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JEE-JEE 30-VEE
LASTENKONSERTTI

Huoltokeskus Lintonen Ky
Mercedes-Benz- ja BMW-ajoneuvojen korjaus
ja varaosat. Puh. (08) 420 834, 040 5537 632
Ylivieska

LVI-urakointi

• Suunnitelmat
• Asennukset urakkatai laskutyönä
• Tarvikemyynti
• Maalämpöpumput
• Ilmalämpöpumput
• Vesi-ilmalämpöpumput
• Poistoilmapumput

Remontointi

• Kattoremontit
• Ikkuna- ja
julkisivuremontit
• Pesuhuone- ja
saunaremontit
• Pintaremontit

Rakennusurakointi

• Urakka- ja laskutyönä
• Uudiskohteet kappaletavarasta avaimet
käteen-periaattella
• Valmiusaste asiakkaan
toiveen mukaan
• Talopakettien
pystytykset

Vuosien
kokemuksella ja
ammattitaidolla!

LVI ja Rakennus J. Kunelius Ky
Kokkolantie 11, Ylivieska • Puh. 044 506 4716
juha@kunelius.fi • www.kunelius.fi

30-v juhlakiertue
nyt Ylivieskassa
Ti 26.9. klo 18.00
Ylivieskan
liikuntakeskus
Liput alk. 14.- Myynti: lippu.fi
(Liput ovelta 15.-)

Tervetuloa!

Juurikoskenkatu 4
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Lastenhoito
Kotiapu
Henkilökohtainen avustus
Omaishoitajan sijaisuudet
Kotihoito
Monipuoliset siivouspalvelut
Talonmiespalvelut
Piha- ja puutarhatyöt
Pihakonsultointi

Likakaivojen tyhjennykset
Vaihtolavakuljetukset / vuokraus
Pakettiautokuljetukset
Kuljetuksia urkupilleistä ulosteisiin

KUSKAS KY

WWW.KOTOTUOTE.FI • 0440 410 027

Tuomo Ojala
Kalliontie 129, Koivisto
Puh. 040 527 4157

www.frobelinpalikat.fi

Kuskas senkin kuskas!

Seuraava Vieskan Viikko ilmestyy ensi perjantaina 22.9.
Varaathan paikkasi ajoissa! Materiaalit viimeistään tiistaina 19.9.
YLIVIESKAN KULTTUURIKESKUS

AKUSTIIKAN
SYYSOHJELMISTOA:

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

Ei hätää! Tämän helpommaksi se ei enää mene:
Tuokaa likaiset mattonne
Kirppis Ruususeen,
Valtakatu 13

Mattonne pestään
ja kuivataan

Mattonne kuljetetaan
pesulaan veloituksetta

Saatte raikkaat ja
puhtaat matot

Pesuhinnat maton koosta
riippumatta VAIN:
RÄSYMATTO

12,-

LAAKAMATTO

25,TOIMI HETI!
Hinnat voimassa toistaiseksi

PE 15.9. KLO 19
Tanssiteatterin kosketus
Unessani näyt, osa 1 ja osa 2. Ammattitanssijat ELINA KIVIOJA, MINERVA KAUTTO ja
ALISA SALONEN. Liput 10 €.
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.

Tässä
lehdessä mm.
100unelmaa
Sivu 4

Kauppaseura
Prahassa
Wiljanpäiviä
vietettiin
Taikatuulen
pihatalkoot

Sivu 6

Sivu 7

Sivu 8

LA 16.9. KLO 16.30–17.30
Jazz-funky
Päivärinnan koulun juhlasali
Ohjaa ANASTASIA TSEKOURA.
Kurssimaksu:10 €. Os. Koulukatu 2 A.
LA 16.9. KLO 18
Tanssin juhlaa -esitys
NAVIGATIO – Tanssitaiteilija ALPO AALTOKOSKI & muusikot JOONAS WIDENIUS ja
JUSSI JAAKONAHO. Liput 10 €.
Yhteislippu perjantain ja lauantain
Tanssi-Festivo -esityksiin 15 €. Liput Akustiikasta.
Kahvila ja ravintola palvelevat tuntia ennen
tapahtumia.
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

Kaikki
näköislehdet
luettavissa
ilmaiseksi
www.
vieskanviikko.fi

Päivyri

Ylivieskassa 15. syyskuuta 2017

Sää
4 m/s

pe

? 3

Ylin +9°C
Alin +6°C

la

su

ma

ti

F A A A

Ylin +10°C
Alin +3°C

Ylin +11°C
Alin +3°C

Ylin +11°C
Alin +3°C

Ylin +11°C
Alin +5°C

Pääkirjoitus
Esteettömyys. Se on käsitteenä sellainen ,jota kaikki
meistä eivät joudu koskaan
käytännössä ajatelemaan.
Se on asia joka koskettaa
heitä, jotka asian kanssa
ovat tekemisissä päivittäin. He, joille jokainen
kynnys on kynnys, mutta
joka meille muille on vain
kynnys. Viime perjantaina
oli Halpa-Hallin edessa
esteettömyyden päivä, jossa
oli mukana pyörätuolikelauksen maailmanmestari
Tuomo Himanka. Paikalla
halukkaat pääsivät kokeilmaan pyörätuolin käyttöä ja
sinne oli myös rakennettu
muutamia esteitä, jotta saisi
tuntuman miten niiden ylitys onnistuu. Kävin paikalla
ja tartuin tähän haasteeseen

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Nimipäivät

kokeilemaan pyörätuolilla
ajoa sekä esterataa. Ja täytyy
myöntää, että ei kyllä ole
pyörätuolilla meneminen
yksikertaista edes taisaisella
maalla. Saatika ihan pienen
rampin ja muutamien lankkuesteiden ylitys. Pääsin
kuitenkin niistä yli, mutta
tilanne ei ollut normaali
katu, jossa on epätasaisuuden
lisäksi muutakin liikennettä. Asia pysäyttää, sillä
kuka tahansa meistä saattaa
joutua joku päivä tilanteeseen, jossa pyörätuoli on se
ainoa keino liikkua. Siinä
vaiheessa ihminen on ihan
uusien haasteiden edessä ja
silloin huomaa mitä esteet
ja esteettömyys on.

koska itse ei vain pysty?
Tällainen tilanne tapahtuu
monille ihmisille vuosittain.
Eräs tuntemani parikymppinen seikkailuluontoinen
ihminen hyppäsi traagisen
hyppynsä reilu vuosi sitten.
Tämän johdosta olemmat
jalat jouduttiin amputoimaan polvesta alaspäin. Kun
kuulin tästä, se oli totaalinen
shokki ja edelleen jalkani
puutuvat kun edes ajattelen
sitä. Hän kuitenkin taisteli
ja taistelee edelleen, mutta
tämän nuoren elämä tulee
jatkumaan ilman ”oikeita”
jalkoja. Olen seurannut hänen vaiheitaan sairaalassa ja
se on käsittämätöntä kuinka
suuri sisu ja halu ihmiseltä
löytyy mikäli niin haluaa
HHH
ja halua riittää! Mitään
tuollaista ei pysty millään
En osaa edes villeissä mie- tavalla kuvittelemaan, ei
likuvissa ajatella elämää sitten koskaan ellei se sitten
pyörätuolissa. Se on terveelle satu omalle kohdalle. Joskus
niin kaukainen ajatus, että olen miettinyt että mitä
sitä vain ei pysty. Tai edes tapahtuisi ja mitä tekisin jos
elämää olla jollain tavalla jokin onnettomuus sattuisi
toisten huollettavana siten, itselleni ja vaikkapa halettä ei itsenäisesti kykene vaantuisin. Mikä motivaatio
hoitamaan jokapäiväisiä saisi jatkamaan eteenpäin
asioita. Sitä kaikkea mitä ja mistä se motivaatio löynormaalisti tekee, jos se tisi? Tähän en ole löytänyt
nyt otettaisiin pois, mitä vastausta ja toivottavasti en
jää jäljelle? Miten pystyisi koskaan tarvitse vastausta.
totuttautumaan siihen että
on toisten huolehdittavana,
HHH

Meillä kaikilla on omat
huolemme ja murheemme,
eikä niitä voi noin vain
ymmärtää saatika lähteä
kritisoimaan. Joidenkin ovat
pienempiä ja joillain ne ovat
valitettavasti suurempia.
Tämä elämä on kuitenkin
nyt ja tässä, oli ongelmia tai
ei. Aina on kuitenkin toive
ja suunta parempaan, se on
hyvä pitää mielessä.
HHH
Mutta fyysisten esteiden
ongelma on tässä ja nyt
joka tapauksessa heille, jotka liikkuvat pyörätuolillla
tai muulla vastaavilla. He
joutuvat kohtaamaan nämä
haasteet päivittäin ja itse en
kyllä uskaltaisi kylmiltään
menemään noille kumpuraisille kaduille, saatikka
sitten kun kaduilla on lisäksi
lunta. Miten tätä voitaisiin
parantaa, mikä edesauttaisi
sitä? Totuus on se, että
puhutaan vähemmistöstä,
sillä eihän pyörätuoleja tai
vastaavia käyttäviä ole kuin
vähemmistö. Vähemmistö
on aina vähmmistö ja heidän
on vaikea saada ääntänsä
kuuluville. Kaikilla meillä
pitäisi olla hyvä olo, oli
elämäntilanne mikä tahansa.

