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JEE-JEE 30-VEE

YLIVIESKAN KULTTUURIKESKUS

AKUSTIIKAN
SYYSOHJELMISTOA:

LASTENKONSERTTI

Uudet aukioloajat!
MA-PE 10.30-22, LA-SU 15-22

Rehtiä, Reilua,
Perinteistä Grilliruokaa
Tule, testaa ja nauti!

TO 14.9. KLO 12–13 Liikutellen
Akustiikan Torstaituokio, ohjaa Elina
Kivioja. Tanssituokio ikäihmisille. Kokonaisvaltainen taide- ja liikehetki, joka virkistää
kehon ja mielen. Liput 5 €, sis. kahvitarjoilun. Liput Akustiikasta.

facebook.com/vieskanautogrilli

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

30-v juhlakiertue
nyt Ylivieskassa
Ti 26.9. klo 18.00

PE 15.9. KLO 13.45–14.30
Erityisryhmien Afro
Akustiikassa – ohjaa Niina Kangas
Vapaa pääsy! Os. Koulukatu 2 B

OSTAMME JA NOUDAMME

ROMUAUTOT

Ylivieskan
liikuntakeskus

LA 16.9. KLO 15.30–16.15
Tiitiäisten tanssituokio
(7–10-vuotiaille) Päivärinnan koulun
juhlasali, ohjaa Anastasia Tsekoura.
Vapaa pääsy! Os. Koulukatu 2 A

Romurautaa, maatalouskoneet, arvometallit ym.
Rekisteristäpoisto ja romutustodistus MAKSUTTA

Liput alk. 14.- Myynti: lippu.fi
(Liput ovelta 15.-)

LA 16.9. KLO 16.30–17.30
Jazz-funky
Päivärinnan koulun juhlasali
Ohjaa Anastasia Tsekoura.
Kurssimaksu:10 €. Os. Koulukatu 2 A

Tervetuloa!
www.frobelinpalikat.fi

0400 534 406 Tero
Takuuvaraosat 040 484 9255

Metalliromun osto

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

Tervetuloa tapahtumiin!
Lunasta lippusi Akustiikan lipunmyynnistä tai
Lipputoimistosta www.lipputoimisto.fi. Lipunmyynti
avoinna ma–pe 12–18 ja la 12–15 ja tuntia ennen
tapahtumaa, Kouluk. 2 B, puh. 044 4294 545
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Lastenhoito
Kotiapu
Henkilökohtainen avustus
Omaishoitajan sijaisuudet
Kotihoito
Monipuoliset siivouspalvelut
Talonmiespalvelut
Piha- ja puutarhatyöt
Pihakonsultointi

WWW.KOTOTUOTE.FI • 0440 410 027

WILJANPÄIVÄT

Kasarmilla lauantaina 9.9.2017
Klo 10.00
Klo 10.10

Klo 10.30

Klo 10.50
Klo 11.00
Klo 11.10

Juontajana Jukka Saarela
Alkufanfaari
Tervetulotoivotus
Kaisa Savela
Kansanlauluhartaus
Seurakuntapastori
Eeva-Kaisa Laakko
Kanttori Teija Siirtola
Ylivieskan seurakunta
Historian havinaa
”Kyösti Kallio, Pietari Päivärinta,
Anna Ängeslevä ja Hendelinin
neidit”
Runoja
Pertti Korhonen
Avauspuhe
Rakennuspäällikkö Unto Koskinen,
Ylivieskan kaupunki
Musiikkia
Reima Huhtala & Taimo Löfin yhtye

Klo 11.30

Paikallista kansanmusiikkia
Borduna

Klo 12.00

Juhlapuhe
Kansanedustaja Hanna Halmeenpää

Klo 12.20

Kansanmusiikkia
Kuutama

Klo 12.45

Kansallispukuja
Suomi 100 -vuoden kunniaksi
Seija Pulli-Marjakangas

Klo 13.10

Suomi 100 musiikkia
Leila Poutiainen ja Hanna Kiviniemi

Klo 13.30

Särkelä itte (Sillan vihkiäispuhe)
Erkki Hartikainen

Klo 13.30

Kantelepelimannit lavalla
Riikka Yli-Kotila ja Alpo Suonvieri
esiintyvät

Lisäksi:

Maalaismarkkinat ja rompetori,
Veli ja Veikko Lesell’,
Taidekahvila, näyttelyitä

TERVETULOA!

Karjanhoito- ja
konetyöt
maatiloille
040 858 4863
www.lomituspalvelut.com

Hierontapalvelu Simo Kähtävä

Mattilantie 1, Ylivieska
Keskustie 4, Alavieska

15 vuoden
kokemuksella!

• Klassista hierontaa
• Kasvohierontaa
• Triggerpisteiden käsittely
• Kylmähoidot
• Hierontalahjakortit
• Myös kotikäynnit

Soita ja varaa aika
Puh. 044 546 1448

Tervetuloa tutustumaan palvelevaan lihakauppaan!
Viikonlopun tarjoukset pe-su:
Palvikylki

99
7
€/kg

• Valikoidut laatulihat
• Paljon herkullisia palvituotteita
• Säilykkeitä, makkaraa

Avoinna:
Ma suljettu
Ti-pe klo 08-18
La-su klo 10-16

Porsaan kassler

99
5
€/kg

Nyhtöpossu

99
9
€/kg

• Tarjoamme lähituotteita
• Asiantunteva lihakauppias
• Runsas valikoima

Ollilanojankatu 2
(Kärkkäisen aulassa)
84100 Ylivieska
Puh. 044 244 0462

Päivyri

Ylivieskassa 8. syyskuuta 2017
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Pääkirjoitus

K

arnevaalienjälkeen
palaa arki. Nyt
alkaa juhlat olla
pikku hiljaa juhlittuna,
tosin vielä on perinteikkäät
Wiljan –päivät huomenna
lauantaina. Viime lauantaina aamuyöllä viiden jälkeen
kävin katsastamassa miltä
katukuva näyttää juhlinnan
jälkeen. Mennään positiiviseen ensin, eli yötä varten
sytytetyt roihut olivat vielä
paikoillaan ja täydessä tulessa, eli ne olivat saaneet
olla rauhassa ilkivallata.
Kadut olivat hiljenneet jo
kulkijoista eikä edes pizzerioiden edessä ollut väkeä. Ei näkynyt mölisijöitä
eikäi mitään epämääräisiä
joukkioitia, johtuikohan
siitä että lämpötila oli
noin +4, mikä syyskuun
alkuun on aika kolea. Eli
kylänraitti oli hyvin hiljainen, mutta kuului kuitenkin jonkinlaisen koneen
hurina, joka paljastuikin
siivouskaluston ääneksi!
Katujen ja alueiden siivoaminen oli siis suunniteltu
(onneksi!) aloitettavan jo
heti aamuyöstä, jotta me
kaupunkilaiset saisimme
aloittaa päivämme ilman
roskaista katukuvaa. Sillä
sitä roskaa kyllä oli yllin
kyllin siinä vaiheessa kun
kiertelin, huhhuh. Eihän
sitä silloin yöllä kukaan
huomaa, mutta auta armias
jos se jäisi siivoamatta ja
päivällä näkisimme sen jätteen määrän kaduilla. Joten
siinä vaiheessa kun ihmiset
alkavat liikkumaan aamulla,
nämä arjen sankarit ovat
jo puhdistaneet ympäristömme. Nostan hattua ja
hienoa että homma toimii.
Toki puutteitakin on, sillä
eihän mikään voi toimia
täydellisesti. Mikäpä voisi.

Nimipäivät

seen, onko niitä sitten
liian vähän vai onko se
välinpitämättömyyttä. Verrattuna moniin köyhimpiin
maihin, täällä asiat ovat
kuitenkin huomattavasti
paljon paremmin. Varsinkin Intiassa se jätteen
määrä on shokeeraavaa,
ja se välinpitämättömyys
roskaamiseen on pöyristyttävää. Siihen roskan
määrään en ole matkustelujeni aikana edelleenkään
tottunut, enkä koskaan tule
tottumaankaan, koska se
jätteen määrä joka puolella
riipii sydäntä. Yli miljardin ihmisien maassa ei
asenteita muuteta sormia
napsauttamalla, valitettavasti. Se on äärimmäisen
pysähdyttävää, että ihmiset
siellä eivät edes ymmärrä,
että roskien heittäminen
luontoon ei ole hyväksi. He
jollain tavalla kuvittelevat
että maapallomme on jokin
suuri roskakasa, jolle voi
tehdä mitä vain ja kohdella
sitä välinpitämättömästi.
Ja sen kyllä näkee.

dään täysin julkisesti kuin
se olisi sallittavaa, täysin
ajattelematta ympäristövaikutuksia. Ja kyllähän
sen sitten näkee ratojen ja
teiden varsilla. Missä on
asennekasvatus, kysyn vain.
Jotekin itselle tuntuu, että
miten ihminen voi olla niin
välinpitämätön, ja miten
kukaan voi kuvitella että
maapallo on jokin yleinen
kaatopaikka. Mitä ihmisen mielessä liikkuu kun
heittää roskia mihin sattuu,
onko kuvitelmissa se, että
joku taikavoima vie roskat
jonnekkin. Mitä jos täälläkään kotokonnuilla kukaan ei siivoaisia keskustan
katuja ja pihoja? Luulisin
että jo parin päivän päästä
alettaisiin ihmettelemään
kuinka siivotonta täällä on.
Ehkä pitäisi pitää viikon
tauko kaupungin taholta ja
näkisimme todellisuudessa
kuinka roskaista täällä
on, elleivät he tekisi sitä
siivoustyötä, jota suurin
osa meistä ei koskaan näe.
HHH

HHH

Kyllähän meidän sukupolvemme vielä täällä elelee ja seuraavakin, mutta
miksi pitää pilata se mikä
meille on luotu. Itse en ole
mikään ympäristöfanaatikko, mutta kun näkee
niin karmeaa välinpitämättömyyttä, se pysäyttää.
Otanpa esimerkiksi Intian
kaukoliikenteen juna- tai
bussimatkat, joissa ihmiset
luonnollisesti syövät eväitään. No, Suomessa meillä
on roskiksia jokaisessa
istumapaikassa, ja vaikka
ei olisi, niin roskat yleensä
vaikka otetaan mukaan
ja sitä myötä ne päätyvät
roskikseen. Mutta mitä
HHH
vielä, Intiassa junissa ja
busseissa roskat heitetään
Miksi niitä roskia ei voisi aukinaisista ikkunoista
laittaa suoraan roskik- surutta pihalle! Ja se teh-

nekin pitää nakella tien
pientareille? No onhan
se varmaan tosi, että jos
on ryyppyreissulla, niin
onhan se ikävää jos ne
jaloissa pyörivät ja kolisevat oluttölkit viimeisine
tippoineen sotkivat jalkatilan kumimatot. Kuinka
iso vaiva olisi laittaa ne
muovipussiin ja reissun
päätteeksi joko ottaa kotiin
tai laittaa jonkin roskiksen
lähelle keskustassa, jossa
pullonkeräilijät käyvät joka
aamu ne keräämässä. Ehkä
se on niin hienoa heittää
se tölkki metsään kuin
maailman omistaja.
HHH
Maapallo on luotu elämistä varten mutta ihmiset haluavat sen tappaa.
Miksi tälläinen tuhoisuus,
eikö voitaisi kunnioittaa sitä mitä meillä on?
Vai pidetäänkö kaikkea
vain itsestäänselvyytenä
ilman vastuuntuntoa ja
kunnioittamista. Mene
ja tiedä, mutta me kaikki
voimme vaikuttaa omilla
teoillamme. Ainakin omien
hyvien ja vastuuntuntoisten tekojen jälkeen kukin
tahollaan voi elää tietäen,
ettei ole vahingoittanut tätä
ainutkertaista elintilaa ja
ympäristöä tieten tahtoen.

