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Hoivakoti Suvannossa ma 9.10. klo 14-16

YLIVIESKA

Sisällä kahvitarjoilu ja arvontaa
Ulkona Savu-Heikki paistamassa makkaraa
YVoLi:n tanssiryhmä Perennat esiintyy klo 12 ja 14

Esperi Hoivakoti Suvanto tarjoaa hyvää hoivaa ja turvallista
asumista. Tervetuloa tutustumaan kotiimme sekä kuulemaan
hoivapalveluistamme! Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

www.lomituspalvelut.com

Hoivakoti Suvanto | Mikontie 3 | Ylivieska
Merja Saari 050 302 4081 | Miia Heikkinen 050 433 3578 | esperi.fi
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APUA
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ILMA-VESILÄMPÖPUMPUT
MAALÄMPÖPUMPUT
MYYNTI

RAHOITUS

ASENNUS

HUOLTO

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

VARAOSAT

kototuote.fi

asiakaspalvelu: 040 911 8202

Kävijöiden
kesken
arvotaan
2 tuntia
palvelua
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KATTOPANEELIT
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www.auto-osix.fi

• Edullinen tuntiveloitus
• Edulliset Economy osat
• Määräaikaishuollot ja korjaukset kaikkiin
merkkeihin
• 10 kohdan tarkastuslista
• Huoltoilmaisimen nollaus
• Moottorin lisälaitteiden käyttö
hihnojen tarkistus
• Moottoriöljyn ja suodattimen
vaihto (4L5W40)
• Öljyvuotojen tarkistus

95

JALKALISTAT
MDF alk.

Purkaamo AUTO-OSIX OY

EDULLISEMPI VAIHTOEHTO HUOLLATTAA AUTO - VM. 2010 JA VANHEMPIIN AUTOIHIN

90

m²

METALLISET
LAATTALISTAT
Alk.

5

Varaathan
paikkasi ajoissa!
Materiaalit
viimeistään
tiistaina 17.10.

ECONOMY HUOLTO

12 mm

90

0400 534 406 Tero
Takuuvaraosat 040 484 9255

Metalliromun osto

- EDULLISET ECONOMY HUOLLOT JA KORJAUKSET!

FILMIVANERIT
Alk.

9 mm

Romurautaa, maatalouskoneet, arvometallit ym.
Rekisteristäpoisto ja romutustodistus MAKSUTTA

WETTERIN HUOLTO TARJOAA

ALTA POIS!
6,5 mm

ROMUAUTOT

00

HINTA

129€

• Jäähdytysnestetaso
• Jarrunestetaso
• Jarrupalat/jarrulevyt tarkistus
• Jarruletkut tarkistus
• Renkaiden kunto
• Ohjauksen nivelet

Vikakoodien luku
yleistesterillä

Pyöränkulmat
tarkastus

Renkaiden
kausivaihto

30€

50€

30€

kpl

Osta 1.10.-30.11.
- maksa helmikuussa!

(säädöt erikseen)

Huolla nyt, maksa myöhemmin.
Luottopäätöksen voi hakea osoitteessa
wetteri.fi/wetteritili

Wetteri
OnLine

Varaa autosi huolto helposti
Wetteri OnLine -palvelussa
wetteri.fi

Tarjoukset voimassa Ylivieskan Wetterillä toistaiseksi.

YLIVIESKA

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

www.k-rauta.fi/ylivieska

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

WETTERI YLIVIESKA
Kettukallionkatu 3 | wetteri.fi
Huolto avoinna ma-pe 8-17
Ajanvaraus (08) 4133 230

Päivyri

Ylivieskassa 6. lokakuuta 2017
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Pääkirjoitus

T

ällä viikolla vietettiin heijastimen
päivää. Päivä on
luonnollisestikin ajoitettu
juuri tähän aikaan, jolloin
valoisa aika lyhenee nopeasti. Itse paljon pyöräilevänä pyrin käyttämään
heijastimia sekä lamppua.
Kustannukset näihin ovat
minimaaliset ja monet yritykset myös jakavat kivoja
heijastimia asiakaslahjoina.
Varsinkin tällaisissa pienissä taajamissa heijastimet
ovat todella tärkeitä, sillä
pimeitä tieosuuksia on joka
puolella. Paikoitellen myös
katuvalaistuksen suhteen
olisi kyllä parantamisen
varaa, pimenneet lamput
eivät ainakaan paranna
turvallisuutta.

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Nimipäivät

Eräs toinen pyöräilyyn liittyvä ongelma ainakin oman
kokemukseni mukaan ovat
se osa nuorisoa, jotka eivät
juurikaan piittaa muista
kulkijoista. Lähes päivittäin törmään tilanteeseen,
jossa kolme koulukasta
ajaa rinnatusten pyörätietä
pitkin, ja kun he kohtaavat
vastaantulijan, heillä ei ole
aikomustakaan väistää. Eli
mikäli et halua törmätä,
on pakko ajaa pientareen
puolelle. Missä on toisten
ihmisten kunnioittaminen?
Pitäisikö asialle tehdä jotain
vai onko peli jo menetetty?
Sitten, kun nämä pyöräteiden sankarit saavuttavat
mopokortti-iän, piittaamattomuus vain pahenee,
ainoastaan väline muuttuu.

mitään väliä. Tuntuu ettei
nykyään mikään ole pyhää.
Mihin on häipynyt se auktoriteettien kunnioitus, niihin
jotka ovat läsnä nuorten
elämässä ja koittavat koulia
heistä kunnon kansalaisia?
Luin juuri tapauksesta jossa
kouluikäisten poikajoukko oli pahoinpidellyt siilin
kuoliaaksi käyttäen keppejä,
kuinka julmaa tällainen on
ja mistä tuollainen raakuus
ja raivo oikein kumpuaa?
Mikä onkaan seuraava aste,
pahoinpidelläänkö joku ihminen samoin? Missä menee
se raja ja miten tähän voisi
vaikuttaa ennen kuin jotain
pahempaa sattuu? Vai onko
tämä yhteiskunta vääjäämättä
menossa sairaanpaan suuntaan, jossa millään ei ole enää
mitään väliä. Toivottavasti
vastaus on ei.

