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Keittiöviikonloppu
lauantaista sunnuntaihin klo 10–16
Ylivieskan ja Kokkolan myymälöissä

Loppuvuoden
toimitusajat
myynnissä NYT!

Tilapäisasumisen info

Hoivakoti Suvannossa ke 27.9. klo 10-11
Esperi Hoivakoti Suvanto tarjoaa hyvää hoivaa ja turvallista
asumista. Tervetuloa kuulemaan tilapäisasumisesta kodissamme sekä uusista palveluistamme! Tilaisuudessa kahvitarjoilu.
Hoivakoti Suvanto | Mikontie 3 | Ylivieska
Merja Saari 050 302 4081 | Miia Heikkinen 050 433 3578 | esperi.fi

Hyödynnä
syksyn
parhaat
edut!

Kokkola Minimani, Ollilanojankatu 2

p. 044 532 4271

Ylivieska Kärkkäinen, Tehtaankatu 43

www.sievinkeittio.fi

OSTAMME JA NOUDAMME

ROMUAUTOT

Tässä lehdessä mm.

Romurautaa, maatalouskoneet, arvometallit ym.
Rekisteristäpoisto ja romutustodistus MAKSUTTA

0400 534 406 Tero
Takuuvaraosat 040 484 9255

Metalliromun osto

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

Seudun tanssiorkesteriperinteet

Sivu 4

Tesla testissä

Sivu 6

100 Unelmaa

Sivu 7

KaBow kärkeä Kesäkisoissa

Sivu 9

SISUSTUSMATERIAALIT

LAAJIMMASTA VALIKOIMASTA!
SEINÄLAATTA
KAI 20X30

AKUSTIIKKA-KINO
LA 23.9.

GOODIY SISÄMAALI
valkoinen 2,7L

Valkoinen seinälaatta.
Saatavana kiiltävälasitteisena.
Paketissa 1 m². Punasavinen
pohja. Vedenimukykyluokka
BII (>10%). 500892723
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Tarkett
muovimattoja
Useita eri kuoseja

prk

Ylivieskan ja Alavieskan alueilla on käynnissä eräitä sivu-uomia
koskeva tulvakartoitus, jonka laatii FCG Suunnittelu ja tekniikka
Oy. Kartoitukseen liittyvissä tilaisuuksissa pyydetään Katajaojan,
Salmelanojan, Kähtävänojan ja Pääskykanavan läheisyydessä
toimivilta ja asuvilta havaintotietoa tulvista.
Tulvahavaintoja kerätään jo ennakkoon sähköisellä kyselyllä,
joka löytyy osoitteesta https://webgis.fcg.fi/fcggis/survey/66
sekä Ylivieskan kaupungin ja Alavieskan kunnan
verkkosivuilta.
• Katajaojan ja Salmelanojan tulvakartoitusta esitellään
tiistaina 26.9. 2017 klo. 18 Ylivieskassa (Akustiikka,
Koulukatu 2B). Kahvitarjoilu klo. 17:30 alkaen.
• Kähtävänojan ja Pääskykanavan alaosien tulvakartoituksia
esitellään keskiviikkona 27.9. 2017 klo. 18 Alavieskassa
(Kunnantalo, Pappilantie 1). Kahvitarjoilu klo. 17:30
alkaen.
Lisäksi tilaisuuksissa jaetaan tietoa tulviin varautumisesta.
Tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Tervetuloa!

Himmeä, vesiohenteinen
seinä- ja kattomaali
kuiviin sisätiloihin.
Väri valkoinen.
501575528

95

Kalajoen sivu-uomien
tulvakartoitus, Ylivieska ja Alavieska

Kartoitus on osa TULVATIETO-hanketta, joka tiedottaa vesistöja hulevesitulvien riskeistä ja tulviin varautumisesta PohjoisPohjanmaalla.
Lisätiedot: Laura Liuska, p. 044 4294 235, laura.liuska@ylivieska.fi
Päivi Määttä, p. 050 390 5737, paivi.maatta@fcg.fi
Klo 12:00

LEGO NINJAGO

Uusi animaatioseikkailu tiimiltä, joka kokosi
LEGO® Elokuvan ja LEGO® Batman Elokuvan.

Liput 8 €, K 7/4, kesto 1 h 45 min

Saimme toisen
erän NÄITÄ!
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Antti Tuurin menestysromaaniin pohjautuva,
AJ Annilan ohjaama ja Ilkka Matilan tuottama
elokuva vaietusta historiasta. Elokuva on osa
Suomi 100 -juhlavuoden 2017 ohjelmaa.

Liput 10 €, K 16/14, kesto 1 h 43 min
www.moviecompanyalatalo.fi

YLIVIESKA

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

www.k-rauta.fi/ylivieska

Ta

i tuunaa

Munkkirinkeli Junior

loa
Yli kaksi ki
munkkeja!

Akustiikan lipunmyynti ma-pe 12-18, la 12-15
sekä tuntia ennen tapahtumaa.
Tervetuloa!
Avoinna ma-pe 7.30-18, la 9-15
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Klo 14:00

IKITIE

ja parelleilla!
a
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45 g, 50 kpl/ltk

14,90

6,62 €/kg, 0,30 €/kpl
Norm. 22,90 €

Lisää tarjouksia nettisivuillamme!
www.laaksojenmk.fi

Justus-Myymälä, Savarinväylä 5, Ylivieska
Av. ma-pe 9-18, la 10-15, p. 050 4444 118

Tarjous
voimassa
niin kauan
kuin riittävät

Päivyri

Ylivieskassa 22. syyskuuta 2017
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Pääkirjoitus
Istun lainassa olevan autoni rattiin, tuttuun tapaan käynnistys
ja liikkeelle. Mutta tällä kertaa
tämä kaikki tuntuu ihan kummalliselle, sillä olen juuri ajanut
huipputehokasta sähköautoa.
Autoa, joka todellakin poikkeaa
huimasti minun kokemuksistani
perinteisistä autoista. Painan
kaasua eikä tunnu miltään.

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

No ei varmaankaan jos juuri
on kiihdytellyt autolla, joka
parhaimmillaan syöksyy nollasta
sataan reilussa kolmessa sekunnissa. Ja joka on niin hiljainen,
ettei kunnolla kuule sen edes
olevan käynnissä. Vauhdin
hurma jää kyllä helposti päälle.
HHH
Tosin koska nyt alla on siis vain
normaali diesel–käyttöinen
henkilöauto, se vauhdin euforia karisee nopeasti lähtiessä
koeajon jälkeen kohti kotia.
Lisäksi edelläni ajetaan juuri sillä
samaisella autolla, tosin hetken
kuluttua edes takavaloja ei näy.
Todellista autokuumetta en
kuitenkaan aio ruveta potemaan
ennen kuin voitan kunnon potin
lotosta, siihen saakka yritän
jättää sen taka-alalle. Niinhän
sitä voi kuvitella. Juuri nyt tätä
kirjoittaessani televisiosta tulee
lähetys, jossa koeajetaan uusia
autoja ja heti mieleeni ja koko
kroppaani palaa se tunne laun-

Nimipäivät
taisesta koeajosta. Ehkä minä
tästä vielä tokenen.
HHH
Elämänvuotuinen sykli jatkaa
vääjäämättä kulkuaan ja vuodenaika taas vaihtuu. Kummallisen
nopeasti syksy otti vallan ja
selätti kesän, jotenkin tuntuu
hassulta ruveta yhtäkkiä kaivelemaan syysvaatteita komerosta.
Tuntuu kuin ne viimeiset aurinkoiset ja suhteellisen lämpimät
päivät olivat ihan äskettäin.
Vielä on kuitenkin mahdollista
että pääsisimme nauttimaan
lämpöisistä syyspäivistä. Syksyn
tulon huomaa myös siitä, että
jäätelökioskit sulkevat luukkunsa. Tämä pysäyttävä havainto
löi minulle päin kasvoja, sillä
en jostain syystä hoksannut
käydä jäätelökioskilla kertaakaan. Perinteisesti vähintään
kerran kesässä on tullut käytyä
nauttimassa jättiannos jäätelöä
tai sorbettia. Mutta nyt se on
liian myöhäistä näillä lakeuksilla,

kioskit ovat kiinni ja ilmat ovat
mitä ovat. Tuntuu vähän samalta
kuin olisi jäänyt talviturkki
heittämättä, onneksi sentään
tänä kesänä tarkenin uimaan,
tosin vain kerran. Joka vuosi
ilmasto vaihtelee ja kelit ovat
erilaiset, siihen on tottuminen
ja nautittava aina niistä mieluisemmista keleistä. llmojen
pimetessä kynttilät ovat kyllä
miellyttävä tunnelman lisääjä,
ne tuovat tähän vuodenaikaan
ihan omanlaisensa fiiliksen. Itse
en ole syksyihmisiä, joten täytyy
koittaa löytää niitä positiivia
asioita. Sisälle ei kuitenkaan
kannata mökkiytyä liiaksi, nyt
on hyvä aika käydä vaikka elokuvissa, konserteissa ja muissa
tapahtumissa. Kyllä ympärillä
tapahtuu, vaikka saattaa tuntua
että syksyn pimeyden myötä
kaupunkikuva autioituu. Elämä
on muutosta ja se on aina myös
mahdollisuus.

Vaihto-opiskelijana Enschedessä

Harrastukset vaihtoon

H

arrastukset ja järjestötoiminta ovat
hyviä vapaa-ajan
viettotapoja vaihto-opiskelijallekin. Niissä tapaa uusia
ihmisiä, oppii uutta ja virkistyy. Lähdin selvittelemään
harrastusmahdollisuuksia
samojen asioiden parista,
jotka kiinnostivat minua
Suomessakin.
JCI eli nuorkauppakamaritoiminta kuului harrastuksiini Suomessa ja rohkeasti
kysymällä pääsin toimintaan
mukaan täälläkin. JCI WJ
Noabers toivotti minut
tervetulleeksi vieraakseen
vaihto-opiskeluideni ajaksi.
Mahdollisuus on ainutlaatuinen, sillä hiljattain
perustettu JCI WJ Noabers
on maailman ensimmäinen
kamari, joka toimii virallisesti kahdessa maassa –
Saksassa ja Alankomaissa.
Yksi tavoite onkin edistää
maidenvälisiä suhteita mm.
liiketalouden saralla.