Mustaa valkoisella
Syksy saapui, kesäiset makkarat mahassa, virvoitusjuomat ja sipsit seuranaan. Mitäs nyt? Iloa, iloa siitä, että
on tullut vihdoin aika vetää
pehmeä jättineule päälle,
pukea ne paksummat housut
jalkaan ja unohtaa mitä se
hyvinvointi olikaan. Väärin.
Nimittäin nyt on juuri se
oikea aika aloittaa uudelta
ja puhtaalta pöydältä, siivota
koti puhtaaksi kesäpölyistä,
antaa puidenlehtien leijailla
nurmikkoa värittämään,
ottaa raikas syksy vastaan
ilolla ja tärkein, oma hyvinvointimme, oliko sitä aikaa
edes ajatella tänä vuonna?

Jos se on jäänyt kesällä
vähemmälle, nyt on oikea
hetki pysähtyä kuntelemaan
omaa kehoa, mitä se meille
tahtoo viestittää.
Voi olla että keho kaipaa
liikuntaa, jos lomailu on
ottanut ylivallan tai mahdollisesti lepoa, jos kesä on
mennyt työpainotteisesti.
Osa meistä kiirehtii hankkimaan luontaistuotekaupasta
elimistön puhdistuskuurin
ja antavat nokkosten ja
voikukan lehtien tehdä
työnsä sisäelinten parissa.
Toiset laittavat ruokavalion
remonttiin, kuntosaleilla
rauta paukkuu ja lenkkipolut

Perjantai 15.9. (vk 37): Sirpa
Lauantai 16.9: Hilla, Hille, Hellevi, Hillevi
Sunnuntai 17.9: Aila, Aili
15. sunnuntai helluntaista
Maanantai 18.9. (vk 38): Tytti, Tyyne, Tyyni
Tiistai 19.9: Reija
Keskiviikko 20.9: Varpu, Vaula
Torstai 21.9: Mervi
Perjantai 22.9: Mauri
Syyspäiväntasaus

Aurinko

Aurinko nousee klo 06:45 ja laskee klo 19:47.

Ateriapalvelun ruokalista

Perjantai: Broilerikastike, perunat, maissiporkkanasalaatti, hedelmäkiisseli
Lauantai: Lihakeitto, juusto, kääretorttu
Sunnuntai: Palapaisti ja perunamuusi, mangoiset
kurpitsapalat, appelsiinikiisseli
Maanantai: Jauhelihapihvit, perunat, kastike,
paprikasalaatti, persikkakiisseli
Tiistai: Kalakeitto, makkara, mustaherukkakiisseli
Keskiviikko: Lihaperunalaatikko, punakaaliananassalaatti, marjarahka
Torstai: Kaalikääryleet, perunat, kastike,
puolukkasurvos, mandariinikiisseli
Perjantai: Stroganoff, perunat, porkkanaraaste,
raparperikiisseli

Jokirannan keittiön ruokalista

Perjantai: Broilerkastike, riisi, mustaherukkahillo,
kaali-porkkana-hunajamelonisalaatti
Maanantai: Lihapyörykät, perunat, kaali-melonisalaatti
Tiistai: Broilervihanneskeitto, tuorekurkku, pehmeä leipä
Keskiviikko: Karjalanpaisti, perunat, tomaatti-kurkkusalaatti
Torstai: Kebabpastavuoka, ketsuppi, porkkana-ananassalaatti
Perjantai: Nakkikeitto, kasvispala, pehmeä leipä

Kuka mitä häh?
täyttyvät reippailijoista.
Kehto saa haluamaansa
voimaa ja virtaa talven varalle, mutta eihän unohdeta
hyvinvoinnista puhuttaessa
myöskään mieltä, sitä keskusta, joka sanelee meille
ohjeita lempeästi eteenpäin.

Aina näin ei
kuitenkaan
ole ja siitä
jatketaan ensi
jutussa.
à la Sara

Pieni esittäytyminen on kai paikallaan, olen siis ylivieskalainen
nainen, puuhastellut hyväntekeväisyyden, muodin, median, musiikin, hyvinvoinnin ja kirjoittamisen saralla. Näistä löytyvätkin
rakkaimmat harrastukset, unohtamatta eläimiä ja matkustelua.
Työt ovat vieneet minua pitkin maailmaa, mutta nyt on hyvä
aika juurtua takaisin kauniiseen kotikapunkiini ja antaa elämän
viedä tuttuja katuja pitkin kohti uusia haasteita. Se mistä kirjoitan
soljuu hyvinvoinnin, muodin, median tai jonkin intuitiivisen
pääähänpiston välimaastossa. En ota sitä niin vakavasti, sillä
kukaan meistä ei samaan muottiin sovi, ja niin, parasta mitä
tiedän ihmisenä olemisessa, on olla vain oma aito itsensä 

1. Milloin Suomessa siirrytään normaaliaikaan?
2. Mikä on kuvattuna Kalajoen vaakunassa?
3. Mikä televisiosta tuttu viihderyhmä kirjoitti
kirjan "Saamelaisten käyttöopas" vuonna 2014?
4. Mikä joukkue voitti jääkiekon SM-liigan kaudella 2015-2016?
5. Minkä yhdysvaltain osavaltion pääkaupunki on
Albany?
6. Minkä yhtyeen levytyksiä ovat "Jupiter", "Nauru"
ja "Joneskaupunki"?
7. Mikä käyttöjärjestelmä oli käytössä Commodore
64 -tietokoneessa?
8. Minä vuonna Ylivieskan kulttuurikeskus Akustiikka rakennettiin?
9. Kuka esittää päähenkilö Jannea elokuvasarjassa
Napapiirin sankarit?
10. Montako henkilöautoille tarkoitettua huolto- tai kylmäasemaa on Ylivieskan, Alavieskan ja
Sievin alueella yhteensä?
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

Upea Mian Mari
ilahdutti Tuokiotuvalla
Suomenhevosen päivää on
juhlittu vuodesta 2007 lähtien, jolloin suomenhevonen
täytti pyöreät 100 vuotta
puhtaana rotuna. Tämä uljas
hevonen on ollut tärkeä osa
kansakuntaamme mitä moninaisimmissa töissä ja harrasteissa. Suomenhevosen
viikon aikana järjestettiin

useita tapahtumia, eräs niistä
Ylivieskan Tuokiotuvalla.
Tapahtuma keräsi päivän
aikana paikalle runsaasti
ihmisiä ihastelemaan uljasta
Mian Mari –tammaa.
Viime viikon torstain
tapahtumassa Tuokiotuvalla kävi noin 80 henkilöä,
mukana kaikenikäisiä kiin-

nostuneita aina esikouluryhmistä terveyskeskuksen
hoivaosaston väkeen hoitajiensa saattamina. Kutsuja
oli jo lähetetty etukäteen ja
niihin oli reagoitu erittäin
positiivisesti ja näin saatiin
aikaan mukava tapahtuma.
Kohtaamiset olivat kaikinpuolin iloisia, niin pienillä

kuin isoimmillakin, onhan
suomenhevonen vaikuttava
näky itse kullekin ja osa suomalaisten mielenmaisemaa.
Lisäksi kun Tuokiotuvan
”tallissa” soitettiin vanhanajan
musiikkia, niin kyllä siinä
tunnelmassa viihtyi loistavasti itse kukin ja ilmakin sattui
suosiolliseksi huolimatta
sääennusteista. Edustamassa
suomenhevosia oli ihana
ja rauhallinen Mian Mari,
ylivieskalainen menestynyt
ravuritamma, joka on juossut
myös kuningatarkilpailussa. Tätä kuningatarmaista,
mutta kärsivällisen luonteen
omaavaa tammaa olivat
esittelemässä Jussi ja Tarja
Isokoski sekä avustamassa
Katja Nikkilä. Päivän aikana
musiikista vastasivat Taimo
Löf, Juha Lahtinen ja Matti
Takalo ja heidän musiikkisa
nivoi tunnelman todella
kotoisaksi.
Elina Kytökorpi
Tarja ja Jussi Isokoski esittelivät Mian Mari-tammaa.

