

Vähäkangas-Pylväs
kyläyhdistys

Lukkarinkatu 1, www.facebook.com/tuokiotupa
puh 044 987 2895 ja 044 987 2896.
Huom. Kuljetuspalvelu ylivieskalaisille ikäihmisille. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tulla omin
kyydein, voit tilata kuljetuksen kotoa tuvalle
joka toinen keskiviikko. Esteetön taksi. Hinta
2 e/menopaluu. Reitti suunnitellaan tilausten
mukaan. Tilaa viimeistään edeltävänä tiistaina
klo 16 mennessä tuvalta puh. 044-9872896.
Seuraavat ajot: 2.8., 16.8. ja 30.8.
La 29.7. Tuokiotuvalla yksityistilaisuus. Tuvan
kävijöille tallitupa avoinna normaaliin tapaan
klo 11-16.
Ma 31.7. Klo 10.15 Lähdetään yhdessä laulamaan Kotikartano 2:een.
Ti 1.8. Klo 10 Rollaattori-/sauvakävelyä ja
muuta ulkoilua yhdessä.
Ke 2.8. Klo 13 Laulamme yhteislauluja säestyksen kera.
Klo 18 Miesten porinapiiri.
To 3.8. Klo 8-10 Kuntosalivuoro Kotikartano
2:ssa.
Ti 8.8. Klo 10 Rollaattori-/sauvakävelyä ja
muuta ulkoilua yhdessä.
Klo 13-15 Seniorineuvonta, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio.
Klo 16 Vapaaehtoisten kuukausikahvit tuvalla.
Ke 9.8. Klo 13 Laulamme yhteislauluja säestyksen kera.
Klo 18 Miesten porinapiiri.
Tuokiotupa on auki ma-pe klo 9-16, la-su ja
pyhät klo 11-16. Tervetuloa tuvalle!

Elokuun ensimmäinen lauantai 5.8.2017 klo
11-15 Wanahat Wehkeet Kylätiellä tapahtuma
Vähälläkankaalla/Pylväällä. Näkemistä ja tekemistä kaikenikäisille. Juhlimme tänä vuonna
100-vuotiasta Suomea sekä 110-vuotiasta
Suomenhevosta. Luvassa on hevosajelua sekä
työhevosnäytös.
Liikkuminen tapahtumapaikkojen välillä sujuu
omalla kuljetuksella tai yhteiskuljetuksella
wanahalla linjurilla pientä korvausta vastaan.
Vähäkankaan koulu: pihamaalla voit ihastella
wanahoja wehkeitä, katsoa työnäytöksiä, syödä
makkaraa, asioida kioskissa, ostaa arpoja ja
nauttia mukavasta wanahan ajan ilmapiiristä.
Koulun sisällä on wanahojen tavaroiden näyttely,
keppihevospaja (jonne voi halutessaan tuoda
oman villasukan tekoa varten), askartelua yms.
Tapahtuman päätteeksi ajoneuvokulkue.
Pylvään kylätalo: Kahvilasta suolaista ja makeaa.
Lauluyhtye Kuutama klo 13. Pihalla lättyjen
ja makkaran paistoa. Puujalkakävelykisa.
Hirsityönäytöksenä syntyy pöytä ja penkit.
Mahdollisuus kokeilla matonkuteiden leikkaamista ja mattojen kutomista opastettuna.
Arpajaiset ja lapsille ongintaa. Jorma Ängeslevän
80-vuotisjuhlataidenäyttely, työt esillä myös
seuraavalla viikolla .
Salon metsästysmaja: (Rääkyläntie 116) Vähä-pylvään metsästysseura esittelee tiloja ja
toimintaansa. Eränäyttely ja makkaranpaisto
mahdollisuus.
Lentokenttä: Kalajokilaakson ilmailukerho ry
esittelee toimintaansa.
Wanahoja wehkeitä toivotaan saapuvaksi koululle niin läheltä kuin kaukaakin. Tervetuloa
mukavaan meininkiin!

Kannett. tietokone HP 255
G5, 15,6", muisti 4 Gt, windows 10 home 64-bit-käyttöjärj., kiintolevy 1000 Gt,
nopeus 5400 rpm, suoritin
Intel Celeron 3800, nopeus
1,5 GHz, näyttö HD, LED,
näytönohjain integroitu
AMD RADEON r2, sis.rak.
mikrofoni, WEB-kamera,
WLAN (langaton), kysy
lisää, UUSI!, ovh 338 eur, hp.
169 eur, puh. 044 970 7583/
Ylivieska.

VW Polo 1.4 -03. Ajettu 225
tkm, leimaa 18.9.18 saakka.
2200 €. 044 042 2259.

Halutaan vuokrata
Halutaan vuokrata hyväkunt. rivitalokolmio
Ylivieskasta 1.9. alkaen/
sopimuksen mukaan. Ei
lemmikkejä, emme tupakoi.
Pirjo 045 639 4905, Heidi
0400 125 732.