Kuten Suomessa, Alankomaissakin opiskelijan on
hyvä selvittää mahdollisuutensa opiskelijaliikuntaan ja
alennuksiin. Unioncardilla
pääsee ilmaiseksi uimaan, saa
jäsenyyden kaupunginkirjastoon ja useita etuja muissa
paikoissa. Ensimmäinen
kerta uimahallissa osoitti
hyväksi tarkkailla tilannetta
hetki ennen kuin lähtee
tekemään mitään – täällä suihkuun mennäänkin
uimapuku päällä, koska
miehillä ja naisilla on sama
suihkuhuone.
Opiskelijajärjestöt ja ainejärjestöt ovat hyvä tapa
tutustua muihin opiskelijoihin, päästä mukaan
juhliin ja tapahtumiin kuten
yritysvierailuihin. Studievereniging Connectterzake
otti minut jäsenekseen,
vaikka toistaiseksi lähes
kaikki heidän jäsenensä ovat
hollanninkielisiä. Olen saanut jo monta uutta ystävää

Perjantai 22.9. (vk 38): Mauri
Syyspäiväntasaus
Lauantai 23.9: Minja, Miisa, Mielikki
Sunnuntai 24.9: Alvar, Auno
16. sunnuntai helluntaista
Maanantai 25.9. (vk 39): Kullervo
Tiistai 26.9: Kuisma
Keskiviikko 27.9: Vesa
Torstai 28.9: Arja, Lenni
Perjantai 29.9: Mika, Mikko, Miika, Mikael,
Miikka, Miska, Miko, Mikaela

Aurinko

Aurinko nousee klo 07:05 ja laskee klo 19:23.

Ateriapalvelun ruokalista

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

Jokirannan keittiön ruokalista

Perjantai: Nakkikeitto, kasvispala, pehmeä leipä
Maanantai: Lohikeitto, suolakurkku, pehmeä
leipä
Tiistai: Broilerpihvi, riisi, lämmin currykastike,
raejuusto-porkkanaraaste
Keskiviikko: Ohrapuuro, soppa, leikkele
Torstai: Maksapihvit, perunat, ruskea kastike,
kaali-kurkku-melonisalaatti, puolukkasose
Perjantai: Makkaravuoka, perunat, porkkana-suolakurkku-kiinankaalisalaatti

Kuka mitä häh?

Kuva JCI WJ Noabers.
ja vaikka opiskelijajärjestöni
lomakkeet ja tapahtumailmoitukset ovat hollanniksi,
aina löytyy joku neuvomaan
mitä tehdään ja mihin mennään. Vastapainoksi moni
on kiinnostunut Suomesta
maana ja saan usein vastailla
kysymyksiin suomalaisesta
koulutusjärjestelmästä ja
arjesta.

On mahtavaa huomata, miten sinnikkyydellä
ja rohkeudella saa uusia
mahdollisuuksia. Itsenäisyys
on tärkeää, mutta elämä on
rikkaampaa, kun osaa myös
kysyä neuvoja ja mahdollisuuksia muiltakin.
Milla-Maria Koskela

1. Kuka on Suomen pääministeri?
2. Montako tuumaa on yksi jaardi?
3. Mikä on leivonnassa yleisimmin käytetty emulgaattori?
4. Minkä maan joukkue tuli toiseksi miesten jääkiekon MM-kisoissa 1995?
5. Millä taiteilijanimellä tunnetaan paremmin
suomalainen taiteilija Hannele Kauppinen?
6. Kuinka pitkä välimatka on Alavieskan ja Sievin
kirkontornien välillä linnuntietä?
7. Mikä on Suomen luetuin aikakauslehti?
8. Kuka ohjasi kulttielokuvan Titanic (1997)?
9. Minkä niminen oli suosittu, Nintendo-pelikonsolille vuonna 1984 julkaistu Zapper-valopistoolilla käytettävä ammuntapeli?
10. Mikä on Suomen korkein julkinen veistos?
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

Koko perheen
Seniorifestivaali
ravit
Oulun kaupunginteatterissa
Keskisellä
Oulun kaupunginteatterissa
järjestetään Seniorifestivaali
25.-30.9. erityisesti vanhempia katsojia ajatellen.
Teatteri on täynnä senioriväelle suunnattua ohjelmaa
maanantaista lauantaihin.
Viikon aikana teatterilla
vierailevat mm. maalaislääkäri Tapani Kiminkinen,
teatterineuvos Ritva Oksanen, laulaja Marion Rung
ja muistityön asiantuntija
Taina Semi. Ohjelmassa on
myös mm. teatteritanssit,
teatterikierroksia ja teatteribingo. Loppuhuipennuksena
virallisen vanhustenviikon
päätöspäivänä sunnuntaina
8.10. klo 13 kuullaan Kodinkynttilöiden konsertti
Kissa vieköön.
Suomen juhlavuoden
teema on "yhdessä". Tämän
vuotisen vanhustenviikon
teemana puolestaan on
"ikäpolvet yhdessä", ja niin-

pä seniorifestivaaliviikolle
saadaan mukaan myös Myllytullin koulun kuvataideluokkalaisia, jotka piirtävät
senioreista muotokuvia.

Merja Larivaara
ideoi suositut
Seniorisopat
Teatteri on toiminut edelläkävijänä kulttuurisessa
seniorityössä jo vuodesta
2015, jolloin näyttelijä Merja Larivaara aloitti Seniorisoppa-toiminnan Oulussa.
Iäkkäämmälle väestölle on
tarjottu räätälöityjä esityksiä
päiväaikaan ja lipun hintaan
on esityksen lisäksi sisältynyt edullinen soppalounas.
Seniorisoppa-otsikon alla
on esitetty jo kuutta eri
esitystä. Kaiken kaikkiaan
esityksiä on ollut yli 150,
joista noin 50 on tarjottu
kaupungin vanhustyölle

Maalaislääkäri Tapani Kiminkinen esiintyy Oulun
kaupunginteatterissa torstaina 28.9.
viemällä esitys Oulun alueen
hoito- ja palvelukoteihin.
Senioriväelle on järjestetty suurella näyttämöllä myös
konsertteja, joiden teema on
vaihdellut vuodenaikojen

mukaan. Konserteissa on
kuultu senioreiden toivekappaleita. Festivaaliviikon
ohjelmisto löytyy osoitteesta
http://teatteri.ouka.fi/

kun ei vaan voi miellyttää,
eikä tarvitsekaan, siihen
pyrkimällä uuvuttaa vaan
itsensä ja päätyy elämään
muiden tahdon mukaisesti.

uskovat kuitenkin kykyynsä
selvitä niistä. He keskittyvät
asioihin, joille voivat tehdä
jotain, sen sijaan, että marisevat vaikkapa huonosta
säästä.

Sunnuntaina ajetaan Ravikeskus Keskisessä koko
perheen KPO-ravit. Päivä
alkaa kello 12:30 ajettavalla
ponilähdöllä. Kepparikisat
käydään 12:45, ja totolähtöihin edetään kello 13.
Yhteistyökumppani tarjoaa
tuhannelle ensimmäiselle tulijalle makkaran sekä
lapsille mehua ja karkkia.
Perheen pienimpiä viihdyttää Onni Orava. Lisäksi
pomppulinna löytyy sekä
ulkoa että sisältä. Ohjelmassa on myös poniajelua.
Radalla mennään täydellä
teholla ja yhdentoista lähdön
voimin. Toto4-avauksessa
kysellään, kiertääkö vauhdikas Exotic Linda kaikki
edeltä starttaavat. Toisessa
kohteessa tekee debyyttinsä
uusista väreistä Dear Josie.

Kolmannessa kohteessa iskevät yhteen viimevuotinen
Derby-nelonen Kobardi,
Seinäjoella juhlinut Sävel-Muisto sekä nousuvireiset voimamiehet Menoks
ja Pilsker. Toto4-päätöksen
tähti on kotiradan Charexcel.
Ravien toisessa Troikassa
nähdään mielenkiintoinen
matsi, kun tuore Toto76-finaalivoittaja Jonnin Joutava
ja Nordic Cup-sankari Almus lähtevät jahtaamaan Sävel-Tähteä ja kumppaneita.
Päivän suurin palkinto
jaetaan lähdössä kymmenen.
Suomenhevosten Nuorten
Sarjan 2 000 euron pottia
tavoittelevat tasaiset tulevaisuuden toivot Mikimanin
johdolla.

voivat kompastua? Siihen,
ettei uskalleta rohkeasti
unelmoida niistä suurimmista ja hulluimmistakin
asioista.

siis itsekään
luovuttaisit? Unelmointi on
meille lahja
elämältä, se
on kuin kyky,
joka mahdollistaa
mitä vain.

Mustaa valkoisella
Keskeinen osa hyvinvointiamme on hyvä olo. Se,
että olemme henkisesti
ja fyysisesti balanssissa.
Usein kuitenkin rajoitamme
itseämme, tai emme aina
ehdi pysähtyä kuuntelemaan omaa jaksamistamme,
vaikka se olisi äärimmäisen tärkeää. Milloin olet
viimeksi kysynyt itseltäsi,
mitä sinulle kuuluu? Aika
harvoin, arvelen.

arkeen hetkiä, jolloin teemme niitä asioita, jotka ovat
itselle tärkeitä ja tuottavat
iloa. Sen voi löytää uudesta
harrastuksesta tai kenties
lapsuuden harrastuksesta,
joka on unohtunut kaiken
kiireen keskellä menneisyyteen. Kahvihetkestä ystävän
kanssa, lempimusiikin kuuntelusta, käsitöistä, teatterihetkestä, leikkituokiosta
koiran kanssa tai vaikkapa
vapaaehtoistyöstä. Olen
Joskus on hyvä kuitenkin tehnyt hyväntekeväisyyttä
pysähtyä pohtimaan omia niin lasten kuin eläinten
ajatuksia ja uskomuksia it- hyväksi ja voin kertoa sen
sestään ja hyvinvoinnistaan. antavan vähintään yhtä
Onko sinulla tarpeeksi aikaa paljon iloa työntekijälle
itsellesi, koetko elämäsi mer- kuin saajillekin.
kitykselliseksi, minkälainen
on itsetuntosi tai teetkö On viisautta kuunnella
niitä asioita, joista pidät? omaa sisintä ja elää omien
Näitä elämisen kysymyksiä arvojen mukaisesti, tehdä
kyllä riittää, mutta usein valintoja, jotka ovat hyjokin niistä voi aukaista väksi, kuitenkin niin, ettei
isommankin esteen oman tarvitse jatkuvaa huomiota
hyvinvointimme tieltä.
tai hyväksyntää, muttei
myöskään tarvitse piilotella
Tärkeää on myös upottaa omaa osaamistaan. Kaikkia

Kuten sanotaan, elämä kantaa ja asioilla on kuitenkin
tapana lopulta järjestyä,
tavalla tai toisella. Selvittämällä, mikä vetää luonnostaan puoleensa, löytää hyvät
välineet oman henkisen
hyvinvoinnin lisäämiseksi.
Säilytetään siis leikkimielisyys ja ilo elämässä, vaikka
aina ei menisikään niin
hyvin, sillä mikään ei ole
pysyvää. Ei se auringon
paiste, eikä se tumminkaan
pilvi. Onneksi.

