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UUDET AUKIOLOAJAT

TERVETULOA UUTEEN
LOUNASRAVINTOLAAMME

LA 30.9. ALKAEN AVOINNA
MA-TO 18-02, PE 18-03, LA 12-03, SU 12-02
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194-paikkainen
pubi Ylivieskan
sydämessä
A-oikeuksin
Tiistaisin
ilmainen
PUBI-BINGO
pikku yllätyksiä
ja palkintoja!
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PIKKUPURTAVAT
ja makoisat
pikaruoat
Jokerista!
KARAOKE joka
ilta alk. klo 21
Pe ja la klo 19
päivä-karaoke
la alk. klo 15

Juurikoskenkatu 4
YLIVIESKA

Kotiruoka-lounas tarjolla ma-pe klo 10.30-13.00
Keittolounas 6,50 €
Lounas 9,50 €

- Lämmin ruoka, salaatti, leipä,
juoma, jälkiruoka, kahvi

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

WWW.KOTOTUOTE.FI • 0440 410 027

Sytyke/Hengitysliitto Ry
Sydämellä työtä ja kehitystä

MARKKU MYNTTI KY
Kaikki maanrakennustyöt
AMMATTITAIDOLLA
• Rakennusten pohjatyöt • Hiekat • Sorat
• Murskeet • Ruokamulta • Kallion ja kivien louhinta

040 7761 871, 0400 905 227

VIRTAA KONEESEEN!

Hyvinvointitapahtuma pe 6.10.2017
Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikassa

- Keitto, salaatti, leipä,
juoma, jälkiruoka, kahvi

Sytykkeen lounasravintola on osoitteessa Ruutihaantie 12, Ylivieska
Käynti lounasravintolaan sisäpihan kautta Postin päädystä

Asemakatu 2, Ylivieska
Puh. (08) 424 214
www.facebook.com/jokeriravintola
www.vieska.net

Muista myös upeat kokous- ja saunatilamme!
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BILJARDI salissa
ja kabinetissa,
paljon pelejä,
jukeboksi sekä
hyvää seuraa!

Ruutihaantie 21, 84100 Ylivieska
Puh. (08) 4106 600, info@sytyke.fi
www.sytyke.fi

Likakaivojen tyhjennykset
Vaihtolavakuljetukset / vuokraus
Pakettiautokuljetukset
Kuljetuksia urkupilleistä ulosteisiin

KUSKAS KY
Tuomo Ojala
Kalliontie 129, Koivisto
Puh. 040 527 4157

Kuskas senkin kuskas!

Ylivieskan syysmarkkinat
perjantaina 6.10. klo 9-18
lauantaina 7.10. klo 9-15

Energiaa ja hyvää oloa keholle ja mielelle. Voimavaroja ja ideoita jaksamiseen.

klo 14:00-15.30 Rita Ahvenniemi

Mental Management -kouluttaja, FT Rita Ahvenniemi
puhuu rentoutumisen ja mielen lukkojen avaamisen
voimaannuttavasta vaikutuksesta.

klo 15.45-17.15 Pekka Hyysalo

Toinen mahdollisuus - FightBack. Hengenvaarallisen
aivovamman saanut Pekka kertoo asenteen
merkityksestä taistelussaan takaisin elämään.

Saimme toisen
erän NÄITÄ!
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klo 17.30-19.00 Tomi Kokko

Katso lisää ja
Tapahtumassa mukana
ilmoittaudu
Fysiomotion ja Life.
mukaan luennoille
Tauoilla palvelee
mywayhanke.fi
kahvila.

Tervetuloa, vapaa pääsy!

Juontajana
Minttu
Mustakallio
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Suomen johtava elämäntapamuutosekspertti ja
Lean in Five Weeks -hyvinvointihaasteen perustaja.
Tomin visio on muuttaa miljoonan ihmisen elämä
ruokavalion ja liikunnan kautta.

Munkkirinkeli Junior

loa
Yli kaksi ki
munkkeja!

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 29. syyskuuta 2017
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Pääkirjoitus
Näin syksyllä kun illat pimenevät,
voi valoisuutta luoda lisätä ympärille
vaikka sytyttämällä kynttilöitä. Monet
ihmiset rakastavat syksyä, tosin minä
en lukeudu heihin valitettavasti. Mutta
kynttilät ovat ihania, se kyllä täytyy
mainita ja niitä polttamalla saa luotua
tunnelmaa. Mikä sinut saa syksyssä
syttymään? Vaahteranlehdet ainakin
ovat äärettömän kauniita, varsinkin
kun värit ovat ruskan punertamat.
Vai olisiko mukava käydä esimerkiksi

Nimipäivät
lapin lakeuksilla ihastelemassa syksyn
parasta kirjoa? Joillekin parhautta on
marja- ja sienimetsällä käyminen ja se
on myös erinomaista hyötyliikuntaa
kaiken lisäksi. Me kaikki koemme
vuodenajat erilailla, ja myös se on yksi
asia, mistä elämisen rikkaus koostuu.
Minusta olisi hienoa rakastaa kaikkia
vuodenaikoja ihan täysillä, mutta vielä
tähän saakka en ole siihen oppinut.
Tämä pätee myös moniin muihin
asioihin elämässä, ei todellakaan
pelkästään vuodenaikoihin.

Uusi puheenaihe alueella on ollut
rautatieaseman alikulkutunnelin
rakentaminen. Se tietysti jakaa mielipiteitä, sillä onhan siinä kiinni miljoonia. Se, että antaako se enemmän
kuin ottaa, on vain ajan kysymys. Se
rakennetaan ja päätös on jo nuijittu,
joten sillä mennään. Ei kaikkia voi
miellyttää mitenkään ja sitä varten
vaalien kautta on valittu ryhmä ihmisiä, jotka tekevät näitä päätöksiä.
Äänestitkö?
HHH

HHH

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Valitettava uutinen on Oulaskankaan
Elämän raadollisuus on ja pysyy. synnytystoiminnan loppuminen
Näin talven tullessa se vielä koros- viimeistään ensi vuoden kesäkuun
tuu entisestään, pimeys kai tuo sen loppuun mennessä. Tätä vääntöä on
tunteen. Ja se pimeys vain syvenee käyty jo pitkään, tosin ei se vieläkään
ja syvenee, halusipa sitä tai ei. Juuri ole välttämättä päätöksessä. Valituslupa
silloin kynttilät astuvat kuvaan ja on korkeimpaan oikeuteen, nähtäväksi
niillä saa loistetta syksyn iltoihin. Ja jää tullaanko sitä käyttämään. Vaikka
ne heijastimet ja pyörän lamput on nämä kaksi asiaa ovat täysin erilaisia,
nyt syytä kaivaa komeroista, nämä niihin kohdistuvia mielipiteitä on
pimeät ajat ennen lumen tuloa ovat laidasta laitaan. Sama koskee muitakin
todella petolliset. Ja kun siihen lisätään päätöksiä, olivat ne sitten kuntatasoivielä viime aikaiset sumut, näkyvyys sia tai alueellisia. Toiselle jokin asia
on todella heikkoa.
on tärkeämpi kuin toiselle, riippuu
näkökulmasta ja henkilökohtaisista
HHH
lähtökohdista. Vain se on varmaa,
että muutos on väistämätön.