HHH

HHH

En missään nimessä halua
sanoa, että kaikki toimisivat
näin, mutta valitettavan usein
tämän tyyppiseen välinpitämättömyyteen törmää.
Mikä on tähän syy, voiko
nykynuoriso olla niin rikki,
että halutaan viestittää omalla
käytöksellä, ettei millään ole

Entä käyttäytyminen liikennevaloissa? Näyttää, että
sitä ei opeteta missään, sillä
punaisia päin kulkeminen
on enemmän sääntö kuin
poikkeus. Liikennevalot on
rakennettu turvallisuutta
parantamaan, ei vaarantamaan muita tienkäyttäjiä

HHH

saati itseään. En usko että
syynä on kiire, tai ainakin
minun näkemäni tapaukset
ovat olleet kouluajan ulkopuolella. Henkilökohtaisesti
koitan välttää liikkumista
koulujen lähellä niiden alkamis- ja loppumisaikoina,
sillä jalkoihin jäämisen vaara
on suuri.
HHH
Myös yläkoulun liikuntatilojen puuttumisen vuoksi
koululaiset joutuvat liikkumaan Kaisaniemen ja
Liikuntakeskuksen väliä.
Tämä myös lisää vaaratilanteita, sillä matkalla on
useita teiden ylityksiä ja
paikoittain vilkas liikenne.
En ole saanut vastausta
siihen, miksi liikuntatiloja
ei koitettu tehdä Visalan
sairaalan tiloihin, matka
sinne olisi ollut lyhyempi
ja turvallisempi.
HHH
Mutta näin syksyn pimeydellä heijastin, heijastin ja
heijastin, suositeltavaa on
käyttää kolmea yhtäaikaa.
Näkyvää syksyä!

Vaihto-opiskelijana Enschedessä

Yritysvierailu Voithilla Haaksbergenissä

O

piskelijajärjestömme ConnectTerzake järjesti meille
mahdollisuuden tutustua
Haaksbergenin Voithin
tehtaaseen perjantaina
29.9.2017. Haaksbergenin Voith valmistaa osia
paperitehtaiden linjastoihin.
Voith on ottanut tehtaallaan
käyttöön laaja-alaisen laatujärjestelmän, joka näkyy
tehtaan kaikissa toiminnoissa. Tehtaalla on käytössä
mm. Lean, Six Sigma ja 5 S.
Tavoitteena on minimoida
turhaa työtä ja luoda ympäristö, jossa on turvallista

ja tehokasta työskennellä.
Voith panostaa työntekijöihinsä. Haaksbergenin
tehtaalla on moni ollut töissä
vuosikymmeniä. Opiskelijavierailijoilla heräsi paljon
kysyttävää tehdaskierroksella. Erityisesti kansainvälisyys ja tuotantoprosessit
kiinnostivat.
Suosittelen kaikille opiskelijoille aktiivista osallistumista tehdas- tai muihin
oman alan tutustumiskäynteihin. Yritysvierailut tuovat
sekä näkökulmaa oman
alan töihin, että siihen,
millaisessa yrityksessä itse

Perjantai 6.10. (vk 40): Pinja, Minttu
Lauantai 7.10: Pirjo, Pirkko, Piritta, Pirita, Pipsa,
Birgitta
Sunnuntai 8.10: Hilja
18. sunnuntai helluntaista
Maanantai 9.10. (vk 41): Ilona
Tiistai 10.10: Aleksi, Aleksis
Aleksis Kiven päivä,
suomalaisen kirjallisuuden päivä,
liputuspäivä
Keskiviikko 11.10: Otso, Ohto
Torstai 12.10: Aarre, Aarto
Perjantai 13.10: Tanja, Taina, Taija

Aurinko

Aurinko nousee klo 07:45 ja laskee klo 18:33.

Ateriapalvelun ruokalista

Perjantai: Hernekeitto, juusto, ohukaiset ja
mansikkahillo
Lauantai: Makaronilaatikko, punajuuriviipaleet,
mansikkakiisseli
Sunnuntai: Lihapyörykät ja muusi, italiansalaatti,
puolukkarahka
Maanantai: Makkarakastike, perunat, punajuuriomenasalaatti, punaherukkakiisseli
Tiistai: Jauhelihavihanneslaatikko, porkkanapuolukkaraaste, mangovaahto
Keskiviikko: Silakkapihvit, perunasose, kastike,
tomaattisalaatti, puolukkakeitto
Torstai: Kaalikeitto, juusto, omenapaistos ja
vaniljakastike
Perjantai: Broilerikastike, perunat, maissiporkkanasalaatti, hedelmäkiisseli

Jokirannan keittiön ruokalista

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

Kuka mitä häh?

Opiskelijoilla riitti kysyttävää vielä kierroksen loputtuakin.
mahdollisesti haluaisi joskus
olla töissä.

Milla-Maria Koskela

1. Kuka on Suomen valtionvarainministeri?
2. Montako unssia on yksi pauna?
3. Mikä on Kreikan rahayksikkö?
4. Mikä joukkue voitti Englannin valioliigan kaudella 2016-2017?
5. Millä taiteilijanimellä tunnetaan paremmin
suomalainen taiteilija Heikki Harma?
6. Montako rajanaapuria on Oulun kaupungilla?
7. Kuka kirjoitti romaanin "Paperiprinssi" 2015?
8. Kuka ohjasi elokuvan Tuntematon sotilas
(1955)?
9. Mikä on Iines Ankan nimi englannin kielellä?
10. Mikä on Ubuntu?
Vastaukset sivulla 11