Henkisesti hyvinvoivat eivät
miellytä kaikkia, eivät pelkää
harkittujen riskien ottamista,
eivät jää murehtimaan pieleen menneitä tapahtumia,
vaan näkevät ne oppeina.
He eivät myöskään anna
periksi ensimmäisen epäonnistumisen jälkeen, eivät
pelkää olla yksin, eivätkä
tarvitse ketään jatkuvasti
viihdyttämään. He osaavat
myös luopua, viheltää pelin
kerralla poikki, kun sen aika
on, olipa kyseessä sitten työ
Mistä sitten yleensä tunnis- tai parisuhde. Heitä yhdistää
taa hyvinvoivan henkilön? myös unelmien tavoitteAinakin muutamista tun- lu. He miettivät väliajoin
nuspiirteistä, jotka heistä minkälaista elämää, missä
ovat havaittavissa. He nimit- ja kenen kanssa he haluavat
täin eivät välttele muutoksia, elää. He hyppelevät pienin
koska niitä tapahtuu joka askelin kohti unelman totapauksessa koko ajan, he teutumista, mutta mihin he

Annetaan toisten tai oman
äänemme latistaa meitä ja
kutistamme unelmat unholaan. Ennen kuin näin käy,
muista että sinulla oli hyvä
syy unelmoida, muistele
miksi alun perin unelmoit
asiasta? Nimittäin, jos kuitenkin pusket läpi harmaan
kiven, olisiko se lopulta
sen arvoista? Tai, jos taas
et yritä puskea eteenpäin,
et myöskään koskaan saa
tietää kuinka pitkälle olisit
päässyt, etkä kasva juuri
siksi ihmiseksi, joka sinusta
muokkautuisi yrittämisesi
kautta.
Ohjeistaisitko ystävääsi luovuttamaan, jos hän puskemalla kiven läpi todennäköisesti saavuttaisi unelmansa?
Todennäköisesti et, miksi

Huomasitko,
elämme keskellä
toisten toteutuneita unelmia.
On keksitty tietokoneita,
puhelimia, autoja, lentokoneita ja rakennettu taloja.
Näiden takana on myös
jonkun unelma. Ei ole väliä onko unelmasi suuri ja
ihmiskuntaa mullistava vai
pieni ja sydäntä lämmittävä.
Pääasia että unelmia on ja
niitä voi ja niitä saa tavoitella. Täytyy vain lähteä
kulkemaan kohti unelmia
ja luottaa, että elämä kantaa.
à la Sara
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Lähdetkö pelille?
Soittoja oli toistasataa vuodessa ja he soittivat paljon
ravintoloissa mm. Ylivieskassa Vieska-ravintolassa.
Orkesterilla oli Oulun
Musiikkiliikkeen kanssa
sopimus uusista nuoteista
siten, että veljekset saivat
aina heti käyttöönsä nuotit
kaikista uusista julkaisuista.
1930-luvulla perustettiin oli Jaakko Saari. KontJos kappale ei miellyttänyt,
Ylivieskaan tiettävästi alueen ra-pojat soittivat alueella
nuotit palautettiin, muisteensimmäinen tanssiorkes- järjestetyissä tilaisuuksissa
lee Esko Lavander. Kontteri nimeltään Kontra-po- sekä käynnistävät alueelra-poikien ja Slow-yhteen
jat. Orkesterin perustivat la tanssipaikkakulttuuria,
soitot perustuivat pääasiassa
paikkakunnan innokkaat johon kuului oikea orkeskorvakuulolla soittamiseen
musiikin harrastajat Lauri teri. Pääasiassa enemmän
ja soittajat olivatkin todelKajaus, Hugo ja Yrjö Pohjo- tai vähemmän luvalliset Ylivieskan alueen tassiorkesterin alullepanija oli Kontra-pojat 1930-luvulla. Siinä
lisia pelimanneja. Lavanla, Topi ja Jaakko Saari, Ake tanssit hoituivat kuiten- soittivat vasemmalta lukien Hugo Pohjola, Lauri Kajaus, Topi Saari, Ake Kuula, Olli
derin veljesyhtye tukeutui
Kuula sekä Olli Lavander. kin edelleen yksittäisen Lavander, Jaakko Saari ja Yrjö Pohjola. (Esko Lavanderin arkistosta.)
enemmän nuotteihin ja
Orkesterin keulahahmona pelimannin toimesta ja
tehtyihin sovituksiin. Tämä
teki orkesterin soitannasta
yleensä soitin oli haitari koista junalla Iisalmeen.
ammattimaisen laadukasta.
tai viulu tai mekaaninen
Tämän tuloksena Lavangramofoni. Kontra-pojat Lavanderin
derin veljesyhtye sai myös
soittivat 1930 ja -40 luvulla. veljekset
kutsun Matti Heinivahon
Orkesterin hajotessa Jaakko
Saari ryhtyi kokoamaan Vuonna 1956 syntyi La- tuottamaan televisio-ohjelSlow-yhtyettä, jonka ak- vanderin veljesyhtye. Siinä maan ja niin orkesteri sai
tiiviaikaa oli 1940-luku soitti alun perin viisi veljestä valtakunnallistakin nimeä.
Kaikissa edellä mainisekä 1950-luvun alkupuoli. eli Pentti, Matti, Heikki,
tuissa
orkestereissa oli myös
Slow-yhtyeessä soittivat Esko ja Esa. Heikki jäi
Jaakko Saaren lisäksi Teuvo, perhesyiden takia orkes- puhallinsoittimilla vahva
Jaakko ja Veikko Sorvisto terista kuitenkin pois ja rooli orkesterien musiikissekä Olli ja Erkki Lavander. Lavanderin veljesyhtye sa. Lavanderin veljeksistä
Molempien orkesterien soitti alkuvuosien jälkeen erityisesti Esa keskittyi
toimintavuosina kulkeminen pääasiassa kvartettina. Or- puhaltimiin, kuten saksooli vaikeaa. Orkesterien täy- kesterin aktiiviaikaa olivat foniin ja klarinettiin. Esko
tyikin turvautua pääasiassa 1950 ja -60 luvut, mutta Lavanderia hieman harjulkisiin kulkuneuvoihin taitavaa yhtyettä kuultiin mittaakin se, että osaavien
eli linja-autoihin ja ju- vielä 1970-luvullakin. Esko puhallinsoittajien löytäSlow-yhtye toimi 1940 ja -50 luvulla. Siinä soittivat vasemmalta lukien Erkki
niin. Muistikuvia on mm. Lavander muistelee kaihoi- minen nykyään on todella
Lavander, Veikko Sorvisto, Teuvo Sorvisto, Jaakko Sorvisto, Olli Lavander ja Jaakko
Slow-yhtyeen soittomat- sasti orkesterin aktiiviaikoja. vaikeaa. Orkesterit alkoivat
Saari. (Esko Lavanderin arkistosta.)
Suomalaisen tanssiorkesterien kiistaton ikoni ja esikuva
Dallape-yhtye perustettiin vuonna 1925. Yhtye kiersi
ympäri Suomea innostaen ja kehittäen suomalaista
tanssimusiikkikulttuuria. Dallapen tavaramerkit
olivat haitarit ja tyylikäs pukeutuminen valkoisissa
puvuissa. Alkuperäisessä Dallape-yhtyessä soittivat
todelliset musiikin ammattilaiset Martti Jäppilän
johdolla.

Lavanderin veljesyhtyeen aktiiviaikaa olivat 1960 ja -70 luvut. Orkesterin kvartetti
soittaa kuvassa ravintola Vieskassa; vasemmalta lukien veljekset Matti, Pentti, Esko ja
Esa. (Esko Lavanderin arkistosta.)

50 vuotisjuhliaan viettävä Tango-Landola syntyi Rautiossa. Orkesterin alkuperäisessä
kokoonpanossa soittivat vasemmalta lukien Keijo Nivala, Vesa Kinnunen, Esko Puutio,
Tuomo Hämäläinen ja Leo Kinnunen. (Keijo Nivalan arkistosta.)
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tässä suhteessa köyhtyä
1960-luvulla rautalankamusiikin vallatessa kitaroineen
orkesterien musisoinnin.

Tango-Landola
Siirryttäessä 1960-luvulle
alueella orkesterien määrä
alkoi lisääntyä, joka johtui
myös siitä, että tanssien
järjestämiset vapautuivat
ja syntyi runsaasti pieniä
tanssipaikkoja. Yksi ylivieskalaisen tanssiorkesteriperinteen rikastuttaja oli
hanuristi Jouko Hietala, joka
1960-luvun alusta lähtien on
koonnut erilaisia kokoonpanoja viime vuosiin saakka.
Mielenkiintoinen ilmestys
alueen uusien orkesterien joukkoon 1960-luvun
puolivälissä oli rautiolaislähtöinen Tango-Landola,
joka viettää parhaillaan
50-vuotisjuhliaan. Orkesterin perustivat rautiolaiset nuorukaiset Tuomo
Hämäläinen, Leo ja Vesa
Kinnunen, Keijo Nivala
sekä alavieskalainen Esko
Puutio. Kun Tango-Landola
juhlii 50 vuotistaivaltaan
juhlakonsertn merkeissä,
lienee jo kansallisesti merkittävää, että tämä tapahtuu
orkesterin alkuperäisessä
kokoonpanossa.
Tango-Landolan maestro
ja laulusolisti on Leo Kinnunen. Hän muistelee, miten
orkesteri aloitti 50-vuotta
sitten itsetehdyillä vaatimattomilla vahvistimilla,
joiden tehot olivat 20-40
wattia. Tänään nämä tehot
ovat jo satakertaiset. Nuorukaisten innostus voitti
vaatimattomuuden ja niinpä
orkesterista tulikin hyvin
suosittu alueella ja koko
Pohjois-Suomessa soittotilaisuuksien määrä ollessa
useana vuonna 100-200
keikkaa vuodessa.
1960-luvun lopulla ja
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1970-luvulla Ylivieskan
alueella toimi useita tanssiorkestereita ja bändejä,
jotka uudistivat voimakkaasti paikallista tanssimusiikkikulttuuria. Taimo
Löfin orkesteri on näistä
pisimpään toiminut. Pekkaa
Käännän orkesteri Alavieskasta soitti useita vuosia ja
ehkä laajimmin mainetta
saavutti Uolevi Nikander
Group, joka pääsi myös
levyttämään
1990-luvulla Ylivieskan
alueella toimi muutaman
vuoden viihdeorkesteri Solina. Sitä johti Risto Savela.
Solinassa oli yli kaksikymmentä soittajaa useammalta
paikkakunnalta.