Viikonloppuna
tanssin juhlaa
Akustiikassa
Kulttuuritoimi järjestää
Ylivieskan Tanssi-Festivon
nyt ensimmäistä kertaa tänä
syksynä. Tavoitteena on ollut
saada niin ammattilaisille,
puoliammattilaisille sekä
harrastajille koulutushetkiä
ja verkostoitumismahdollisuuksia.
Tanssi- ja teatteritaiteen
ammattilaiset Niina Koskela, Elina Kivioja ja Alpo
Aaltokoski pitävät työpajoja
niin perjantaina kuin lauantainakin liikuntakeskuksessa,
Päivärinnan koulun liikuntasalissa ja Kulttuurikeskus
Akustiikassa. Luvassa on
vapaapääsyisiä liikuntahetkiä niin 6-luokkalaisille,
7-10-vuotiaille kuin ikäihmisillekin sekä maksullisia
opetustuokioita.
Viikonlopun kruunaavat
perjantai- ja lauantai-illan
koskettavat esitykset. Perjantai-illan esitys Tanssiteatterin kosketus - Unessani
näyt osat 1 ja 2 esiintyvät

Elina Kiviojan lisäksi tanssiteatterin ammattilaiset
Minerva Kautto ja Alisa
Salonen. Esitys kertoo unista, unelmista ja salaisuuksista. Siitä näkymättömästä
maailmasta, joka kulkee
arkielämämme rinnalla.
Pyrkimys tavoittaa toinen
ihminen siellä, minne sanat
eivät yllä.
Lauantai-iltana tanssitaiteen professori Alpo Aaltokoski valtaa lavan 30-vuotistaiteilijajuhlaesityksellään
Navigatio tunteisiin vetoavalla soolokoreografiallaan.
Teoksen kokonaisvaltaisen
visuaalisuuden luovat Aaltokosken pitkäaikaiset yhteistyökumppanit palkittu
pukusuunnittelija Marja
Uusitalo ja valosuunnittelija Kalle Paasonen sekä
lavastaja Anders Karls.
Esityksen valokuvat ovat
Stefan Bremerin. Musiikista
vastaavat Joonas Widenius
ja Jussi Jaakonaho.

pystyy vaikuttamaan todella
paljon elämänsä laatuun.
Kaikkien vaihdosta haavelevien on hyvä muistaa
myös vastuullinen asennoituminen. Välillä tulee
hetkiä, jolloin tekee mieli
sanoa ”mutta ei Suomessa
tehdä näin, miksei kukaan
kertonut minulle tästä”. Niinä hetkinä on hyvä muistaa
oma vastuu, nostaa leuka
pystyyn ja löytää uusia tapoja
uudessa maassa. Vaikka
vaihto-opiskelijoille on oma
koordinaattori molemmissa

maissa, ei kukaan suoraan
hoida asioita yksittäisten
opiskelijoiden puolesta.
Arjen haasteista selviäminen kehittää luovuutta ja
ongelmanratkaisukykyä.
Myös uskallus kysyä muilta
helpottaa elämää. Meidän
luokkamme on perustanut
mm. Whatsapp-ryhmän,
jossa neuvomme toisiamme
niin koulutehtävissä kuin
arjen haasteissa.

Vaihto-opiskelijana Enschedessä

Juhlasta arkeen
K
oulun ensimmäinen
viikko meni mukavissa tapahtumissa,
mutta toisella viikolla siirryttiin jo suoraan asiaan.
Nyt kun opiskelijatoverit,
koulurakennus ja kaupunki
ovat jo tutumpia, opiskelijoiden odotetaan panostavan koulutyöhön täysillä.
Jokaiselle kurssille on yksi
tai useampi teoriakirja, joka
opiskelijoiden oletetaan
hankkivan välittömästi.
Teoriaopiskelu suoritetaan
kotona omalla ajalla ennen
lähiopetusta, ja itse opetusaikana meidän odotetaan
pystyvän keskustelemaan
itseopiskellusta teoriasta.

Opiskelijat muodostavat
itsenäisesti opintoryhmiä
jokaiselle kurssille. Opintoryhmissä syvennytään
aiheisiin ryhmätöiden ja
projektien kautta. Ryhmissä
ei opiskella ainoastaan teorian oppimisen vuoksi, vaan
myös kehitetään työelämässä
tärkeitä yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja.
Ennen vaihtoon lähtöä
saimme Centrialla ohjeen
”You are your own manager”
– olet itse itsesi päällikkö
vaihto-opiskeluiden järjestämisessä. Arjen ja opiskeluiden järjestäminen vaatii
aktiivisuutta ja vastuunottoa.
Omalla panostuksellaan

Milla-Maria Koskela

Arjen haasteita – hollanninkielistä ruokalistaa tutkimassa. Kuva Gaby Somers.

4

Perjantai 15.9.2017

100 Unelmaa Ylivieska
Osallistu ja va
ik

uta!

Uusi viikko toi jälleen monia uusia, hienoja kokemuksia
ja kohtaamisia toteutuneiden unelmien äärellä. Mikä
ilo, onnellisuus, tyytyväisyys - ja ennenkaikkea sydämen viisaus huokuukaan kaikkiin läsnäoleviin näistä
ikäihmisistä. Monista vaivoistaan ja pitkän elämän
varrella koetuista vastoinkäymisistäänkin huolimatta
he ovat kiitollisia juuri tässä hetkessä. Me nuoremmat
opimme heiltä niin paljon ja saamme runsaasti talletettavaa sydämiimme loppuelämäksi. On suuri ilo
ja kunnia saada olla mukana tällaisessa projektissa.
Seuraavalla Vikto E. Franklin lainauksella toivotammekin teidät kaikki mukaan
"100 Unelmaa Ylivieska"
-projektiin. Yhdessä saamme
enemmän aikaan - kiitos
osallisuudestasi.
"Se mitä ihminen tarvitsee,
ei ole toimeton tila, vaan pikemminkin ponnistelu jonkin
hänelle tärkeän asian hyväksi.
Se, mitä tarvitsemme ei ole
päästä lepoon ja mukavuuteen hinnalla millä hyvänsä,
vaan vastata sen merkityksen
kutsuun, joka odottaa meidän
toteuttamistamme."
- Viktor E. Frankl -

Makkaranpaistoa Syrjän kodalla
Tämä hanke on ainutlaatuinen tilaisuus tuoda jälleen
meitä kaikkia ikäpolvia
lähemmäs toisiamme. Antaa
eteenpäin iloa, ja onnea ja
saada sitä myös itse. Mikä
tilaisuus kuunnella tarinoita
ja sitä elämänviisautta, jota
vanhuksilla on. Pientä haikeutta herättää ajatus siitä,
että miten pieniä ja arkipäiväisiä vanhusten unelmat
ovat. Mutta näinhän se on,
ihmisten pitäisikin tehdä
toisilleen pieniä asioita,
jotka ovat loppujen lopuksi
niitä suurimpia. Niitä jotka

Juuri nyt haetaan sellaisia
sponsoreita, jotka voivat
osallistua pienelläkin rahasummalla ja kustantaa
esimerkiksi yhden unelman
toteutuksen. Myös yksityishenkilöt voivat ilmoittautua
tukemaan projektia haluamallaan summalla - näin on
jo käynytkin ja esimerkiksi
yksi yksityishenkilö on maksanut yhden toteutetuista
kasvohoidoista. Emme kerää
rahaa tilille, vaan lahjoitukset kohdennetaan aina
suoraan valitun unelman
toteutukseen.
Iso kiitos kaikille tämän
ja viime viikon unelmien
toteuttamisessa mukanaolAjankohtaista
leille sponsoreille, avustajille,
Tähän mennessä on toteu- kaikille. Apunne on tarpeen
tettu 11 unelmaa - todella ja olette mukana suurella
hienoa, kiitos kaikille! Ja sydämellä.
Lisää tarinoita ja tilannematka jatkuu.
tiedotusta:
www.facebook.
Lisää unelmia otetaan
vastaan ja niitä voi ilmoittaa com/100UnelmaaYlivieska
Kerromme siellä esimermukaan jatkuvasti internetin kautta: www.ylivieska. kiksi myös työyhteisöistä,
fi/100unelmaa tai pape- jotka päättivät lähteä porilomakkeella joita saa mm. rukalla mukaan toteuttakirjastosta ja Tuokiotuvalta. maan unelmia - siis aivan
Samassa osoitteessa voi il- käsittämättömän hienoja
moittautua myös avustajaksi tekoja! Tämä on meidän
ja sponsoriksi. Otamme kaikkien yhteinen juttu.
ilmoittautuneisiin yhteyttä Tervetuloa mukaan!
100 unelmaa
henkilökohtaisesti vuoroYlivieska -tiimi Sunnuntaina 10.9. toteukauden kuluessa.
tettiin kertakaikkisen ihana, useamman ikäihmisen
unelma! Jouko Herranen
kumppaneineen järjesti
Kesäkuussa toteutimme la ja Kukkakauppa Karosen ikäihmisille päivätanssit
kaksi unelmaa. Tuokio- lahjoittamat kukkakimput Savelan nuorisoseuralla.
tuvalla vapaaehtoistyötä viimeistelivät unelmien Kaksituntisessa yksityistilaisuudessa vanhaa, mieluisaa
yhä edelleen tupaemäntinä hemmottelupäivän.
tekevät 85-vuotiaat Salli
Toukokuussa toteutim- tanssimusiikkia esittivät
Kinnunen ja Sirkka Dag me ensimmäiset unelmat. hanurilla ja laulaen Jouko
pääsivät hetkiseksi Kau- Sipilän palvelukeskuksen Hietala, Pekka Roiko sekä
neushoitola Midas yrittäjän, kävijät Aura Hautamäki ja Jouko Herranen. ToistaKaisu Ruuttilan hellään Milja Autio esittivät Merja kymmentä mummoa ja
käsittelyyn kasvohoidossa. Heinoselle toiveensa päästä pappaa, joista kahdeksan
Kaisu lahjoitti toisen kas- suomalaisen musiikin kon- pyörätuolilla, pyörähtelivät
vohoidon ja yksityishenkilö serttiin ja sellainenhan löy- avustajiensa kanssa musiisponssasi toisen. Hetkeä tyikin nopeasti Akustiikasta. kin tahdissa, kuuntelivat ja
juhlistettiin luonnollisesti Kiitos kaikille osapuolille! nauttivat oman nuoruusaikansa musiikista. Kaikilla oli
kakkukahveilla Tuokiotuval-

jäävät sydämeen.
Tässä hankkeessa on
sitä vanhaa kunnon yhteisöllisyyttä, vanhempien
kunnioitusta, sitä kaikkea
mihin minutkin kasvatettiin. Kiitos kuuluu myös
Isokosken ala-asteelle, josta
käsin kävimme vanhuksia
auttamassa ja he kävivät
meille tarinoimassa. On
hienoa, että tämä hanke
on lähtenyt Ylivieskassa
hienosti käyntiin, meissä on vielä se yhteishenki
ikäpolvienkin välillä.
Tässä näitä syitä lyhy-

käisyydessään, miksi minä
ja siskoni perheinemme
lähdettiin mukaan toteuttamaan unelmaa. Saimme
mukaamme neljä ikäihmistä, Sanni Hannulan,