Vaihto-opiskelijana Enschedessä

Virallisesti tervetullut

S

axion International
Office ja Enscheden
kaupunki järjesti kansainvälisille opiskelijoilleen
tervetulotilaisuuden tiistaina
26.9.2017. Tilaisuudessa kuultiin Alankomaiden kulttuurista,
jaettiin stipendejä ja kuultiin
Enscheden apulaiskaupunginjohtajan tervetulotoivotus.
Alankomaiden kulttuurista puhui John Cornelius,
Iso-Britanniasta Alankomaihin muuttanut luennoitsija.
Kuulimme tervehtimisestä,
juhlakulttuurista ja ruoista.
Erityistä hilpeyttä herätti syntymäpäiväjuhlat hollantilaiseen
tapaan, syntymäpäiväjuhlilla
istutaan ja juodaan kakkukahvit
– sen sijaan että tanssittaisiin

tai muuten pidettäisiin hauskaa.
Kansainväliset opiskelijat
ovat voineet tietyin edellytyksin
hakea stipendejä opintoihinsa.
Tilaisuudessa jaettiin stipendit
ansioituneimmille opiskelijoille
motivaatiokirjeiden ja aiemman
koulumenestyksen perusteella.
Enscheden apulaiskaupunginjohtaja Eelco Eerenberg
korosti puheessaan kaupungin
kansainvälisyyttä koulutuksen
kautta. Tilaisuus veti kaupungintalon täyteen opiskelijoita.
Puheen jälkeen apulaiskaupunginjohtaja poseerasi yhteiskuvissa opiskelijoiden kanssa.
Kuulinkin yhdeltä tilaisuuden
järjestäjältä, että Eelco Eerenberg on hyvin aktiivinen
sosiaalisessa mediassa.

Perjantai 29.9. (vk 39): Mika, Mikko, Miika, Mikael,
Miikka, Miska, Miko, Mikaela
Lauantai 30.9: Siru, Sirja, Sorja
Sunnuntai 1.10: Rauno, Raine, Rainer, Raino
Mikkelinpäivä
Maanantai 2.10. (vk 40): Valio
Tiistai 3.10: Raimo
Keskiviikko 4.10: Saija, Saila, Frans
Torstai 5.10: Inka, Inkeri
Perjantai 6.10: Pinja, Minttu

Aurinko
Aurinko nousee klo 07:25 ja laskee klo 18:58

Ateriapalvelun ruokalista
Perjantai: Lohikeitto, kinkkuleike, karpalokiisseli
Lauantai: Kinkkukiusaus, persiljaporkkanat, jogurtti
Sunnuntai: Suikalepaisti, perunasose, sienisalaatti,
aprikoosikiisseli
Maanantai: Maksalaatikko, perunat, kastike,
puolukkasurvos, porkkanakiisseli
Tiistai: Lihakeitto, herkkukurkku, suklaapuuro
Keskiviikko: Kasvispihvit, perunat, juustokastike,
kaisersalaatti, vadelmakiisseli
Torstai: Kinkkukiusaus, keitetyt vihannekset,
porkkana-ananassalaatti, ruusunmarjakeitto
Perjantai: Hernekeitto, juusto, ohukaiset ja
mansikkahillo

Jokirannan keittiön ruokalista
Perjantai: Uunimakkara, perunasose, porkkana-suolakurkku-kiinankaalisalaatti
Maanantai: Kasvissosekeitto, kananmuna, pehmeä
leipä
Tiistai: Jauhelihaperunasosepata, pikkuporkkanat,
punajuuri
Keskiviikko: Kalapala, perunat, tartarkastike, rapea
tomaatti-kurkkusalaatti
Torstai: Jauheliha/lihakeitto, kasvispala, sämpylä
Perjantai: Lasagne, porkkana-kurkku-hunajamelonisalaatti

Kuka mitä häh?

Yhteiskuvat apulaiskaupunginjohtajan kanssa aiheuttivat
varsinaisen yleisöryntäyksen puhujakorokkeelle
On mukavaa tuntea itsensä
tervetulleeksi uudessa maassa
ja kulttuurissa. Olen asunut
täällä nyt reilun kuukauden
– jokaiseen päivään mahtuu

hetkiä, jolloin tuntee olevansa
kotona, sekä hetkiä, jolloin
huomaa tulevansa muualta.
Milla-Maria Koskela

1. Kuka on tällä hetkellä Nightwish-yhtyeen solisti?
2. Minkä maan pääkaupunki on Managua?
3. Minä vuonna Ruotsissa siirryttiin oikeanpuoleiseen
liikenteeseen?
4. Monestiko Keijo "Keke" Rosberg on voittanut Formula 1 -osakilpailun?
5. Kuka on Sievin kunnanvaltuuston puheenjohtaja?
6. Mikä on Suomen toiseksi suurin järvi?
7. Mikä on sarjakuvien Asterixin koiran nimi?
8. Kuka näytteli pääosaa kulttielokuvassa "Evil Dead"?
9. Mikä on matematiikassa piin likiarvon neljäs merkitsevä desimaali?
10. Mikä oli perunan nimi Portal 2 -tietokonepelissä?
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

Kuulapesiksen päättäjäiset
Ylivieskan Kuulan pesäpallokauden päättäjäisiä vietettiin viikko
sitten perjantaina, 22.9.2017 Rannan koululla. Paikalla oli jälleen
mukavasti porukkaa juhlistamassa
kauden päätöstä. Kuulapesiksen
kausi oli kokonaisuudessaan varsin
onnistunut vaikkakin haasteita löytyi
matkan varrelta.
Miehet ja naiset säilyttivät ykköspesispaikkansa. Miesten maakuntasarjajoukkue nousee ensi kaudeksi
takaisin suomensarjaan, kun paikasta
jouduttiin luopumaan täksi kaudeksi
joukkueen kasaamisvaikeuksien
vuoksi. Nyt paikka otettiin takaisin
pelaamalla. Nuorten puolella menestystä tuli piirin sarjoissa mukavasti,
kirkkaimpana E-poikien joukkue joka
voitti kultaa. Myös E-tytöt pärjäsivät
hyvin saaden hopeaa. E-pojat voittivat
myös Pohjois-Suomen mestaruuden.

Naperot voittivat kaikki mitalit.

Päättäjäisissä palkittiin kaudelta niin pelaajia, joukkuita kuin
toimijoitakin, tässä nuoremman polven palkitut:
Naperot: kaikki palkittiin mitalilla
E-tytöt: Kehittynein ulkopelaaja Olga Vähäkangas, kehittynein sisäpelaaja Jenni Siltakoski ja tsemppipelaaja Nina Jutila
E-pojat 1-joukkue: Kehittynein ulkopelaaja Kasperi Matikainen, kehittynein sisäpelaaja Onni Kotimaa ja tsemppipelaaja
Elias Kippola
E-pojat 2-joukkue: Kehittynein ulkopelaaja Matias Herranen,
kehittynein sisäpelaaja Artturi Salmela ja tsemppipelaaja
Elias Vuolteenaho
D-tytöt: Paras ulkopelaaja Jenni Matola, paras sisäpelaaja
Fiona Soini ja tsemppipelaaja Taru Olli
D-pojat: Paras ulkopelaaja Jeeli Vähäkangas, paras sisäpelaaja

Markus Matikainen ja tsemppipelaaja Aatu Heikkala
C-tytöt: Paras ulkopelaaja Kaisa Pylväs, paras sisäpelaaja Lotta
Myllylä ja tsemppipelaaja Anna-Maria Kahilainen
C-pojat: Paras ulkopelaaja Niko Jutila, paras sisäpelaaja Eetu
Paananen ja tsemppipelaaja Aappo Savikoski
B-pojat: Paras ulkopelaaja Aatu Saastamoinen, paras sisäpelaaja
Juho Matola ja tärkein pelaaja Eetu Isohanni
Naiset maakuntasarja: Paras ulkopelaaja Janina Keski-Sipilä,
paras sisäpelaaja Anna-Maria Kahilainen ja tärkein pelaaja
Tarja Järvi
Miehet maakuntasarja: Paras ulkopelaaja Eetu Jämsä, paras
sisäpelaaja Toni Visuri ja tärkein pelaaja Juho Matola
Naisten ykköspesis: Paras ulkopelaaja Eveliina Hildén, paras
sisäpelaaja Katri Vesaluoma, tärkein pelaaja Hanna Muhonen,
kauden jokeri Mia Somero, kauden yllättäjä Jenna Ahlholm