Nykyaikaa
Tänään perinteistä Dalape-tyylistä tanssiorkesteriperinnettä ylläpitää
Ylivieskassa Ylivieskan
Mieskuoron oheen syntynyt YMK Band. Siinä
soittavat Esko Lavander,
Risto Savela, Markus Paavilainen,Tapani Vierimaa,
Keijo Nivala ja Arja Löytynoja. Parhaillaan ollaan
myös kokoamassa Jouko
Kantolan johdolla alueellista
”Bigbändiä” ja muutaman
viikon kuluttua näemme,
saadaanko se vireille?
Tanssiorkesteriperinteen on viime viikkoina
nostanut esille erityisesti
kaksi Tango-Landolan 50
vuotisjuhlakonserttia, joista
jälkimmäinen on viikon
kuluttua Akustiikassa.
Edellinen oli keskikesällä
Rautiossa ja molemmat
konsertit ovat yllättäneet
suosiollaan. Voitaneenkin
sanoa, että perinteellisellä
tanssimusiikilla on edelleen
sijaa suomalaisessa ja myös
ylivieskalaisessa musiikkimaailmassa.
Keijo Nivala

YMK Band on syntynyt Ylivieskan Mieskuoron ”kupeessa”. Siinä soittavat vasemmalta Risto Savela, Arja Löytynoja, Esko Lavander, Keijo Nivala, Tapani Vierimaa
ja Markus Paavilainen (kuva Mainostoimisto Trelin,
Jari Lehtikangas.)

Päivän sana
Perjantaina, 22.9.2017
Ps. 165:4-5

Syntimme ovat meille liian raskaat, mutta
sinä annat ne anteeksi.
Autuas se, jonka sinä valitset! Hän saa
tulla luoksesi ja asua pyhäkössäs.

Kirkkotalakoot
Naiskuoro D'amen konsertti su 1.10. klo
15 Suvannon kappelissa, johtaa Tommi
Hekkala, kolehti Kirkkotalakoisiin.
Kirkkomatkalla-kirjaa myytävänä kirkkoherranvirastossa,
Info-kirjakaupassa ja Prisman
Info-pisteessä.

Donkkis Big Night
illat jatkuvat
Suvannolla
Viime keväänä alkoi Suvannon kappelilla alakouluikäisille suunnatut
Donkkis-illat. Illat jatkuvat
syksyllä kerran kuukaudessa
tiistai-iltaisin.
Illoissa lauletaan ja kerrotaan turvallisesta Taivaan
Isästä ja Hänen rakkaudestaan. Toimintarasteilla lapset
saavat tehdä monenlaisia
hauskoja juttuja. Illoissa
on myös iltapala-nyyttärit,

johon lapset voivat tuoda
pientä naposteltavaa.
Syksyn ensimmäinen ilta
on tiistaina 26.9 klo 18-20.
Seuraavat illat ovat: 24.10.,
21.11. ja 5.12.2017.
Tule mukaan katsomaan
ja osallistumaan. Myös vanhemmat ovat tervetulleita.
Illat järjestää Keski-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys.

Syksyn värejä. Lukijan kuva/EK

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Niilo Nestori Mikael Torvinen, Tuomas Miikka Matias Pokela,
Aliisa Eeva Amalia Koski, Lova Madeleine Eliasson
Kuolleet: Heimo Tapani Leppälä 67 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 22.9. klo 12 alkaen Syyspäivän Tasaus-keräys Halpa-Hallin edessä
Suomen Lähetysseuralle; klo 19 Oloilta yläkouluikäisille Rauhanyhdistyksellä.
Su 24.9. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Eeva-Kaisa Laakko, Niko
Salminen, Teija Siirtola, pyhäkoulu, kirkkokahvit, mukana 50 vuotta
sitten rippikoulun käyneet, Radio Pooki; klo 14 Rauhan Sanan seurat
Siltalan seurahuoneella, Ahti Vähäkangas; klo 14.30 Uskonpuhdistuksesta 500 v -tilaisuus Rauhanyhdistyksellä, Pekka Kinnunen, klo 16
Seurat, Pekka Typpö ja klo 19 seurat seurakuntakoti Mariassa, Pekka
Kinnunen.
Ma 25.9. klo 17 Ystävyyden kerho toimitalo Pietarissa; klo 18
Kansainvälinen ilta nuorisotila Vitiksessä, vieraana Medialähetys
Sanansaattajista Arja Savuoja ja Parastoo Poortaheri Kyprokselta.
Ti 26.9. klo 12 Siionin virsien päiväveisuut Marian toimituskappelissa;
klo 13 Kantokylän kyläkerho Kantokylän vanhalla koululla; klo 13.30
Tuomelan kyläkerho Tuomelan kylätalolla; klo 18-20 Donkkis-ilta
alakouluikäisille Suvannon kappelissa, laulua, hartautta ja toimintarasteja, iltapalanyyttärit, myös vanhemmat voivat tulla mukaan, järj.
Keski-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys.
Ke 27.9. klo 7.30 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone
Lydiassa; klo 9.30 Taukotupa Joukahaisen päiväkodilla; klo 11.4513.45 Ekavauvakerho Toimitalo Pietarissa; ke 13.30 Ehtoollishartaus
Sipilässä, Eeva-Kaisa Laakko ja Teija Siirtola; klo 18 Raamattu-ja
yhteyspiiri toimitalo Pietarissa (miehet Laguksessa, naiset Lydiassa);
Klo 18.30 Gospelkuoron harjoitukset Suvannon kappelilla; klo 18.30
Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä, Antti Lauhikari.
To 28.9. klo 17-18 Lapsikuoron harjoitukset Marian rippikoulusalissa;
Klo 18 Kirkkokuoron harjoitukset Suvannon kappelilla; klo 18-19
Nuorisokuoron harjoitukset Marian rippikoulusalissa.
Pe 29.9. klo 19 Nuorten perjantai 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.
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 8.30-10.
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 ilmoittautuneille 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.
Kynkkärinkiläisten kiitosretki ti 10.10 kesän aikana Kynkkäringissä
mukana olleille Kalajoelle Wanhaan Aapiskukkoon. Yhteislähtö toimitalo Pietarin pihasta klo 12. 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 11.45-13.45
Toimitalo Pietarissa.
NUORET
Pe 22.9. klo 18-23 Oloilta Vitiksessä.
La 23.9. klo 20 3 Jamppaa -konsertti Vitiksessä.
To 28.9. klo 14.30-17 Oloilta seiskaluokkalaisille Nuorisotila Vitiksessä. Kaikki 7-luokkalaiset pelailemaan, tekemään läksyjä, tapaamaan
kavereita ja syömään välipalaa; klo 18.30-22 Lautapeli-ilta Vitiksessä
(K-16).
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.
KALAJOEN ROVASTIKUNTA
Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskus Terveystie
11, 84100 Ylivieska, ajanvaraus ma-to 12-13.
Händelin Messias-oratorio ma 2.10. klo 19 Haapajärven Kristuksen
kirkastumisen kirkossa, hiippakunnan projektikuoro ja Oulunsalo
Ensemble, solisteina Pia-Karin Helsing (sopraano), Virpi Räisänen
(mezzosopraano), Niall Chorell (tenori) ja Jaakko Kortekangas (baritoni), kapellimestarina Raimo Paaso. Konsertti on Oulun hiippakunnan järjestämä reformaation merkkivuoden juhlakonsertti Kalajoen
rovastikunnassa, vpaa pääsy, ohjelma 20 e.
Kalajoen rovastikunnan matka Petroskoin ystävyysseurakuntaan
kaikenikäisille 8.-11.12.2017. Ohjelmassa mm. tutustumista Petroskoihin ja seurakuntaan, vierailu jossakin diakoniakohteessa, kauneimmat joululaulut ja osallistuminen jumalanpalveluksiin. Mahdollisuus
hotelli- tai perhemajoitukseen. Alle 12 v huoltaja mukaan. 12-14-v
majoittuvat ensisijaisesti kirkolla yhdessä ohjaajien kanssa. Ilmoittautuminen 13.10 mennessä Tanjalle. Lisätietoja hintoineen matkanjohtaja Tanja Vähäoja tanja.vahaoja@evl.fi /044-7229007. Matkainfo 13.11
klo 18 Kalajoella kaikille lähtijöille. Lauluharjoitukset 28.11 ja 4.12 klo
18 (paikat ilmoitetaan infossa).

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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Tesla - sähköinen
ajonautinto
Viime viikonloppuna oli mahdollisuus päästä koeajamaan sähköauto Teslaa Kalajoen EventParkissa.
Tällaista tilaisuutta ei usein näillä leveysasteilla ole
vielä ollut, joten halukkaita ajajia riitti ja varauskirjat
täyttyivät jo heti tilaisuuden alkupuolella. Pääsin
koeajamaan tätä hypetettyä sähköautoa.
Kalajoelle oli tuotu kaksi
Teslan malleista koeajoja
varten. Tesla S, joka on
sedan ja Tesla X, joka on
katumaasturityyppinen.
Ulkoiselta olemukseltaan
molemmat ovat mielestäni
sulavia ja hivelevät ainakin
omaa silmääni. En ole koskaan aiemmin ajanut sähköautoa, joten kokemuksena
tämä oli aivan uusi. Olen
kuitenkin ajanut automaattivaihteisia autoja paljonkin,
joten onneksi se ei tuonut
tähän lisäjännitystä. Täytyy
kuitenkin myöntää että jalkani olivat hieman hyytelöä
ennen koeajoa. Ennen lähtöä
pääsin tutustumaan ulkoisiin
ominaisuuksin, joista eräs
silmiinpistävin ja näyttävin
on X-mallin ”siipi-ovet”.
Voisi ajatella, että kun ovet
aukeavat parkkipaikalla, ne
vaativat laajan tilan auetakseen. Mutta nämä ”älyovet”
tunnistavat mikäli lähellä on
kiinteää materiaalia ja pystyvät avautumaan käyttäen
vain noin 30 senttimetrin
verran leveyttä auton omaan
kylkeen nähden. Mikäli auton vieressä seisoo ihminen,
ovi vain hieman hipaisee, ja
sen jälkeen muuttaa kulkusuuntaansa, eikä näin ollen

pukkaa ihmistä kumoon.
Muutoinkin kaikki tekniikka on hyvin loppuunvietyä
ja antaa luksuksen tunteen.