Kalevi Karhulan, Aino
Pyöriän ja Reino Visurin,
joiden kanssa menimme
viettämään päivää Syrjän
kodalle. Paistettiin makkaraa ja lätyt kahveineen.
Poristiin, kuunneltiin ja
sovittiin, että vielä tavataan.
Kaikki nauttivat reissusta, se
antoi meille kaikille jotain
mikä jää varmasti sydämeen.
Toivonkin, että tämä hanke
herättää paljon hyvää, sitä
kuuntelua, läsnäoloa ja pieniä suuria tekoja. Ilo palaa
takaisin, kun sitä antaa.
Uutta reissua metsän rauhaan
ja makkaranpaistoon odotellen
ja terveisiä reissuseuralle
lähettäen
Tanja Laakkonen sekä
Kaisa Sipilä perheineen

Päivätanssit Savelassa

Kesän unelmia

mukavaa – niin avustajilla
kuin avustettavilla ja voi sitä
iloa kun lopuksi sai vielä
toivoa omia lempikappaleitaan – tuttuja ja rakkaita kappaleita häävalsseja
myöten. Kaikki halukkaat

pääsivät tanssimaan ja väliajalla juotiin hyvät kahvit.
Kyllä voi sanoa että tilaisuus
ei onnistuneempi olisi voinut ollakaan. Poislähtiessä
eräs mummo tyytyväisenä
kertoi, että eihän tässä enää

mitään iltapalaakaan tarvitse
– on ollut niin erikoinen
iltapäivä. Kiitos Joukolle
ja kaikille ihanan iltapäivän
järjestäjille, Savelan nuorisoseuralle sekä takseille
jotka talkoilla kuljettivat
tapahtumaan osallistuneet
ikäihmiset. Osallistujia oli
tällä kertaa Kotikartanosta
sekä hoivaosastolta, avustajina heidän perhettään
sekä hoitajia ja vapaaehtoisiksi ilmoittautuneita
”100 Unelmaa”-avustajia.
Onni on saada olla mukana tässä ainutlaatuisessa
projektissa! "
Aini Jylkkä
"100 Unelmaa” -avustaja

Perjantai 15.9.2017

5

Leijonat lahjoittivat
taulun Kipinään
Ylivieskan Lions-klubit
LC Ylivieska/Savisilta,
LC Ylivieska/Huhmari ja
LC Ylivieska lahjoittivat
yhteisestä toiminnastaan
Punainen Sulka 2017 –
kampanjassa hankkimansa
Soile Ylimäyryn taulun kehitysvammaisten Työkeskus

Kipinän uusiin toimitiloihin
tiistaina 12.9. Lahjoitettavan
taulun hankintahinta on
1.200 euroa, mikä summa
osaltaan on kartuttamassa
valtakunnallista Punainen
Sulka 2017 kampanjarahastoa.
Kerttu Illikainen

Päivän sana
Perjantaina, 15.9.2017
Ps. 112:9

Oikeamielinen antaa avokätisesti köyhille,
hän toimii aina vanhurskaasti ja kulkee
pystyssä päin.

Kirkkotalakoot
Kirkkomatkalla –kirjaa
myynnissä kirkkoherranvirastossa, Info-kirjakaupassa ja
Prisman Info-pisteessä. Kirjan
hinta 25 euroa. Jokaisesta
myydystä kirjasta 10 euroa Kirkkotalakoisiin.
Väinö Haapakoski LC Ylivieska/Huhmari ja Aura Hasanen, LC Ylivieska/Savisilta taulun lahjoitustilaisuudessa
Työkeskus Kipinälle.

Kirkkotalakoot mukana Ylivieskan Syysmarkkinoilla 6.-7.10.

Ylivieskan seutukunnan uusi
seutuvaltuusto aloitti työnsä
Ylivieskan seutukunnan
uusi seutuvaltuusto aloitti
työnsä 11.9.2017 ja päätti
ylimääräisessä järjestäytymis-kokouksessa henkilövalinnoista. Seutuvaltuuston
puheenjohtajaksi toimikaudeksi 2017 - 2018 valittiin
Antti Toivola Sievistä, 1.
varapuheenjohtajaksi Jorma Perälä Oulaisista ja 2.
varapuheenjohtajaksi Alpo
Löytynoja Ylivieskasta.
Seutuvaltuusto valitsi myös
seutuhallituksen jäsenet
toimikaudeksi 2017 – 2018.
Seutuhallituksen jäseniksi
valittiin (suluissa henkilökohtainen varajäsen): Terho Ojanperä Ylivieskasta
(Markus Jaatinen), Kati
Marjakangas Ylivieskasta
(Samuli Kärkinen), Hannu
Kaartinen Oulaisista (Pekka
Heiska), Pekka Rahkola
Oulaisista (Jaakko Kittilä),
Jukka Puoskari Kalajoelta
(Raili Myllylä), Juha Nivala
Kalajoelta (Mari Niemelä),
Janne Tervo Sievistä (Rami
Rauhala), Olli Ikonen Alavieskasta (Eija Saarela) ja
Kari Jokela Merijärveltä
(varajäsen valitaan myöhemmin). Seutuhallituksen
asiantuntijajäseneksi valittiin Jarmo Nahkala Ala-

vieskasta. Seutuhallituksen
puheenjohtajaksi valittiin
Kari Jokela Merijärveltä ja
varapuheenjohtajaksi Terho
Ojanperä Ylivieskasta.
Järjestäytymiskokouksen
yhteydessä pidettiin myös
seutuseminaari kuntien ja
seutukunnan tulevaisuudesta maakuntahallinnon
uudistukseen ja nykyisen
rakennerahastokauden loppuun. Maakuntahallinnon
uudistus astuu voimaan
1.1.2020 ja rakennerahastokausi päättyy 21.12.2020.
Eri asiantuntijoiden Päivi
Keisanen/Pohjois-Pohjanmaan liitto, Risto Pietilä/
Raahen seutukunta, Terho
Ojanperä/Ylivieskan kaupunki/maakuntahallinnon
väliaikaistoimielin, Jarmo
Soinsaari/Oulaisten kaupunki/maakuntahallinnon
elinkeinot, työvoima ja rahoitus -työryhmä, Johanna
Kiiskilä/SOTE -valmistelu/
Pohjois-Pohjanmaan liitto ja kansanedustaja Juha
Pylvään alustusten pohjalta
seutukuntayhdistyksen jäsenkunnat kommentoivat
seudullisen työn tulevaisuudesta ja tulevaisuuden
painopisteistä. Päällimmäisenä isona kaiken kattavana

huolena Juha Pylväs nosti
esiin kuntien yhteistuumaisuuden puutteen. Liian
vähän kunnat sitoutuvat
yhteiseen edunvalvontaan
ja yhteiseen tekemiseen.
Jatkossa kaikista resursseista
joudutaan kuitenkin taistelemaan huolimatta palveluiden sähköistymisestä.
Ammatillisen koulutuksen
leikkaukset ovat olleet rajuja
ja erittäin voimakkaasti
vaikuttaneet Pohjois-Pohjanmaan eteläosaan.
Toinen iso kysymys on
kuntien/alueen heikko tunnettavuus ja tätä kautta
vetovoima. Kolmantena
suurena huolenaiheena on
väestön vähentyminen ja
nuorten poismuutto. Ylivieskan kaupunki on pitkään
ollut seutukunnan kunnista
kasvu-uralla. Tämä ei ole
mitenkään itsestäänselvyys
ja muitten seutukunnan
kuntien osalta tilannetta
pitää saada parannettua.
Seutuseminaarissa todettiin,
että neljä seutukuntaa Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa
on tiivistänyt yhteistyötä ja
tämä nähtiin hyvänä. Neljä
seutukuntaa on myös alkanut valmistelemaan yhteistä
aluestrategiaa.

Seutuvaltuuston näkemyksen mukaan seutukuntayhdistyksen tulee
panostaa laajempiin teemoihin, joilla varaudutaan
maakuntahallinnon uudistukseen ja alueen vetovoiman kasvattamiseen. Isoja
teemoja ovat ammatillisen
koulutuksen kysymykset,
maaseudun elinvoimakysymykset, SOTE:n asioista
puolensa pitäminen alueen
kannalta, avoimen sektorin
erityisteemat kuten viennin
kehittäminen, invest-in
-toiminta ja työvoiman
saatavuuskysymykset sekä
logistiikka, liikenneyhteydet
ja tietoliikenne.
Seutuvaltuusto käymänsä lähetekeskustelun
pohjalta antoi seutuhallitukselle valmisteluvastuun
seutukuntatyön painopisteitten ja toimenpiteitten
valmisteluun maakuntahallinnon uudistukseen ja
ohjelmakauden loppuun.
Varsinaiseksi syksyn seutuvaltuuston ajankohdaksi
päätettiin 13.12.2017, jossa
seutuhallituksen laatima
toimintasuunnitelma esitellään. Lisätietoja: Timo
Kiema/050 5908 044.