Välttämättä ei tarvitse
ryhtyä ajattelemaan tulevia
sukupolvia tässä asiassa,
pitää vain ottaa järki käteen
ja miettiä sitä, että miksi
vahingoittaa meidän kaikkien yhteistä omaisuutta,
maapalloa. Jos ajateltaisiin
että se on meidän koti, Yksinkertaista, ehkä, kaikuka omaa kotiaan haluaa kella on merkityksensä.
roskittaa? Tai mikä siinä on
niin vaikeaa että sitä roskaa
ei voisi laittaa roskakoriin,
en kyllä näe yhtään syytä.
Ellei meinaa tukehtua
johonkin hampurilaispaperiin. Asennekasvatus
kunniaan. Laitettaisiin
hyvä kiertämään, asennetta
myöten.
HHH
Tölkit ja pullot ovat myös
oma lukunsa. Miksihän

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Perjantai 8.9. (vk 36): Taimi
Lauantai 9.9: Vertti, Isto, Eevert
Sunnuntai 10.9: Kalevi, Kaleva
14. sunnuntai helluntaista
Maanantai 11.9. (vk 37): Santeri, Santtu, Sandra,
Aleksanteri, Ali, Aleksandra, Ale
Tiistai 12.9: Vilja, Valma
Keskiviikko 13.9: Orvo
Torstai 14.9: Iida, Isla
Perjantai 15.9: Sirpa

Aurinko

Aurinko nousee klo 06:25 ja laskee klo 20:12.

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

Jokirannan keittiön ruokalista

Perjantai: Lasagne, porkkana-kurkku-hunajamelonisalaatti
Maanantai: Bolognesekastike, pasta, kaali-ananas-punafriseesalaatti
Tiistai: Riisipuuro, soppa, leikkele
Keskiviikko: Kinkkukiusaus, kaali-herne-persikkasalaatti
Torstai: Hernekeitto, juusto, rieska
Perjantai: Broilerkastike, riisi, mustaherukkahillo,
kaali-porkkana-hunajamelonisalaatti

Kuka mitä häh?

1. Kuka sarjakuvahahmo jahtaa Daltonin veljeksiä?
2. Kauanko vuorokausi kestää kuun pinnalla?
3. Kuka kirjoitti Maamme-laulun sanat?
4. Kuka on Ylivieskan kaupunginjohtaja?
5. Mikä on Skotlannin pääkaupunki?
6. Kuka lauloi kappaleen "Kaksi lensi yli käenpesän"
vuodelta 1976?
7. Kuinka korkea on Ylivieskan vesitorni?
8. Kuka kirjoitti tieteisromaanin "Solaris"?
9. Minä vuonna julkaistiin Nintendo-pelikonsolin
maailmankuulu peli "Super Mario Bros."?
10. Minkä niminen on Jalmari Helanderin käsikirjoittama ja ohjaama, merkillisestä Joulupukista
kertova elokuva vuodelta 2010?
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

Vapaayhteistyön messut
Akustiikassa
Tiistaina järjestettiin Kulttuurikeskus Akustiikassa
"Yhdessä teemme enemmän" -vapaayhteistyön messut, jossa Oulun eteläisen
ja Raahen alueen kunnat,
hyvinvointi- ja peruspalvelukuntayhtymät, järjestöt,
yhdistykset ja seurakunnat
esittelivät vapaaehtoistyötään ja toimintaansa aulassa
ja näyttelytilassa. Tilaisuudessa kuultiin vapaaehtoistyön mahdollisuuksista.
Puhumassa olivat mm.
Sirpa Pietikäinen, kulttuurintutkija ja tapahtumatuottaja Jaakko Blomberg
sekä vapaaehtoistyöntekijä
Tapahtumassa oli yhteensä 24 näytteilleasettelijaa. Tapahtuman eräs tärkeä anti oli eri
Karita Hartikainen HOPE
hyväntekeväisyystahojen verkostoituminen. Tämä on jatkon kannalta erittäin tärkeää,
Kokkolasta.
jotta vapaaehtoistyön toimintaa saadaan kehitettyä alueellamme. Kuva Regina Kahlos.

Tommi Salon juontama ”elävä kirjasto” veti runsaasti yleisöä paikalle. Kuullut puheenvuorot ja tarinat olivat henkilökohtaisia ja koskettavia, ja huokuivat myönteisyyttä.
Kuva Regina Kahlos.

Viikon Blogi

Kalajoen Hiekkasärkillä
vietetään SyysFestejä 15.17.9. Viikonlopun mittainen, uudentyyppinen
tapahtumakokonaisuus on
kehittynyt perinteisten Oktoberfest-ravintolajuhlien
ympärille. Tänä vuonna
Hiekkasärkkien alueella
juhlitaan syksyä monin
eri tavoin sekä päivä- että
iltatapahtumien merkeissä.
Uutuuksina järjestään mm.
Amazing Race -tyyppinen
joukkuekilpailu Pakka Beach
Games sekä energiaan, energisyyteen ja hyvinvointiin
Raudaskylän Kristillisen keskittyvät Energiamessut
Opiston Sirkka Veivo myös Event Park Areenalla. Viihymyillen muistuttaa, että konloppuna järjestetään
vapaaehtoistyötä tekemällä myös jo perinteeksi muovoi myös kehittää itseään dostunut golftapahtuma
sekä ryhtyä opastamaan Oktoberfest Golf. Alueen
muitakin halukkaita tähän ravintoloissa on puolestaan
tärkeään työhön. Kaiken tarjolla Beerfestival-tunkaikkiaan järjestäjät olivat nelmaa, saksalaistyyppistä
tyytyväisiä kävijämäärään, ruokaa ja juomaa sekä litosin koska tällaiset tapah- ve-musiikkia.
SyysFestien historia
tumat ovat uusia, aina mukaan tarvitaan lisää ihmisiä. ulottuu vuoteen 2013, jolKontakteja kuitenkin syntyi loin Kalajoella järjestettiin
reippaasti eri toimijoiden ensimmäiset Oktoberfeskesken, joten jatkossa on tit alueen ravintoloiden,
helpompi järjestää vastaa- Kalajoen kaupungin sekä
Kalajokiseutu-lehden yhvanlaisia tapahtumia.

Vanhassa vara parempi

Junasta nouseva nainen, paikalle
kiirehtivä herrasmies ojentaa kätensä ja auttaa naisen alas portaita.
Miesväen eteen kannettu höyryävä
omenapiiras ja tuolinkarmille laskostettu puhdas ja silitetty paita.
Kohteliaasti avattu ovi ja kysymys;
onko kaikki kunnossa, voinko
auttaa? Vanhanajan herrasmieskulttuuri, tuo lähes olemattomiin
kadonnut luonnonvara. Miksemme
herättäisi kukin tahollamme sitä
uudelleen henkiin, puhaltaisi ilmaa
huomioon ottamisen hiipuviin
liekkeihin?

Miksi vallalla ovat nykyään kovat
arvot ja vaikka pinnalla käärepaperina olisikin kasa sliipattua pintaa,
valitettavan usein tuon pinnan alta
löytyy omaa etuaan tavoitteleva
henkilö, joka ei epäröi talloa toisia
jalkoihinsa oman etunsa nimissä
ja jopa epärehellisin keinoin.

SyysFestit
Kalajoen
Hiekkasärkillä

ilmassa. Minne ne unohtuvat
matkan varrella? Sokaiseeko raha,
valta ja ahneus? Vai elämän tuoma
katkeruusko saa toisen kaltoin
kohtelun tuntumaan oikeutetulta?

Minä uskon, että kelkan voi vielä
kääntää. ruvetaan kylvämään niitä
hyviä asioita ympärillemme. Siitä
En halua yleistää, mutta on to- syntyy ihan taatusti jatkumo.
dettava, että valitettavan usein Pienistä puroista syntyy virtaava
tällaiseen nykymaailmassa törmää. joki. Eikä tarvitse tehdä muuta,
Hyvät tavat ovat ihan niitä perus- kuin kukin tahollaan ajattelee, että
asioita, jotka opetellaan jo siellä okei, tänään minä teen ystävällisen
hiekkalaatikolla ja päiväkotimaa- ja huomioonottavan teon jollekin

teistyön tuloksena.
- Kalajoelle kaivattiin
pitkään tapahtumaa syyskaudelle, ja Oktoberfest
-teema sopi siihen täydellisesti, kertoo Hiekkadyyni
Oy:n ravintoloitsija Hanna
Saari. - On mahtavaa, että
paikalliset tapahtumajärjestäjät ja matkailuyrittäjät
ovat yhdessä innostuneet
kehittämään Oktoberin
ympärille lisää monipuolista
ohjelmaa.
- Elokuiset Venetsialaiset
tulisi nähdä pikemminkin
syyskauden avajaisina, ei
kesäkauden päättäjäisinä. Kalajoki on jopa kauneimmillaan tähän aikaan
vuodesta, ja luonto tarjoaa
valtavasti harrastus-mahdollisuuksia. Tämä on loistava aika juhlia SyysFestejä
sekä samalla nauttia upeista
maisemista ja puitteista.
Viikonlopun ohjelmakattaus
on varsin kiinnostava, ja
erilaiset tapahtumat täydentävät hienosti toisiaan.
SyysFestit on juhla oikealla
paikallaan, iloitsee Kalajoki
Matkailuyhdistyksen myynti- ja markkinointipäällikkö
Johanna Nakkula.

Katja Kokkoniemi on
Nivalassa asunut, Haapavedeltä
syntyisin oleva yrittäjä. Katja kirjoittaa
"Katjakoo ja pehmeä business" -blogia: katjakoo.fi
ihmiselle. Jos sinun mielestäsi
jollain on kaunis hymy, kiva
paita tai ihastuttava nauru, niin
hei, sano se hänelle! Se on pieni
askel sinulle, mutta voi pelastaa
tuon toisen ihmisen päivän! Miksi
säästelisimme ihania, kannustavia
sanoja, hyviä asioita, rakkautta?
Anna mennä, avaa ovia, hymyile, pyydä mukaan, tarjoa apua.
Niin metsä vastaa, kuin sinne
huudetaan. Rakkaus ja ilo ovat
niitä voimakkaimpia työkaluja
ihmiselämässä. Miksemme käyt-

täisi niitä kyseenalaisten arvojen
sijaan? Todellinen menestys ja
onni saavutetaan lämmöllä ja
välittämisellä.
Kokeileminen ei maksa mitään.
Tulokset voivat yllättää. Ja jos
vielä mietit, ajattele itsesi tuon
toisen ihmisen asemaan. Sillä
pääset pitkälle.
 KatjaKoo
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Meiltä Lynx moottorikelkatATV
ja Can-AmTukkikärry
mönkijät, sekä
alkuperäisvaraosat ja tarvikkeet BRP:n merkkeihin.
Duell tarvikeosat myös muihin moottorikelkka- ja mönkijämerkkeihin.

ATV Tukkikärry
ATV Tukkikärry

595,-

Lisävarusteena saatavilla mm. lava,
nostopuomi, tukijalka, jne.

595,-

2590,2590,-

Can-Am DS 90
+tk. 300,lasten mönkijä
KESKEISET PERUSOMINAISUUDET
DS 90
•Can-Am
89,5 cm³:n 4-tahtimoottori
300,•lasten
Täysautomaattinen
vaihteisto
(CVT)
mönkijäportaaton+tk.
• Sähkökäynnistys ja vaihtoehtoinen

Moottorikelkan
säilytyspeite

KESKEISET
PERUSOMINAISUUDET
käynnistyspoljin
89,5 cm³:n 4-tahtimoottori
••Jousituksen
pitkä liikevara
• Täysautomaattinen portaaton vaihteisto (CVT)
•Peruutusvaihde
• Sähkökäynnistys ja vaihtoehtoinen
käynnistyspoljin
• Jousituksen pitkä liikevara
McCulloch
•PeruutusvaihdeM145-97TC

rä
joitettu e

Ra

Tehokas keskikokoinen puutarhatraktori
on varustettu tilavalla 220-litraisella

McCulloch M145-97TC
ruohonkerääjällä. Leikkuuleveys on 97 cm.