Tärinää jaloissa
Istuttuani kuskin paikalle,
huomioni kiinnittyi ensimmäisenä etupaneelin
suureen kosketusnäyttöön.
Ruutua painamalla pystyy
avaamaan ovet, konepellin
ja takaluukun, puhumattakaan niistä muista lukuisista
ominaisuuksista mitä sillä
hallitaan. Moottorinkin
voi jopa käynnistää helposti näytön kautta, mikäli
avain on haltijan taskussa.
Mutta koska moottorista
ei juurikaan kuulu ääntä,voikohan se jäädä käymään
huomaamatta, ainakaan
minä en sateenropinassa
kuullut moottorin, saatikka
kännyköiden ääniä. Penkin
säätämisen jälkeen olikin
aika päästä liikkeelle. Jo
aikaisemmin automaateilla
ajamiskokemuksen myötä
tiedän miten vaihteisto
toimii, mutta tämä oli
ensimmäinen kerta kun
pääsen koeajamaan tätä
monien ihmisten unelmaa.
Helppojen säätöjen jälkeen

Teslan S-malli puhuttelee virtavivaisuudellaan.

Tesla X:n kaikku luukut aukuvat näyttävästi.
vain ohjausviiksestä kiinni, automaattivaihteiston
vaihde päälle ja menoksi. Ja
kuinka se ajamisen keveyden
huomaa välittömästi ensi
sekunneilta. Ja se ketteryys
rattia kääntäessa, sekä jokin
sulavalinjaisuus käännöksissä on mykistävää.

Kaikki hyvin
Ratti on keveä pyörittää ja
kuinka on hämmästyttävää kuinka ketterästi tämä
isohko X-malli kääntyy
pienelläkin säteellä. Heti
ensimmäisestä hetkestä

huomaa kuinka ajajaystävällinen tämä auto on. Ja
ajotuntuman saa todella
nopeasti, toki minulla on
automaateista kokemusta,
niin ei tarvinnut miettiä
vasemman jalan käyttämättömyyttä. Heti porteista
ulos ja kaasu pohjaan. Ja
sitähän ei tarvi paljoa painaa
ja pystyy heti tuntemaan
voiman jylläävän ja vauhtyy silmissä. Tulee väkisin
mieleen lentokone, tosin
siivet puuttuvat. Toki olen
noviisi todella nopeiden
autojen suhteen, mutta en
nyt aivan ummikkokaan.

Kapean ja valitettavasti lyhyen kiihdytyssuoran
jälkeen on tietenkin vuorossa jarrutus, ettei päädy
mutkassa pöpelikköön.
Tässäkin suhteessa auto on
ihan erilainen, sen energia
jollain tavalla jarruttaa itse
itseään ja vakauttaa samalla
autoa. Ja pakkohan sen
onkin, sillä tällähän pääse
koviin nopeuslukemiin jo
lyhyellä pätkällä, sillä onhan
kiihtyvyys nollasta sataan
X-mallilla parhaimmillaan
3,1 sekuntia. Niin, ja sitten
peruuttaminen, sehän vasta
helppoa on. Sen koelaudan

kosketusnäytöltä näkee livekuvana, mihin kulkusuuntaan on menossa ja
onko jotain esteitä tiellä tai
muuta huomioitavaa. Ei siis
kuikuiluja taustapeileihin,
tosin haluasin testata miten
tämä toimii ruuhkaisella
parkkipaikalla. Ongelmaksi
saattaa muodostua kuitenkin se, että jos joku on
koko elämänsä ajanut vain
tämän kaltaisella autolla ja
hänet laitettaisiin normaalin
henkilöauton rattiin, niin
miten siinä käy...

Kojelaudan taustalla olevat näytöt ovat täysin digitaalisia, ja keskikonsossa on kosketuksella ohjattava hallinpanneli ko koko autoon
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100 Unelmaa Ylivieska
Osallistu ja va
ik

uta!

Konepellin alla on tilaa, vaikkapa golfbagille.

Aloitimme "100 Unelmaa
Ylivieska" -kampanjan elokuun lopussa eli noin kolme
viikkoa sitten.
Perustimme silloin myös
www.facebook.com/100UnelmaaYlivieska -sivun,
jossa kerromme toteutuneista unelmista, mukana
olevista auttajista sekä sponsoreista. Tykkääjiä sivulla
on jo huikeat 433! Olette
todella ottaneet tärkeän
asian omaksenne, josta suuri
kiitos. Facebookissa sekä
paikallislehdissä pyrimme
myös tiedottamaan niistä
tarpeista, mitä juuri tällä
hetkellä on tullut esiin.
Esimerkiksi tietynlaista
sponsoriapua, avustajia johonkin tapahtumaan sekä
myös – niitä unelmia!
Perustimme samaan aikaan myös internet-sivun,
josta löytyvät ilmoittautumisohjeet sekä -kaavakkeet
www.ylivieska.fi/100unelmaa. Siellä voi ilmoittaa

unelmasta sekä ilmoittautua
myös avustajaksi tai sponsoriksi. Myös paperilomakkeita ilmoittautumista
varten on ja niitä voi tulostaa
itse tai hakea kirjastosta
tai Tuokiotuvalta (Lukkarinkatu 1). Otamme aina
ilmoittautuneisiin suoraan
yhteyttä ja sovimme jatkosta,
joten muistathan laittaa
yhteystietosi mukaan.
Kampanja on löydetty
hyvin ja unelmia on ilmoitettu ja/tai toteutettu
jo yli 20. Mukana niissä
on kuitenkin ollut kaikenkaikkiaan jo lähes 40
ikäihmistä, sillä muutamia
ryhmätapahtumiakin on
toteutettu ja ne laskemme
aina yhdeksi unelmaksi
(päivätanssit, kiertoajelu).
Olemme niin kiitollisia,
että te ylivieskalaiset olette
ottaneet kampanjan omaksi
sydämen asiaksenne. Yhdessä saamme paljon aikaan
– Kiitos että olette mukana.

Ajankohtaista
Juuri nyt haetaan yksittäisten ikäihmisten unelmia –
juttelethan siis äitisi, isäsi,
tätisi, setäsi, mummosi,
pappasi, naapurisi, ystäväsi,
tuttusi tai vaikka oman
yhdistyksesi väen kanssa.
Kuuntele ja keskustele –
mikä olisikaan se, mikä
tekisi juuri hänet iloiseksi
juuri nyt ja tuottaisi hänelle hyvää oloa ja mieltä.
Sopikaa asiasta yhdessä ja
ilmoittautukaa mukaan!
Haemme myös sponsoreita, jotka tarjoavat oman
yrityksen palveluita, tuotteita, aikaa tai rahaa. Sponsorina voi siis osallistua
myös siten, että oma yritys/
yhteisö osallistuu kampanjaan pienellä rahasummalla
ja kustantaa esimerkiksi
toisen yrityksen toteuttaman
unelman – esimerkkinä

vaikkapa metallifirma joka
”ostaa” kuljetuksen konserttiin. Tai vaikka jalkahoidon.
Myös yksityishenkilöt voivat ilmoittautua tukemaan
projektia haluamallaan
summalla. Emme kerää
rahaa tilille, vaan lahjoitukset kohdennetaan aina
suoraan valitun unelman
toteutukseen.
Vanhustenviikkokin jo
lähestyy – se on lokakuun
ensimmäinen viikko. Myös
silloin on monta mahdollisuutta tehdä hyvää.
Hyvää syyskuun loppua
kaikille toivottaa
100 Unelmaa
Ylivieska -tiimi
”Toisen kuunteleminen on
erityisen tärkeää silloin, kun
mitään ei kuulu.”
Pastori Paula Saini

Arvostusta
ikäihmisille

Jarno Laitinen ja Jukka-Pekka Kivioja kävivät myös
koeajamassa Tesla X –mallia. Maireasta hymystä jo voi
päätellä että kokemus oli mieluisa. ”Auto tuntuu heti
omalta ja siihen pystyy tottumaan helposti kaikin puolin”.
”Heti tuntee, että tällä ajaminen ei ole samanlaista junnaamista kuin polttomoottorikäyttöisillä autoilla, tähän
on helppo ihastua