ja tehopelaaja Eveliina Hildén
Miesten ykköspesis: Paras ulkopelaaja Markus Keski-Petäjä,
paras sisäpelaaja Miika Keski-Petäjä, tärkein pelaaja Miika
Keski-Petäjä, kauden jokeri Tero Kivelä, kauden yllättäjä Joel
Salmela ja tehopelaaja Tero Kivelä
Vuoden juniorivetäjä Olli Kippola
Vuoden pesisperhe Anu Alila ja Asto, Lotta ja Riikka Myllylä
Vuoden pesäpallonuori Juho Matola
Vuoden toimitsija Viljo Halttunen
Vuoden aktiivi Marko Sorvisto
Vuoden pesisjoukkue kaikki E-pojat
Vuoden tuomari Ville Sorvisto
Vuoden taulunhoitaja Timo Mäkiniemi

taas ei, se joutaa uuteen kotiin
tai roskiin. Osa taas on nopean
toiminnan ihmisiä ja käy kerralla
läpi varastot ja kaapit ja siivoaa
turhat pois pyörremyrskyn
nopeudella. Mitä hyötyä tästä
siivousprojektista sitten on? No,
ainakin jos kaapit ja kellarit
ovat täynnä turhaa tavaraa ja
siivoaminen on vain tavaroiden
siirtelyä eri paikkoihin, kaappeja,
joiden ovet eivät mahdu kiinni
ja laatikoita, jotka pursuilevat
vanhoja lehtiä ja ruokareseptejä, voisi kuvitella tuottavan
vain turhaa stressiä. Jos kaikki
paikat lattiasta kattoon on tukittu täyteen ja osa viety vielä
mahdollisesti sukulaistenkin
iloksi, heidän nurkkiinsa, voi
miettiä onko se kaikki todella
tarpeellista.

kuin tavaroista ja hienoista puitteista, tietysti rajansa kaikella,
ei ole tarpeen yrittää sinnitellä
kahdella tavaralla kymmenen
neliön erämökissä tai reissata
maailmalla pelkkä reppu selässä,
tämän tosin olen kokeillut, enkä
kadu sitä hetkeäkään, mutta
mikä sopii toiselle, ei sovi taas
toiselle. Viimeistään sitten sen
tietää, kun rohkenee kokeilla.

Mustaa valkoisella
Tuttu tunne, asunnon kaikki
kaapit, laatikot, hyllyt ja nurkat
täynnä tavaraa, puhumattakaan
mahdollisista varastoista ja
kellareista, jonne heitämme
ne tavarat, joille ehkä mahdollisesti on käyttöä vielä joskus
tulevaisuudessa, ensi kuussa, ei
ehkä vielä ensi vuonna, mutta
seuraavana, tai kymmenen
vuoden päästä, jolloin ne täytyy
kaivaa sieltä ulos kaatopaikalle
viemisen takia.
Kuinkahan monta vanhanaikaista, painavaa televisiota on
ollut kellareissa odottamassa
uutta mahdollisuutta päästä
käyttöön, mutta sittemmin
lentänyt kaatopaikalle aikaansa
jälkeen jääneenä. Voi vain ihmetellä miksi me oikein jemmaamme tätä kaikkea turhaa tavaraa?
tuleeko niin pahaa päivää? Osa
on tietysti oikeasti tärkeää,
kuten vuodenaikaan liittyvät
asusteet ja tarvikkeet, ei kukaan

joka vuosi halua välttämättä
ostaa uutta ruohonleikkuria
tai lumikolaa, mutta entäs ne
kaikki luetut ja lukemattomat
kirjat, vanhat sanomalehdet,
tuhannet joulukortit ja lahjat,
jotka on saatu, mutta joille ei
ole mitään käyttöä.
Itse tykkään viedä aika ajoin
turhat tavarat kiertoon, suosin
minimalismia ja haluan että on
selkeää ja siistiä. Niin, ja täytyy
myöntää ettei siivoaminen ole
intressi ykkönen, joten mitä
vähemmän tavaraa, sitä vähemmän pölyä, mikä sopii vallan
mainiosti. Tiedän ihmisiä, jotka
aloittivat tavaroista luopumisen
periaatteella yksi tavara päivässä,
se viedään lahjoitettavaksi kierrätykseen tai roskiin, rajaaminen
meni jokaisen tavaran kohdalla
erikseen.
Mikäli tavara tuottaa hyvää
mieltä, se säilytetään, mikäli

Sanotaan että, toisen roska on
toisen aarre, pitääköhän se tässä
paikkaansa? Joskus näin kuitenkin on ja ainahan voi kysyä

kavereiltaan, jos jollakin olisi
käyttöä itselle tarpeettomille
tavaroille ja näin kierrättää
turhat pois ja nauttia tyhjän tilan tuomasta energiasta.
Minimalismi on taito, mutta
kaikki taidot on mahdollista
oppia, ainakin osittain.
Minimalismi on myös enemmän kuin pelkkää tavaran
karsintaa, ensisijaista on pohtia,
mikä elämässä on tärkeää itselle
ja sen jälkeen luopua kaikesta
turhasta, niin kodissa, työssä,
kehossa kuin mielessä. Minimalismilla on yli tuhat vuotinen
historia, sitä on ylistetty niin
antiikin historiassa kuin eri
uskonnoissa ja hengellisissä
suuntauksissa.
Ei tarvitse olla edes Einstein
oivaltaakseen, ettei maallinen
mammona tuo onnellisuutta,
tietysti helpottaa elämää, mutta
aito onni löytyy ihan muusta

Tietysti tavaroita saa olla ja
vaikka talonkin omistaa, mutta
periaatteena voisi pitää, ettei
materian hankkiminen ja huoltaminen saa tuottaa enemmän
huolta kuin hyvää oloa. Niin,
mitä iloa on omistaa valtava
asunto, jos veloista selviytymiseen on oltava koko ajan töissä
tai mitä iloa on järjettömästä
tilinauhasta, jos aikaa ei jää edes
lomareissuun perheen kanssa.
Tietysti minimalismia vastassa
on osittain myös yhteiskunta,

sehän rakentuu aikalailla
kuluttamisen ja talouskasvun
varaan, mutta
tietysti voimme
jokaisen uuden
ostoksen edessä kysyä, tarvitsemmeko
tätä todella, vai
ostanko kenties
vaan hyväksyntää
ja arvostusta. Kuluttaminen on
monimuotoista, mutta kyllä,
myös jatkuvaa. Mitään emme
kuitenkaan saa mukaamme,
joten nautitaan elämästä ja
tarpeellisista tavaroistamme
tässä ja nyt.
à la Sara
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Tarinaa Tango-Landolasta

Orkesteri, jonka arvona on ollut raittius
Rautiolaiset nuorukaiset Leo
Kinnunen ja Tuomo Hämäläinen kävivät 1960-luvun
alkupuolella kuuntelemassa
paikkakunnan oman hanuristin,
Tapani Typön orkesteria Raution Alapään työväentalolla.
Tämän vaikutuksesta heille
syntyi innostus toteuttaa itsekin jotain suurta musiikin
saralla. Tähän antoi oman
lisänsä Keijo Nivalan Anttilan postimyynnistä tilaama
pikku haitari. Vesa Kinnunen
puolestaan tapaili korvakuulolla kitaraa ja ryhtyi myös
opettelemaan bassokitaran
soittoa. Alavieskan-Raution
kunnallisen keskikoulun kolmasluokkalainen Esko Puutio
löytyi vielä rumpujen taakse;
uusi orkesteri oli syntynyt - oli
vuosi 1966. Uuden orkesterin
harjoitukset pidettiin säännöllisesti sunnuntaisin iltapäivällä
Raution Nuorisoseuralla. Siirryttäessä vuoden 1967 puolelle
orkesterille löytyi nimikin,
Tango-Landola.
Ensimmäinen soittokeikka
oli Raution Kärkiskylän Nuorisoseurantalolla sunnuntaina
17.9.1967. Tuskin orkesterin
nuorukaiset tuolloin osasivat kuvitella, kuinka monen
ihmisen elämään tämä uusi
musiikillinen tulokas tulee
vaikuttamaan. Kukapa olisi
myöskään osannut tuolloin
arvata, että kahdesta rautiolaisesta orkesterien perustajasta
ja hanuristinuorukaisesta tulee
vielä tohtoreita; Tapani Typöstä
lääketieteen tohtori ja Keijo
Nivalasta tekniikan tohtori.
Viisikymmentä vuotta on
kulunut ja huomenna loppuunmyyty Akustiikka juhlii
Tango-Landolan taivalta juhlakonsertin muodossa.