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

Tarjous:

29,McCulloch M125-97T Powerdrive
Mönkijän
Keskikokoisen sivullepuhaltavan puutarhatraktorin
rengassarja
leikkuuleveys on 97 cm. Puutarhatraktoria on helppo
McCulloch M125-97T
Powerdrive
mukava ajaa nopean
CVT-voimansiirron ansiosta.
ITP Mud Lite jaKorkeamman
siirtoajonopeuden vuoksi ajamiseen
kuluu
vähemmänsivullepuhaltavan
aikaa ja ruohon leikkaamiseen
Keskikokoisen
puutarhatraktorin
Xl 27”
käytettävä kokonaisaika vähenee.

2390,- 499,2190,-

Esimerkkejä
vaihtokoneistamme:
Can-Am -Outlander
MaxBy
1000 XT-P -15
Made
Aj. 143h. Huippusiisti Can-Am traktorimönkijä Husqvarna
ensimmäiseltä omistajalta!
12.800€
Can-Am Outlander
400 By
EFI
-12
Made
Aj. 223h Todella siistikuntoinen ja ehjä
maastoliikennemönkijä
ensimmäiseltä
Husqvarna
omistajalta!
4.600€
Lynx Ranger LTS
-96
Aj. 13800km, ikäisekseen yllättävänkin
siistikuntoinen Ranger!
2.200 €
Lynx Rave RE 600 E-TEC
-12
Aj. 9 550 km. Tästä suosittu 3300 pitkä
Lynx! Huoltokirja
5.750 €
Yamaha XT 1200 Super Tenere
-10
Aj. 79 300 km. Huippu siisti matkaenska
hyvillä varusteilla. Ajokilometrit ei näy
pyörässä päällepäin.
7.900 €

Dicen Universal
Snow
2390,McCulloch
Plow mönkijä
150cm
Trimmac
puskulevysarja

Kevyt
ja helppokäyttöinen
McCulloch

kotipihan trimmerim
joka on
• Sarja sisältää työvälinerungon
ja yleismallin
Trimmac
kiinnikelevyn • Pohjakiinnitteinen
varustettu
2-T-polttomoot• Kumilista terän
allaKaareva runkoputki
torilla.

Kevyt ja helppokäyttöinen
jakotipihan
silmukkakahva
tekevät
trimmerim
joka on
työskentelystä
mukavaa.
varustettu 2-T-polttomootKaksiosainen
runkoputki
torilla. Kaareva runkoputki
helpottaa
trimmerintekevät
kuljetusta
ja silmukkakahva
jatyöskentelystä
varastointia mukavaa.
Kaksiosainen runkoputki
helpottaa trimmerin kuljetusta
ja varastointia

99,295,-

99,-

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

1690,-

1690,-

Mcculloch B26 PS
raivaussaha +
pensasleikkur
Mcculloch B26 iPS
pensasleikkuri on todellinen+
raivaussaha
monitoimityökalu puutarhan ja
pensasleikkur
pihan kunnostukseen. Vakio- i
varusteena
olevaonkantohihna
pensasleikkuri
todellinen
lisää
työskentelymukavuutta.
monitoimityökalu
puutarhan ja
Laitteen
jaettava
runkoputki
pihan kunnostukseen. Vakiomahdollistaa
erillisten
lisälaitvarusteena oleva
kantohihna
teiden
käytön ja helpottaa
lisää työskentelymukavuutta.
kuljetusta
ja varastointia.
Laitteen jaettava
runkoputki
mahdollistaa erillisten lisälaitteiden käytön ja helpottaa
kuljetusta ja varastointia.

249,249,KYSY EDULLISTA
RAHOITUSTA!
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KYSY
EDULLISTA

RAHOITUSTA!
Pienkoneet 044 799 7376
Varaosat 044 799 7372

"100 Unelmaa
Ylivieska" tiedottaa
Iso kiitos kaikille jo mukaan
ilmoittautuneille sponsoreille ja avustajille. Avullanne on unelmia toteutettu
tälläkin viikolla ja monia
uusia suunnitteilla. Mutta
myös lisää unelmia odotetaan ja niitä voi ilmoittaa
mukaan jatkuvasti. Juuri
nyt haetaan muun muassa
sponsoria kuljetusta varten,
kun n. 10 hengen vanhusryhmä haluaisi päästä
Ylivieskan kiertoajelulle
vanhaa muistelemaan ja
uutta ihastelemaan. Muut
retken palaset alkavat jo
olla koossa. Voisiko sinun
yrityksesi ottaa osaa projektiin tällä tavalla ja maksaa
kuljetuksen? Olisi hyvä
saada tämä retki toteutettua
nyt, kun on vielä valoisaa ja
säätkin kohtuulliset.
Ilmoittaudu mukaan
www.ylivieska.fi/100unelmaa. Myös uusia unelmia
voi ilmoittaa samassa internet-osoitteessa. Otamme sen
jälkeen yhteyttä henkilökoh-

taisesti vuorokauden kuluessa ja sovitaan jatkosta. Voit
vaikka ilmoittaa mummosi,
pappasi tai vaikka naapurin
pariskunnan mukaan - oletko muuten koskaan tullut
jutelleeksi heidän kanssaan
heidän unelmistaan, toiveistaan...? Mitä olisikaan se,
josta he ovat unelmoineet,
ikävöineetkin - se jota he
itse yksin eivät pysty enää

toteuttamaan. Siinäpä oiva
aihe raatattavaksi - jospa
nyt voisimme yhdessä tehdä
hyvää.
Tarinoita ja tilannetiedotusta: www.facebook.
com/100UnelmaaYlivieska
Ensi viikon lehdessä tarinaa
toteutetuista unelmista,
sponsoreista ja avustajista.
100 Unelmaa
Ylivieska -tiimi

Kuvassa Eija Kantola, Anne Isokoski, Irene Visuri ja
Salli Kinnunen Tuokiotuvalta. Tiia Peltonen ja Johanna
Nissinen Peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta. Marita
Öljymäki-Maarala Ylivieskan kaupunki/Vanhusneuvosto
sekä Erkki Hartikainen Ylivieskan Taksista.
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Takarivin valtuutettu

Kauppojen yö
keräsi väkeä

Valtuuston
kokouksessa
Akustiikassa
Se voi tuntua yllättävältä,
mutta ne on oikeastaan
ihmisiä siellä valtuustossa.
Niilläkin tulee nälkä. Nimittäin minä en ollut ainoa,
joka santsasi sämpylöitä.
Joskin minä olin ainoa, joka
otti ne pari jäljelle jäänyttä
kotiin mukaan. Ajattelin
sen harkinnanvaraisena toimeentulotukena, koska olen
työtön ja köyhä.
Paikalle saavuin tietysti
tapani mukaan viimeisenä
ja matkalla takariviin sain
kätellä kaikki. Ehkä viime
tipassa saapumisella halusin
varmistaa, että minä ja tämänpäiväinen asukokonaisuuteni tulemme kaikkien
huomaamaksi. Tai ehkä
tykkään kättelemisestä tosi
paljon ja halusin odottaa, että
kaikki muut ovat jo paikalla.
Tai voi olla, että puheenvuorojen koostaminen jäi ”vähän
viime tippaan”. Tai voi olla

kyse ihan vaan siitä, että oli
pakko käydä äkkiä vessassakin vielä. Elämänkokemus
kulttuurituottajana ja elokuvantekijänä on harjaannuttanut minuuttiaikatauluihin.
Monessa minuutissa ehtii
tehdä monta asiaa ja samalla
saapua paikalle.
Edustin "white thrash"
vihervassariutta piilossa pylvään takana. Ei siis Pylvään
vaan pylvään. Nimittäin
keskellä tämänkertaista
väistötilaa oli merkittävän
leveä pylväs kannattelemassa kattorakenteita. Tämä
kulttuurilaitoksen tukipilari
oli juuri minun kohdallani.
Sain kunnolla jumppaa, kun
ojentelin molempia käsiäni ja
taivuttelin rankaani puolelta
toiselle jotta tavoitin Pylvään
pylvään takaa saadakseni
puheenvuoroni.
Olisin voinut olla jumppaamattakin ja istua vain

hiljaa. Mutta istuminen
tappaa ja jumppa on terveellistä, näin olen kuullut.
Ehkä siksi niin aktiivisesti
hosuin itselleni niitä puheenvuoroja. Tai ehkä siksi,
että oikeasti välitän lapsista
ja nuorista. Ainakin välitän
niistä enemmän kuin pylväistä, jotka seisovat tielläni.
Siis pylväistä, ei Pylväistä.
Me etunimelliset olemme
yhteisellä asialla ja luovimme
omia reittejämme samaan
suuntaan.
Nimittäin politiikassa
ehkä tärkeintä on oivaltaa
ja pitää mielessä se, että
pohjimmiltaan ihan kaikki äärilaidat, tulkuttajat ja
tolkuttajat haluavat samaa
asiaa. Sämpylöitä. Toiset
vaan tarvii niitä enemmän
kuin toiset.
MMP
Viherpiipertäjä

Ylivieskan keskustassa viime perjantaina järjestetty
"Kauppojen yö" tapahtuma
sai Ylivieskalaisia jälleen

liikkeelle viileähköstä säästä
huolimatta. Myllyaukiolla
nähtiin mm. Muumipeikko
ja Pikkumyy.
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"Maailmojen messu"
Suvannon kappelissa
Mukana messua tekemässä
on maahanmuuttaja, turvapaikanhakija ja kansainvälinen opiskelija. Messussa
laulamme suomeksi ja myös
englanniksi. Messussa ovat
mukana myös Gospelkuoro
Riemu & kanttori Teija Siirtola, lähetystyöntekijä Liisa
Kingma, jumalanpalvelusryhmä ja pari pappiakin.
Pidämme messun suomeksi,
mutta myös englannilla

pärjää. Maailmojen messun
tavoite on, että messussa
voivat olla yhdessä erilaiset
ihmiset. Messun jälkeen voit
auttaa naisia kehitysmaissa osallistumalla Naisten
Pankin ”Kävele naiselle
ammatti”-tapahtumaan.
Tapahtuman järjestävät Ylivieskan seurakunta, Suomen
Lähetysseura ja Naisten
Pankki/KUA.

“Worlds within worship”
in Suvanto Chapel
An immigrant, an asylum
seeker and an international
student will serve us in
the mass ”Worlds within
worship”. We’ll sing in
Finnish and also in English
in this service. There will be
with us in this mass gospel choir Riemu & cantor
Teija Siirtola, missionary
Liisa Kingma, a service
team and two pastors. The
service is bilingual, we use

both Finnish and English.
In this mass you can be
together with people from
different countries. After the
service you can help women
in developing countries by
walking the “Women’s Bank
Walk 2017”. The organizers
of this event are the Parish
of Ylivieska, Finnish Evangelical Lutheran Mission
and Women’s Bank/Finn
Church Aid.

Päivän sana
Perjantaina, 8.9.2017
Ps. 30:3

Herra, minun Jumalani, sinua minä
huusin avuksi, ja sinä teit minut terveeksi.

Lahjoita naiselle
Ammatti 30
eurolla

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu:
Antte Johan Satomaa, Akseli Niilo Matias Kujala, Viena Kaisa
Helena Arvola, Aamos Samuel Keskisipilä, Rianna Sofie
Kaarina Pudas, Klaus Eerik Konstantin Kesti, Luukas Kaspian
Hietala, Nelli Juuli Aurora Rajaniemi
Avioliittoon kuulutetaan:
Kari Jaakko Kangasluoma ja Sonja Heidi Hannele Niemi, Jaakko Benjam Henrikki Kaivosoja ja Riikka Annika Korte
Kuolleet:
Sylvi Eliina Kinnula 89 v., Pentti Aulis Nousiainen 71 v., Leena
Mirjam Inkeri Ahvenjärvi 53 v.