Kaikki näköislehdet
luettavissa ilmaiseksi
www.vieskanviikko.fi

Löydät meidät
myös Facebookista
facebook.com/vieskanviikko

Kansainvälinen
tyttöjen päivä
keskiviikkona
Ensi viikon keskiviikkona,
11. lokakuuta vietetään
kansainvälistä tyttöjen päivää. Se on juhlapäivä, joka
nostaa esiin tyttöjen voiman
ja mahdollisuudet, mutta
toisaalta se muistuttaa syrjinnästä ja epätasa-arvosta,
jota tytöt ja naiset kohtaavat
kaikkialla maailmassa ikänsä
ja sukupuolensa takia. Kaikilla lapsilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet hyvään
elämään ja tulevaisuuteen.
Tytöillä on kuitenkin sukupuolensa takia poikia
heikommat lähtökohdat
toteuttaa oikeuksiaan ja
mahdollisuuksiaan.
Jokaisella tytöllä pitäisi
olla oikeus tehdä tietoon
pohjautuvia päätöksiä
omasta kehostaan ja tulevaisuudestaan: esimerkiksi
haluaako hän mennä naimisiin ja perustaa perheen,
ja milloin se tapahtuu, tai
mitä hän haluaa opiskella.
Tasa-arvoisessa maailmassa
myös kaikkein köyhimmillä

ja pienimmillä tytöillä on
oikeus hyvään elämään.
Vielä tämä ei toteudu. Kansainvälisen tyttöjen päivän
tarkoitus on nostaa esiin
tyttöjen huonoa asemaa
ja myös onnistumisia tasa-arvon toteutumisessa.
YK hyväksyi tyttöjen päivän kalenteriinsa Planin
aloitteesta, ja sitä vietettiin
ensimmäistä kertaa vuonna
2012.
Tyttöjen päivän kampanjoinnissa on mukana
monia yrityksiä ympäri
Suomea. Tyttöjen päivä
voi näkyä vaikkapa liiketilojen "pinkittämisenä" eli
vaikkapa näyteikkunan tai
valaistuksen pukemisena
pinkkiin. Myös kahvilat
ja ravintolat voivat myydä
vaikkapa pinkkejä leivoksia
tyttöjen hyväksi ja tyttöjen
päivän kunniaksi. Myös yksittäiset ihmiset tai vaikkapa
kaveri- tai harrastusporukat
voivat järjestää tapahtuman
tai tempaista tyttöjen päivän

Ylivieskan
kirjastossa
matkailusyksy

kunniaksi. Sosiaalisessa
mediassa kampanja näkyy
hashtageilla #tyttöjenpäivä
ja #jokatytönoikeudet
Ylivieskan kaupungin
nuorisotyön hanke Yhdenvertainen Ylivieska
haastaa kaikkia ylivieskalaisia yrityksiä mukaan
tyttöjen päivän kampanjaan. Tyttöjen päivä näkyy
myös nuorisotila Sputnikin
keskiviikon tapahtumissa
sekä ylivieskalaisissa oppilaitoksissa, joissa hankkeen
nuortenryhmäläiset tempaisevat tyttöjen kunniaksi.
Ylivieskan kirjasto on jo
ottanut haasteen vastaan ja
on mukana tyttöjen päivän
kampanjassa.
Osallistu yrityksenä tyttöjen päivän viettoon. Ilmoittaudu mukaan tyttöjen päivän kampanjaan osoitteessa
tyttojenpuolella@plan.fi
Lisätietoa tyttöjen
päivästä ja kampanjasta
www.plan.fi.

Oletko lähdössä matkalle tai
suunnitteletko matkaa? Nyt
on mahdollisuus saada hyviä
vinkkejä matkakohteista niin
täältä pohjoisesta kuin vähän
kauempaa, sillä Ylivieskan
kaupunginkirjastossa on
syksyn aikana tarjolla kaksi
matkailuaiheista luentoa.
Ulla Perälä luennoi keskiviikkona 11.10. aiheesta
Vietnam, Thaimaa ja aasialainen kulttuuri. Perälä
on toiminut yli kymmenen
vuotta matkaoppaana Suo-

men suurimmilla matkanjärjestäjillä. Luento sisältää
matkailijalle tärkeää infoa
vakuutuksista ja rokotuksista
sekä mahtavan tietopaketin alueen kulttuurista
ja päivittäisestä elämästä.
Luennon aikana saadaan
myös hyviä lukuvinkkejä
aiheeseen liittyen. Keskiviikkona 8.11. luennoi
Harri Ahonen Keski-Skandinavian vaellusreiteistä.
Ahonen on kirjoittanut
useita vaellusoppaita, ja

luento perustuu hänen samannimiseen teokseensa.
Luennon aikana Ahonen
kertoo Keski-Norjan ja
-Ruotsin luonnosta, tupakäytänteistä ja suojelualueista sekä matkustamisesta
alueelle. Molemmilla luennoilla tullaan näkemään
upeita valokuvia alueilta.
Tervetuloa niin matkakärpäsen puraisemat kuin
nojatuolimatkailijat!

ja YouTube on tulvillaan
myös musiikilla höystettyjä
kotivideoita.

kuinka valtavasti musiikkia tarvitsemme. Kuvittele
jumppatuntia pelkän oikealle, vasemmalle huutojen
kera, ensimmäisiä kotibileitä
ilman iloista diskoa taustalla, häitä, joissa vallitsee
hiljaisuus, automatkaa läpi
Suomen tai Euroopan ilman radiosta kantautuvaa
viihdykettä.

nitteen, oli se sitten missä
formaatissa tahansa, jotta
tekijät saavat myös elantonsa
työstään ja meille kaikille
uusia kappaleita, uusia kokemuksia ja tulevia muistoja
kerryttämään.

lan tekemä
pilottitutkimus osoitti
jo vuosia sitten musiikin
kuuntelun
edistävän toipumista aivohalvauksesta.