Minulta pyydettiin ajatusta alueella ikäihmisiä löydy
miksi halusin lähteä mukaan ja idean kuultuani minulle
"100 unelmaa" -unelman oli heti selvää, että halusin
ilmoittamiseen ja toteut- ilmoittaa mukaan tärkeäksi
tamiseen.
tulleen naapurin mummon,
Minusta koko idea on jonka elämäntyytyväisyyttä
ihan
mahtava erityisesti tänä ja asennetta ei voi kuin ihailKulkee kuin höyhen,
Suomi100
-juhlavuotena. la ja ihmetellä. Uskon, että
kunnolla kiihdytettäessäkin
Ikäihmiset ovat ansainneet asenteella, tyytyväisyydellä ja
auton liikkuminen on sulavaa
huomioimista ja kaikilla hyvällä huumorintajulla on
meillä, niin nuoremmilla iso merkitys hänen pitkään
kuin vanhemmilla, on hyvä ikäänsä.
olla unelmia oman elämän
Ilo on ihan yhtälailla
paljon, Tesla on hyvä vaihSitä saa mitä
suhteen.
Aitoa
kohtaamista
minun
puolellani, kun saan
toehto
mikäli
budjetti
salli.
tilaa
saisi olla enemmän ihmisten olla mukana tässä unelman
Vääjäämättä näyttää siltä,
välillä ikään katsomatta.
toteuttamisessa ja toivon,
Auto on kuin pieni viih- että sähköautot ovat tuleAiemmin
työssäni
olen
että tästä jäisi ainakin jollain
vaisuus,
tavalla
tai
toisella.
Ilmoitin 100 unelmaa - asia ollut toisin kuin nyt.
dekeskus ja se osaltaan
kohdannut
vanhuksia,
tapaa pysyvä malli YliSaa
nähdä
mitä
sen
jälkeen.
tiimille erittäin helposti Enpä ole osannut todeksi
tekee siitä äärimmäisen
aina
olen
arvostanut
heivieskaan - me haluamme
Tässä on vain pinta- toteutettavasta unelmasta, ajatella, että täällä Ylivieskiinnostavan. Varsinkin
tässä seitsemänpaikkaisessa, raapaisu tämän sähköisen jonka toteutumisen merkitys kan keskustassa vesikin dän elämänkokemustaan välittää! Iso kiitos myös
joka on kuin olohuone, jossa unelman ominaisuuksista, ja tärkeys on monisäikeinen. on pitänyt joskus kantaa ja viisauttaan sekä ihaillut teille hankkeen vetäjille,
tyytyväisyyttä tavalliseen teette työtä isolla sydämellä.
Minä ja lapseni sekä matkan päästä.
ulkopuoliset äänet eivät hä- laajemmalla testaamisella
Meillä kaikilla on unel- arkiseen elämään. Ihan läritse ja viihtyvyys on taattu ulottovuuksia löytyy varmas- koiramme olemme satunSatu
ti
paljon.
Tähän
suuntaan
naisesti vierailleet erään mia. Osa toteutuu itsestään, hipiiristäni ei Ylivieskan
(varsinkin hyvässä seurassa).
tulevaisuus
on
menossa,
pariskunnan luona. Välillä osaan tarvitsemme apua tai
Täytyy myöntää, että tällaien
kyllä
valita.
Se
voima
juttutuokioita on ollut ti- ainakin alkuuntyöntävää
seen autoon olisi helppoa
pyytää kuskia, myös minä yhdistettynä älykkyseen tek- heästi ja sitten on voinut voimaa. Osa unelmista pysyy
suostuisin. Tässä varmaankin niikkaan on häkellyttävää, mennä tovi ennen kuin haaveena mutta niistäkin
Lokakuun ensimmäinen viikko
voi saada pienen siivun.
on autoilun tulevaisuus ja ei ihme että kiinnostusta olemme taas tavanneet.
riittää.
Fakta
on
kuitenkin,
1.–8.10.2017.
Vanhat ajat, historia, on On kunnia olla mukana
hyvä niin. Auton hankinnassa on kuitenkin niin että mikään ei ole ilmaista. ollut monien juttutuokioi- toteuttamassa yhtä unelmaa.
Vanhusten päivä 1.10.2017.
den puheenaiheena. Silloin
monta puolta punnittavana,
Elina Kytökorpi kun he ovat eläneet hektistä
Kirsi
mutta nyt varsinkin heille
– Muista läheisiäsi –
lapsiperheaikaa, on moni
joille ekologisuus merkitsee

Juttutuokioita

Vanhusten viikko
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Putkisto ja KaBow
Kesäkisan kärkeä

KaBow-joukkue vas ylh. Ere Kalaoja, Ville Seppänen,
Ville Koutonen, valmentaja Juha Lehtikangas sylissään
tyttärensä Lotta Lehtikangas. Alarivissä Miro Saari,
Sirpa Soukka ja Jani Soukka. Kuva Jouko Kalaoja.

Kari Putkisto vei Kalajoen
Kesäkilpailun voiton jo 3.
kerran peräkkäin. KaBow:n
nuoret valloittivat lähes
kaikki muut loppufinaalipaikat. KaBow:n nuoret:
Ere Kalaoja, Miro Saari, Ville Koutonen, Ville
Seppänen ja Jani Soukka
pelasivat loppufinaalissa
vajaasta kahdesta sadasta
suorituksesta parhaimpina
pelaajina.
Kilpailujen taso oli erittäin kova, koska No Tap 9
kolmesatasia nähtiin niin
runsaasti, että loppufinaalia seuraamaan tulleella
runsaalla yleisöllä oli vaikeuksia ehtiä nähdä kaikki
300-suoritukset. Yhtä aikaa
1-2 radalla heitettiin kaksi
300- tuloksen kun Jani
Soukka ja Ville Seppänen
heittivät molemmat sen.
Kalajoen keilahallilla
koko kesän ajan pelattu
kilpailu oli nuorille Suomen

Ruokamestarintestatut herkut

Palkitut Tiia Putkisto, Ville Koutonen, Jani Soukka, Kari Putkisto, Ville Seppänen ja
Tuomo Impola. Kuva Jouko Kalaoja.
Keilailuliiton Tulevaisuuden
Toivot-ryhmään valituille
Miro Saarelle ja Jani Soukalle erittäin mielekäs kilpailu,
koska näin he pääsivät koko

kesän ajan mittelemään
maakuntien kesäkeilaajien
kanssa. Tulevana lauantaina
Pohjanmaan oma Junnukiertue alkaa Seinäjoen

keilahallilla, jonne toivotetaan kaikki alueen nuoret
keilaajat tervetulleiksi.

Ruokamestari, kokki Jouni Pahkala

Lohta paholaisen hillolla

Aasialaiset räiskäleet

N

J

orjanlohesta ja kirjolohesta on
tullut suosittuja raaka-aineita
ruokapöytäämme. Saatavuus
ja hinta suosivat kuluttajaa ja kukkaroa verrattuna esim. harmaalohen tai
Perämeren lohen saantiin. Hintakin
on villilohella hieman korkeampi ja

AINEKSET (4-5 annosta)
1 kg
250 g
2-3 dl
1-2 rkl

lohifilettä
halloumjuustoa
paholaisen hilloa
sitruunaista mausteseosta
suolaa maun mukaan (2-3 tl)

VALMISTUS

Ota lohifile huoneenlämpöön 30 minuuttia
ennen paistamista. Leikkaa lohifileeseen
ristikko (ruudukko) siten, että nahka
ei rikkoonnu. Laita lohifile vuokaan ja
mausta suolalla sekä sitruunaisella mausteseoksella. Laita maustetta ja suolaa myös
ristikon viiltoihin, jotta kala suolaantuu
myös sisältä. Levitä paholaisen hillo
kalan pinnalle ja myös ristikkoviiltoihin.
Ripottele halloum-juustoraastetta myös
viiltoihin sekä kalan pinnalle.

pyyntiajat ja määräkiintiöt vaikuttavat
villilohen tarjontaan.
Tässä lohiohjeessa maistuu makeanpirteä
Paholaisen hillo, joka sopii mainiosti myös
muihin tuttuihin ruokiin, esimerkiksi
makaronilaatikkoon.

Sirpa Soukka

älkiruoaksi valmistuvat Aasialaiset LETTUTAIKINAAN
räiskäleet, joihin banaani ja kookos (n. 8 kpl)
antavat luontaista makua sekä
makeutta ilman lisättyä sokeria.
2 dl
riisijauhoja
1 dl
vehnäjauhoja
1 dl
kookoshiutaleita
1 1/2 dl kookosmaitoa
2 1/2 dl kevytmaitoa
VALMISTUS
2 kpl
kananmunia
2-3 tl
suolaa
Valmista lettutaikina sekoittamalla kaikki
ainekset yhteen. Kuumenna pieni määrä Lisäksi
voita pannulla. Kaada pannulle ohut 2 kypsää banaania
kerros taikinaa ja lisää puolelle letulle voita paistamiseen
ohuiksi leikattuja banaaniviipaleita. Kun
taikina jähmettyy käännä toinen puoli
banaaniviipaleiden päälle. Käännä vielä
taitettu lettu ja paista hetken pinnat
kauniin ruskeiksi. Paista loput taikinasta
samalla tavalla.

Laita lohi 150 asteiseen uuniin ja kypsennä kunnes kalan lämpötila on sisältä
noin 47-50 astetta ja kunnes juusto on
ruskistunut (35-45 min.) Mikäli kalan Mikäli kaipaat lettuihin lisää makeutta,
lämpötila nousee paljon yli 50 asteen, siitä ripottele päälle hieman sokeria.
tulee liian kypsää ja mehukkuus puuttuu,
paistomittarin käyttö on suositeltavaa.
Tarjoile esimerkiksi omena-puolukkahillon
(sekä kermavaahdon) kera.
Tarjoa esimerkiksi raikkaan salaatin sekä
keitettyjen ja kurkumalla maustettujen
ohrasuurimoiden kera.
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Apteekkarin kynästä

Menokalenteri
Perjantaina 22.9.

Fröbelin Palikat 30-v juhlakonsertti klo 18 Akustiikassa,
Koulukatu 2B.
Satutunti klo 18.15-19 kirjastolla, Kyöstintie 4.
Aamu-uinti klo 6.30-8.30 uimahallissa, Närhitie 2.
Pesäpallojaoston päättäjäiset klo 17.30 Rannan koululla, Pubi-bingo klo 21 Ravintola Jokerissa, Asemakatu 2.
Lampintie 23.
Keskiviikkona 27.9.
Hohtokeilailu klo 18-21, liikuntakeskus, Närhitie 2.
Vuosisadan suomalainen -stand up -show klo 19 AkusAamu-uinti klo 6.30-8.30 uimahallissa, Närhitie 2.
tiikassa, Koulukatu 2B.
Jocke Kantola & Janne Nietula klo 19 J3 CafeBar, Virin bingo klo 18 Alavieskan Virillä, Pääskyntie 1.
Docventures leffakerho klo 19 Sputnikissa, Virastokatu 6.
Juurikoskenkatu 8.
Kansanmusiikkiyhtye Bordunan levynjulkkarikeikka Darts-kisa klo 19, Ravintola 10kerho, Asemakatu 10.
Kymppivisa klo 20.30-23.30, Ravintola 10kerho, Aseklo 20 Vanahassa Navetassa, Huhmarintie 10.
makatu 10.

Lauantaina 23.9.

Torstaina 28.9.