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

Ylivieskassa kävellään
maailmaa paremmaksi 10.9.
Niin Suomessa kuin ulkomailla järjestettävä Naisten
Pankin Kävele Naiselle Ammatti –tapahtuma kävellään
10.9.2017 jo kahdeksatta
kertaa. Vapaaehtoisvoimin
toteutettu tapahtuma on
osoitus suomalaisesta auttamisenhalusta: lahjoitusten
avulla on vuosien varrella
kerätty jo yhteensä yli 10
500 Ammattia kehitysmaiden naisille. Ylivieskassa
tapahtuma järjestetään nyt
ensimmäistä kertaa Suvannon kappelissa pidettävän
Maailmojen messun jälkeen.
Naisten yrittäjyyden,
toimeentulon ja koulutuksen tukemisella on todettu olevan kehitysmaissa
ratkaiseva vaikutus paitsi
perheen myös koko kyläyhteisön hyvinvoinnille.
Kävele Naiselle Ammatti on
Naisten Pankin järjestämä
hyväntekeväisyystapahtuma,
joka liikuttaa vuosittain
tuhansia kävelijöitä Suomessa ja maailmalla. Tänä
vuonna mukana on yli 60
paikkakuntaa.

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

tapa kerätä rahaa ovat valtakunnalliset tapahtumat,
kuten Kävele Naiselle Ammatti. Mikä parasta, näillä
Kävele Naiselle Ammatti tapahtumilla vahvistetaan
-tapahtuman ideana on yhteisöjä ja tuotetaan iloa
iloinen yhdessäolo ja rento sekä täällä Suomessa että
kävelylenkki, paikkakunta- kehitysmaissa, iloitsee Naiskohtaisin maustein. Varat ten Pankin ohjausryhmän
kehitysmaiden naisille ke- puheenjohtaja Reetta Merätään ilmoittautumislah- riläinen.
Kävele Naiselle Ammatti
joituksen muodossa, joka
-tapahtuman
teemamaina
vastaa yhtä Ammattia (30
euroa/kävelijä). Suomalaiset ovat tänä vuonna Uganovat ottaneet tapahtuman da ja Kambodza. Suomen
omakseen ja se on poikinut täyttäessä 100 ja Naisten
myös esimerkiksi vastaavan Pankin kymmenen vuotta,
golf- ja joogakonseptin. tavoitteena on jälleen uusi
Osana tämän vuoden kä- osallistuja- ja lahjoitusenvelyä päättyi juuri yhden nätys. Tapahtumaan voi
naisen Finnwalk, jossa lii- ilmoittautua ja lahjoituksen
ketoimintakehittäjä Jaana tehdä osoitteessa www.
Villanen käveli Suomen naistenpankki.fi/kavele-naipäästä päähän keräten yh- selle-ammatti/
teensä yli 18 000 euroa eli
yli 600 Ammattia kehitys- Omalle
Kävelylle silloin
maiden naisille.
- 10-vuotias Naisten kun sinulle sopii
Pankki on kerännyt jo yli
11,5 miljoonaa euroa ke- Jos Ylivieskassa järjestettähitysmaiden naisten toi- vän hyväntekeväisyyskävelyn
meentulon ja yrittäjyyden ajankohta ei sovi kalenteriin,
tukemiseksi. Yksi tärkeä voi hyvää tehdä myös Oman

Kävelyn muodossa. Oman
Kävelyn voi järjestää vaikka työ- tai kaveriporukan
kesken, silloin kun omaan
kalenteriin sopii. Oman
Kävelyn voi ilmoittaa ja
lahjoitukset tehdä osoitteessa www.naistenpankki.
fi/kavele-naiselle-ammatti/
oma-kavely
Lisätietoja: Diakoniatyöntekijä Satu Similä (evl.
fi), p. 044-7118628
Naisten Pankki on suomalainen vapaaehtoisyhteisö, joka
kerää lahjoituksia kehitysmaiden naisten yrittäjyyden
ja toimeentulon kehittämiseksi kestävän kehityksen
periaattein. Järjestämme
tapahtumia, tempauksia ja
keräyksiä. Osakkeenomistajia
on yli 1500, kuukausilahjoittajia eli bisnesenkeleitä 3100.
Voimavarana on noin 3000
aktiivista vapaaehtoista yli
40 paikkakunnalla. Naisten
Pankki on kerännyt vuodesta
2007 lähtien varoja jo yli 11,5
miljoonaa euroa. Hankkeiden
toteutuksista vastaa Kirkon
Ulkomaanapu.

SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 8.9. klo 17.30 Lähtö Rauhanyhdistykseltä naisten mökki-iltaan Louetin leirimajalle.
La 9.9. klo 14 Seinäjoen Rauhanyhdistyksen myyjäiset Ylivieskan Rauhanyhdistyksellä.
Su 10.9. klo 10 Maailmojen messu Suvannon kappelissa,
Liisa Kingma, Eeva-Kaisa Laakko, Teija Siirtola, Gospelkuoro
Riemu, pyhäkoulu, kirkkokahvit; klo 11.30 Kävele Naiselle
Ammatti -tapahtuman avaus kappelin vieressä olevalla nurmikentällä, Kaija Arhio ja Jaana Tuomi, alkuverryttely, Kaisu
Huttunen-Repo, kävelylenkit 5,7 km tai 1,6 km (esteetön),
kävelyn jälkeen Suvannon kappelilla tarjolla hedelmiä ja
tuoremehua, ilmoittautua voi paikan päällä; klo 14 Rauhan
Sanan seurat Siltalan seurahuoneella, Rauno Sipilä; klo 14.30
Seurat Rauhanyhdistyksellä, Markku Lahtinen ja klo 16 Olavi
Koskimäki.
Ma 11.9. klo 17 Ystävyyden kerho toimitalo Pietarissa; klo 18
Lauluilta Betaniassa.
Ke 13.9. klo 7.30 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone
Lydiassa; klo 9.30 Taukotupa Joukahaisen päiväkodilla; klo 18
Raamattu-ja yhteyspiiri toimitalo Pietarissa (miehet Laguksessa, naiset Lydiassa); Klo 18.30 Gospelkuoron harjoitukset
Suvannon kappelilla; klo 18.30 Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä, Urho Savela.
To 14.9. klo 17-18 Lapsikuoron harjoitukset Marian rippikoulusalissa, entiset ja uudet laulajat mukaan; Klo 18 Kirkkokuoron harjoitukset Suvannon kappelilla; klo 18-19 Nuorisokuoron harjoitukset Marian rippikoulusalissa.
Pe 15.9. klo 19 Nuorten perjantai rippikoulun käyneille Rauhanyhdistyksellä,.
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 044-7118630.
Kirkkomatkalla-kirjaa myytävänä kirkkoherranvirastossa,
Info-kirjakaupassa ja Prisman Info-pisteessä.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma-ke klo 9-15, to klo 11-17, pe
suljettu, p. 044-7118 610, os. Terveystie 11.
DIAKONIA		
Diakoniatyön asiakasvastaanotto on avoinna ti-pe klo 8.3010. Päivystysaikana vastaa numero 044-7118670.
Kirkkokyyti Suvannolle messuun sunnuntaisin seurakuntakoti
Mariasta, lähtö klo 9.40, paluu su 3.9. poikkeuksellisesti klo
12.30. Kyydin omavastuu 2 e.
Isokosken ja Löytyn kyläkerhojen retki ti 26.9. Kalajoelle.
Lähtö Löytyn koululta klo 10 ja Isokoskelta Willamiinan pihalta
klo 10.15. Ruokailu Käännän kylällä Wanhassa Aapiskukossa ja käynti Kalajoen kirkossa, meren rannalla ja kahvilla
keskustassa. Paluu noin klo 16. Ilmoittautuminen Marjalle
044-7118629 ti 19.9. mennessä. Retken hinta kerholaisilta 10,
muilta 20 euroa
Sururyhmän kokoontuminen 18.9. klo 18 toimitalo Pietarissa
kokoushuone Lyydiassa. Ryhmään kutsutaan tämän vuoden aikana läheisen kuoleman kohdanneita omaisia. Ryhmä
kokoontuu syksyllä tiistaisin kahden viikon välein yhteensä
viisi kertaa. Ilmoittautuminen puhelimitse tai viestillä diakoniatyöntekijöille Satu Similä 044-7118628 tai Marja Määttä
044-7118629.
Omaishoitajien syysretki Raaheen to 28.9. Lähtö klo 9
seurakuntakoti Maria, klo 9.20 Alavieskan seurakuntatalo.
Retkikohteet: Langin kauppahuone, Raahen kirkko, kiinalainen
ravintola ja opastettu kiertoajelu. Ilm. ti 19.9. mennessä Jaana
Tuomi p. 044 7118627, järj. Ylivieskan ja Alavieskan seurakunnat
LAPSET
Pyhäkoulu sunnuntaisin jumalanpalveluksen saarnan aikana
Suvannon kappelissa
Päiväkerhoon ilmoittautuminen on avoinna seurakunnan Internet-sivulla vielä 30.9 asti. Tilaa on 4-5-vuotiaiden kerhoissa
sekä ma aamun sisaruskerhossa. Sisaruskerhoon ilmoittautuminen p.044-7118640.
Perhekerho ti ja to klo 9-11 sekä ekavauvakerho ke klo 11.4513.45 Toimitalo Pietarissa.
Päiväkerhot kokoontuvat viikosta 36 alkaen kerhoaikataulujen
mukaisesti.
NUORET
Pe 8.9. klo 18-23 Oloilta Vitiksessä.
Pe 15.9. klo 18-23 Oloilta Vitiksessä.
MUUT
Talousarvioavustukset vuodelle 2018: hakemukset tulee
jättää taloustoimistoon, Terveystie 11, tai sähköpostilla
marjo.rattya(at)evl.fi 30.9. mennessä. Avustusta voivat hakea
seurakunnallista toimintaa harjoittavat yhteisöt, yhdistykset
ja järjestöt. Avustuksista päättää kirkkovaltuusto ensi vuoden
talousarviota vahvistaessaan.
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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Jätteet oikeaan paikkaan
– jokaisen teko vaikuttaa
Meidän jokaisen pieni teko on tärkeää varsinkin kun
puhutaan globaalista hyvinvoinnista. Jotta kierrätys
kokonaisuudessaan toimisi mahdollisimman tehokkaasti
ja järkevästi, kaikella on merkityksensä. Mitä useampi
meistä lajittelee jätteensä oikein, sitä enemmän saadaan
hyvää materiaalia talteen ja kierrätys toimimaan.
Tämä on ympäristölle äärimmäisen tärkeää, sillä
kierrätyksen ansiosta vähenee myös tarve käyttää
täysin uutta materiaalia tuotteiden valmistamiseen.
Jokaisella meillä on varmasti
usein mietteissä se, että

mihinkähän jokin tietty
jäte pitäsi laittaa, jotta siitä

olisi mahdollisimman vähän
haittaa ympäristölle. Vuoden
2016 alussa jätehuollossa
tapahtui suuria muutoksia,
jolloin uuden jätelain myötä
osa toiminnoista siirtyi
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle. Uuden
asetuksen tarkoituksena oli
yhtenäistää pakkausjätteiden
keruuta valtakunnallisesti ja
siirtää vastuuta enemmän
pakkausjätemateriaalien

tuottajille. Asetus tiukensi
myös aiempia pakkausjätteen uudelleenkäyttö- ja
kierrätystavoitteita sekä
paransi kotitalouksien
mahdollisuuksia kierrättää lasi- ja muovijätettä
tehokkaammin. Tavoitteena on saada kotitalouksen
muovikassit, pussit, kääreet,
muovikanisterit, solumuovi
ja elintarvikkeiden mukana
tulevat valmisruokapakka-

ukset kiertoon. Se on hyvä
asia sekä ympäristön että
kuluttajan kannalta, koska
sekajätteeseen menevän
muovijätteen määrä vähenee. Myös pantittoman
lasin kierrätystä on pyritty
tehostamaan tarjoamalla
enemmän lasinkeräyspisteitä.
Vestia Oy:n palvelupäällikkö
Marjo Kivimäki kertoo,
että Ekopisteillä on aina

ollut jonkinasteista roskaamisongelmaa. Ekopisteiden
keräysastiat tyhjennetään
säännöllisesti, mutta luonnollisesti joskus ekopiste
täyttyy ennakoitua nopeammin. Eli jos keräyspiste
on jo täynnä, niin ihmiset
jättävät jätteitä astian viereen. Kaikkien käyttäjien
kannalta olisi mukavampaa,
jos piste pysyisi siistinä eikä
viereen jätettäisi mitään