Mustaa valkoisella
”Luuletko että kitaraa, soittamalla voi parantaa maailmaa", lauloi Martti Syrjä
Eppu Normaali-yhtyeestä
jo 80-luvulla ja luuli ihan
oikein.

kihuivi hihassa Dingoa,
milloin taas Roxette Ruotsin
puolelta kajautti upeat kappaleensa loistavalla äänellään stereoista. Suomirokki
oli J.Karjalaisen, Alangon
poikien ja Eppu Normaalin
Musiikin voima on valtava, sekä monen muun loistavan
sitä käytetään mukana niin bändin kulta-aikaa.
iloissa ja suruissa. Rentoutumiseen, tunnelman Levyttäminen oli hieman eri
nostamiseen ja ikävän lie- hommaa kuin nykyisin. Nyvittämiseen. Lähes jokaisella kyään lähes kuka vain pystyy
on jokin kappale, joka tuo rakentamaan kotistudion
mieleen muiston sieltä jos- ja tekemään itse musiiktain menneisyydestä.
kia edullisesti kotoa käsin.
Myös internetin aikakausi
Milloin laulettiin kurkku tarjoaa oivat jakelupaikat
suorana ja värikäs sifon- ilman pakkosopimuksia

Loistavaa, luovuuden vapaus
on nyt jokaisen ulottuvilla ja edullisesti. Tietysti
ohjelmistojen käyttö ja
instrumenttien hallinta vie
aikansa, mutta mahdollista
se on. Nykyisin järjestetään myös hyviä kursseja
kansalaisopistoissa, joista
voi lähteä opiskelemaan
soittamista, laulamista ja
musiikin teoriaakin.
Harvoin tulee kuitenkaan
pysähdyttyä ajattelemaan

Musiikilla on myös hoitava
vaikutus, useat tutkimukset
ovat nykyisin todistaneet
musiikin hoitavan niin aivoja
Musiikista ja sen kulut- kuin sydäntä, nykyisin sitä
tamisesta on tullut meille käytetäänkin muistisairainiin itsestäänselvyys, ettei den, aivohalvauspotilaiden ja
näitä edes tule ajatelleeksi. mielenterveyden hoitotyösMielelläni maksan tekijöille sä. Helsingin ja Jyväskylän
kuuluvan korvauksen ja Yliopiston sekä Helsingin
hankin alkuperäisen ää- yliopistollisen keskussairaa-

Musiikki siis hoitaa, soittaa
tunteita ja antaa elämyksiä.
Ei siis olisi hassumpi idea,
vaikka lääkäri määräisi reseptillä myös lempimusiikkia
potilaalle mukaan.
à la Sara
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Tuokiotuvalla Vanhustenviikko alkoi iloisesti reippaillen yhteislenkillä

"YHDESSÄ, kaikki ikäpolvet"

Onnistunut ulkoilutapahtuma syntyi kuin itsestään, kun
saimme jälleen kumppaniksemme MLL:n työntekijät
ja vapaaehtoiset – tuumasta
toimeen! Mahtavaa miten
hienosti niin ikäihmiset
kuin päiväkodit, perhepäivähoitajat, MLL Ylivieskan
paikallisyhdistys ja MLL
Pohjois-Pohjanmaan piiri, Ylivieskan kaupungin
liikuntatoimi, Ylivieskan
Nuorisovaltuusto ja Jokirannan koulun Tukioppi-

laat ottivat yhteisen asian
omakseen – iso kiitos vielä
kaikille!
Mukavat alkujumpat
ja loppuvenyttelyt saatiin
Ylivieskan liikuntatoimen
puolesta ja mukana lenkillä
oli päivähoitoryhmien lisäksi
myös Jokirannan koulun
tukioppilaita sekä Ylivieskan
nuorisovaltuuston jäseniä,
mistä erityiskiitokset. Todella hieno juttu oli, kun nuoret
lähtivät pyydettäessä heti
mukaan ojentamaan autta-

van kätensä – jos kävelijät
olisivat tarvinneet apuja, sitä
oli nyt tarjolla. Tällä kertaa
kaikki taisivat kuitenkin olla
hyvin omatoimisia, joten
varsinaisia avustustehtäviä
ei juuri ollut mutta saimme
taas kerran huomata, että
Ylivieskan nuoret ovat huipputyyppejä! Päätimmekin
jo heti alkaa uusia yhteisiä
suunnitelmia virittelemään.
Ulkoilutuokion päätteeksi,
viileähkössä syysaamussa
maistuivat Tallituvalla tar-

joillut lämpimät mehut ja
kahvit oikein hyvältä.
Varttuneen väen Porukkalenkki lähtee Tuokiotuvalta muutoinkin aina
maanantaisin klo 10 ja nyt
se siis toteutettiin hienosti
kaikenikäisille ja ulkoiltiin
yhdessä. Ja mukavaa oli!
Porukkalenkkiä vetää
maanantaisin vertaisohjaaja
Anneli Vähäkangas ja lenkki
toteutetaan yhteistyössä
kaupungin liikuntatoimen ja
muiden järjestöjen kesken.

Kaikki ovat tervetulleita mukaan – kahdessa ryhmässä
mennään eli mukana on
niin sauvakävelyryhmä kuin
myös lyhyemmän matkan
ja rauhallisempaan tahtiin
liikkuva rollaattoriryhmä.
Yhdessä kävellen liikkuminen on mukavaa ja tulee
lähdettyä. Ja ulkoiluhan

tekee kaikille niin hyvää!
Tutkitusti jopa jo 15 minuutin päivittäinen oleskelu ulkoilmassa tuottaa
terveyshyötyjä.
Tervetuloa siis maanantaisin lenkille!
Tuokiotupalaiset

yhteistyökumppaneineen

Vanhustenpäivän ja -viikon
taustaa ja historia

Ensimmäinen valtakunnallinen vanhusten teemapäivä
järjestettiin 19.9.1954. Päivän pääjuhla pidettiin
tuolloin Helsingin kaupungin vanhainkodissa Oulunkylässä. Vuonna 1967 vakiintui vanhustenpäivä
vietettäväksi lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Vanhustenpäivä lienee maamme vanhimpia
teemapäiviä.

Tarkoitus

Vuonna 1954 todettiin vanhustenpäivän tarkoituksena olevan saada kaikki ne, joilla on ”elossa
vanhenevia omaisia, näitä silloin muistamaan ja
tuomaan ilmi koko yhteiskunnan kiitollisuus sille
polvelle, joka on nykypolven elämän rakentanut.”