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu:
Eliel Aarre Aleksanteri Jokitalo, Vanessa Anneli Ritvonen,
Maya Wanda Maria Njomen, Pieti Toivo Viljam Salminen
Kuolleet:
Aune Esteri Marjakangas 84 v., Risto Päiviö Viljamaa 78 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 15.9. klo 19 Nuorten perjantai rippikoulun käyneille Rauhanyhdistyksellä.
La 16.9. klo 19 Kotiseurat oloillan tiloissa Rauhanyhdistyksellä, Yrjö Koskimäki.
Su 17.9. klo 10 Sadonkorjuun kiitosmessu Suvannon kappelissa, Niko Salminen, Anne Sumela, Eeva Korhonen, kirkkokahvit, pyhäkoulu; klo 13 Uusheräyksen seurat Betaniassa,
Markku Järvelä; klo 14 Hartaus Kotikartanossa, Seppo Jokelainen, klo 14.30 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Simo Joentakanen
ja klo 16 Esko Sääskilahti; klo 14 Rauhan Sanan seurat Siltalan seurahuoneella, Hannu Niemelä; klo 18 Siioninvirsiseurat
Mariassa, Leo Mehtälä ja Iina Matikainen; Klo 19 Rukouspiiri
toimitalo Pietarin kokoushuone Lydiassa.
Ma 18.9. klo 13 Näkö-ja liikuntavammaisten kerho Pirkko
Malmilla, Kalliotie 7; klo 18 Olkkari-ilta Vitiksessä, toimitila
Pietari.
Ti 19.9. klo 13 Tiistaikerho Rauhanyhdistyksellä; klo 18
Kohtaamispaikka Suvannon kappelissa, Tällaista aikaa varten
- Nooa, Marketta Sarkkinen, lähettivieraat, lapsille pyhäkoulu,
järj. Keski-Pohjanmaan Ev Lut Kansanlähetys.
Ke 20.9. klo 7.30 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone
Lydiassa; klo 18 Raamattupiiri Suvannon kappelin takkahuoneessa; Klo 18.30 Gospelkuoron harjoitukset Suvannon
kappelilla; klo 18.30 Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä,
Markku Launonen.
To 21.9. klo 13 Varttuneen väen kerho ja Lähetyspiiri Mariassa; klo 14 Päiväpiiri Betaniassa; klo 14 Hartaus Kotikartano
IV, Tuomo Kälviä; klo 17-18 Lapsikuoron harjoitukset Marian
rippikoulusalissa; klo 18 Raamattupiiri Marian kahviossa,
Pekka Lehto; Klo 18 Kirkkokuoron harjoitukset Suvannon
kappelilla; klo 18-19 Nuorisokuoron harjoitukset Marian
rippikoulusalissa; klo 19 Raamatun luku- ja keskustelupiiri
Rauhanyhdistyksellä.
Pe 22.9. klo 12 alkaen Syyspäivän Tasaus-keräys Halpa-Hallin
edessä Suomen Lähetysseuralle; klo 19 Oloilta yläkouluikäisille 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 klo 11.30. 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 ja meren rannalla ja kahvit
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 maanantaisin 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. Retken hinta 20e. Ilm. ti
19.9. mennessä Jaana Tuomi p. 044 7118627, järj. Ylivieskan
ja Alavieskan seurakunnat
Kynkkärinkiläisten kiitosretki ti 10.10 kesän aikana Kynkkäringissä mukana olleille Kalajoelle Wanhaan Aapiskukkoon.
Yhteislähtö toimitalo Pietarin pihasta klo12. Ilmoittautuminen
ja tiedustelut Marjalle 044-7118629.
LAPSET
Pyhäkoulu sunnuntaisin jumalanpalveluksen saarnan aikana
Suvannon kappelissa
Päiväkerhoryhmissä on vielä vapaita paikkoja. Ilmoittautuminen on avoinna seurakunnan Internet-sivulla 30.9 asti.
Sisaruskerhoon ilmoittautuminen p.044-7118640.
Perhekerho ti ja to klo 9-11 sekä ekavauvakerho ke klo 11.4513.45 Toimitalo Pietarissa.
NUORET
Pe 15.9. klo 18-23 Oloilta Vitiksessä.
To 21.9. klo 18.30-22 K-16 Lautapeli-ilta Vitiksessä.
Pe 22.9. 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

6

Perjantai 15.9.2017

Jokilaaksojen
Kauppaseura ry:n
väki matkaili Prahassa
Kauppaseuralaiset tekivät
3.-5-.9.-17 Prahan matkan
17 jäsenen retkikunnalla.
Keskeinen vierailukohde oli
Suomen Suurlähetystö Prahassa, missä lähetystömme
toimii sekä Tsekin tasavallan
että Slovakian lähetystönä.
Suurlähettiläs Helena Tuuri
otti vieraat vastaan ja kertoi
monipuolisesti Tsekinmaan
nykypäivästä ja myös yhteyksistä Suomeen.
Tsekkoslovakian 1. tasavalta perustettiin 1918
– vuotta myöhemmin kuin
Suomi itsenäistyi. Maassa
on vahvaa kone- ja laiteteollisuutta ja EU:n alueen
alhaisin työttömyys, noin
4% työvoimasta. Työvoimapulaa ilmenee teknisillä
aloilla ja insinööriosaaminen
on vahvaa, Skoda-merkin
alla tehdään VW-konsernin
osana laajaa automallistoa ja
myös Skoda Transportationin henkilökuljetuskalustoa
rautateille ja metroihin.

Keski-Eurooppalaiseen
tapaan tsekeillä on elintarviketeollisuutta mm.
tunnettuja oluen valmistajia.
Praha elää palveluista, yli
80 % sen työpaikoista on
palvelualalla. Minimipalkka
on 11 000 CZK, n. 420 €/
kk ja keskipalkka 29 346
CZK eli noin 1130 euroa/kk.
Tsekkien lähiajan keskeisiä haasteita ovat koulutustason ja -määrän lisääminen
vastaamaan elinkeinoelämän
tarpeita, lisäksi naisten saaminen laajemmin työelämään tasa-arvoisemmin
perhevapaajärjestelmää
kehittämällä.
Tsekkiläiset arvostavat
Suomea ja suomalaisia.
Urheilu niin yksilö- kuin
joukkuelajeissa on arvossaan –suomalaista tsekit
kannattavat aina tilaisuuden
tullen. ’Tsekkiläisten jämpti
insinööriosaaminen valmistuksessa yhdistettynä suomalaiseen innovatiivisuuteen

Juhani Nevala, Keijo Nivala, Aimo Pudas, Pekka Immonen, Markku Immonen ja Pauli Korpi-Tassi.
suunnittelussa on potentiaalinen mahdollisuus – tätä
nyt käytännössä tehdään
Skoda Transportationin
Vuolijoen vaunutehtaalla’
päättää suurlähettiläs Tuuri.
Prahan matkaoppaanam-

me toimi Ämmänsaaresta
kotoisin oleva opas-yrittäjä
Pekka Lapinlampi. Pekalla
oli monia tarinoita suomalaisista ja tsekkiläisistä
persoonista Kekkosesta
Zatopekiin. Tsekit ja slovakit

ovat veljeskansoja, joiden
yhteiset juuret ulottuvat
Keski-Venäjälle.
Vaellus länteen toi heidät
ammoisina aikoina nykyisille
alueilleen jakautuneena.
Niinpä tsekeissä näkyy
keski-eurooppalaista vaikutusta ja slovakeissa taas
itä-eurooppalaisuutta, Tsekkoslovakian jakautumisen
taustalla on näiden kansojen
pitkäaikainen oman identiteetin kehitys ja veljeskansojen vapautuminen
kommunismin alta sekä
maailmansotien melskeiden
jälkeen koottu ’tekninen’
valtio Tsekkoslovakia.
Jokiristeily Vltava-joella
antoi hyvän tuntuman EUalueen 5. vetovoimaisimpaan
turistikaupunkiin Lontoon,
Pariisin, Rooman ja Berlii-

Väkiluku
Pinta-ala km2
Virallinen kieli
Rahayksikkö
Vienti BKT:sta %
BKT kasvuennuste 2017
Vienti Suomesta
Tuonti Suomeen
Pauli Korpi-Tassi ja Suomen Prahan-suurlähettiläs Helena Tuuri. Kuva Eero Kilpiö.

nin jälkeen. Suomalaisena on
Tsekeissä helppo ja mukava
olla, Pekka totesi.
Tutustuimme myös liki
140 vuotta toimineeseen
Kotzel-panimoon Eva
Hradilovan opastuksella.
Tsekeissä olut nautitaan
pullosta lasiin tarjottuna
ja, pullojen kierrätys on
olemassa. Tölkkiolutta on
tarjolla, lahjaksi sitä ei viedä
– voi jäädä juomatta. Alumiinitölkkien kierrätystä ei
vielä ole. Kozel on myydyin
tumma olut Suomessa, se on
Tsekin kieltä ja tarkoittaa
pukkia, mikä on yrityksen
tunnuksessa ja elävänä nähtävissä panimokierroksella.
Muistiin merkitsi Pauli

Tsekinmaa
10,6 milj.
78868
tsekki
koruna CZK
80
3,9%
255M€
733M€

Slovakia
5,4 milj.
49035
slovakia
euro €
>80
3,3%
105 M€
277 M€
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Wiljanpäivät
keräsi kaupunkilaiset
Viime lauantaina perinteiseksi muodostuneilla
Wiljanpäivillä Ylivieskan
Kasarmialueella nähtiin
monenlaista ohjelmaa, ja
tapahtuma saikin noin tuhat
ihmistä liikkelle. Järjestäjät
olivat hyvin tyytyväisiä tapahtuman suosioon. Iloiselta
yleisöltä järjestäjät saivat
runsaasti positiivista palautetta ja kiitoksia.
Wiljanpäiviä vietettiin
tällä kertaa Suomi100-hengessä, joka heijastui myös
kansanedustaja Hanna
Halmeenpään ja rakennuspäällikkö Unto Koskisen
erinomaisissa avauspuheissa.
Suomi100-vuoden kunniaksi nähtiin myös valikoima upeita kansallispukuja, Wiljanpäivillä kävi noin tuhat kävijää.