Levikkialueen ekopisteet ja jäteasemat

1

2

4

1. Linnakallion ekopiste
Keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Taluskyläntie 660, 85230 Alavieska, Taluskylä

19. Ylivieskan S-Marketin ekopiste - Rinki Oy
Kartonki, keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Savarinkatu 6, 84100 Ylivieska

3. Alavieskan paloaseman ekopiste
Kartonki, keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Virintie 7, 85200 Alavieska

21. Vähäkankaan koulun ekopiste
Keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Vähäkankaantie 622, 84540 Ylivieska

2. Someron koulun ekopiste
Keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Saarenkyläntie 815, 85200 Alavieska

3

4. Alavieskan S-Marketin ekopiste - Rinki Oy
Kartonki, keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Keskustie 3, 85200 Alavieska

5
6
7
8

9

11

16

12
13

15

18

19

10
14

23

21

17

22

20

5. St1 huoltoasema, ekopiste
Keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Alavieskantie 2, 85200 Alavieska
6. Kähtävän ekopiste
Keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Kähtäväntie 113, 85210 Alavieska

7. Niemelän koulun ekopiste
Keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Niemelänkyläntie 353, 84100 Ylivieska
25

24

8. Rannan koulun ekopiste
Keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Lampintie 23, 84100 Ylivieska
9. Kaisaniemen puiston ekopiste
Keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Kaisaniemenkatu, 84100 Ylivieska

34
33

10. Ylivieskan jätekeskus, lajittelupiha
Asbesti, kaatopaikkajäte, kartonki, kiviainesjäte,
metalliromu, poltettava jäte, puujäte,
puutarhajäte, sähköromu, vaarallinen jäte
Vestianväylä 80, 84100 Ylivieska
Avoinna ma-pe klo 8-17 sekä toukokuun ja lokakuun
lauantait klo 8-13 (pyhäpäivinä suljettu)

32
31

26
28
30

27
29

11. Ylivieskan Salen ekopiste - Rinki Oy
Kartonki, keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Petäjätie 2, 84100 Ylivieska

35

12. Sähkösaaren ekopiste
Keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Savelantie 1, 84100 Ylivieska

36

13. Ylivieskan Salen / ABC:n ekopiste - Rinki Oy
Keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Joutsentie 9, 84100 Ylivieska

37

14. Kiviojan koulun ekopiste
Keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Kiviojantie 16, 84100 Ylivieska

15. Ylivieskan kaupungintalon ekopiste
Keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska

16. Ylivieskan Halpa-Hallin ekopiste - Rinki Oy
Kartonki, keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Rautatiekatu 13, 84100 Ylivieska
17. Autotalo Antti-Roikon ekopiste
Keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Ruutihaantie 3, 84100 Ylivieska

Vestia Oy:n ylläpitämä ekopiste
Rinki Oy:n ylläpitämä ekopiste
Vestia Oy:n jäteasema

Karttapohja © OpenStreetMapin tekijät

18. Ylivieskan Citymarketin ekopiste - Rinki Oy
Kartonki, keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Savarinkatu 2, 84100 Ylivieska

20. Ylivieskan Kärkkäisen ekopiste - Rinki Oy
Kartonki, keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Ollilanojankatu 2, 84100 Ylivieska

22. Visurin ekopiste
Keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Visurintie 59, 84540 Ylivieska
23. Kantokylän ekopiste
Keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Haapavesitie 1077, 84650 Ylivieska
24. Isokosken ekopiste
Keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Säilyntie 2, 84770 Ylivieska
25. Raudaskylän opiston ekopiste
Keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Opistontie 4 - 6, 84880 Ylivieska
26. Järvikylän koulun ekopiste
Keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Raudaskyläntie 144, 85430 Sievi

27. Sievin kirjaston ekopiste - Rinki Oy
Kartonki, keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Haikolantie 19, 85410 Sievi
28. Sievin S-Marketin ekopiste - Rinki Oy
Kartonki, keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Kantolantie 2, 85410 Sievi

29. Sievin kirkonkylän koulukeskuksen ekopiste
Keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Jussintie 29, 85410 Sievi

30. Sievin hyötyjäteasema
Kaatopaikkajäte, kartonki, kiviainesjäte, metalliromu, poltettava
jäte, puujäte, puutarhajäte, sähköromu, vaarallinen jäte
Mekaniikkatie 11, 85410 Sievi
31. Jyringin koulun ekopiste
Keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Kylätie 47, 85340 Sievi
32. Vanhankirkon koulun ekopiste
Keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Rautiontie 469, 85320 Sievi
33. Kukonkylän koulun ekopiste
Keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Poleentie 29, 85310 Sievi

34. Er-Ka -kaupan ekopiste - Rinki Oy
Keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Korhosenkatu 19, 85310 Sievi
35. Jokikylän koulun ekopiste
Keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Kajaanintie 1012, 85450 Sievi
36. Karjulan koulun ekopiste
Keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Myllyojantie 153, 85470 Sievi
37. Kiiskilän koulun ekopiste
Keräyspaperi, pakkauslasi, pienmetalli
Kiiskilänkylätie 74, 85470 Sievi
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LASI

Saa laittaa: tyhjinä, poista korkit ja kannet
• Lasipullot • Lasipurkit.
Ei saa laittaa: Terveydenhuollon pakkauksia,
kuten injektionestepulloja ja ampulleja •
Muovia: esim. muovipusseja, -kasseja ja
-kääreitä, styroksia, kuplamuovia • Posliinia
tai keramiikkaa • Lasiastioita (esim. juomalasit, uunivuoat, kahvipannut, kattiloiden ja
pannujen kannet) • Kristallilasia • Opaalilasia
(esim. joissain kosmetiikkapakkauksissa tai
koriste-esineissä) • Ikkuna- tai peililasia •
Lamppuja tai valaisimia.

METALLI
Keskustan Halpa-Hallin
ympäristön ekopisteen säiliöt ovat merkitty asiaankuuluvasti. Paikalta löytyy
myös vaatekeräyslaatikot.

jätteitä lojumaan.
Toisena ongelmana Kivimäki toteaa isot jätteet
sekä astiaan kuulumattomat jätteet. Ekopisteet
on tarkoitettu ja mitoitettu vain kotitalouksien
kierrätettäville jätteille eli
keräyspaperille, lasi- ja metallipurkeille. Usein pisteiltä
kuitenkin löytyy metalliromua, kuten pyykkitelineitä

ja pyöränrunkoja, sähkö- ja
elektroniikkaromua ja jopa
vaaralliseksi luokiteltua
jätettä. Kivimäki haluaakin
muistuttaa että kotitalouden
isot metallijätteet ja sähkö- ja elektroniikkaromun
sekä vaarallisen jätteen voi
tuoda maksutta Ylivieskan
jätekeskuksen lajittelupihalle
tai hyötyjäteasemalle.
Jätehuollon suhteen suurem-

pia muutoksia ei alueella ole
tulossa. ”Koko ajan seuraamme omien ekopisteidemme
käyttöastetta ja kuntoa.
Syrjäisempiä pisteitä, joiden käyttöaste on pieni,
saatetaan joutua poistamaan
kun ne ovat kuntonsa puolesta elinkaarensa päässä”,
Kivimäki lisää.
Elina Kytökorpi

Saa laittaa: tyhjinä, puhtaina ja kuivina
metallipakkaukset • Säilyketölkit • Pantittomat juomatölkit • Metallikannet, -korkit
ja -sulkimet • Alumiinivuoat, -foliot ja
-kannet • Maalipurkit • Paineettomat
aerosolipullot.
Ei saa laittaa: Muovia: esim. muovipusseja,
-kasseja ja -kääreitä, styroksia, kuplamuovia
• Astian aukkoa suurempia pakkauksia
tai esineitä – vie ne kuntasi ohjeistamaan
paikkaan Vie vaarallisten aineiden jäämiä
tai painetta sisältävät pakkaukset (esim.
maalit, kemikaalit, öljyt, lääkkeet, hiuslakka) paikkakuntasi vaarallisten jätteiden
vastaanottopisteeseen. Kotitalouden pienmetalliesineet • Kattilat ja paistinpannut
• Aterimet, sakset ja käsityökalut • Muut
pienet metalliesineet (naulat, ruuvit, helat
ym.) • Alumiiniset tuikkukynttilöiden kuoret

KARTONKI

Saa laittaa: tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina • Aaltopahvilaatikot • Kartonkitölkit, esim. maito- ja
mehutölkit • Kartonkiset einespakkaukset,
kuivatuotteiden kartonkipakkaukset •
Kuivien tuotteiden kartonkipakkaukset,
esim. muro- ja keksipaketit • Paperipussit
ja -kassit • Pizzalaatikot, munakennot •
Kartonkiset kertakäyttöastiat • WC- ja
talouspaperirullien hylsyt • Käärepaperit,
esimerkiksi kopiopaperin kääreet • Juomien
pahviset monipakkaukset, esim. sixpackit
ja salkut
Ei saa laittaa: Muovia: esim. muovipusseja,
-kasseja ja -kääreitä, styroksia, kuplamuovia.

MUOVI

Saa laittaa: kotitalouden tyhjiä, puhtaita ja
kuivia muovipakkauksia • Elintarvikkeiden
muoviset pakkaukset, kuten jogurttipurkit,
voirasiat sekä leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset • Pesuaine-, shampoo- ja
saippuapakkaukset • Muovipullot, -kanisterit ja -purkit, mieluiten litistettyinä •
Muovikassit, -pussit ja -kääreet
Ei saa laittaa: Likaisia muovipakkauksia
tai sekajätettä • PVC-pakkauksia • Muita
muovituotteita tai yritysten muovipakkauksia

Pitääkö korkit ja kannet irrottaa?

Korkit, kannet ja vastaavat pitää irrottaa ja pistää keräysastiaan erikseen. Korkit ja kannet ovat
usein eri muovia kuin muu pakkaus.
Muovilaadut tunnistetaan kierrätysprosessissa optisella lukulaitteella. Eri muovit erotellaan
toisistaan. Jos esimerkiksi vuoka ja kansikalvo ovat eri muovia ja kiinni toisissaan, niin lukulaite
tunnistaa vain toisen. Osa pakkauksesta joutuu siten väärään ryhmään, mikä voi merkittävästi
haitata kierrätystä. Muutkin irtoavat osat kuten pumppuosa pesuainepulloissa on hyvä pistää
keräykseen erillään.

Vaihto-oppilaana Enschedessä

Vaihdossa yksin ja yhdessä
T
orstaiaamuna tapasin ensimmäisen kerran oman
opintolinjani opiskelijat ja
pari muuta kansainvälistä
luokkaa tiedekunnastamme.
Päivämme lähti käyntiin perinteisillä tutustumisleikeillä
ja tuhdilla infopaketilla
vaihto-opiskelijana olosta.
Enschedeen muuttavien
opiskelijoiden täytyy rekisteröityä kaupungintalolla asukkaaksi ja lisäksi
on suositeltavaa hankkia
hollantilainen pankkitili.
Vaihdossa on sekä EU:n
sisältä, että ulkopuolelta
opiskelijoita, ja eri kansallisuuksille on erilaisia
käytäntöjä. Myös Suomesta lähtevillä opiskelijoilla
vaihtoa varten hoidettavien
asioiden lista vaihtelee sen
mukaan, mihin maahan
muuttaa. EU:n ulkopuolelle vaihtoon lähteville
on erilaiset käytännöt mm.

rahoituksen ja vaadittavien
asiakirjojen suhteen.
Perjantaina lähdimme junalla yllätysretkelle
Utrechtiin. Kiipesimme
yhdessä Dom Toweriin,
Hollannin korkeimpaan
kirkontorniin. 112 metriä

ja 465 askelmaa kiipeämistä
oli ensimmäinen yhteinen
urotyömme. Opettajamme
tekee parhaansa saadakseen ryhmästä yhtenäisen
alkavaa koulutyötä varten.
Vaihto-opiskelijoiden ryhmäytyminen on mukavasti

suunniteltu, jokainen saa
useita uusia ystäviä aloitusohjelmissa.
Vaihtoon lähtee vuosittain ihmisiä sekä yksin että
yhdessä, mutta koulutyössä
ja vieraan maan arjessa tarvitaan yhteistyötä. Vaihdossa

Kaurapuuroa kaasuliedellä.