Perjantai 28.7.2017
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Vapaa-aika
Sudoku

KryptoNiitti
4

6
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9
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Helppo
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5
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3

6
1

15

1
7

9

3

13

Vaikea

10

5

1

9

4

7

8. Alivieska.
9. 1.12.1918.
10. Neljä. Haapajärvellä
Hinkualla ja Oksavalla,
Nivalassa Padingissa sekä
Ylivieskassa Hamarissa.
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1

1
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6

10

6
1
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9

1

13

4
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1
9
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7

1
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9

6

11
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2

1
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1
1

7

6

1

3
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Ristikoiden vastaukset takasivulla

8=

9=

10=

11=

Märkä juttu

1. 170 metriä.
2. 28.9.1994.
3. Christopher Lloyd.
4. Pulivari.
5. 2633.
6. "Marry Me".
7. Varpuslintu.

1

1

15

15

15

10

3
11

Kuka mitä häh -vastaukset
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6

1

7

9

9

6
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15

6

13

10
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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YLIVIESKAN
KOTISEUTUVIIKKO
30.7.–6.8.
1.–3.8.

STREET FOOD
FIESTA & CHOCO
FESTIVAL
JUURIKOSKENKADULLA.

KOTISEUTUVIIKON PÄÄJUHLA
SU 6.8. KLO 12 (kahvitus alk. klo 11.30)
KULTTUURIKESKUS AKUSTIIKASSA

Juhlapuhujana professori Jussi Ängeslevä
Ohjelmassa musiikkia, tanhua, runoja ja
Ylivieska 150 - Suomi 100 historiakulkue
VAPAA PÄÄSY - TERVETULOA!

Suoramarkkinointi Mega Oy on 30-vuotias, Suomen ja Baltian johtava puhelimitse tapahtuvaan asiakkuusmarkkinointiin erikoistunut yritys. Toimimme
Suomessa 17 paikkakunnalla ja kuulumme vahvasti kehittyvän Alma Media Oyj -konsernin Alma Talent -liiketoimintayksikköön (www.almatalent.fi).

HAEMME PUHELINMYYJIÄ

toukokuussa 2017 avattuun Ylivieskan toimistoon
Voit työskennellä kokopäiväisesti päivävuorossa ma-pe 8.30-16.00 tai
osa-aikaisesti syksyllä avattavassa iltavuorossa valitseminasi iltoina ma-pe klo
16.10-20.40. Iltatyö sopii erinomaisesti opiskelijoille tai lisäansioita haluaville.
Jos olet ahkera, motivoitunut ja tule toimeen erilaisten ihmisten kanssa, voit
hyvinkin olla etsimämme henkilö. Aikaisempi myynti- tai asiakaspalvelukokemus on eduksi, mutta ei välttämätöntä, sillä annamme työhön tarvittavan
koulutuksen.
Tarjoamme Sinulle mukavan ja palkitsevan työn viihtyisässä työympäristössä
luotettavan työnantajan palveluksessa, erinomaiset myyntiartikkelit, jatkuvan
koulutuksen ja mahdollisuuden ansaita erittäin hyvin.

Lisätietoja tehtävästä antaa arkisin
Emmi-Liisa Määttälä, puh. 050 345 1815.
Voit lähettää hakemuksen osoitteessa: www.sm-mega.fi

Vierimaantie 3, Ylivieska

Ray Cooney: Koukussa

Mikä farssien farssi
Kävin tsekkaamassa Alavieskassa kesäteatterinäytelmän 'Koukussa', joka on
alunperin Ray Cooneyn
käsikirjoittama esitys.
Tihkusateisena ja koleana
päivänä näyttelijät, sekä
katsojat hytisivät paikoillaan ja odottivat esityksen
alkua. Vähän jälkeen puoli
seitsemän jokainen näyttelijä vuorotellen pyörähtää
lavalla, taustaselityksen kera.
Esitys on hauskasti ja
ihan oivaltavasti rakennettu kahteen kerrokseen,
eli jaettuna kahteen eri
asuntoon, joiden tapahtumat ja puhekuplat kulkevat
paikoitellen limittäin. Alku
alkaa juurikin näin, kun
toisessa asunnossa yksi avaa
suunsa, avaa toinen toisessa
peräjälkeen, kuvaten tapahtumien samanaikaisuutta.
Kahta kerrosta käytetään
myös hyvin useasti, kun
puhutaan (tai tiuskitaan,
mölytään tai läähätetään)
puhelimessa. Näytelmälavasteissa on monta ovea,
ja niistä lampsitaan myös
ulos ja sisään tämän tästä.
Näyttelijöiden joukoissa on noin puolet vanhoja konkareita, ja toinen
puolisko vielä jokseenkin
ummikkoja. Tätä ei lavalla
kuitenkaan erota. Näytelmän
15-vuotiasta Vickyä esittävä

Opiskelija, varmista paikkasi jo nyt
syksyllä avattavassa iltavuorossa!