Tango-Landola todellisilla juurilla vuonna 1965, vasemmalta
Vesa Kinnunen, Keijo Nivala ja Leo Kinnunen (Keijo Nivalan
kuva-arkistosta.)

Tango-Landola 50 vuotta sitten tutussa harjoittelupaikassa eli Raution Nuorisoseuran talolla.
Vasemmalta Vesa Kinnunen, Leo Kinnunen, Tuomo Hämäläinen, Keijo Nivala ja Esko Puutio .
(Keijo Nivalan kuva-arkistosta.)

Vaatimattomuus
ja innostus

Pikku Danny. Pikku Danny
alias Joonas Tirkkonen oli
valtavan suosittu esiintyjä.
Kun hän lauloi, kansa valloitti
täysin esiintymislavan edustan
ja halusi nähdä tämän nuoren
taiteilijan ihan vierestä. Kuusivuotiaan Esan mukana olon
mahdollisti isä Pekka, joka oli
usein Tango-Landolan kuskina
ja huoltajana ja näin Esa pystyi
isän huoltamana viettämään
iltoja turvallisesti tanssipaikkojen uumenissa. Todettakoon,
että Esa Puutio on toiminut
aktiivisesti musiikin parissa
koko elämänsä ja tälläkin
hetkellä on soittomatkalla
Espanjan aurinkorannoilla.

Tango-Landolan alkutaivalta
voidaan kuvata kahdella sanalla
– köyhyys ja innostus. Orkesterin soittimet jokainen hankki
itse. Ensimmäiset soittimet
olivat halvimmat mahdolliset.
Ensimmäinen vahvistin oli itse
tehty. Erkki Kiimamaa toimi
Alavieskan sähköliikkeessä
mekaanikkona. Hänen taitavuudellaan Tango-Landolakin
sai ensimmäisen vanhojen
radioiden osista tehdyn vahvistimen. Tehoja lienee ollut
pari-kolmekymmentä wattia.
Jatkossa Erkki Kiimamaa teki
vielä pari uutta vahvistinta.
Ensimmäinen ostettu vahvistin
oli Keijo Nivalalla. Hän osti
käytetyn italialaisen Farfisa-nimisen putkitekniikalla
toimivan kitaravahvistimen
Valo Verroselta. Farfisan teho
oli 40 wattia ja sillä haitarin
äänikin saatiin hyvin kuu-

Kolmekymmentä vuotta sitten Tango-Landola virittäytyi
uudestaan ja vietti 20-vuotisjuhlia soittamalla Rautio-viikon
kesätansseissa. Siitä lähtien kolmenkymmenen vuoden ajan
orkesteri on joka vuosi hoitanut musiikin Rautio-viikon kesätansseissa. (Keijo Nivalan kuva-arkistosta.)

lumaan. Vahvistimessa oli
myös oma jousikaiku. Tuomo Hämäläinen muistelee:
”Tango-Landola oli Nivalan
Tuiskulassa keikalla vuonna
1968 yhdessä vaasalaisen Matti
Vainion orkesterin kanssa.
Vaasalaisilla oli mahtavat ja
tehokkaat tehdasvalmisteiset
vahvistimet ja meillä vaatimattomat omatekoiset. Liekö
säälistä, että Vainion orkesterin
kitaristi antoi minun soittaa
hänen soittimillaan ja tästä
olin ylen onnellinen ja innostunut”. Soittokeikkojen määrä
alkoi nopeasti lisääntymään ja
soitoista alkoi tulla hieman
tulojakin. Näin Tango-Landola
pääsi pikkuhiljaa parantamaan
soittokalustoaan.

Uutta estradille
- Joonas
Tirkkonen
Tango-Landolan managerin tehtäviin astui lyhyen
alun jälkeen alavieskalainen
Pekka Puutio, Esko Puution
isä. Pekka innostui todella
tanssibisneksestä ja vuokrasi
Haapaveden Kylpyläsaaren
tanssilavan ja jatkoi vuokrasuhdetta muutaman vuoden.
Lisäksi hänellä oli vuokralla
yhden kesän myös kuuluisa
Kalajoen kuplahalli. Näissä
paikoissa luonnollisesti Tango-Landolakin soitti usein.
Tango-Landolan tahdittamana
estradille nousi kuusivuotias
pikkupoika, taiteilijanimetään Joonas Tirkkonen. Hän
oli Pekka ja Salme Puution
Esa - poika, jolla oli hieno
kyky laulaa aikuisten iskelmiä.
Hän lauloi mm. 60-luvun todellisen supertähden Dannyn
kappaleita ja niinpä hän sai
myös toisen taiteilijanimen,

Iskelmätähtien
säestystä korvakuulolta
Vähitellen Tango-Landola alkoi saada nimeä koko
Pohjois-Suomessa. Orkesteriin alettiin luottamaan

myös säestävänä orkesterina.
Ensimmäinen säestettävä iskelmätähti oli Päivi Paunu
ja tämä tapahtui Limingan
Nuorisoseuralla 28.12.1968.
Landolan soittajat muistelevat, että silloin oli jännitys
huipussaan. Siihen aikaan
vierailevilla solisteilla ei ollut
nuotteja mukana ja orkesterin
piti pystyä säestämään kappaleet korvakuulolta. Tällaisessa
tilanteessa Tango-Landolan
vahvuutena oli kitaristi Tuomo Hämäläinen, joka säesti
korvakuulolta suoraan kappaleen kuin kappaleen. Muut
soittajat sitten tukeutuivat
Tuomoon. Kari Kuuva oli
seuraava kuuluisa tähti, jonka
kanssa Tango-Landola musisoi
useita kertoja. Vuosien varrella
Landola on säestänyt runsaasti
Suomen iskelmätähtiä, joista
Vesa Kinnunen muistaa erityisen suurella lämmöllä Annikki
Tähden, joka kutoi hänelle
lahjaksi villasukat ja lähetti
ne postissa joululahjaksi.

Rautalanka
muutti ”kaiken”
1960-luvun lopulla orkesterissa
tapahtui nimen vaihtoa ja
verenvaihtoa; rautalankamusiikki syrjäytti tangot ja jopa
haitarin orkesterisoittimena.
Näin Tango-Landolakin luopui etuliitteestään ja muuttui
Landolaksi. Laulusolisti Leo
Kinnunen lähti armeijaan,
hänen tilalleen tuli Unto Vierimaa Alavieskan Taluskylältä.
Keijo Nivala päätti keskittyä
koulun käyntiin ollessaan Kalajoen lukion toisella luokalla ja
hänen tilalleen sähköurkuihin
tuli Jussi Kiiveri. Landolan
innoittamana oli 1960-luvun
lopulla perustettu myös toinen
orkesteri Rautioon nimeltään
Manolitos. 1970-luvun alussa
tapahtui mielenkiintoinen
kapuloiden vaihto näiden
orkestereiden kesken, kun
Esko Puutio ja Jussi Kiiveri
siirtyivät Manolitokseen ja

Haapaveden Kylpyläsaaren lavalla kesällä 1969. Tango-Landolan peräkärryssä edessä oikealla
orkesterin manageri Pekka Puutio sekä todellinen junioritähti Esa Puutio; hänen taiteilijanimi
oli Joonas Tirkkonen, mutta myös Pikku Dannyksi kutsuttiin. (Keijo Nivalan kuva-arkistosta.)
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vastaavasti Heikki Hakola
ja Risto Kinnunen tulivat
Manolitoksesta Landolaan.