Teema

Alkujumpan Tuokiotuvalla veti Hannu Hietanen.

Vanhustenviikon porukkalenkkiin "Ikäpolvet yhdessä"
osallistui noin 100 henkeä.

Viikon Blogi
Suomikin on ollut kehitysmaa
Suomi on hyvin nuori valtio, joka itsenäistyi 1917 eli
Suomikin on vain sata vuotta
vanha valtio, tasa-arvoinen
ja kehittynyt Suomi on vielä
nuorempi. Sitä ennen olimme
olleet vuosisatoja osa Ruotsia
ja osa Venäjää. Suomi oli maatalousvaltainen maa ja ihmiset
todella elivät kädestä suuhun.
Ainoa koulutus minkä ihmiset
saivat oli kiertokoulu, jossa
opetettiin vähän lukutaitoa,
laskutaitoa ja uskontoa. Varakas
yläluokka eli aivan toisenlaista
todellisuutta. Suomen historia muistuttaa hyvin paljon
esimerkiksi afrikkalaisten
maiden historiaa. Olimme

yhtälailla köyhiä, riistettyjä ja
näköalattomia. Suomi on ollut
kuitenkin onnekas, saimme
itsenäisyyden ja maahamme
ei jäänyt ulkomaista omistajuutta eli se mitä meillä oli,
oli meidän.
Suomen historiaan kuuluu
myöskin ongelmia, mutta
niistä on selvitty koska meidän
hallintomme on ollut viisas ja
korruptoitumaton. Toivoisin,
että kaikilla mailla olisi ollut
yhtä hyvä herraonni vaikka
historiamme ei ole ollut ihan
päivänpaistetta, ongelmiakin
on ollut.
Hyvin tärkeä syy minkä
takia Suomi on kehittynyt niin

nopeasti hyvinvointivaltioksi,
on se että meidän maassamme
koulutusta on aina pidetty
pakollisena, hyvin tärkeänä
ja se on ollut korkeatasoista
ja maksutonta. Peruskouluuudistus helpotti myöskin
vähemmän varakkaan väestön
ylemmänasteen koulutuksen,
eli oli lapsi köyhästä tai varakkaasta perheestä, hänellä on
samat mahdollisuudet opiskella
miten pitkälle tahansa. Suomi
saa olla ylpeä peruskoulusysteemistä vielä tänäkin päivänä.
Lahjakas lapsi, oli rikas tai
köyhä, hänellä ei ole estettä
opiskeluun.
Kumpa esimerkiksi Tan-

sanialaisilla lapsilla olisi samanlaiset mahdollisuudet
itsensä kehittämiseen. Koulutus Tansaniassa muistuttaa
hyvin paljon sitä tilannetta
mikä vallitsi Suomessa vielä
1950-luvulla. Heillä on ollut
vain huonompi herraonni. Se
minkä toivoisi täällä ymmärrettävän on, että koulutus on
ainoa tie pois köyhyydestä ja
että koulutukseen olisi kaikilla
yhtäläiset mahdollisuudet ja se
olisi pakollista. Hyvin paljon
lahjakkuutta ja osaamista jää
käyttämättä ellei maassa ole
yhtäläisiä mahdollisuuksia
koulutukseen.
Tytöt usein jäävät koulu-

Tänäkin päivänä valtakunnallisen vanhustenpäivän
ja -viikon tarkoituksena on kiinnittää huomiota
vanhenemiseen, vanhuksiin ja heitä koskeviin
asioihin sekä vanhusten asemaan yhteiskunnassa.Vanhustenviikon teema vaihtuu vuosittain ja
vuonna 2017 se on ”Ikäpolvet yhdessä”. (lainaus:
Vanhustyön Keskusliitto www.vtkl.fi)

Katja Kokkoniemi on
Nivalassa asunut, Haapavedeltä
syntyisin oleva yrittäjä. Katja kirjoittaa
"Katjakoo ja pehmeä business" -blogia: katjakoo.fi
tuksesta paitsi. Tosiasia on, jos
varattomalla perheellä on vara
kouluttaa lapsia, koulutetaan
ensisijaisesti pojat. Tyttöjen ja
naisten työpanosta tarvitaan
kotona ja pelloilla. Jokainen
ymmärtää, että se ei ole oikein eikä tasa-arvoista, mutta
kehittyvässä maassa perheet
joutuvat tekemän valintoja.
Kaikkea ei vois saada. Sen
vuoksi tyttöjen kouluttaminen
ja työllistämismahdollisuuksien
parantaminen on hyvin tärkeää,
Esimerkiksi meillä Suomessa pidetään itsestäänselvänä miesten ja naisten
yhdenvertaisuutta kotona ja
yhteiskunnassa. Ilman naisten

työpanosta eivät suomalaisetkaan perheet menestyisi
tai tulisi niin hyvin toimeen.
Yhteistyössä onnistumme
paremmin. Se mitä kukin tekee,
ei ole keneltäkään pois. Eli
tavoite on sama meillä kaikilla.
Auttaa yhteisöä tulemaan
toimeen omillaan ja saamaan
mahdollisuuksia ja antaa uskoa
tulevaisuuteen. Toisin sanoen
emme anna vesipulloa vaan
opetetaan rakentamaan kaivo.
Valoa on horisontissa, kaikella rakkaudella,
KatjaKoo
Makumira, Tansania
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Kunnianosoitus
sotiemme
veteraaneille
Viime viikon perjantaina
vietetiin Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n 60-vuotisjuhlaa. Päivän aikana
Suomen sankarihaudoilla
järjestettiin seppeleenlasku.
Ylivieskassa tätä juhlistettiin
lippukulkueella sankarihaudoille, jossa ohjelmassa oli
muun muassa seppeleenlasku sekä Jokirannan koulun
oppilaan Viivi Vehkamäen
pitämä juhlapuhe.
Seppeleen laskivat varapuheenjohtaja Markus
Paavilainen yhdessä sotaveteraanien Kalervo Vierimaan ja Paavo Niemikorven
kanssa. Reserviläiseten ja
Jokirannnan koululaisten
lisäksi paikalla oli muu-

ta yleisöä. Oppilasryhmä
myös esitti tapahtumassa
lauluesityksen.
Ylivieskassa on sotaveteraaneja 18 naista ja 15
miestä jotka omaavat tunnuksen. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi,
heidän luonansa on vierailtu
tänä syksynä henkilökohtaisesti. Viemisiksi on ollut
presidenttiparin henkilökohtaisesti allekirjoitettu
tervehdys, sekä runokirja
ja konvehteja. Vierailut
on suoritettu Ylivieskan
Sotaveteraaniyhdistyksen
toimesta.
Elina Kytökorpi