Kansainväliset luokat yhdessä retkellä Utrechtissa. Kuva Gaby Somers.

kukaan ei jää yksin, vaikka
lähtisi yksin. Centrialta
lähtee opiskelijoita EU:n
sisäisen Erasmus-ohjelman
lisäksi Overseas-stipendillä ja Kiina -ohjelmassa.
Esimerkiksi Pietarsaaren
toimipisteestä on opiskelija
Kanadassa Overseas-ohjelmassa. Opiskelijat lähtevät
yksin, kaksin - suurimmillaan neljän ryhmässä suosituimpiin korkeakouluihin.
Opiskelijat eivät välttämättä
tunne toisiaan entuudestaan,

mutta tutustuvat paremmin jo ennen vaihtoon
lähtöä. Suosituimpiin vaihto-korkeakouluihin valitaan
opiskelijat haastattelun,
opintomenestyksen ja motivaatiokirjeen perusteella
(Kanada ja USA).
Milla-Maria Koskela
Centrian vaihto-ohjelmia
koskevat tiedot: Linda Krokfors, KV-koordinaattori
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Ruokamestarintestatut herkut

Ruokamestari, kokki Jouni Pahkala

Satokauden antimet käyttöön

Kevyt ja raikas

S

T

Omenainen uunipata

Rahka-marjajälkiruoka

yksyn saapuessa pataruoat maistuvat ja ovat lisäksi edullisia ja
helppoja valmistaa. Syksyn uudesta
sadosta löytyy raaka-aineet perinteisille
liha-juurespadoille tai hieman eri tavalla
maustetuille vaihtoehdoille.

Tässä hieman erilainen liha-omenapadan ohje. Omena ja inkivääri antavat
padalle uuden makuvivahteen peittämättä
perinteisen lihapadan hyvää makua.
Satokausi on parhaimmillaan, joten käytä
pataan kotimaista uuden sadon omenaa,
sipulia ja persiljaa

ässä reseptissä on käytetty omien
marjapensaiden punaisia viinimarjoja sekä tuoretta minttua,
jota löytyy hyvin kaupoista. Tämä resepti
sopii myös niille jotka eivät niin välitä
viinimarjoista, sillä minttu antaa mukavaa
raikkutta ja kirpeys taittuu sopivasti.

AINEKSET (4 annosta)

VALMISTUS

AINEKSET (4 annosta)

2 kpl
sipulia
2 kpl
valkosipulin kynttä
500 g
karjalanpaistilihaa
2 rkl
voita
2 tl
hunajaa
2 tl
suolaa
2 tl
omenaviinietikkaa
1/2 - 1 tl jauhettua inkivääriä
1/2 - 1 tl kanelia
3 dl
vettä
2 kpl
omenaa
4 rkl
silputtua persiljaa
4 rkl
smetanaa

Kuori sipulit ja leikkaa ne lohkoiksi.
Kuori valkosipulinkynnet ja pilko ne
muutamaan osaan. Laita lihat ja sipulit
kannelliseen uunivuokaan tai pataan ja
lisää mausteet. Kaada vesi joukkoon ja
peitä kannella.

2 dl
2 kpl
1/2 dl
1 tl
1 prk
1 rkl

punaisia viinimarjoja
kananmunanvalkuaista
luomuruokosokeria
vaniljasokeria
(250 g) maitorahkaa
tuoretta minttua
hienonnettuna

VALMISTUS
Soseuta marjat esimerkiksi sauvasekoittimella. Vatkaa valkuaiset ja sokeri
kovaksi vaahdoksi, jonka jälkeen lisää
rahka valkuaisvaahtoon hyvin sekoittaen.
Lisää marjasose ja minttusilppu joukkoon.
Jaa seos annosmaljoihin ja laita ne
jääkaappiin noin 30 minuutiksi ennen
tarjoilua. Koristele kokonaisilla marjoilla
ja mintunlehdillä.

Kypsennä pataa 200-asteisessa uunissa
vähintään 1 1/2 tuntia. Tämän jälkeen KORISTELUUN
lisää kuorittu ja lohkottu omena, persilja ja Punaisia viinimarjoja
smetana. Tarkista maku ja lisää tarvittaessa Mintunlehtiä
suolaa sekä halutessasi mustapippuria.
Anna kypsyä vielä noin 15 minuuttia,
kunnes omenat ovat pehmeitä.
Pata sopii syötäväksi keitettyjen perunoiden tai ohrasuurimoiden kera.

Sikamakeeta vai ihmismakeeta
– monologi joka puhuttelee
Mikä sika, maa sika, mikä maa, isäin maa, mikä isä,
taivaan isä, mikä taivas, piki taivas, mikä piki, suutarin
piki, mikä suutari, kenkä suutari, mikä kenkä, puoli kenkä,
mikä puoli, takapuoli, mikä taka, uunin taka, mikä uuni,
leivinuuni, mikä leivin, reikäleivin, mikä reikä, pyllyn
reikä, mikä pylly, sian pylly, mikä sika...
Kuka käskee ja ketä, kuka
päättää ja kenen mielellä
Teatteriesitys, monologi,
kiinnostaako? Oli vastaus
niin tai näin, nyt voisi olla
aika kokeilla jospa se osuisi ja uppoasi tällä kertaa.
Tämän esityksen voi ottaa
joko puhtaana komediana

hallisen olennon puhetta.
Mikä tämä hahmo sitten
on, sen voi kukin päättää.
Tämä "sika" kuitenkin pitää
herkeämättään otteessaan,
edeten koko elinkaarensa
alusta loppuun mukaansatempaavasti. Mikä tätä sikaa Teatteri Gongin Sikamakeeta-monologissa tuotantosikaa esittää Markus Kaarto.
sitten pitää tai vie? Sitä sika
tulee loppu. Tällä matkalla mieli kehittää jäädessään
Esitys pitää otteessaan
käydään läpi koko (ihmis) liikaa oman reriivinsä van- herkeämättä ja Markus
"Pitelemätön monologi,
mielen kirjo, niin hyvässä giksi. Se mieli joka hakeutuu Kaarto vangitsee roolin mokannatti tulla!"
kuin pahassa.
välillä viihdyttämään itseään ninaisuuden häkellyttävästi.
ja välillä vaipumaan kyyni- Niin loistavasti, että koko
tai älykkäänä parodiana, tai koittaa selittää parhaansa
syyteen. Väliin mahtuu myös ajan vain odottaa, että mitämolempina. Tunnin esitys mukaan, kulkien aina synk- Mielen tuuliviiri
tunneskaalan moninaiset hän sika seuraavaksi keksii.
tempaa mukaansa, eikä kyydestä ja epätoivosta toikyllästymisen vaaraa ole.
vokkuuteen ja tulevaisuuden Tarinan kantava voima tai vivahteet, unohtamatta Esitys ei myöskään jää paikoilleen missään vaiheessa,
Tunti kuluu katsoen li- tietämättömyyteen - kunnes punainen lanka on se, mitä todellisuudentajua.

vaan loistavan näyttelijäsuorituksen vuoksi pitää
otteessaan alusta loppuun
saakka. Esitys pureutuu
ihmismielen omituisuuksiin,
jotka ovat kuitenkin arkipäivää nyky-yhteiskunnassa.
Roolisuorituksesta täydet
kymmenen pistettä.
Tässä monologissa jokainen voi kuulla puheen
itsessään, halusipa tai ei.
Kaikki on kuulijan korvissa. Päällimmäisenä jää
pyörimään kysymys "elääkö ihminen vain kuolemaa
varten"?
Sikamakeeta: tragikoominen monologi.
Ensi-ilta 1.9. Käsikirjoitus Raymond
Cousse, ohjaus Heikki Knuutila,
esittää Markus Kaarto. Esitykset
Teatteri Gongissa, Kauppakatu 14 la
9.9 klo 16 ja 23, su 10.9 klo 16, ke 13.9.
klo 18, to 14.9. klo 19, pe 15.9. klo 20 ja
su 17.9. klo 18. Liput 12/10€.

Elina Kytökorpi
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Apteekkarin kynästä

Menokalenteri
Perjantaina 8.9.

Tiistaina 12.9.

Aamu-uinti klo 6.30-8.30 uimahallissa, Närhitie 2.
Esteettömyyspäivä klo 13-17 Halpahallin edessä,
Rautatiekatu 11.
Akustiikka-Kino, Koulukatu 2: Klo 17 Emoji-elokuva,
Klo 19 Napapiirin Sankarit 3.
Hohtokeilailu klo 18-21, liikuntakeskus, Närhitie 2.
Atte Leppikangas ja Jami Alaverronen klo 19 J3 CafeBar,
Juurikoskenkatu 8.
Ylivieska Stand Up Night klo 21-22.30 Ravintola
10kerho, Asemakatu 10.
Jamit / Open Mic klo 21-03, Bar5, Kauppakatu 14.

Mitä lapsi tarvitsee hyvään kasvuun? Luento klo 18-20
Akustiikassa, Koulukatu 2.
Satutunti klo 18.15-19 kirjastolla, Kyöstintie 4.
Pubi-bingo klo 21 Ravintola Jokerissa, Asemakatu 2.

Keskiviikkona 13.9.

Aamu-uinti klo 6.30-8.30 uimahallissa, Närhitie 2.
Perhekahvila klo 9.30-11.30 Sputnikissa, Virastokatu 6.
Virin bingo Alavieskassa klo 18, Pääskyntie 1.
Sikamakeeta-monologi Teatteri Gongissa klo 18.
Kauppakatu 14.
Lauantaina 9.9.
Kirjailijavieras Janne Nevala klo 18.30 kirjastolla,
Kyöstintie 4.
Wiljanpäivät klo 10 alkaen Kasarmilla.
Docventures leffakerho klo 19 Sputnikissa, Virastokatu 6.
Sikamakeeta-monologi Teatteri Gongissa klo 16 ja 23. Darts-kisa klo 19, Ravintola 10kerho, Asemakatu 10.
Kauppakatu 14.
Kymppivisa klo 20.30-23.30, Ravintola 10kerho, AseHohtokeilailu klo 16-18, liikuntakeskus, Närhitie 2.
makatu 10.
SF BLUES - Heikki Silvennoinen, Dave Lindholm
ja Pepe Ahlqvist - 15 v.-juhlakonserttikiertue klo 19
Akustiikassa, Koulukatu 2.
Torstaina 14.9.
Atte Leppikangas ja Jami Alaverronen klo 19 J3 CafeBar,
Juurikoskenkatu 8.
Aamujumppa klo 8.30-9 Prisman Ravintolamaailmassa,
FemmaVisa & Cool Breeze Club klo 21-03, Bar5, Ylivieskan Tanssi-Festivo: Tanssituokio ikäihmisille
Kauppakatu 14.
klo 12-13 Akustiikassa, Koulukatu 2.
Uimahallilla, Närhitie 2: klo 14.30-15 vesitreeni / klo
15.30-16 vesijumppa / klo 16-16.30 vesitreeni / klo
Sunnuntaina 10.9.
16.30-17 vesijumppa. Ilmoittaudu puh.044-4294 472
tai 044-4294 492.
Perhekeilailu klo 13-17, liikuntakeskus, Närhitie 2.
Kehonhuolto klo 17.15-18 liikuntakeskuksen squashSikamakeeta-monologi Teatteri Gongissa klo 16. kopissa, Närhitie 2. Ilmoittaudu puh.044-4294 472 tai
Kauppakatu 14.
044-4294 492.
Saunajooga klo 18-18.30 / 19-19.30 / 20-20.45 uimahallin
takkahuoneella, Närhitie 2. Ilmoittaudu puh.044-4294
472 tai 044-4294 492.
Maanantaina 11.9.
Kiipeilyiltapäivä klo 14.30-16 liikuntakeskuksen tennishalli, Närhitie 2.
Polut ja laavut tutuksi: Viitajärvi. Lähtö klo 16.30 liikuntakeskukselta, Närhitie 2. Tai tule suoraan kohteeseen
Viitaperä 10, Oulainen.
Perhekahvila klo 17.30-19 Joukahaisen päiväkodissa,
Pakolankatu 23.
Darts-kisa klo 19, Ravintola 10kerho, Asemakatu 10.