Rautio-viikko ja
Tango-Landola

Yhteiskunnallista
vaikuttavuutta

Landolan eräänlainen uudestisyntyminen tapahtui vuonna
1987. Orkesterin perustamisesta oli tällöin kulunut 20
vuotta. Raution kyläpäällikkö
Alpo Murtoniemi innosti
Tango- Landolan perustajia
kokoontumaan muutaman
hiljaisen vuoden jälkeen ja
soittamaan Rautio-viikon
iltamissa. Näin tapahtui, jatkuva työsuhde astui voimaan
ja niinpä Tango-Landola on
vuosi toisensa jälkeen soittanut
näissä Rautio-viikon tansseissa.
Kuluvana kesänä oli 50 vuotisjuhlakonsertti tansseineen.
Raution Nuorisoseurantalo
oli tupaten täynnä. Täynnä
on myöskin huomenna Kulttuurikeskus Akustiikka, kun
Tango-Landolan 50 vuotiskonserttia juhlitaan. Orkesterin
vahvistuksena koskettimissa
on Timo Vesajoki ja taustalaulajina ovat Arja Löytynoja,
Leila Poutiainen sekä Noora
Östberg. Jussi Kiiverin ohella
vierailevina solisteina ovat
Janne Nietula ja Pauliina
Sormunen. Konserttia juontaa
Eija-Liisa Pokki.
Konsertissa kuullaan kaikkiaan 28 suosittua iskelmää
lähinnä 1960 ja -70 luvuilta.
Konsertti myös tallennetaan
sekä DVD:lle että CD:lle ja
ne julkaistaan lokakuun aikana
myyntiin.
Kysyttäessä Tango-Landolan pitkän iän salaisuutta orkesterin maestro Leo
Kinnunen toteaa, että me
viisi perustajajäsentä olemme
aina arvostaneet hyviä elämän
tapoja ja raittiutta sekä iloista
elämän asennetta.

Kiireisimpinä vuosina Landola
soitti yli 100 soittokeikkaa
vuodessa. Voidaan arvioida,
että orkesteri on soittanut
ainakin tuhannessa tanssitilaisuudessa, mikä tarkoittaa
sitä, että ainakin 100 000
ihmistä on tanssinut orkesterin
tahdissa vuosien varrella. Tämän avittamana on syntynyt
lukuisa määrä parisuhteita.
Niinpä voidaankin puhua
orkesterin yhteiskunnallisesta
vaikuttamisesta ihan ihmiselon
perusjuuritasolla.
Musiikillisesti Landolan
vaikuttavuus on mittavaa.
Suoraan tai välillisesti Landolan soittajat ovat vaikuttaneet
useisiin alueella toimiviin
orkestereihin, joista yhtenä on
em. Manolitos. Tuomo Hämäläinen on soittanut Landolan
lisäksi viidessä orkesterissa,
Leo Kinnunen on ollut laulusolistina myös eri viidessä
orkesterissa, Vesa Kinnunen
on soittanut bassoa kahdessa
muussa orkesterissa, Esko
Puutio on ollut rumpalina
lähinnä Satakunnan alueella
neljässä eri orkesterissa ja Keijo
Nivala on musisoinut vuosien
varrella Ylivieskan mieskuoron eri bändien kanssa sekä
tehnyt myös omia sävellyksiä.
Risto Kinnunen on Landolasta
siirtymisen jälkeen soittanut
kolmessa orkesterissa.
Varsinaisia musiikin monitoimimiehiä ovat vuosien
varrella olleet Heikki Hakola ja
Jussi Kiiveri. Molemmat ovat
työskennelleet muusikkoina
useiden suomalaisten huippuartistien kanssa ja lisäksi
ovat tehneet ja levyttäneet
omaa musiikkia.

Keijo Nivala

Tango-Landola soittaa edelleen alkuperäisessä kokoonpanossa Lienee jo pieni harvinaisuus Suomessa. On juhlakonsertin aika.
(MP Music&Media/ Markus Paavilainen.)

Päivän sana
Perjantaina, 29.9.2017
Ps. 86:5

Sinä, Herra, olet hyvä, sinä annat
anteeksi, runsain mitoin sinä jaat armoasi
kaikille, jotka sinua avuksi huutavat.

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. Hinta
25 euroa, josta 10 euroa
Kirkkotalakoisiin.
Aki Hietalan ja Eliisa Sunin Joulun rauhaa
–levyä on myytävänä kirkkoherranvirastossa
Kirkkotalakoiden hyväksi, hinta 10 euroa.

D’amen konsertoi
Kirkkotalakoiden hyväksi
Naiskuoro D'amen konsertoi
sunnuntaina 1.10. klo 15 Suvannon kappelissa, Ylivieskassa.
Ohjelmisto on monipuolinen
sisältäen vaativiakin teoksia.
Kuoro on harjoitellut mm.
Jukka Kankaisen säveltämää
Missa piccolaa. Ohjelmistossa
on spirituaaleja ja ihan perinteistä suomalaista ja ulkomaista
hengellistä ohjelmistoa. Kuoro
on tehnyt myös lukuisia kehtolauluja sekä kansanlauluja
erilaisin sovituksin. Uuteen
konserttiohjelmistoon kuuluu
mm. Jan Hellbergin sovittama kolmen
kansanlaulun
sarja. Ylivieskan konsertissa kuullaan
näiden teosten
lisäksi mm. sovituksia uusista
Virsikirjan lisävihkon lauluista. Konsertissa
kerätään kolehti Kirkkotalakoiden hyväksi.
D’amen on
perustettu 1978
Marja-Kaisa
Kropsun toi-

mesta. Tommi Hekkala on
toiminut johtajana vuodesta
2009 saakka ja tänä aikana
kuoro on uusiutunut ja kehittynyt merkittävästi. D'amenissa
on tällä hetkellä 32 laulajaa.
Toiminta on tavoitteellista
ja aktiivista. Viime vuosina
kuoro on konsertoinut Oulun
ympäristössä. Noin joka toinen
vuosi tehtävä ulkomaanmatka
on pitänyt kuorolaiset sitoutuneina ja harjoittelun tavoitteellisena. Toimintaan kuuluu
luonnollisesti avustamiset
oman seurakunnan messuissa.