Perjantaina, 6.10.2017
Ps. 86:12-13

Herra, minun Jumalani, sinua minä
kiitän koko sydämestäni, iäti minä
kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi
on suuri, sinä nostit minut tuonelan
syvyyksistä.

Kirkkotalakoot
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.
Kirkkotalakoot mukana Kuulan syysmarkkinoilla 6.-7.10. Liikuntakeskuksen parkkialueella.

Jokirannan yläkoulun oppilas Viivi Vehkämäki piti puheen seppeleenlaskun jälkeen.

Sotaveteraanien 60-vuotisjuhlaparaati kulki sankarihaudoille.

Fysiomotionin
hyväntekeväisyysrieha
Hiki virtasi ja syke pumppasi
musiikin tahdissa, kun kävin
FM:llä heilumassa tunnin
verran zumban tahdissa.
Anu Ilmosen energisellä
ja mukaansa tempaavan
räiskyvällä ohjauksella oli ilo
heittäytyä mukaan (jo neljättä kertaa järjestettävään)
Hyväntekeväisyyspäivään.
Päivän tunnelmasta päättelin lahjoittamisen olevan
myös hauskaa: osallistua
pystyi tipauttamalla kolikon
tai pari tiskillä olleeseen
säästöpossuun, taikka ostaessa paikan päältä herkullisia
leivonnaisia kahvin kera,
tuottojen mennessä Ylivieskan Pelastakaa Lapset
Ry:lle, sekä myös Rannan
koulun matkakassaan.

Henkilökunnasta Heli
Suonvieri kehui tapahtuman olleen onnistunut ja
väen lähteneen hyvin liikkeelle. Kokonaissummaksi
keräykselle kertyi komeat
1009,09 €.
Paikan päällä oli myös
arvontaa, sekä ekstrana
Les Mills-kouluttaja Mika
Kankainen, joka ohjasi
halukkaille vauhdikkaita
SPRINT-tunteja. Tarpeellisia, ja virkistäviä tällaiset
tapahtumat ovat, ja kun
tuotot kohdistetaan oikeisiin
osoitteisiin. Toivotaan, että
näemme jälleen ensi vuonna
Fysiomotionin uuden iloisen
Hyväntekeväisyyspäivän
pyörteissä!
Laura Sakko

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Eemeli Erkki Olavi Weckman, Jaska Jussi Henrikki Hyyppä,
Emma Amalia Vähäkangas
Avioliittoon kuulutetaan: Matias Valtteri Latvakoski ja Julia Roosa
Talvikki Matikainen
Kuolleet: Aino Esteri Heinonen 88 v., Virva Tuulia Hietala 18 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 6.10. klo 18 Raamattu-ilta Siltalan seurahuoneella; klo 19 Oloilta
Rauhanyhdistyksellä; klo 20 Kun suru koskettaa -kynttilähartaus kirkon raunioilla, Niko Salminen, Teija Siirtola. Voit ottaa oman kynttilän
mukaan.
La 7.10. klo 18.30 Puolisoilta Rauhanyhdistyksellä, alustus: Rinnalla
kulkeminen, Aarno Sassi.
Su 8.10. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Niko Salminen, Tuomo
Kälviä, Eeva Korhonen, pyhäkoulu, vanhusten kirkkopyhä, kirkkokahvit; klo 14 Seurat Siltalan seurahuoneella, Ahti Vähäkangas; klo 14.30
Seurat Rauhanyhdistyksellä, Jorma Hintikka ja klo 16 Ismo Iso-Heiniemi; klo 18 Siionin virsien veisuuseurat Mariassa, puhe Heikki
Hurskainen.
Ma 9.10. klo 17 Ystävyyden kerho toimitalo Pietarissa.
Ti 10.10. klo 12 Siionin virsien päiväveisuut Marian toimituskappelissa.
Ke 11.10. klo 7.30 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone Lydiassa; klo 9.30 Taukotupa Joukahaisen päiväkodilla; klo 11.45-13.45
Ekavauvakerho Toimitalo Pietarissa; klo 14 Hartaus Suvantotuvalla,
Anne Sumela; klo 18 Raamattu- ja yhteyspiiri toimitalo Pietarissa
(miehet Laguksessa, naiset Lydiassa); klo 19 Gospelkuoron harjoitukset Suvannon kappelilla; klo 18.30 Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä, Markku Launonen.
To 12.10. klo 17-18 Lapsikuoron harjoitukset Marian rippikoulusalissa; klo 18 Kirkkokuoron harjoitukset Suvannon kappelilla; klo 18-19
Nuorisokuoron harjoitukset Marian rippikoulusalissa.
Pe 13.10. 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.
Kirkkotalakoot mukana Kuulan syysmarkkinoilla 6.-7.10. Liikuntakeskuksen parkkialueella, myytävänä mm. Aki Hietalan joululevyä ja
Kirkkomatkalla-kirjaa.
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
Sururyhmä alkaa ma 16.10. klo 18 toimitalo Pietarin kokoushuone Lyydiassa. Ryhmään kutsutaan tämän vuoden aikana läheisen
kuoleman kohdanneita omaisia. Ryhmä kokoontuu tiistaisin kahden
viikon välein yhteensä viisi kertaa. Lisätietoja voit kysyä puhelimitse
diakoniatyöntekijöiltä Satu Similä 044-7118628 tai Marja Määttä
044-7118629.
DIAKONIA		
Diakoniatyön asiakasvastaanotto on avoinna ti-pe klo 8.30-10.
Päivystysaikana vastaa numero 044-7118670. Asiakasvastaanottoa ei
ole to 12.10.
Kirkkokyyti Suvannolle messuun sunnuntaisin seurakuntakoti
Mariasta, lähtö klo 9.40, paluu 8.10. Vanhusten viikon ohjelmahetken
jälkeen n. klo 12.30. 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
Kävele Naiselle Ammatti -tapahtuman tuotto oli 965 euroa eli 32
ammattia Naisten Pankin kautta. Kiitos kaikille osallistuneille: kävelijöille, lahjoittajille ja talkoolaisille
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
Perhekerho ti ja to klo 9-11 sekä ekavauvakerho ke klo 11.45-13.45
Toimitalo Pietarissa.
NUORET
Pe 6.10. klo 18-23 Oloilta Vitiksessä.
To 12.10. 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 13.10. klo 18-23 Oloilta Vitiksessä.