Historian havinaa Anna Ängeslevän, Kyösti Kallion,
Pietari Päivärinnan, ja Hendelinin neitien seurassa.
Kuva Seija Pulli-Marjakangas.

Kansallispuvut esittelyssä. Kuva Seija Pulli-Marjakangas.

sekä Suomi100-musiikkia.
Kansanmusiikista vastasivat valloittavat Borduna,
Kuutama, Leila Poutiainen
ja Hanna Kiviniemi sekä
kantelepelimannit Riikka Maalaismarkkinoilla myytiin mm. tuohivakkoja.
Yli-Kotila ja Alpo Suonvieri.
Historian havinana nähtiin mm. etäisesti Jouko Lassilaa muistuttava presidentti
Kyösti Kallio ja Erkki Hartikaista muistuttava Särkelä
itte. Kansalaisopisto järjesti
työnäyttelyn. Maalaismarkkinoilla ja rompetorilla oli
monenlaista myytävää ja
nähtiinpä rapsuteltavia kotieläimiäkin.
MV Paikalla oli myös rapsuteltavia kotielämimiä. Kuva Seija
Pulli-Marjakangas.

Tapahtumahtumapäivän ohjelma viihdytti monipuolisuudellaan. Kuva Kaisa Savela.

Koleasta säästä huolimatta esitykset keräsivät runsaasti väkeä. Kuva Kaisa Savela.
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Taikatuulen piha
rakentui yhteisvoimin
Tiistai 5.9 oli vasuista vauhtia varhaiskasvatukseen tapahtumien ilta. Taikatuulen
päiväkodilla se tällä kertaa
tarkoitti yhteisiä rakennuspuuhia. Hoitopäivien
jälkeen pihalle kokoontui
perheitä työkalupakkien ja
varusteiden kanssa. Lapset
olivat innolla odottaneet
rakennuspuuhia, joihin pääsisivät isien ja äitien kanssa.
Näissä talkoissa ei ollut kiire,
vaan tarkoituskin oli että

yhteisen tekemisen parissa
vanhempien olisi kiva tutustella lastensa kavereihin
ja heidän vanhempiinsa
sekä tietysti myös uudet
vanhemmat ja päiväkodin
henkilökunta saivat oivan
tilaisuuden tutustua paremmin toisiinsa.
Illan aikana rakentui
pihalle monta kivaa uutta leikkipaikkaa ja entisiä
kunnostettiin ja ehostettiin.
kaapelikeloista tuli hienoja

autoja, hiekkalaatikon reunat
saivat maantiemaalaukset
autoleikkejä odottamaan,
autoille rakentui pesula ja
tankkauspiste, leikkimökki
sai valoisampaa ilmettä
valkoisella sisämaalauksella ja ns. ”rytmimaja” sai
kokonaan uuden katon.
Kerettiinpä illan aikana
maalata myös suomi 100
sinivalkoisia kiviäkin. Rakennuspuuhien lomassa
oli tarjolla terveellistä ja

Kuvat Tuukka Rantala.

herkullista kasvissosekeittoa
päiväkodin omasta keittiöstä
tuoreiden sämpylöiden kera,
joita lapsetkin olivat olleet
leipomassa.

Ilta oli onnistunut, eikä
vähiten ihanan syysauringon
paisteen ansiosta. Kiitos
kaikille innokkaasta osallistumisesta. Paras kiitos illasta

Ruokamestarintestatut herkut

näkyy ja kuuluu varmasti
päiväkodin pihalla lasten
uusina leikkeinä.
Satu Rantala

Ruokamestari, kokki Jouni Pahkala

Kaalisato parhaimmillaan

Kahden kasviksen gratiini

K

aalisadon ollessa parhaimmillaan
ruokapöytään sopivat maistuvat
ja terveelliset kasvisgratiinit.
Ne sopivat syötäväksi pääruokana
sellaisenaan tai vaikkapa paistetun lihan

- tai kalan lisukkeena.
Tässä ohjeessa herkullisen hyvä ja
helppo kahden kasviksen gratiini itse
tehdyllä juustokastikkeella.

AINEKSET (4 annosta)

VALMISTUS

Mansikka-raparperikiisseli

500g
500g
1-2 kpl

1. Paloittele kaalet kukinnoiksi. Lisää
pilkotut sipulit ja kaalet ja keitä vedessä
lähes kypsiksi.

J

kukkakaalta
parsakaalta
sipulia koosta riippuen

Juustokastike
3 rkl
3 rkl
1/2 l
4 dl
1 tl

voita
vehnäjauhoja
täysmaitoa (vaihtoehtona
myös laktoositon)
emmental-mozzarellajuustoraastetta
suolaa
mustapippurirouhetta
maun mukaan

Pinnalle emmental-mozzarellajuustoraastetta

2. Kuumenna kattilassa rasva ja sekoita
siihen jauhot. Kaada joukkoon maito
hyvin sekoittaen. Keitä kastiketta noin
5 minuuttia koko ajan sekoittaen. Lisää
joukkoon 3 dl juustoraastetta. Mausta
suolalla ja pippurilla.

Kesäinen

älkiruoaksi valmistuu vaikka jo VALMISTUS
pakkaseen ehtineistä mansikoista
ja raparpereistä tehty kiisseli.
1. Paloittele raparperit parin sentin paloiksi ja keitä ne sokerilla maustetussa
vedessä hajoavan pehmeiksi.

AINEKSET (5-6 annosta)
7-8 dl
8 dl
1 1/2 dl
4 rkl
1/2 l

raparperipaloja (noin 400 g)
vettä
sokeria
perunajauhoja
mansikoita

3. Laita valutetut kaalet ja sipuli voideltuun uunivuokaan ja kaada juustokastike
päälle. Lisää loput juustoraasteet. Paista
225-asteisessa uunissa noin 20 minuuttia. Lisäksi halutessasi
Koristele persiljalla tai ruohosipulilla
2 dl
kuohukermaa
maun mukaan.
3 rkl
juoksevaa hunajaa

2. Sekoita kylmään veteen (1 dl) perunajauhot. Nosta kattila kuumalta liedeltä ja
kaada suurus joukkoon ohuena nauhana
koko ajan sekoittaen. Anna kiisselin vielä
kiehahtaa ja siirrä pois liedeltä.
3. Lisää lohkotut tai kokonaiset mansikat. Kaada kiisseli kulhoon ja ripottele
pinnalle hieman sokeria. Halutessasi
vaahdota kerma ja mausta hunajalla ja
tarjoa jäähtyneen kiisselin kera.
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Menokalenteri
Perjantaina 15.9.

Aamu-uinti klo 6.30-8.30 uimahallissa, Närhitie 2.

Esteet
matalammiksi
Viime viikolla Ylivieskassa
järjestettiin toiminnallinen
esteettömyyspäivä. Tarkoituksena oli muistuttaa siitä,
että esteettömyys on ennen
kaikkea asennoitumista.
Tapahtumassa oli mukana
myös rullakelauksen maailmanmestari Tuomo Himanka. Kipinän lajiin Tuomo
sai jo 12-vuotiaana ja siitä
lähtien hän on viihtynyt lajin
parissa. Esikuvana hänellä
on ollut Leo-Pekka Tähti
ja hänen innoittamanaan
tämä Kalajoen Junkkareiden
urheilija on maailmanmestari ja ennätys 100 metrin

matkalla on huikeat 15,74
sekuntia.
Paikan päällä pääsi kokeilemaan pyörätuolilla
liikkumista käytännössä
sekä haastamaan itsensä
pienimuotoisella temppuradalla. Maisa Jutila oli
opastamassa paikalla ja hän
kertoi, että yllättävän moni
oli uskaltautunut testaamaan
pyörätuolilla liikkumista.
Tapahtumapäivän aikana
paikalla oli käynyt yllättävän
paljon asiasta kiinnostuneita
ihmisiä.
Elina Kytökorpi

Maailmanmestari Tuomo Himangalla oli mukanaan
myös hänen kilpailukäytössään oleva kilpapyörätuoli.

Perhekahvila klo 17.30-19 Joukahaisen päiväkodissa,
Pakolankatu 23.
Darts-kisa klo 19, Ravintola 10kerho, Asemakatu 10.