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Rosa Erin Syrjälä, Vilja Karelia Rautakoski, Hilda Liljan
Ingrid Liias
Avioliittoon kuulutetaan: Henri Josef Loukkola ja Raita Maria Vähäkangas
Kuolleet: Seija Anita Huitula 77 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 29.9. klo 18 Siltalan seurahuoneella pyhäkoulu ja varhaisnuortenilta; klo 19 Nuorten perjantai Rauhanyhdistyksellä.
La 30.9. klo 19 Englanninkieliset seurat Rauhanyhdistyksellä, tulkataan suomeksi, Veli Matti Linnanmäki.
Su 1.10. klo 10 Mikkelinpäivän perhemessu Suvannon kappelissa,
Tuomo Kälviä, Anne Sumela, Eeva Korhonen, Lapsikuoro, kirkkokahvit; klo 13 Uusheräyksen seurat Betaniassa, Martti Peräaho; klo 14
Rauhan Sanan seurat Siltalan seurahuoneella, Timo Kontio; klo 15
Naiskuoro D`amen kuorokonsertti Suvannon kappelissa, joht. Tommi
Hekkala, vapaa pääsy, kolehti kirkon rakentamiseen; Klo 19 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone Lydiassa; klo 14.30 Lasten ja
enkelien päivän seurat Rauhanyhdistyksellä, Timo Mehtälä, klo 16
Seurat, Kimmo Heikkilä.
Ma 2.10. klo 18 Olkkari-ilta Vitiksessä, ota virkkuukoukku nro 2,5 mukaan; klo 18 Sururyhmä toimitalo Pietarissa kokoushuone Lyydiassa.
Ti 3.10. klo 12 Siionin virsien päiväveisuut Marian toimituskappelissa;
klo 13 Tiistaikerho Rauhanyhdistyksellä; klo 18 Kohtaamispaikka
Suvannon kappelissa, Tällaista aikaa varten - Abraham, Juha Vihriälä,
lapsille pyhäkoulu, järj. Keski-Pohjanmaan Ev Lut Kansanlähetys; klo
18 Siioninvirsiseurat Raudaskylän Kr. Opistolla; klo 19 Kotiseurat
Sirpa ja Erkki Saarella, Rauhalantie 464, mukana Raimo Lähteenmaa,
Samuel Korhonen ja musiikkia Eila ja Rauno Kotiaho, klo 18.30 lähtö
seurakuntakodilta yhteiskyydein.
Ke 4.10. klo 7.30 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone
Lydiassa; klo 11.45-13.45 Ekavauvakerho Toimitalo Pietarissa; klo 18
Raamattupiiri Suvannon kappelin takkahuoneessa; klo 18 Syöpäyhdistyksen Ylivieskan ja Alavieskan vertaistukiryhmä kokoontuu toimitalo
Pietarin kokoushuone Bäckmannissa (1. krs, C-sisäänkäynti); Klo
18.30 Gospelkuoron harjoitukset Suvannon kappelilla; klo 18.30
Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä, Miika Koskela.
To 5.10. klo 13 Varttuneen väen kerho ja Lähetyspiiri Mariassa;
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.
Pe 6.10. klo 19 Oloilta 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.
Naisia kaivolla - tavallisten naisten päivä la 14.10. klo 11-16 seurakuntakoti Mariassa, kaikenikäisten naisten hoitavaa yhdessäoloa, asiaa
jaksamisesta, löytämisestä, selviytymisestä, armosta ja rukouksesta:
Mistä ammennan, löydänkö vettä - Margetta Sarkkinen, KUJE-ryhmä
- Monologi neljälle naiselle - Kaarina Eskola, Ulla-Mari Kivi, Jaana
Syrjänen ja Eija Kantola, Rukous voimavarana äidin arjessa - Elina
Kattilakoski, Musiikkia ja laulua - lauluryhmät Grazie, Anja Keskitalo,
Agape, Jaana Yrttiaho, tarjolla kasviskeittoa ja marjapiirakkakahvit,
lastenhoito järjestetty, kirjapöytä, Järj. seurakunta ja Keski-Pohjanmaan Ev. Lut Kansanlähetys
DIAKONIA		
Diakoniatyön asiakasvastaanotto on avoinna ti-pe klo 8.30-10.
Päivystysaikana vastaa numero 044-7118670.
Kirkkokyyti Suvannolle messuun sunnuntaisin seurakuntakoti Mariasta, lähtö klo 9.40, paluu n. klo 11.30. Kyydin omavastuu 2e
Vanhusten kirkkopyhä su 8.10. Suvannolla, klo 10 messu, kirkkokahvit ja Vanhustenviikon ohjelmahetki. Taksikyytivaraukset to 5.10.
mennessä ti-pe klo 8.30-10 p. 044 7118670
Omaishoitajien syysretki Raaheen peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi
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 11.45-13.45
Toimitalo Pietarissa.
NUORET
To 5.10. 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).
Pe 6.10. klo 18-23 Oloilta Vitiksessä.
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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Kulttuuri
Camilla Läckberg: Noita
Oli mahdotonta tietää, millaiseksi tytön
elämä olisi muodostunut. Kuka hänestä olisi
tullut. Mitä hän olisi tehnyt työkseen, ketä
hän olis rakastanut ja surrut, kenet hän olisi
menettänyt, mitä hän olisi saavuttaut
Camilla Läckbergin Noita
(Gummerus) ei petä lukijoitaan tässä hänen uusimmassa
todella paksussa kirjassaan.
Kirja kuuluu Fjällbacka-sarjaan, jossa päähenkilöt
ovat Erica kirjailija ja hänen
puolisonsa Patrik poliisi sekä
heidän perheensä ja muut
Fjällbackan pikkukaupungin
asukkaat.

Tarina alkaa siitä, että
4-vuotias Linnea katoaa
kotipihaltaan Fjällbackassa
ja etsinnöissä tyttö löytyy
kuolleena lammen rannalta.
Tyttöä etsiessä selviää, että
samanlainen katoaminen oli
tapahtunut kymmenen vuotta
aiemmin. Tällöin myös 4-vuotias tyttö Stella katosi samasta talosta ja löytyi metsästä

lammen rannalta kuolleena.
Tytön kuolemasta sai syytteen
kaksi silloin teini-ikäistä tyttöä
Helen ja Marie, mutta heitä ei
tuomittu nuorina henkilöinä
tehtyyn murhaan,vaikka tytöt
tunnustivatkin murhanneensa
tytön. Helen jäi asumaan kotikaupunkiinsa, mutta Mariesta
tuli kuuluisa näyttelijä.
Stellan ja Linnean kertomusten ohessa kulkee kertomus
1670-luvulta parantajanaisesta
nimeltä Elinistä. Tätä kertomusta aluksi kyllä ihmettelin,
että mitä tämä parantajanaisen
kertomus tekee tässä romaanissa, mutta selvisihän sekin

loppujen lopuksi.
Myös Erican tekeillä olevan kirjan Stellan tapauksen
tutkimukset ja haastattelut
sekoittuivat näppärästi hänen
poliisimiehensä tutkimuksiin
Linnean tapauksesta tukien
toisiaan.
Kirja kulki eteenpäin Linnean, Stellan ja Elinin tarinoissa sekoittuen kaupunkiin
saapuneiden turvapaikanhakijoiden ja teinien tekemisiin,
josta tulikin tarinaan melkoisesti lisää kerrottavaa. Lisäksi
Marie saapuu kaupunkiin
filmaamaan elokuvaa.
Välillä tuntui, että tähän

kirjaan oli laitettu ihan liikaa
kaikkea, mutta tarina pysyi
kasassa. Yllättäviä juonenkäänteitä riitti ja kolme erillistä
tarinaa kulkivat jouhevasti
yhdistyen lopuksi samaan
yllättävään tarinan loppuun.
Kyyneliltäkään en välttynyt
lopussa.
Näihin Läckbergin kirjoihin

jää koukkuun ja vaikka kirja
oli 687-sivuinen niin luin sen
parissa päivässä.
Suosittelen Noitaa kaikille
Läckbergin kirjoja lukeneille
sekä myös rikosromaaneista
pitäville.
Eira Someroja

Järjestötoiminta

Viikko-Tori

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

— Ilmoita ilmaiseksi —

Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa
Tuokiotupa on Ylivieskan keskustassa sijaitseva, ikäihmisten
"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):
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 Alavieskalaista pelimannimusiikkia kanteleilla:
Kanteleduo Alpo Suonvieri & Riikka Yli-Kotila – mestari ja
kisälli. Duon ensimmäisen levyn julkaisukonsertti. Tervetuloa
kuuntelemaan! Kahvitarjoilu.
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 ULKOILEMAAN YHDESSÄ!
Ti 3.10. klo 10 Tuolijumppaa tuvalla.
klo 13 Käsityöpiiri kokoontuu
Ke 4.10. klo 9.30-11 MLL Ylivieskan Perhekahvila kutsuu
Tuokiotuvan kävijöitä aamukahville.
Luvassa kakkukahvit, iloista menoa ja syliin kiipeäviä lapsia.
Tervetuloa!
Os. Sputnik, Virastokatu 6B.
klo 13 Laulamme yhdessä säestyksen kera.
klo 18 Miesten ilta, keskustelutuokio – uudet osallistujat
tervetuloa!
To 5.10. klo 8-10 Kuntosalivuoromme Kotikartanossa.
klo 10 KirjaVinkkaus tuvalla: Marita ja Janne kirjastosta
esittelevät kauno- ja tietokirjoja. Luetaan myös pätkä Ikitie
-kirjasta. Osallistujien kesken kirja-arvontaa! Tervetuloa.
klo 13 Vanhustenviikon ulkoilutapahtuma urheilukentällä
(huonolla säällä liikuntasalissa).Järjestää: liikuntatoimi.
klo 16 Kirjoittajapiiri kokoontuu.
Pe 6.10. klo 13 Levyraati – kuunnellaan osallistujien omia
toiveita
Su 7.10. klo 12 Sunnuntain ratoksi pelaamme Skippoa tai
muita pelejä.