Ilmoita oma tapahtumasi
menokalenteriin
tiistaihin mennessä
tapahtumat@vieskanviikko.fi

Avoimet työpaikat
Ylivieskassa
Rakennusinsinööri,
puheterapeutti, suomi
toisena kielenä -opettaja,
koulupsykologin virka, työnjohtaja (infra),
työnohjaaja/rakennusala,
myyntiedustajia, tekninen
myyjä, yrittäjä/myyjä/
edustaja, kiinteistönvälittäjä, liikunnanohjaaja,
urheiluvalmentaja, palveluneuvoja, junatarjoilija,
tarjoilija, parturi-kampaajia, keittiökalustemyyjä, myyjä, puhelinmyyjä,

henkilökohtaisia avustajia, kotipalvelutyöntekijä,
kirvesmies, rakennusmies,
rakennustyöntekijä,
LVI-asentaja, peltiseppä/
peltityöntekijä, ohutlevymekaniikan työntekijä,
ompelukoneasentaja,
sähköasentajia, sähkövoiman linja-asentaja, elektroniikka/automaatioasentaja, ulkopuite kasaaja/
lasittaja, elintarviketyöntekijä, metallityöntekijä,
tuotantotyöntekijöitä,
yhdistelmäajoneuvon
kuljettaja, siivooja, ravintolatyöntekijä, yrittäjiä.

Alavieskassa

Sievissä

Ravintolan tarjoilija, putkiasentaja, ompelukoneasentaja, jalkinetyöntekijä,
tuotantotyöntekijä.

Yrittäjä/myyjä/edustaja,
putkiasentaja, levytyökeskuksen käyttäjä, ohutlevymekaniikan työntekijä,
PEM-koneen käyttäjä,
särmääjä, ulkopuite
kasaaja/lasittaja, jalkinetyöntekijöitä, pintakäsittelijä/jauhemaalauslinja,
kokoonpanijoita, metallityöntekijä, tuotantotyöntekijöitä.

Lisätietoa
työpaikoista
www.mol.fi

Ilmoita yrityksesi työpaikoista Vieskan Viikossa!

APTEEKKI – ENEMMÄN
KUIN LÄÄKKEIDEN
MYYNTILIIKE

Nykyajan tietosanakirja, Wikipedia, määrittelee
apteekin ”lääkkeiden valmistus- ja myyntiliikkeeksi”.
Määritelmä on aikamoisen vanhentunut! Sata vuotta
sitten liki kaikki lääkkeet valmistettiin käsityönä
apteekeissa. Nykyään lääkevalmistus sekä siihen
liittyvä tuotekehitys ja laadunvarmistus on pitkälle
erikoistuneen lääketeollisuuden tehtävä.
Nykyapteekkia ei voi myöskään määritellä vain
lääkkeiden myyntiliikkeeksi. Jos apteekki olisi pelkkä
”lääkekauppa”, olisi apteekin ammattilaisten työ
aika yksipuolista – eikä siihen ammattilaisia ehkä
tarvittaisikaan. Lääkkeet eivät ole päivittäistavaroita,
vaan osa terveydenhuoltoa. Väestön turvallisuuden
takaamiseksi laki säätelee tarkoin lääkkeiden valmistusta, maahantuontia, myyntilupia ja rekisteröintiä,
lääketurvatoimintaa sekä toimittamista sairaala- ja
avohuollon käyttöön. Apteekin lakisääteinen tehtävä
on resepti- ja itsehoitolääkkeiden toimittaminen
väestölle ja lääkeneuvonta. Apteekkien toimintaa
säätelevä lääkelaki antaa seikkaperäisiä määräyksiä
monesta asiasta
- apteekin varastossa on oltava tavanomaisen asiakaskunnan tarvetta vastaava määrä lääkkeitä ja niiden
käyttöön tarvittavia välineitä sekä sidetarpeita
- apteekin aukioloaikojen on turvattava lääkkeiden
saatavuus
- apteekissa pitää olla riittävästi farmaseutteja ja/
tai proviisoreita
- apteekin muu myynti kuin lääkemyynti ei saa
haitata lääkkeiden toimittamista ja lääkeneuvontaa
Apteekista saa lääkeneuvonnan lisäksi myös tukea ja
apua itsehoitoon yleensäkin. Apteekki on liki ainoa
terveydenhuollon toimipiste, jonne voi tulla ilman
ajanvarausta neuvoja kysymään. Nykyapteekissa pyritään
mm. tilasuunnittelulla ja varastoautomaatin käytöllä
parantamaan mahdollisuutta saada farmaseuttista
neuvontaa häiriöttömästi ja luottamuksellisesti – näin
on tehty myös Ylivieskan apteekissa.
Apteekkien neuvontatyö on osoitettu tärkeäksi ja
merkitykselliseksi. Itsehoitolääkkeen valinta apteekissa
ei ole helppoa, vaikka moni niin ehkä kuvittelee.
Tuoreen tutkimuksen mukaan vain runsas kolmannes
(38%) asiakkaista oma-aloitteisesti kysyy neuvoja
apteekissa, vaikka on arviolta yli 60% asiakkaista
tarvitsee neuvontaa. Apteekin farmaseuttinen henkilökunta puuttuu päivittäin virheellisiin valintoihin
suosittelemalla hoitosuositusten mukaista valmistetta
tai lääkkeetöntä hoitoa tai ohjaamalla lääkäriin.
Ammattilaisten ohjausta siis tarvitaan! Vatsa- ja
suolisto-oireiden itsehoito on tyyppiesimerkki, jossa
usein päädyttäisiin virheellisiin valintoihin, esimerkiksi hoitamaan antibiootin aiheuttamaa ripulia
närästyslääkkeellä.
Tutkimuksessa todettiin, että lähes joka toinen asiakas
päätyy valitsemaan jotain muuta kuin sitä, jota olivat
alun perin tulleet ostamaan. Apteekin ammattilaisen
työnkuvaan ja ammattietiikkaan kuuluu ohjata asiakas
lääkärille, jos vaiva ei sovellu itsehoitoon. Apteekin
ammattilaisista 80% kertoo ohjaavansa asiakkaita
lääkäriin vähintään kerran viikossa tai useammin.
Apteekkia ei siis voi määritellä lääkkeiden myyntiliikkeeksi. Apteekin palvelulla on merkittävä
kansanterveydellinen arvo.
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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Kirjaston vinkit

Kulttuuri

Veera Vaahtera: Sopivasti sekaisin (2017)
Tilaisuus on Matleenan
kannalta täysi katastrofi.
Hän ei saa shokissaan aikaiseksi mitään kirjaston
tulevaisuuteen viittaavaakaan. Asiaa sulateltuaan
tämän tunnollisen naisen
mitta tulee täyteen. Hän
päättää, ettei enää siivoa
miehensä sotkuja eikä anna
työkaverien pompotella
itseään. Mihin tämä uusi
suunta elämässä johtaa?
Onko tuloksena entistä suurempi sotku? Vai seesteinen
ja itsevarma perheenäiti ja
uraohjus nimeltä Matleena
Riikonen?
Sopivasti sekaisin on
humoristinen ja hyväntuulisuutta edustava kirja,
jossa päästään pintaa sy-

Matleena Riikosen arki on yhtä sinnittelyä
ja kestämistä. Kirjastotoimenjohtajana
vuoden työskennelleen Matleenan työpäivät
ovat alaisten temppujen sietämistä ja
erotuomarina työskentelyä. Töistä kotiin
päästessään "työpäivä" jatkuu. Kotona
odottavat kaksi lasta, hoitovapaalla oleva
aviomies Tero sekä tiskivuori. Kulkuyhteys
lelujen seassa ulko-ovelta kohti olohuonetta
vaatii Matleenalta näppärää pujottelutaitoa.
Matleena on yrittänyt jo
kuukauden ajan kirjoittaa
tärkeää puhetta kaupungin
juhlatilaisuuteen aiheena kirjaston tulevaisuus.
Arvovaltaisen yleisöön
odotetaan muun muassa
kulttuuriministeriä. Mutta
mistään ei ole löytynyt
aikaa kirjoittamiseen – ei

kotoa eikä töistä. Puheen
kirjoittaminen venyy viimeiseen iltaan, ajatuksena
saada lapset ensin nukkumaan. Mutta miten siinä
sitten käykään – Matleena
nukahtaa rättiväsyneenä ja
herää seuraavana aamuna
pommiin.

vempiin tunteisiin. Kirjassa
pureudutaan stressin ja
turhautumisen aiheuttamiin tunteisiin – sellaisin
arkipäivien ongelmiin, joista
monet löytävät samaistumisen kohteita. Vaahteran aikaisempiin kirjoihin
poiketen kirjan keskiössä
vietetään perhe-elämää
sinkkuuden sijaan. Huumoria ja nokkeluutta ei
kuitenkaan ole unohdettu,
ja nämä ovatkin Vaahteran
kirjojen vahvuuksia. Suosittelen lämpimästi kevyen
kotimaisen kirjallisuuden
ystäville. Luvassa kuplivaa tekstiä humoristisella
otteella.
Elina Nurkkala

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

— Ilmoita ilmaiseksi —

Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa

Tuokiotupa on Ylivieskan keskustassa sijaitseva, erityisesti
varttuneelle väelle suunnattu "yhteinen olohuone", jossa
on matala kynnys kaikkien tulla. Tuokiotupaa pyörittää
Yhteisestä Ovesta ry. Toimintamme on puolueetonta,
sitoutumatonta ja kaikille ikäihmisille avointa. Tupa
on auki joka päivä: ma-pe klo 9-16, la-su ja pyhät klo
11-16. Alla viikon ohjelma (muutokset mahdollisia):
Su 10.9. klo 12 Sunnuntain ratoksi pelaamme Skippoa
tai muita pelejä.
Ma 11.9. klo 10 Porukkalenkki – yhdessä on mukavampaa liikkua! Myös rollaattoriryhmä. Yhteistyössä:
liikuntatoimi.
Ti 12.9. klo 10 Ainin tuolijumppa.
klo 13 Käsityöpiiri kokoontuu
klo 13-15 SENIORINEUVONTA: sairaanhoitajan
vastaanotto ilman ajanvarausta. Yhteistyössä: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio.
Ke 13.9. klo 13 Laulamme yhdessä säestyksen kera.
klo 18 Miesten ilta, keskustelutuokio – uudet osallistujat
tervetuloa!
To 14.9. klo 8-10 Kuntosalivuoromme Kotikartanossa.
klo 16 Kirjoittajapiiri aloittaa, uudet kirjoittajat tervetuloa!
klo 16.30 Vapaaehtoisten laavuretki. Kuljetus tuvalta
klo 16.30. Samalla kk-palaveri.
Su 17.9. klo 12 Sunnuntain ratoksi pelaamme Skippoa
tai muita pelejä.
To 21.9. klo 13 Varttuneen väen suunhoitoa. Suunterveyden koordinaattori, hammashoitaja Kirsi Nukari.
Yhteistyössä: peruspalvelukuntayhtymä Kallio
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA TUOKIOTUVALLE!

Ylivieskan Latu

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.

Polut ja laavut tutuksi, Viitaperä. Maanantaina 11.9.
klo 17 vuorossa Viitaperän laavu. Yhteislähtö klo 16.30
liikuntakeskukselta tai suoraan paikanpäälle esim. Viitaperä 10 (Oulainen), josta n. 1km laavulle, Lorvikallion Voit lähettää ilmoituksen inmetsätie 70, josta n. 300 m laavulle.
ternetissä www.vieskanviikko.
MUUMIPOLKU 16.9. Muumipolku löytyy Ylivieskan
Trail Run tapahtuman yhteydestä Törmälän leirikeskuksesta, Löytyntie 457 klo 11.30-15.00.