YLIVIESKAN TANSSI-FESTIVO:
Nuorten Afro 6-luokkalaiset klo 12.30-13.15 , Liikun- Tiistaina 19.9.
Satutunti klo 18.15-19 kirjastolla, Kyöstintie 4.
takeskus, Närhitie 2.
Erityisryhmien Afro klo 13.45-14.30 Akustiikassa, Pubi-bingo klo 21 Ravintola Jokerissa, Asemakatu 2.
Koulukatu 2B.
Keskiviikkona 20.9.
Tanssiteatteri-työpaja klo 15-17.30 Akustiikassa.
Aamu-uinti klo 6.30-8.30 uimahallissa, Närhitie 2.
Tanssiesitys Unessani näyt klo 19 Akustiikassa.
Osaajaklinikka: LinkedIn ja omat verkkosivut työnhaussa
klo 9-12 Akustiikassa, Koulukatu 2B.
Hohtokeilailu klo 18-21, liikuntakeskus, Närhitie 2.
Sikamakeeta-monologi klo 20, Teatteri Gongi, Kaup- Työ tulevaisuuteen-hankeinfo klo 11 Pizza Buffassa,
Savarinkatu 9.
pakatu 14.
Virin bingo klo 18 Alavieskan Virillä, Pääskyntie 1.
Saara&Julius klo 19 J3 CafeBar, Juurikoskenkatu 8.
Eila Lahden kirjan julkistamistilaisuus klo 18.30 kirjastolla, Kyöstintie 4.
Lauantaina 16.9.
Docventures leffakerho klo 19 Sputnikissa, Virastokatu 6.
YLIVIESKAN TANSSI-FESTIVO:
Nykytanssin tekniikka- ja koreografiatyöpaja klo 11-15 Darts-kisa klo 19, Ravintola 10kerho, Asemakatu 10.
Kymppivisa klo 20.30-23.30, Ravintola 10kerho, AsePäivärinnan koulun juhlasalissa, Koulukatu 2A.
Tanssiteatteri-työpaja teatterilaislle klo 11-14 Akustii- makatu 10.
kassa, Koulukatu 2B.
Tiitiäisten tanssituokio 7-10-vuotiaille klo 15.30-16.15, Torstaina 21.9.
Aamujumppa klo 8.30-9 Prisman Ravintolamaailmassa,
Päivärinnan koulun juhlasalissa.
Jazz-funky klo 16.30-17.30, Päivärinnan koulun juh- Savarinkatu 9
Uimahallilla, Närhitie 2: klo 14.30-15 vesitreeni / klo
lasalissa.
15.30-16 vesijumppa / klo 16-16.30 vesitreeni / klo
Tanssiesitys Navigatio klo 18 Akustiikassa.
16.30-17 vesijumppa. Ilmoittaudu puh.044-4294 472
Muumipolku klo 12.15-15 Törmälän Leirikeskuksessa, tai 044-4294 492
Kehonhuolto klo 17.15-18 liikuntakeskuksen squashLöytyntie 457.
Luento: Nousujohteinen harjoittelu klo 13.30 - 15.00 kopissa, Närhitie 2. Ilmoittaudu puh.044-4294 472 tai
044-4294 492
FysioMotion, Kauppakatu 14.
Saunajooga klo 18-18.30 / 19-19.30 / 20-20.45 uimahallin
Hohtokeilailu klo 16-18, liikuntakeskus, Närhitie 2.
takkahuoneella, Närhitie 2. Ilmoittaudu puh.044-4294
Saara&Julius klo 19 J3 CafeBar, Juurikoskenkatu 8.
472 tai 044-4294 492
Ämpärijumppa klo 19.00 Keskusurheilukentällä. YVoLi
Sunnuntaina 17.9.
tarjoaa ämpärin. Säävaraus.
Perhekeilailu klo 13-17, liikuntakeskus, Närhitie 2.
Sikamakeeta-monologi klo 18, Teatteri Gongi, Kauppakatu 14.

Maanantaina 18.9.

Osaajaklinikka: Ansioluettelo ja työhakemus kuntoon
klo 9-12 Akustiikassa, Koulukatu 2B.
Kiipeilyiltapäivä klo 14.30-16 liikuntakeskuksen tennishalli, Närhitie 2.
Polut ja laavut tutuksi: Pappilanniemi. Lähtö klo 17
Virin pihasta, Jokiniituntie 27 Alavieska.

Ilmoita oma tapahtumasi
menokalenteriin
tiistaihin mennessä
tapahtumat@vieskanviikko.fi

Avoimet työpaikat
Ylivieskassa
Koulutusjohtaja, rakennusinsinööri, työmaamestari/rakennusinsinööri,
tietotekniikan insinööri,
puheterapeutteja, koulupsykologin virka, korjaamopäällikkö, työnjohtaja
(infra), työnohjaaja/rakennusala, myyntiedustajia, myyntineuvottelija,
tekninen myyjä, yrittäjä/
myyjä/edustaja, kiinteistönvälittäjä, ohjaaja (sosiaaliala), vastaava ohjaaja,
liikunnanohjaaja, urheilu-

valmentaja, baaritarjoilija,
postinlajittelija/-jakaja,
junatarjoilija, tarjoilija,
parturi-kampaajia, käsilumityöntekijä, automyyjä,
kassamyyjä, keittiökalustemyyjä, tuote-esittelijä,
henkilökohtaisia avustajia, kotipalvelutyöntekijä,
lähihoitaja, kirvesmies,
rakennusmies, LVI-asentaja, peltiseppä/peltityöntekijä, ompelukoneasentaja, sähköasentajia,
sähkövoiman linja-asentaja, elektroniikka/automaatioasentaja, konepuuseppiä, pintakäsittelijä,

elintarviketyöntekijä,
keräilijä elintarviketeollisuuteen, metallityöntekijä, tuotantotyöntekijä, siivoojia, varasttotyöntekijä,
lehdenjakajia, yrittäjiä.

Alavieskassa
Ravintolan tarjoilija, tuote-esittelijä, putkiasentaja, ompelukoneasentaja,
maanrakennustyöntekijä.

Sievissä
Yrittäjä/myyjä/edustaja,
peltiseppä/peltityöntekijä, putkiasentaja,
PEM-koneen käyttäjä,
robottisärmääjä, särmääjä,
jalkinetyöntekijä, metallityöntekijä, tuotantotyöntekijöitä.

Lisätietoa
työpaikoista
www.mol.fi

Ilmoita yrityksesi työpaikoista Vieskan Viikossa!
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Kulttuuri
Jännitysnäytelmä idyllisessä
vuoristokylässä: Rotko
”Mutta varoituksen sana. Se, mikä sinua
odottaa, ei sitten vastaa kuvitelmiasi,
Jeremiah.”
Dokumentaristi Jeremiah
Salinger muuttaa perheensä kanssa idylliseen Siebenhochin vuoristokylään
Etelä-Tiroliin. Jeremiah
ei kuitenkaan parhaista
yrityksistään huolimatta
osaa olla vapaalla kauaa.
Siebenhochin historia ja
omalaatuisuus tempaa hä-

net lähes pakkomielteiseen
totuudenetsintään.
Kirjassa Jeremiah Salinger on aktiivinen toimija kylässä, jossa ihmisten roolit ja perinteet ovat
vakiintuneet. Jeremiahin
tutkimuksilla on järisyttävä
vaikutus yhteisöön. Kirja
kuvaakin mielenkiintoisella

tavalla myös totuudenetsijän vastuuta siitä, kuinka
arkaluontoisia asioita tulisi
käsitellä ja mitä seurauksia
löydöksillä voi olla.
Jylhän kauniit maisemat
ja paikallinen mentaliteetti
avautuvat lukijalle upeasti
Luca D’Andrean rikkaassa
kerronnassa. 538-sivuinen
kirja tuli luettua loppuun
kahdessa päivässä. ”Rotko”
piti otteessaan ensimmäiseltä sivulta lähtien ja ote säilyi
pitkään vielä sen jälkeenkin,

kun kirjan oli lukenut.
Suosittelen kirjaa jännityksen, mysteerien ja jopa
kauhun ystäville. ”Rotko”
onnistuu yllättämään, järkyttämään ja horjuttaa sekä
lukijan että päähenkilöiden
käsitystä siitä, miten lopulta
löytää oikea ratkaisu riittämättömien todisteiden
edessä.
Milla-Maria Koskela
Kuva: Tammi.

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

Pohjois-Pohjanmaan
Kesäyliopisto

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):

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto järjestää Ylivieskassa
IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTON LUENNOT SYYSKUUSSA

Su 17.9. klo 12 Sunnuntain ratoksi pelaamme Skippoa
tai muita pelejä.
Ma 18.9. klo 10 Porukkalenkki – yhdessä on mukavampaa
liikkua! Myös rollaattoriryhmä.
Yhteistyössä: liikuntatoimi.
Ti 19.9. klo 10 Ainin tuolijumppa.
klo 13 Käsityöpiiri kokoontuu
Ke 20.9. klo 13 Laulamme yhdessä säestyksen kera.
klo 18 Miesten ilta, keskustelutuokio – uudet osallistujat
tervetuloa!
To 21.9. klo 8-10 Kuntosalivuoromme Kotikartanossa.
klo 13 Suunhoitoa varttuneelle väelle. Kertomassa ja
opastamassa: suunterveyden koordinaattori/ hammashoitaja Kirsi Nukari, peruspalvelukuntayhtymä Kallio.
klo 16 Kirjoittajapiiri kokoontuu.
klo 18.30 Tuvalla toisen yhdistyksen tilaisuus.
Su 24.9. klo 12 Sunnuntain ratoksi pelaamme Skippoa
tai muita pelejä.
Ma 25.9. klo 10 Porukkalenkki – yhdessä on mukavampaa
liikkua! Myös rollaattoriryhmä.
Yhteistyössä: liikuntatoimi.
klo 10.15 Lähdemme yhdessä laulamaan Kotikartanoon
Ti 26.9. klo 10 Ainin tuolijumppa.
klo 13 Käsityöpiiri kokoontuu.
klo 14 Keskustelutuokio. Aiheena kiusaaminen. Tervetuloa mukaan!
Keskustelutuokio aina kerran kuukaudessa. Tänään
sovitaan yhdessä ensi kerran aihe.
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA TUOKIOTUVALLE!