Ma 9.10. klo 10 Porukkalenkki – sauvakävely- ja rollaatoriryhmät.
klo 14 Pertti Korhosen runomatinea Aleksis Kiven päivän
(10.10.) hengessä, otteita omasta runokirjasta: ”Mietteitä
matkalta ja matalalta”.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Ti 10.10. klo 13-15 Seniorineuvonta: sairaanhoitajan vastaanotto,
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Tervetuloa Tuokiotuvalle!

Vähäkangas-Pylväs kyläyhdistys
Vähäkangas-hölkkä 8.10.2017
Osallistumismaksut: Aikuiset 20€, juniorit 15€ ja perhemaksu
ulkoilusarjassa 20€ (ei ajanottoa). Ilmoittautumisia otetaan
vastaan kisapaikalla klo.10.30 alkaen, varaa käteistä mukaan.
Paikalla kioski, makkaraa, kahvia, mehua,
musikkia ja hyvää tunnelmaa. Reitti on vanha perinteinen
kierros. Parannetulla reitillä on pituutta 6,2 km, 7/9 v. 1 km,
11/13 v. 2 km. Sarjojen kolme parasta palkitaan sekä pienimmissä juniorisarjoissa kaikki.
Reittiennätysten rikkomisesta on huomattava rahabonus, sekä
naisten että miesten sarjassa. Osallistujien kesken arvotaan
isompia tuotepalkintoja.
Lähtölaukaus klo 12.00.
Tapahtumapaikan osoite on Vähäkankaantie 624 Ylivieska.
Tervetuloa!

MLL Ylivieska
30.9. Rannan koululla perhepeuhu klo 10-11.30. Tervetuloa
liikkumaan koko perheen voimin luvassa ohjattua ja vapaata
touhua
2.10. Ikäpolvet yhdessä lenkillä, lähtö Tuokiotuvalta klo 10.
Lenkin jälkeen tuokitupa tarjoaa kahvit ja mehut
2.10. Iltaperhekahvila päiväkoti Joukahaisessa klo 17.30-19.
Tarjolla iltapalaa 1€/perhe
4.10. Perhekahvilassa vietetään vanhustenviikkoa, jonka
teema on ikäpolvet yhdessä. Perhekahvilan väki toivottaa
tervetulleeksi kyläilemään Ylivieskalaiset ikäihmiset. Tarjolla
lapsellista seuraa sekä aamupala ja kakkukahvitarjoilu. 2€/
perhe ja 1€/henkilö.

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

Halutaan vuokrata

Deutz-Fahr 4.30 -84 traktori
+ Hakki 3467 -02 puutavaranosturi tuppisovitteissa.
Siistikuntoinen ja toimiva laite.
Hyvät renkaat. Juuri huollettu.19900 €. 044 506 1430.

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

Kahden istuttava musta nahkasohva (hyväkuntoinen) 45
euroa. Potkukelkka 35 euroa.
Puh. 045 664 6488

Ostetaan
Soutuvene+moottori, Puutarhajyrsin puh: 040 706 1749

Vuokralle tarjotaan
Pieni KT-yksiö Ylivieskan
keskustasta 21,5 m2, Mattilantie 1. Vuokra 300 e/kk + vesi.
Ei parveketta, vuokravakuus
2 kk:n vuokra, laaja kotivakuutus vaaditaan, luottotiedot
tarkistetaan. 0500 862 829

Ylivieskan Voimistelu
ja Liikunta
SUOMI GYMNAESTRADA
TURKU 2018 INFOTILAISUUS
pidetään sunnuntaina 1.10. klo
17.00 Rannan koulun liikuntasalissa!
Tervetuloa kuulemaan ensi kesän suurtapahtumasta ja sen
ohjelmista! Voit ilmoittautua mukaan paikan päällä.

Seuraava Vieskan Viikko
ilmestyy perjantaina 6.10.
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 3.10.

Perjantai 29.9.2017
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Vapaa-aika
Sudoku

KryptoNiitti
13

20

5
16

Helppo

1
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1
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18

3
16
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1
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18
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14

2

11

18

9

4

1

Vaikea

17

21
9

17

1

20

8

5

11

10

17

16

Kuka mitä häh -vastaukset
1. Floor Jansen.
2. Nicaraguan.
3. Vuonna 1967, 3. syyskuuta.
4. Viisi kertaa.
5. Sami Rauhala.
6. Päijänne. Saimaa on suurin.

7. Asterixilla ei ole koiraa.
Obelixin koiran nimi on Idefix.
8. Bruce Campbell.
9. Pii alkaa 3,14159, joten neljäs
merkitsevä desimaali on 1.
10. GLaDOS.

16

5

17

8

16

2

16

1=

16

16

7

20

17

12

12=

13=

10

2

11

2

4

15

14

3

14=

4

4

16

15=

8

16

18

1

17
10

12

16

20

4

9

2

17

14

1

5=

16=

6=

17=

14

4

7=

18=

Ilmoitushinnat
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
Jakelu:
Painos:
Painopaikka

Posti
10100 kpl
I-Print Oy, Seinäjoki

8=
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16

12
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11
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Kauppakatu 11 A 2,
84100 Ylivieska
Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Päätoimittaja:

Sitoutumaton kaupunkilehti
Ilmestyy perjantaisin

2

4
20

18

11

1

Yhteystiedot
Postiosoite:

2

2

16
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11
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1

16

17

11

8
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11
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16
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12

4
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1
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2
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2

16

3
2

1

1

Ristikoiden vastaukset takasivulla

19=

9=

20=

10=
21=

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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Hyvinvointikeskus FM järjestää yhteistyökumppaneidensa kanssa

Hyväntekeväisyyspäivän
su 1.10. klo 12-19.30
Päivän aikana kerätty summa lahjoitetaan
lyhentämättömänä Ylivieskan Pelastakaa
Lapset ry:lle, jonka kautta tuetaan
paikallisten vähävaraisten lasten ja
nuorten liikuntaharrastuksia.

osallistumismaksu vain

2€

• Hauskimmat lahjoitukset voit tehdä ryhmäliikuntatuntien muodossa! Tänä vuonna mukana myös Les
miLLs-kouLuttaja mika kankainen! Osallistumismaksu vain 2€/jumppa! (Suosittelemme paikkavarausta.)
Tunneille osallistuville luvassa yllätyspalkintoja sekä arvontaa!
• 10x-kortti salille/ryhmäliikuntaan 59€, josta 10€
kokonaispottiin. Kortin voimassaoloaika 3kk ostopäivästä alkaen.
• inbody- kehonkoostumusmittaus 20€, josta 5€ kokonaispottiin. Ilman ajanvarausta koko päivän, myös lahjakorttimahdollisuus. Yksi mittaus tai lahjakortti/asiakas.
• m-nutrition-lisäravinteet -10% normaalihinnoista.
Jokaisesta ostetusta tuotteesta 1€ kokonaispottiin.

kertakäynnit
kuntosalille

/jumppa!