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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Rotaryenergiaa Hanhikivellä
Hanhikiven ydinvoimala-alue on viime aikoina ollut
usein otsikoissa, viimeisimpänä lupien myöhästymisien
vuoksi. Syyskuussa alueella järjestettiin yleisöpäivä,
jolloin kuka tahansa pääsi tutustumaan alueeseen
kiertoajelulla. Pyhäjoella sijaitseva ydinvoimala on
suunniteltu otettavan käyttöön vuonna 2024. Ydinvoima
on suurin yksittäinen sähköntuotantomuoto Suomessa,
sillä tuotetaan noin neljännes kulutetusta sähköstä.
Lauantaipäivän ohjelmaksi
autojen keulat suunnattiin
kohti Pyhäjokea. Olin sopinut Ylivieska Jokivarsi
Rotaryklubin kanssa, että
lähden heidän mukaansa tulevan ydinvoimalan avoimien
ovien päiville. Perillä väen
paljous yllätti, vaikka olikin
odotettavissa että kiinnostunutta porukkaa varmasti
on. Viime vuoden vastaavan
tapahtuman kävijämäärä
olikin ylitetty reippaasti ja
tänä vuonna tutustujia oli
ollut arviolta 2500 henkilöä.
Toki tällainen väenpaljous
tietää jonottamisia ja koleassa
syysilmassa meren äärellä
tuuli pääsee luihin ja ytimiin.
Mutta hyvässä porukassa
jonottelu sujui rattoisasti.
Ja kyllähän odotus palkittiin
ja vihdoin oli vuoromme
astua kiertuebussiin, joita
alueella liikennöi päivän
aikana useita.
Kierros itsessään kesti
noin puoli tuntia, jonka jälkeen oppaana ollut ydintekniikka-asiantuntija Minttu
Hietamäki antoi lehdelle
haastattelun alueesta ja sen
kehityksestä.

Mahdollisuuksia
alueen liikeelämälle
Jo ennen kuin voimalaitosta
rakennetaan, Hanhikivellä
on käynnissä yksi Suomen
suurimmista rakennustyömaista, jossa urakoidaan
satojen miljoonien eurojen
arvosta. Tämä tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia
teollisuusyrityksille kuten
maanrakennusyrityksille ja
rakennusliikkeille.
Lisäksi erilaisten palveluiden toimittajille
esimerkiksi kuljetukset,
puhtaanapito ja catering
on mahdollisuus päästä
mukaan hankkeeseen.
Voimalaitoksen rakentaminen puolestaan avaa
ainutlaatuisen tilaisuuden osallistua kansainväliseen suurhankkeeseen
lähialueella. Lähialueen
yritykset voivat löytää etuja
logistisesta sijainnista sekä
paikallisten olosuhteiden
tuntemuksesta.

Mikä on Rotaryklubi?

Rotary on eettisellä pohjalla toimiva maailmanlaajuinen
palvelujärjestö. Rotary rantautui Eurooppaan 1911, kun Lontooseen perustettiin ensimmäinen eurooppalainen rotaryklubi.
Suomen ensimmäinen rotaryklubi perustettiin Helsinkiin
vuonna 1926. Nykyään Suomessa on rotaryklubeja noin 300
ja niissä noin 12 000 jäsentä. Maailmanlaajuisesti rotareita
on n. 1,2 miljoonaa. Ylivieskassa toimii kaksi rotaryklubia.
Rotary oli alkuun panevana voimana maailman terveysjärjestön 1985 aloittamassa hankkeessa hävittää polio maailmasta.
Tähän hankkeeseen Rotary on kanavoinut yli 1,2 miljardia
dollaria sekä runsaasti jäsentensä henkilökohtaista vapaaehtoistyötä. Poliotapausten määrä on vähentynyt 99,9 %
vuodesta 1988 alkaen, yhteensä poliota vastaan on rotarien
tekemän yhteistyön avulla rokotettu yli 2,5 miljardia lasta.
Rotaryn keskittymisalueet Polio-hankkeen lisäksi ovat:
•
Rauha ja konfliktien sovittelu
•
Sairauksien ehkäisy ja hoito
•
Vesi ja sanitaatio
•
Äitien ja lasten terveys
•
Peruskoulutus sekä luku- ja kirjoitustaito
•
Taloudellinen ja yhteiskunnallinen
kehittäminen

Ylivieska Jokivarsi Rotaryklubin porukkaa oli tutustumassa Hanhikivi 1 –alueeseen
Pyhäjoella. Vasemmalta Mauri Nurmenniemi, Helinä Nurmenniemi, Marko Antinoja,
Timo Hiitola, puheenjohtaja Markus Latvala, Heidi Santaholma sekä elokuun puolessa
välissä rotareiden kautta Ylivieskan lukioon vuodeksi tullut vaihto-oppilas Madoka
Omori Japanin Fuefukista. Etualalla Fennovoiman Minttu Hietamäki.