Akustiikka-Kino, Koulukatu 2B: Lego Ninjago klo
12, Ikitie klo 14.
Koko perheen Villi länsi -tapahtuma klo 15-18 Pikkumetsän ratsutilalla, Rääkyläntie 66.
Hohtokeilailu klo 16-18, liikuntakeskus, Närhitie 2.
Special Night With Lenni-Kalle Taipale / Barata (Bra)
/ Hirvonen klo 19 Akustiikassa, Koulukatu 2B.
Jocke Kantola & Janne Nietula klo 19 J3 CafeBar,
Juurikoskenkatu 8.

Aamujumppa klo 8.30-9 Prisman Ravintolamaailmassa.
Uimahallilla, Närhitie 2: klo 14.30-15 vesitreeni / klo
15.30-16 vesijumppa / klo 16-16.30 vesitreeni / klo
16.30-17 vesijumppa. Ilmoittaudu puh.044-4294 472
tai 044-4294 492.
Vuorovaikutustaidoilla kohti vaikuttavuutta klo 17-20.
Paikka ei vielä tiedossa, järj. My Way -hanke. Lisätietoja
hankkeen Facebook-sivulta.
Kehonhuolto klo 17.15-18 Liikuntakeskuksen squashkopissa, Närhitie 2. Ilmoittaudu puh.044-4294 472 tai
Sunnuntaina 24.9.
044-4294 492.
Saunajooga klo 18-18.30 / 19-19.30 / 20-20.45 uimahallin
Perhekeilailu klo 13-17, liikuntakeskus, Närhitie 2.
Suomi 100 -juhlavuoden konsertti klo 15 Akustiikassa, takkahuoneella, Närhitie 2. Ilmoittaudu puh.044-4294
472 tai 044-4294 492.
Koulukatu 2B.
Ukrainalainen kansantanssiyhtye Volyn klo 18 Akustiikassa, Koulukatu 2B.
Maanantaina 25.9.

Näyttelyt

Kiipeilyiltapäivä klo 14.30-16 liikuntakeskuksen tennishalli, Närhitie 2.
Polut ja laavut tutuksi: Ritamäki, Harjun metsätie 825 Ympyrätaidetta, Terho Tammelan piirroksia pääkirjastossa 18.-30.9.
klo 17.
Perhekahvila klo 17.30-19 Joukahaisen päiväkodissa,
Pakolankatu 23.
Darts-kisa klo 19, Ravintola 10kerho, Asemakatu 10.

Tiistaina 26.9.
Asiakkuudenhallinta pienyrityksessä -työpaja klo 17.3020.30 Akustiikassa, Koulukatu 2B.

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!

KUORSAUS JA
UNIAPNEA

Mikä aiheuttaa kuorsauksen? Varsinainen kuorsausääni syntyy, kun ilman kulku ylähengitysteissä on
ahtautunut ja hengitysilma saa pehmeän suulaen
värähtelemään. Nenän ja nielun rakenteelliset tekijät
vaikuttavat kuorsaukseen. Useimmat meistä ovat
huomanneet, että tukkoinen nenä aiheuttaa kuorsausta
tai pahentaa sitä. Nenän tukkoisuutta hoitamalla
voidaan vähentää kuorsausta. Tukkoisuus voi johtua
esimerkiksi allergiasta, nenän kuivumisesta tai tupakoinnista. Allergiaa voi hoitaa allergialääkkeillä ja
kuivaa nenää voi hoitaa kostuttavilla nenäsuihkeilla.
Ylipaino pahentaa kuorsausta, joten ylipainoa vähentämällä voi vähentää myös kuorsausta. Alkoholin
käyttö pahentaa kuorsausta.
Apteekin valikoimasta löytyy tuotteita kuorsauksen
vähentämiseen, ja niitä kannattaa kokeilla. Kyse on
suihkeista ja vastaavista, joiden vaikutus perustuu
useimmiten pehmytkudoksien kiinteyttämiseen ja
kosteuttamiseen. Nenälaastarin vaikutus perustuu
sierainten laajentamiseen. Kuorsausta voidaan hoitaa
myös suuhun yöksi asetettavalla kuorsauskiskolla,
joka työntää alaleukaa eteenpäin ja avaa ahtaita
hengitysteitä. Säädettävän kuorsauskiskon voi ostaa
apteekista. Kuorsauskisko voi olla myös hammaslääkärin yksilöllisesti suunnittelema.
Kuorsaus sellaisenaan ei ole sairaus eikä siis nukkujalle
haitaksi – vaikka ehkä onkin nukkujan kumppanille
meluhaitaksi! Noin 10% kuorsaajista kuitenkin
kärsii unensa aikaisista hengityskatkoksista, ja nämä
katkokset voivat olla haitallisia ja hoitoa vaativia.
Tässä on kyseessä sairaus nimeltä uniapnea. Jos
kuorsauksen lomassa huomataan hengityskatkoksia
(niiden pituus voi olla muutamasta sekunnista jopa
minuuttiin) ja varsinkin, jos kuorsaaja on päiväaikaan usein poikkeuksellisen väsynyt ja mahdollisesti
nukahtelee, on syytä hakeutua lääkärin tutkimuksiin.
Jos lääkäri epäilee uniapneaa, epäily varmistetaan ns.
unirekisteröinnillä jossa saadaan tieto, mitä elimistössä
unen aikana tapahtuu.
Uniapnean tavallisin hoito on unenaikainen ylipainehengitys, josta käytetään nimitystä CPAP-hoito.
Hoidon tarve on useimmiten jatkuvaa. Hoito annetaan laitteella, joka annetaan potilaalle lainaksi.
Hoito vaatii totuttelua, mutta se kannattaa koska
on todettu, että uniapnea altistaa muille sairauksille,
erityisesti sydän- ja verisuonisairauksille, mutta myös
esim. aikuisiän diabetekselle.
Uniapneaa sairastaa Suomessa yli 300 000 henkeä,
joista useimmat ovat keski-ikäisiä ylipainoisia miehiä.
Toki sairautta voi esiintyä kaikenikäisillä miehillä ja
naisilla, jopa lapsilla.
Jokaisella kuorsaajalla ei siis ole uniapnea, mutta
jokainen uniapneaa poteva kuorsaa. Siksi kuorsausta
on hyvä kuulostella, riittääkö apteekin apu vai onko
mentävä lääkäriin.
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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Kirjaston vinkit

Kulttuuri

”Ajanhallinta on illuusio”
kehittämiin menetelmiin,
joiden avulla asiat, jotka
estävät meitä elämästä toiRadiojuontaja, kolumnisti, juuri itselle ovat tärkeitä veidemme mukaista elämää,
ratkaisukeskeinen valmen- ja merkityksellisiä, minkä ovat voitettavissa.
Teoksessa tuodaan hyvin
taja – monista yhteyksistä jälkeen on helpompi kestuttu mediapersoona Anna kittyä olennaiseen ja karsia esiin se, miten arkea helpotPerho kirjoittaa uusimmassa turhat. Helpommin sanottu tamaan tarkoitettu teknoloteoksessaan monia mei- kuin tehty, tietää jokainen, gia onkin orjuuttanut meitä koskettavasta aiheesta: joka on päättänyt muuttaa dät. Perho vertaa hississä tai
kiireestä. Emme voi hallita elintapojaan mutta sortunut bussipysäkillä älypuhelimen
aikaa, mutta voimme tehdä viikon tai kuukauden päästä puoleen taipuneita ihmisiä
valintoja, jotka pohjautuvat tv:n ääressä löhöilyyn. Taus- nokkivaan kanalaumaan.
arvoihimme. ”Arvot ovat talla vaikuttavat aiemmat Kuormitamme aivojamme
tekoja, eivät ajatuksia tai käyttäytymismallit, pelot ja niin töissä kuin kotona turtunteita”, toteaa Perho. Ensin ajatukset. Perho viittaa psy- halla informaatiolla, mikä
on selvitettävä, mitkä asiat koterapeutti Russ Harrisin lisää stressiä ja uupumusta.

Anna Perho: Antisäätäjä:
fiksun ajankäyttäjän opas. Otava, 2017. 218 s.

Tässä muutama poiminta ohjeista, joiden avulla
tekniikan saa pudotettua
isännän paikalta palvelijaksi. Toimistotyötä tekevillä sähköposti keskeyttää
työnteon vähän väliä, ja sen
sijaan että keskittyisimme
käsillä olevaan tehtävään,
annamme viestien pilkkoa
aikamme. Yksi vaihtoehto
on sulkea sähköposti ja
käydä katsomassa viestit
vain 2–3 kertaa päivässä. Jos
tämä tuntuu mahdottomalta, niin ainakin kannattaa
poistaa viestien saapumisesta

ilmoittavat merkkiäänet ja
ponnahdusikkunat. Mieleen
juolahtavat tärkeät asiat on
näppärä kirjata älypuhelimen muistiosovellukseen
sen sijaan että kirjoittelee
niitä paperilappusille, joita
sitten joutuu etsiskelemään.
Kannen lupausta ”luet-

tuasi tämän kirjan sinulla
ei ole enää koskaan kiire”
ei ehkä kannata ottaa ihan
tosissaan, mutta kirjasta voi
bongata koko joukon hyviä
vinkkejä siihen, miten saada
arjen kaaos niin töissä kuin
kotona hallintaan.
Marita Hietasaari

Järjestötoiminta

Viikko-Tori

Tällä palstalla yhdistykset voivat ilmoittaa toiminnastaan, kokouksistaan ja maksuttomista tapahtumistaan
edullisesti (max. 500 merkkiä) hintaan 20 €/kerta tai 120 €/vuosi (sis. alv.). Lähetä ilmoituksesi osoitteeseen
ilmoitukset@vieskanviikko.fi

— Ilmoita ilmaiseksi —

Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa

Lukkarinkatu 1. www.facebook.com/tuokiotupa
puh 044 987 2896 / 044 987 2895.
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 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
HUOM! Tänään myös viimeinen ilmoittautumispäivä
virkistysmatkalle Runniin. Matka 25. - 27.10. Lisätiedot
tuvalla. Ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.
Ti 26.9. klo 10 Tuolijumppaa tuvalla.
klo 13 Käsityöpiiri kokoontuu
klo 14 Keskustelutuokio. Aiheena: kiusaaminen. Vetäjänä:
Maire-Liisa Salmela. Tervetuloa mukaan! Keskustelutuokio aina kerran kuukaudessa. Tänään sovitaan yhdessä
ensi kerran aihe.
Ke 27.9. klo 13 Laulamme yhdessä säestyksen kera.
klo 18 Miesten ilta, keskustelutuokio – uudet osallistujat
tervetuloa!
To 28.9. klo 8-10 Kuntosalivuoromme Kotikartanossa.
klo 16 Kirjoittajapiiri kokoontuu.
Pe 29.9. klo 13 Levyraati – kuunnellaan osallistujien
omia toiveita
Su 1.10. VANHUSTENVIIKKO ALKAA, teemana
2017: "Ikäpolvet yhdessä!"
klo 12 Sunnuntain ratoksi pelaamme Skippoa tai muita
pelejä.
klo 13 Kanteleduo Alpo ja Riikka (Alpo Suonvieri ja
Riikka Yli-Kotila) esiintyy. Kanteleduon ensimmäisen
levyn julkaisukonsertti on Tuokiotuvalla. Tervetuloa
kuuntelemaan!
Ma 2.10. klo 10 Vanhustenviikon juhlalenkki, lähtö

tuvalta klo 10
Tänään porukkalenkillä mukana sekä rollaattori- että
pyörätuoliryhmät ja kaikenikäiset kävelijät. Yhteistyössä:
liikuntatoimi, nuorisovaltuusto, tk:n hoivaosasto ja MLL
Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mm. perhekahvila,
tukioppilaat). Lenkin jälkeen mehu- ja kahvitarjoilu
Tuokiotuvan tallituvassa. Lämpimästi tervetuloa liikkumaan yhdessä!
Lämpimästi tervetuloa tuokiotuvalle!