2€

RyHMäliikuntAsAli:
12.00 – 12.45 BoDypuMp® 45’ (lilli)
13.00 – 13.45 BoDyvive® 45’ (Anu)
14.00 – 14.45 BoDyBAlAnCe® 45’ (Marianne)
15.00 – 16.00 seCRet ClAss (Anu & Marianne)
16.15 – 17.00 ZuMBA® 45’ (Anu)
17.15 – 17.45 Rvp (Anu)
18.00 – 19.00 syvävenyttely (Anu)

toiMinnAllinen sAli:
12.00 – 12.45 viRtApiiRi (Heli)
14.00 – 14.45 viRtApiiRi (Heli)
16.15 – 17.00 viRtApiiRi (Marianne)
17.15 – 18.00 viRtApiiRi (Marianne)
spinninG-sAli:
12.15 – 12.45 spRint® (Mika)
13.00 – 13.30 spRint® (Mika)
15.00 – 15.30 spRint® (Mika)
15.45 – 16.15 spRint® (Mika)

TTAJA
LES MILLS KOULU
!
MIKA KANKAINEN

päivän aikana vain käteismaksu.

• Rannan koulun 6. lk kahvittaa: kahvi ja piirakka yht. 3€,
josta 1€ kokonaispottiin ja loput luokkaretkirahastoon.

tarjoukset voimassa vain su 1.10.2017.

• Voit hankkia itsellesi hyvän mielen myös tekemällä
pelkän lahjoituksen mieleiselläsi summalla!
• arvontaa! Palkintoina 12 x 1kk kuntosalikortteja sekä
yhteistyökumppaneidemme tuote- sekä lahjakorttipalkintoja.
Yhteistyökumppanit:

Avainkortilla
joka päivä
05.00-24.00!

Kauppakatu 14, 84100 Ylivieska
Puh. 044 5510 701 info@fysiomotion.fi
ma-to 12.00-20.00, pe 12.00-18.00,
la 12.00-15.00, su suljettu www.fysiomotion.fi

Aika uusien KEVÄTFARKKUJEN
- myös D-mitoituksella!

Viskoositunika
koot S-XXL

HOITOLA
SUSAN

Pöytävuokra 25€/vk ja lisäviikot 20€
Meiltä myös siistipalvelu 7€/vk

34,90€
Juhlaankin sopivat
farkkumallit

Warrickilta

www.olgak.fi

Leena Haanpää

Puh. 040 5567 608
Asemakatu 4, 84100 Ylivieska

MUSTIKKA

Ylivieska

HIUSSTUDIO

Fysikaalinen hoitolaitos

Avoinna ma-pe 10-17
ja la 10-14, sopimuksesta
myös muina aikoina
- tuo ystäväsikin!

YLI-KUNTO Oy
www.ylikunto.com

YLIVIESKAN
OIKEUSAPUTOIMISTO

-Öljypoltinhuollot

Toimipaikat Ylivieskassa
ja Haapajärvellä

-Muut LVI-alan
työt

Asiakaspalvelu avoinna
klo 9.00-11.00 ja 13.00-15.00
Ylivieskan ajanvaraus 029 56 61350
Haapajärven ajanvaraus 029 56 61300

SADONKORJUUTAPAHTUMA
HANNULAN KOTISEUTUMUSEOLLA

OSTAMME JA NOUDAMME

Perjantaina 29.9. NAVETTAILTAMAT klo 18.30 alk.
Lauantaina 30.9. SADONKORJUUTAPAHTUMA klo 11-14

ROMUAUTOT

Tervetuloa myymään sekä
ostamaan syksyistä satoa ym. Ei
paikkamaksua. Omat pöydät tai
myyntikärryt mukaan.
Myynnissä mm. luomunauriita,
omenoita, tyrniä, hilloja, mehuja,
suppilovahveroita, kalasäilykkeitä,
Oriflame-tuotteita ja kirppistavaraa

Romurautaa, maatalouskoneet, arvometallit ym.
Rekisteristäpoisto ja romutustodistus MAKSUTTA

0400 534 406 Tero
Takuuvaraosat 040 484 9255

Metalliromun osto

Purkaamo AUTO-OSIX OY

Mukana myös Parturi-kampaamo ValtSu,
Kasvomaalausta by Julia,
Onnentähden poniajelua 2,-/hlö, karkkiteltta

Tarjolla herkullinen sadonkorjuulounas
klo 11-13. Hinta 10,-/annos.
Sis. perunamuusi, lihamureke + kastike,
porkkanalaatikko, salaatti, leivät ja juomat,
jälkiruoka/kahvi + piirakka.
Kysy gluteenitonta.

Hannulan Talo, Jatkolantie 5, 85200 Alavieska
Tervetuloa nuoret ja vanhat • Facebookissa VIIVILÄ

www.auto-osix.fi

Ruokamestarintestatut herkut

Mustikkakukko

Erilaiset keitot lämmittävät mieltä ja kehoa ja vielä maistuvat
erittäin hyviltä syyskolealla. Ne ovat helppoja valmistaa ja
ovat annoshinnaltaan edullisia.
Tässä Unkarilaisen jauhelihakeiton ohje joka on hieman
perinteistä jauhelihakeittoa voimakkaammin maustettu.
Ainekset
2 rkl tomaattipyrettä
(5-6 annosta)
8-12 tippaa tabascoa
400g naudan jauhelihaa tuoretta basilikaa 6-8 lehteä
(myös sika-nauta tai lam- suolaa maun mukaan
mas käy)
1 kpl iso sipuli
Valmistus
5-6 kpl valkosipulin kynttä Ruskista jauheliha sekä kaikki
1 kpl palsternakka
silputut sipulit öljyssä paistin4-5 kpl perunaa
pannussa. Lisää paprikajauhe
3 kpl porkkanaa
ja sekoita hetki. Ota kattila,
300-400g kaalta
johon laitat ainekset. Lisää
1,5 l vettä
vesi, liemikuutiot, paloitellut
3 kpl lihaliemikuutiota
kasvikset ja juurekset sekä
2 kpl laakerinlehteä
mausteet. Anna kiehua hiljal3-4 rkl paprikajauhetta
leen, kunnes keitto on valmis
maun mukaan mustapippu- (noin 20 min). Tarkista maku
rirouhetta
ja lisää mausteita tarvittaessa.

Jälkiruokana maistuu Mustikkakukko, joka on tehty
perinteiseen ruiskuoreen.
Ainekset
(6-8 annosta)
200g voita
3/4 dl sokeria
3 1/4 dl ruisjauhoja
3/4 tl leivinjauhetta
Täyte
8 dl mustikoita
n. 1 dl sokeria
1/2 dl perunajauhoja

Jarkko Hautakoski,
Ylivieska
Puh. 040 729 8732
Sudokujen
ratkaisut

Ruokamestari, kokki
Jouni Pahkala

Unkarilainen jauhelihakeitto

LVI
Hautakoski

KryptoNiitin
ratkaisu

Helppo
Valmistus
Vatkaa voi ja sokeri vaahdoksi. Lisää ruisjauho- ja
leivinjauhoseos.
Erota taikinasta 2/3 ja taputtele se uunivuoan pohjalle ja
reunoille.
Taputtele lopputaikina leivinpaperille kanneksi ja laita
se jääkaappiin hetkeksi.
Lisää mustikoihin sokeri ja
perunajauho ja kaada seos
vuokaan. Aseta taikinakansi
päälle. Paista Mustikkakukkoa uunissa 200 asteessa noin
40 minuuttia.
Mustikkakukko maistuu
sellaisenaan ja on herkullista
esim. vaniljajäätelön tai kermavaahdon kera.

Vaikea

••••••CUPIDO•PUU
••••••H•I•A•••R•
••••••ARESTI•SUU
••••••R•N•I••OT•
SÄPPI•MAIHIN•S••
Y•I•S•I•Ä•V•MESI
VIITTA•••PIHA•T•
Ä•N•U•LIMA•ITARA
LATVA•JUOPA•K•U•
L•Y••I•••I•PALUU
ÄKÄPUSSI•SATTUMA
•••O•Ä•SETÄ•A•A•
JOULE••K•O•K•I•K
Y•HI•USEA•KIELTO
ROKOTE•Ä•••R•M•N
Ä•A•Ä•P•PARI•ELE
•••TYÖALUE••R•Ä•
AHO•S•N•M•SEASSA
LASKIMO•M•Ä•E•N•
A•A•N•SIIMES•SÄÄ

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