MLL Ylivieska

fi. Ilmoituksia ei oteta vastaan
puhelimitse.

Työsuorituksia
Reipas, halpa, rehti timpuri
vapaana. Myös pensasleikkuut ym. Puh. 0449448217

TRAGIKOOMINEN MONOLOGI:

SIKAMAKEETA
OHJAUS HEIKKI KNUUTILA

11.9 iltaperhekahvila Joukahaisen päiväkodissa klo
17.30-19, tarjolla iltapalaa 1€/perhe. Perhepalvelu
Peppilotta vierailee.
13.9 perhekahvila Sputnikissa klo 9.30-11.30, tarjolla
aamupalaa 2€/perhe. Perhepalvelu Peppilotta vierailee.
18.9 kylämummien ja -vaarien koulutus Nivalassa klo
12, ilmoittaudu viimeistään 15.9, Piia Korkiakoski
045 326 3595.

Tuotantosika pohtii
omaa elämäänsä

2.10 perhekummien koulutus Ylivieskassa klo 17.30,
ilmoittaudu viimeistään 29.9 Piia Korkiakoskelle.

WWW.GONGI.FI

Vähäkangas-Pylväs kyläyhdistys
Vähäkangas-Pylväs Kyläyhdistys vuosikokous sunnuntaina 17.9.2017 klo 15.00 Kylätalolla Lentokentäntie
327. Esillä sääntömääräiset asiat mm. Tilinpäätös 2016,
2018 hallituksen valinta. Tervetuloa.

Teatteri Gongi,
Kauppakatu 14
(vanha Vieska)
Liput: 12€/10€
Esityksen kesto
60 min.

AARTO

US K
MARK

La 9.9. klo 16.00 To 14.9. klo 19.00
ja 23.00 Pe 15.9. klo 20.00
Su 10.9. klo 16.00 Su 17.9. klo 18.00
Ke 13.9. klo 18.00

YÖSPECIAL 

Lippuvaraukset 040

245 5104
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Vapaa-aika
Sudoku

KryptoNiitti
11

18

15
14

Helppo

13

1

4

13

1

10

6

14

1

9
11

21
6

6

13

5

Vaikea

13

17

4

10

1

5

21

10

8

10

1. Lucky Luke.
2. Noin 28 päivää.
3. Johan Ludvig Runeberg.
4. Terho Ojanperä.
5. Edinburgh.

6. Leo "Freeman" Friman.
7. 37 metriä.
8. Stanislaw Lem.
9. 1985.
10. Rare Exports.

Haluatko antaa palautetta kysymyksistä, tai lähettää omia kysymyksiäsi? Ota yhteyttä ilmoitukset@vieskanviikko.fi.
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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
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Posti
10100 kpl
I-Print Oy, Seinäjoki
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Ilmoitushinnat

Jakelu:
Painos:
Painopaikka

6

1

5

1

5

9

4

8

11

11

Kauppakatu 11 A 2,
84100 Ylivieska
Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Päätoimittaja:

Sitoutumaton kaupunkilehti
Ilmestyy perjantaisin
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Yhteystiedot
Postiosoite:
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Kuka mitä häh -vastaukset
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Ristikoiden vastaukset takasivulla
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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.

LASIALAN TUOTTEET JA PALVELUT
Kotiin ja teollisuuteen

Lasit & peilit
Välitilan lasit Pöydänkansi lasit Saunan lasiseinät

Terassilasit, lasikatot & -kaiteet
Eristyslasielementit omasta tuotannosta

16.9.2017 – Startti klo 12.00 Törmälässä
Sarjat ja matkat

karkaistut, laminoidut & paloturvalasit
Työkoneiden lasit

Akryyli- ja polykarbonaattimuovit

Lasien CNC-työstöt

Niemelänkyläntie 87, 84100 Ylivieska

Ylivieska Trail Run

Avoinna MA-PE 8-17
Puh. 08 424 495
www.lasihuolto.com
myynti @lasihuolto.com

Retkisarjat 5 km, 10 km ja 16 km.
Retkisarjoissa ei ole ajanottoa!
Kilpasarjat naiset ja miehet: 10 km ja
16 km.

Osallistumismaksuun kuuluu
Kisamakkara matkan aikana livemusiikilla, tuubihuivi, juomahuolto, suihku/
sauna, kisaruoka sekä osallistumisoikeus Jatkopoluille (erillinen hinta).

Tapahtumapaikalla

Kahvio, lapsiparkki, muumipolku,
urheilukaupan telttoja.

Jatkopolut
Vanahassa Navetassa
Klo 17.00 - 01.00 (K-18).
(Paikkoja rajoitetusti)

KOKO PERHEEN
LIIKUNTATAPAHTUMA!

Ilmoittautuminen:
www.pohjanmaanjuoksucup.fi/toiminta/112
www.facebook.com/ylivieskatrailrun

KINOKULMASSA:

la 9.9. klo 16.30

KESKIVIIKKOISIN

DARTSIA

PE ja LA

KARAOKE
Uudet aukioloajat:
Ma - ti suljettu
Ke - to 18 - 01
Pe - la 18 - 03
Su
18 - 01
Käykää Meillä Aina!

jatkuvat 12.9. alkaen
tiistaisin klo 18.15-19.00.
Satutätinä toimii Mailis
Vähäkangas

Ylivieskan ajanvaraus 029 56 61350
Haapajärven ajanvaraus 029 56 61300

American Made

ALKAA JÄLLEEN
TO 7.9. KLO 20.30

SATUTUNNIT

Asiakaspalvelu avoinna
klo 9.00-11.00 ja 13.00-15.00

pe 8.9. klo 19.00

TUOPPIVISA

YLIVIESKAN
OIKEUSAPUTOIMISTO
Toimipaikat Ylivieskassa
ja Haapajärvellä

Kaiken se kestää

HUIPPUSUOSITTU

Oulaistenkatu 40 • Oulainen
www.tuoppipub.fi • 0400 515 700

Perjantai 8.9.2017

TUOPPI PUB • OULAINEN
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Stephen King: SE
la 9.9. klo 19.00

Napapiirin sankarit 3 su 10.9. klo 17:00, ti 12.9. klo 17:00

Seuraava Vieskan Viikko
ilmestyy ensi perjantaina 15.9.

Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 12.9.

Kinokulma Oy

Asemakatu 1, 86300 Oulainen
040 533 1945 • www.kinokulma.fi

Tervetuloa!

Kirjailija-muusikko

JANNE NEVALA
Kirja & Kitara -kiertue
Ylivieskan kirjastossa
Janne Nevalan kolmas
romaani on Kylän halki
virtaa joki.

Kaikki näköislehdet

Hän kertoo tarinoita kirjan
taustalta ja esittää siihen
liittyviä lauluja.

luettavissa ilmaiseksi

Tervetuloa!

www.vieskanviikko.fi

Sudokujen
ratkaisut
Helppo

LASTEN LIIKUNTA

Lasten tanssit (ei syyslomalla)
Ma 11.9. alk.
16.45 – 17.15 lasten tanssi 5 – 6v.
/ Juulia ja Eveliina
Ti 12.9. alk.
16.30 – 17.00 lasten tanssi 6 – 7v.
/ Juulia ja Eveliina
Ke 13.9. alk.
16.30 – 17.15 lasten tanssi 8 – 10 v.
/ Juulia ja Eveliina
To 14.9. alk.
16.30 – 17.15 junnu tanssi 10 – 12 v.
/ Juulia ja Eveliina
Lasten tanssien hinta 50e/ syyskausi
ilm. lr.ilmoittautumiset@gmail.com

LIIKKARI JA TOUHULA

LIIKKARI
(16.9., 23.9., 30.9., 14.10.,
28.10., 18.11., 25.11.)
11.00 – 11.30 liikkari 1 (3- 4v.)
11.40 – 12.10 liikkari 2 (4 – 5 v.)
12.15 – 12.45 liikkari 3 ( – 6 v.)

la

TOUHULA
TOUHULA
la (16.9., 23.9., 30.9.,
14.10., 28.10., 18.11., 25.11.)
13.00 – 13.45 touhula (5 – 7v.)
/ Henni ja Salla
> ennakkoilmoittautuminen
joka viikko, max. 10 lasta/x
> valvottua toimintaa, ei ohjattua,
hinta 7€ / kerta
www.liikuntajaravinto.net
e-mail:
lr.ilmoittautumiset@gmail.com

Avaamme uusissa tiloissa su 10.9.

Puusepäntie 1, Ylivieska (Kiviojan rautatiesillan vieressä)

Lukkari su 10.9. alk.
Päivä / klo
MA 17.15 - 18.05
18.10 - 18.50
19.00 - 19.55
20.00 - 20.30
TI 17.00 - 18.00
18.00 - 18.45
19.15 - 20.00

KE 17.20 - 18.05
18.15 - 19.10
19.15 - 20.00

TO 17.25 - 17.55
18.00 - 18.35
18.40 - 19.20
18.40 - 19.25
PE 18.00 - 18.45

SU 15.00 - 16.30

Tunti / ohjaaja
Lavis / Ninni
LatinDanceMIx / Ninni
SisäExtreme1 / Hannu
Itämainen kehonhuolto / Hannu
Lavis / Maria
FitBox / Kirsi
Pilates alkeet (12.9. - 10.10.),
Pilates jatko
(17.10., 31.10., 7.11.- 21.11.) / Ninni
L&R Pumppi / Kirsi
SisäExtreme2 / Hannu
JoogaVenyttely Lämpö / Ninni
kurssimuotoinen (13.9. - 11.10.)
jatkokurssi (18.10. , 1.11. - 22.11.)
TramppaJumppa / Kirsi & Ninni
Lihaskuntojumppa / Ninni
UlkoKuulailu / Kirsi J.
FitDance / Eveliina & Juulia
Spinning (15.9., 22.9., 7.10.) / Kirsi
Piloxing (13.10., 3.11.) / Ninni,
Spinning (17.11.) / Kirsi,
Rasvanpoltto (24.11.) / Ninni,
Spinning (1.12.) / Kirsi,
Rasvanpoltto (8.12.) / Ninni
Kurssit:; CrossTraining (10.9. - 24.9.)
Toiminnallinen kuntosaliharjoittelu
alk. (1.10. - 15.10.)
Toiminnallinen harjoittelu jatko
(22.10. - 5.11.)

ilmoittaudu lr.ilmoittautumiset@gmail.com
16.40 - 17.30
17.40 - 18.25
18.30 - 19.15
19.30 - 20.00

LUKKARITUNNIT
CrossTraining / Hannu
Piloxing / Ninni
Syvävenyttely Lämpö / Ninni
Hydro / AllasLavis / Ninni
(24.9., 1.10., 8.10.,
29.10., 19.11., 26.11.)

Rakennusautomaatiota
Puh. 0500 546 674
www.pokitek.com

Taiteiden yö

Vaikea

HAAPAVEDEN

LIIKUNTAHALLILLA
- Ovet aukeaa klo 19
- A-oikeudet
Perjantai 8.9.

Nina Åkerman
& June band

KryptoNiitin
ratkaisu

Liput 12€

Lauantai 9.9.

Lasten disco

klo 12-15 vapaa pääsy (päihteetön)

FREDERIK

& Dynamite
Liput 18€

Samalla lipulla
Marjuskaan jatkoille

••••••PUHELIN••I
••••••Ö•U•I•VEIN
••••••NYRPEÄ•L•T
••••••K•I•J•NOLO
SAITA•KASKU•••••
ISÄNISÄ•T••HUPPU
R•K•H••RAITA•A•R
PÄÄAINE•A••RULLA
A•S•O•T••PETSATA
L••M•KUUROUS•N•N
ETSIJÄ•N•I•IMURI
•I•E•R•ITSE•AT••
MEKSIKO•I•LEA•A•
U•••LI••EMI•TYVI
ROSVO•R•N•N•A•U•
U•Ä••PIDOT••M•••
•TÄI•ÄM•O•TIEDOT
T•L•ARPI••I•N•T•
ESIMIES••ULKOASU
E•Ä•E•UGRIAN••A•