Vähäkangas-Pylväs kyläyhdistys

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

Myydään

Fiat Stilo Farmari vm 03
1,8 ajettu 175t kaikilla liVähäkangas-hölkkä 8.10.2017
sävarusteilla, remmi vaihOsallistumismaksut: Aikuiset 20€, juniorit 15€ ja perhe- dettu, huoltokirja, tilava,
maksu ulkoilusarjassa 20€ (ei ajanottoa). Ilmoittautumisia 2 renk, koukku, vaihdossa
otetaan vastaan kisapaikalla klo.10.30 alkaen, varaa kä- vois tarjota pieni vene tai
teistä mukaan. Paikalla kioski, makkaraa, kahvia, mehua, skootteri parhaiten tavoittaa
musikkia ja hyvää tunnelmaa. Reitti on vanha perinteinen
puhelimitse 0400 822 157.
kierros. Parannetulla reitillä on pituutta 6,2 km, 7/9 v.
1 km, 11/13 v. 2 km. Sarjojen kolme parasta palkitaan
Vähän käytetyt Gislasekä pienimmissä juniorisarjoissa kaikki.
ved 175/70 R13 talviReittiennätysten rikkomisesta on huomattava rahabonus, renkaat edullisesti. Puh.
sekä naisten että miesten sarjassa. Osallistujien kesken 050 343 2254
arvotaan isompia tuotepalkintoja.
Lähtölaukaus klo 12.00.

Ostetaan

Asuntovaunu vm. 87-99
Tapahtumapaikan osoite on Vähäkankaantie 624 Ylivieska. tarjoa edullista talven alta
pois puh. 040 812 1371.
Tervetuloa!

Ylivieskan Latu
Polut ja laavut tutuksi, Ritamäki. Maanantaina 25.9. klo
17 vuorossa Ritamäen kota, Kantokylällä . Yhteislähtö
klo 16.30 liikuntakeskukselta tai suoraan paikanpäälle
Harjun metsätie 825.

Ylivieskan Martat ry
Ma 2.10. klo 18.00 Menemme Muotitalo Lehtiselle
tutustumaan syksyn muotiin.
Talkoosukat sekä myös Lastensairaalalle kudotut peitot
tuodaan marraskuun Martta-iltaan.

Halutaan vuokrata
Halutaan vuokrata kaksio
Ylivieskasta, vuokra max.
460 e. Lemmikit sallittuja. Yhteydenotot puh:
040 507 0601.

Vuokralle tarjotaan
Vuokrataan siisti saunallinen
29m2 KT-yksiö (1h+kk+wc/
ph+s+lasitettu parveke)
Ylivieskan keskustasta, Riihikatu 3. Vuokra 450e/kk
+ sähkö ja vesi kulutuksen
mukaan. Vuokravakuus 1
kk. Ei lemmikkejä. Luottotiedot tarkistetaan. Puh.
0400 770 103.

Ylivieskan seudun kansalaisopiston
oppilaskunta
Teatteriretki Kokkolaan näytökseen "Linnan juhlat"
la 14.10.2017 klo 14. Sitovat ilmoittautumiset 1.10.2017
mennessä Marleena takanenmarleena@gmail.com tai
Armi puh. 040 847 8071 tai pipopaa1@outlook.com.
Lähtö reissuun klo 10:30 Sievin S-Marketista, klo 10:55
Ylivieskan matkahuollosta ja klo 11:20 Alavieskan
matkahuollosta.
Lippu+matka 45€, eläkeläisiltä tai työttömiltä 40€ ja
lapsilta tai opiskelijoilta 35€. Lähde mukaan!

Perjantai 22.9.2017
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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

Tekniset tiedot
Posti
10100 kpl
I-Print Oy, Seinäjoki
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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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7

Yhteystiedot
Postiosoite:
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19

4

19
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7

7

10
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6. 30,32 km.
7. Aku Ankka (733 000 kpl).
8. James Cameron.
9. Duck Hunt.
10. Maailman varanapa Valorannassa Oulaisissa (29,7 m),
joka osoittaa maapallon akselin
suunnan.

9

7

4

1. Juha Sipilä.
2. Yksi jaardi on 3 jalkaa ja
jalka on 12 tuumaa, eli 36
tuumaa (91,44 cm).
3. Kananmuna (sen keltuainen
sitoo vettä ja rasvaa).
4. Ruotsi.
5. Taiska.
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Kuka mitä häh -vastaukset

5

10

17

2
5

6

10

15

11
10

6

11

Ristikoiden vastaukset takasivulla

8=

19=

9=

20=

10=

11=

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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Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen viikko
Alavieskassa 2.-8.10.2017
Tapahtuman ohjelma:
www.alavieska.fi • www.facebook.com/alavieska

PYSYVÄÄ JA EDULLISTA
VUOKRA-ASUMISTA
YLIVIESKASSA
Kauttamme myös
opiskelija-asunnot

Ylivieskan Työttömien yhdistys ry.

EU-ruokakassien jako
29.9.2017 klo 9-17
Ylivieskan Työttömien yhdistyksen tiloissa.
Joutsentie 11 84100 Ylivieska. Tervetuloa!

Jaamme arkisin kauppojen ylijäämäruokaa
ma - to klo 9.30 - 14, pe 9.30 - 13.00
Etsimme toimintaan aktiivisia vapaaehtoisia.
Kysy mahdollisuudesta liittyä yhdistyksen jäseneksi

www.ylivieskantyottomat.fi

YLIVIESKAN
OIKEUSAPUTOIMISTO
Toimipaikat Ylivieskassa
ja Haapajärvellä
Asiakaspalvelu avoinna
klo 9.00-11.00 ja 13.00-15.00

KÄY TUTUSTUMASSA
VUOKRATTAVANA OLEVIIN
KOHTEISIIN OSOITTEESSA

www.ylivieskanvuokraasunnot.fi
YLIVIESKAN
VUOKRA-ASUNNOT OY
PL 192, Juurikoskenkatu 6, 2. krs.
84101 Ylivieska, Puh. 044 7110 800

Centrian täydennyskoulutuksia
Ylivieska

 Työelämän englanti, 15 h ...................................... 26.9.–31.10.
 Tehokkaimmat laadunhallinnan työkalut, 12 h ....27.9.–18.10.
 Ms Excel perusteet, 12 h ........................................ 5.–19.10.
 EU:n tietosuoja-asetuksen muutos
pk-yrityksessä, 3 h .................................................. 10.10.
 Palvelumuotoilu, 8 h ............................................. 11.10.–1.11.
 Projektijohtamisen käytännön työkalut, 12 h ......2.–30.11.
 Yrityksen tietoturva, 4 h........................................ 7.11.
 Ms Excel tehokäyttö, 12 h ..................................... 8.–22.11.
 Sopimustekniikka (YSE1998) ............................... 16.11.
 Office 365 verkkotyövälineenä, 5 h .......................21.11.
 Tietoturva arkikäytössä, 4 h.................................. 28.11.

Kysy myös asiakaskohtaisia koulutuksia!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: www.centria.fi/koulutuskalenteri
Anja Nikkarikoski p. 044 4492 720, anja.nikkarikoski@centria.fi
Paula Oja p. 044 4492 721,
paula.oja@centria.fi
Centria tutkimus ja kehitys,
Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska

Kaikki tiet
vievät JUNKIIN

Ylivieskan ajanvaraus 029 56 61350
Haapajärven ajanvaraus 029 56 61300

Juurikoskenkatu 4
YLIVIESKA
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Sudokujen
ratkaisut
Helppo

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

WWW.KOTOTUOTE.FI • 0440 410 027
Vaikea

Seuraava
Vieskan Viikko
ilmestyy
perjantaina 29.9.
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 26.9.

Perjantaisin
KARAOKE
klo 14-01:30

Sunnuntaisin
VISA/BINGO
klo 18-20:30

Siltatie 1 • Alavieska • puh. 044 243 5469
Avoinna pe-la 14-02, su 12-21
KryptoNiitin
ratkaisu

• HUOLLOT
• KORJAUKSET
Laadukkaat
• VARAOSAT
Valvoline-öljyt
• SIJAISAUTOT
Hyd. 32 20 L
Autonhoitotuotteet

39 90
€

••••••KALKKUNA•O
••••••O•O•A•YLEN
••••••RAUHA••E•G
••••••T•H•VP•••I
ESSEE•ELI•IÄINEN
T•O•M••IKINÄ•A•T
AUTIO••IK•••APEA
NIITTI•ROUVA•S••
O•A•I••A•R••VALU
L••KOJE•AHO•OU•N
ITKU•O•Y•E•RISKI
•U•KÖHÄ•VAHA••••
APPI•T•P••A•HOVI
SAUNOA•IKONI•H•E
U•H••AKKA•A•IRAN
•VERI••I•A•IVA••
KE•A•A•••S•T•••S
ARKAISMI•TÄSMÄTÄ
NS•T•I•M•I•E•L•K
IONI•ATULAT•KYLÄ

Voit antaa ristikoista
tai Kuka mitä hähkysymyksistä palautetta
sähköpostitse
marko@vieskanviikko.fi