Linnakalliolla nautitaan nyt jo kolmatta kesää kansainvälisen
farssin merkeissä. Tervetuloa mukaan kesän hauskimpiin hetkiin!
Esityspäivät

Tiedustelut ja varaukset

Heinäkuu
Ke 19.7. klo 18:30
Pe 21.7. klo 18:30
Su 23.7. klo 14:00
Ti 25.7. klo 18:30
To 27.7. klo 18:30
Pe 28.7. klo 18:30
Elokuu
Ti 1.8. klo 18:30
Su 13.8. klo 14:00 & 18:30
Ke 16.8. klo 18:30
Pe 18.8. klo 18:30
La 19.8. klo 14:00
Su 20.8
20.8. klo 14:00
Ke 23.8. klo 18:30
To 24.8. klo 18:30
Pe 25.8. klo 18:30

Teatteri Gongi
gongi@gongi.fi
040 2455104

Lipun hinta 17€
Maksuvälineenä käy myös Tyky- ja
Smartum setelit!

Sudokujen
ratkaisut
Maija Sipilä, Juha Sorvisto, Seppo Soini ja Mailis Vähäkangas vauhdissa Alavieskan
Linnakallion lavalla.
Jonna Säily tekee raikkaan ensiroolinsa vuoroin
kiukuttelevana, ja vuoroin
itkuun pillahtavana teinityttönä. Ihastumisen kohteena
on muuan Kevin (Sami
Hautamäki), jolla onkin
yllättävän paljon yhteistä
Vickyn kanssa... Tämän
ympärille ja sen äärirajoille
tapahtumat kiertyvät, kera
muiden näyttelijöiden. Päättämätöntä, ja hermoromahduksen partaalla olevaa isää
näyttelee Seppo Soini, joka
saa toimillaan kaikkien päät
sekaisin, eikä sillä hyvällä
tavalla. Pakkaa sekoittaa
lievästi sanottuna hullu alivuokralainen, kenet Vickyn
(sekä myös Kevinin) isä saa
sekoitettua mukaan juoneen.
Kyseessä on siis puhdas

farssi, kaksinnaiminen, rinnakkaiselämä. Ensimmäinen
puolisko näytelmästä oli
aikamoista kohkausta, ja
tapahtumien kulku välillä
epäselkeää, mikä kyllä arvatenkin johtui siitä etteivät
puhelimet toimineet aina
halutulla tavalla. Lisäksi
katselunautintoa hivenen
häiritsivät epämääräiset
tauotukset. Mutta kyseessä
oli ensi-ilta, joten tämän voi
antaa anteeksi. Näytelmän
aikuiset naiset, ja molempien
lasten äidit (Maija Sipilä,
sekä Mailis Vähäkangas),
hoitavat hyvin osuutensa,
vaikka jäänevät jokseenkin
toiselle sijalle miesroolien
jyllätessä ja myllätessä lavaa.
Alivuokralainen Stanford
(Juha Sorvisto) tekee lois-

totyön roolissaan, ja hänen
sekoilujaan on lähdetty
hienosti värittämään. Poika
Kevin on mellevä, pikkuvanha 16-vuotias, jonka lavalla
käyskentelyä on hauska
seurata. Koko näytelmän
ohjaaja Heikki Knuutila
tekee myös irvokkaan isäpapan roolissa varmaa jälkeä.
Huomattavasti paremman
toisen puoliajan ja näytelmän edetessä tapahtumat
kiristyvät, monimutkaistuvat
ja lopulta laukeavat. Lopputulema onkin yllättävä,
miltei nerokas. Loppukaneettina sanoisin, että jos
säät ja matkanteko eivät
ole esteenä, niin suunnatkaa
katsomaan tätä näytelmää.
Kaksi tuntia suuria tunteita.
Laura Sakko

Helppo

Vaikea

www.gongi.fi

KryptoNiitin
ratkaisu
••••••SUKKULA••S
••••••I•E••E•IMU
••••••ISKU•POLIO
••••••V•S••R•M••
PUHTI•ITIKKA•ILO
I•U•VALE•V•••T•R
LATVA•Ä•SAHA•ULA
A•I••••PARKA•L•V
KILJUA•U•T•VUONA
U•U•••ALUSMAA•••
VESOA••A•I•••K•K
A••L•K••••TENAVA
•OLOTILA•ESTOTON
VH•T•R•••T•U•A•T
AIE•LISÄKE••ILTA
T•R•A•E••LEUKA•A
KOOTA•O••Ä•NK•••
A•T•PISTO•LIUKUA
TOISIN•I•••ON•••
A•N•S•LEO•KNALLI

Seuraava
Vieskan Viikko
ilmestyy
pe 11.8.
Vaikeampaa sudokua on
lukijoiden toiveesta hieman
helpotettu tästä numerosta
lukien.

Varaathan paikkasi
ajoissa! Materiaalit
viimeistään
tiistaina 8.8.