Viikko-Torilla julkaistaan yksityishenkilöiden rivi-ilmoituksia maksutta. Ilmoitusten
maksimimitta on 160 merkkiä.
Seuraavan perjantain lehteen tulevat ilmoitukset täytyy lähettää
lehden ilmestymistä edeltävänä
tiistaina klo 12 mennessä.
Voit lähettää ilmoituksen in-

Reformaation merkkivuosi 2017: Miksi ja milloin ternetissä www.vieskanviikko.
Suomesta tuli luterilainen maa?
Keskiviikko 20.9. klo 14.00-16.00, Akustiikka, Koulukatu 2.
Professori Kaarlo Arffman, HY, etäluentona Jyväskylän
kesäyliopisto

fi. Ilmoituksia ei oteta vastaan
puhelimitse.

Ostetaan
Ajettava ruohonleikkuri
Husqvarna, Jonsered, Mtd,
Stiga, Partner, saa olla pikku
laittoa puh. 040 706 1749.

Isovihan aikakausi Kalajokilaaksossa
Keskiviikko 27.9. klo 17.00-19.00, Akustiikka, Koulukatu 2.
Museosihteeri Kati Pehkonen, Ylivieskan kaupunki.

MLL Ylivieska
18.9. Iltaperhekahvila päiväkoti Joukahaisessa klo
17.30-19. Kahvilassa vierailee Heli Kurikkala Me&I
-vaate-esittelyn merkeissä. Iltapalaa tarjolla 1€/perhe.
20.9. Perhekahvila Sputnikissa klo 9.30-11.30. Tarjolla
aamupalaa 2€/perhe, 1€/henkilö.
2.10. Perhekummi-koulutus klo 17.30 Origossa. Ilmottaudu 0453263595/ Piia Korkiakoski.

TRAGIKOOMINEN MONOLOGI:

SIKAMAKEETA
OHJAUS HEIKKI KNUUTILA

Sorviston
kyläyhdistys
Sorviston kyläyhdistys r.y. ylimääräinen vuosikokous
2.10.2017 klo 19:00 Sorviston koululla. Käsitellään
sääntömuutos kohtaan 2.2 Yhdistyksen tarkoituksen
toteuttamiseksi. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Sian viimeinen viikko.
Tule ihmeessä,
tää on erittäin
mielenkiintoinen juttu!

Vähäkangas-Pylväs kyläyhdistys

WWW.GONGI.FI

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

ARTO

KA
ARKUS

M

Teatteri Gongi, Liput: 12€/10€
Kauppakatu 14 Esityksen kesto
(vanha Vieska) 60 min.
Lippuvaraukset 040 245 5104

Pe 15.9. klo 20.00
Su 17.9. klo 18.00
VIIMEISIÄ VIEDÄÄN 

Kysy tilausnäytöksiä!
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Vapaa-aika
Sudoku

KryptoNiitti
8

18

12
1

Helppo

11

15
2

11

14

12

15
18
4

Vaikea

12

15

7
15

2

16

7

5

2

18

1

16

14

1

14

6

18

6

1

6

19

1

6

6

18

11

17

11

15

12

1. Lokakuun viimeisenä sunnuntaina eli vuonna 2017
29.10.
2. Purjevene (vaakuna vaihtui
Himangan vaakunaksi kuntaliitoksen yhteydessä 2010
alusta, sitä ennen vaakunassa
oli verkon yllä uiva lohi).
3. Märät säpikkäät.

4. Tappara.
5. New Yorkin.
6. Juliet Jonesin Sydämen.
7. Commodore Basic v 2.0.
8. 2003.
9. Jussi Vatanen.
10. 12: 7 Ylivieskassa, 2 Alavieskassa, 2 Sievin keskustassa
ja 1 Sievin Asemakylällä.
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1
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1

1
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6

1

15
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3
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1

1
7

17
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16

1

13
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15
3
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7

18
14

17

1

5

11

17

18

3

12

1

17
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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

Posti
10100 kpl
I-Print Oy, Seinäjoki
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Tekniset tiedot
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Ilmoitushinnat

Jakelu:
Painos:
Painopaikka
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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.
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Perjantai 15.9.2017

Uudet aukioloajat!

YLIVIESKAN
OIKEUSAPUTOIMISTO

MA-PE 10.30-22, LA-SU 15-22

Toimipaikat Ylivieskassa
ja Haapajärvellä

Rehtiä, Reilua,
Perinteistä Grilliruokaa

Asiakaspalvelu avoinna
klo 9.00-11.00 ja 13.00-15.00

Tule, testaa ja nauti!

Nivala • Sievi • Kello
Kuormalavojen osto ja myynti

Ylivieskan ajanvaraus 029 56 61350
Haapajärven ajanvaraus 029 56 61300

facebook.com/vieskanautogrilli

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

Puh. 044 544 3822, 040 544 2880
www.koivukuja.net

OSTAMME JA NOUDAMME

HIERONTAPALVELU JUHA K. PUDAS

ROMUAUTOT

KOULUTETTU HIEROJA/URHEILUHIEROJA

Romurautaa, maatalouskoneet, arvometallit ym.
Rekisteristäpoisto ja romutustodistus MAKSUTTA

• Kauppakatu 8, Ylivieska
• Siltatie 6, Alavieska

0400 534 406 Tero
Takuuvaraosat 040 484 9255

Metalliromun osto

Ajanvaraukset 0440 684 418
Myös kotikäynnit! Tervetuloa!

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

Hormit ja
hormien
korjaukset

Takuu

10 v.

Seuraava Vieskan
Viikko
ilmestyy ensi
perjantaina 22.9.

Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään
tiistaina 19.9.

Pihapihlaja tarjoaa asukkailleen
ympärivuorokautista hoivaa ja
huolenpitoa.
Tiedustele vapaita hoitopaikkoja.
Hoivakoti Pihapihlaja sijaitsee idyllisessä
maalaismaisemassa, Alavieskan Käännänkylässä.
Olemme erikoistuneet muistisairaiden hoivaan

Hoivakoti Pihapihlaja Oy
Ylikäännäntie 265, 85200 Alavieska
Kirsi Nisula puh 050 5115 848
kirsi.nisula@pihapihlaja.fi

- VEDONPARANTAJAT -

Meiltä myös sisäpiiput. Kysy tarjous!
S
pyyd oita ja
ä
tai ar tarjous,
vioin
t
k
ä
y
nti! iILMASTOINTIPALVELUT
• Ilmastointikanavien
Teemme puhdistuksia
puhdistukset ja huollot
mm. seuraaviin kohteisiin:
Milloin viimeksi ilmanvaihtojärjestelmäsi
on huollettu ja puhdistettu?

• Ilmavirtojen
mittaukset ja säädöt
• Desinfioinnit
• Suodattimet ja suodatinhuollot

•
•
•
•

Omakotitalot
Rivitalot/rivitaloyhtiöt
Kerrostalot
Teollisuushallit

Ilmastointi- ja nuohouspalvelu

Miettunen Oy

Puh. 0400 914 183 • www.miettunen.com

Apteekki tiedottaa
Lääketukkuliike Oriolan
viime viikolla alkaneet toimitusongelmat ovat tällä
viikolla helpottaneet mutta
puutteita on yhä. Muutamat
tärkeät lääkkeet olivat Ylivieskan apteekista käymässä

vähiin, mutta täydennykset
saatiin viime hetkillä. Jos jokin tärkeä lääke olisi päässyt
loppumaan, apteekki olisi
tehnyt parhaansa lääkkeen
löytämiseksi jostakin toisesta apteekista tai sitten

Sudokujen ratkaisut
Helppo

Vaikea

ottanut yhteyttä lääkäriin
ja neuvotellut korvaavasta
hoidosta.
Petteri Henriksson
Apteekkari
Ylivieskan apteekki

Voit antaa ristikoista palautetta
sähköpostitse ilmoitukset@vieskanviikko.fi

KryptoNiitin
ratkaisu
••••••MANSIKAT•Y
••••••O•A••I•O•H
••••••IHRA•ETSIÄ
••••••N•I••R•I••
JURO•SEINÄ•TAATA
Ä•Ä•LINNA•TY•S•I
RUKOUS•••PÄÄMIES
E•Ä•UÄ••P•Ä••A•A
ÄA•U•LIKI•LEO•••
•FENOLI•KOLO•H•H
PR•I•Y••K•Ä•ÄIJÄ
AIE•ASUMUS•T•L•T
HK•I••L••ETÄÄLLÄ
IKÄVÄ•OLIIVI•O••
NA•A••I••M••T•A•
••••VANU•INDEKSI
•RYSÄ•••I•U•P•U•
•U•Ä•S•ALKU•SATO
•ITÄ•••S••KAISTA
OSA•SEKUNDA•Ä•U•