Työllistävä
vaikutus
Tällä hetkellä Fennovoimalla työskentelee noin 350
henkilöä, joista Pyhäjoella

noin 35. Fennovoiman organisaatio kasvaa edelleen
tänä ja ensi vuonna. Tällä
hetkellä meillä on 17 työpaikkaa avoinna ja ne löytyvät nettisivuiltamme.Koska

parista. Isossa hankkeessa
työmahdollisuuksia avautuu
toki jonkin verran myös
muiden alojen asiantuntijoille, esimerkiksi laadun,
tiedon- ja projektinhallinnan
tai talouden tehtäviin.
Fennovoimalla työskentelevistä lähes 30 prosenttia
on naisia, mikä on keskimääräistä energia-alan yritystä
enemmän. Myös johdosta
löytyy naisia, hyvänä esimerkkinä projektijohtajamme Minna Forsström.
Keski-ikämme on hieman
yli 40 vuotta.

Tulevaisuuden
mahdollisuudet

Nimessä käytettävä ”Hankyseessä on teollisuushanke, hikivi 1”, on yleinen nimeäsuurin osa hakemistamme miskäytäntö. Hanhikiven
henkilöistä on tekniikan alan voimalaitosalueelle voisi
asiantuntijoita esimerkiksi tulevaisuudessa mahtua
voimalaitos-, kone-, säh- toinenkin voimalaitosykkö- ja automaatiotekniikan sikkö, mutta sen harkinta
ei ole vielä tänä päivänä
ajankohtaista. Uusi voimalaitosyksikkö vaatii täysin oman lupaprosessinsa.
Hanhikivi 1 -hankkeessa emme kuitenkaan tee
sellaisia ratkaisuja, jotka
tulevaisuudessa estäisivät
toisen yksikön rakentamisen,
Minttu Hietamäki kertoo
lopuksi.
Elina Kytökorpi
Kuva Fennovoima.

Näiden keskittymisalueiden kautta rotarit haluavat maailmanlaajuisesti auttaa niitä, joilla avuntarvetta on. Apunaan
rotareilla on Rotarysäätiö, jonka varojen turvin he tekevät
hyvää maailmassa.
Rotaryn palvelutoiminta on jaettu viiteen palveluväylään:
Klubipalvelun avulla yhdistetään klubin jäsenet toisiinsa
sekä järjestetään ohjelmaa viikoittaisiin tapaamisiin. Ammattipalvelun avulla hyödynnetään omia ammatteja muiden
avuksi. Yhteiskuntapalvelun avulla autetaan omaa paikallista
asuinympäristöä ja sen lähialueita. Kansainvälinen palvelu
mahdollistaa globaalit avustushankkeet sekä verkostoitumisen ympäri maailmaa. Nuorisopalvelun avulla tarjotaan
opiskeluvaihtomatkoja nuorille.
Klubit määräävät itse omasta toiminnastaan - linjassa Rotary
Internationalin arvojen ja toimintamallien kanssa. Rotaryn
toimintaa ja arvoja kuvaa hyvin ns. neljän kysymyksen koe:
Onko tämä totta?
Onko tämä oikeudenmukaista kaikkia asianosaisia kohtaan?
Luoko tämä hyvää tahtoa ja parempaa ystävyyttä?
Onko tämä kaikkien osapuolten edun mukaista?

Ylivieska Jokivarsi Rotaryklubin tärkeimpiä projekteja ovat
paikalliset nuorisovaihto-, ja kuusiprojekti. Nuorisovaihtoprojektissa lähetetään vuosittain paikallinen nuori vuodeksi
vaihto-oppilaaksi, ja tarjotaan koti yhdelle ulkomaiselle
vaihto-oppilaalle.
Tällä hetkellä Ylivieskassa on vaihto-oppilas Japanista, ja
ylivieskalainen nuori viettää vastaavasti vaihtovuottaan
Japanissa. Kuusiprojektissa toimitetaan alueen yrityksille
joulukuusia ennen joulunavausta ja kerätyt varat ohjataan
avustusprojekteihin. Klubit osallistuvat myös kansainvälisiin
projekteihin mm. rokotteiden, puhtaan veden sekä koulutarvikkeiden hankkimiseen kehitysmaissa.
Klubien ydintoimintaa ovat viikoittaiset kokoukset, joissa
mm. tutustutaan alueen yrityksiin ja toimijoihin kutsuttujen
vierailijoiden kautta, tai vierailemalla paikan päällä.
Säännölliset, muiden ammattiryhmien edustajien tapaamiset lisäävät tietoa eri ammateista sekä laajentavat jäsenten
yhteiskunnallista ymmärrystä ja verkostoja. Jäsenikseen
klubit kutsuvat paikkakuntiensa hyvämaineisia ammattimiehiä ja -naisia.
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100 Unelmaa Ylivieska
Osallistu ja va
ik

uta!

Kampanja on löydetty hyvin ja
unelmia on ilmoitettu ja toteutettu
jo noin 30.
Mukana niissä on kuitenkin
ollut kaikenkaikkiaan jo lähes 70
ikäihmistä, sillä muutamia ryhmätapahtumiakin on toteutettu ja
ne laskemme aina yhdeksi unelmaksi (päivätanssit, kiertoajelut).
Olemme kiitollisia siitä, että te
ylivieskalaiset olette ottaneet
kampanjan omaksi sydämen
asiaksenne. Yhdessä saamme
paljon aikaan – kiitos että olette
mukana.
Mitä mielessä tänään - kampanjan ajankohtaiset terveiset:
Minkälaisia unelmat voivat
olla? Osa näistä jo toteutettu, osa
toteutuksessa lähipäivinä, osalta
puuttuu vielä sponsori:
Metsäretki makkaranpaistoon,
jalkahoito, kiertoajelu, pihan
haravointi ja muut puutarhan
syystyöt, kasvohoito, hieronta,
purjehdusretki merellä, konsertti
Akustiikassa, puutarhakekkerit,

nuotioretki, ravintolaruokailu
ja yhtenä uusimmista unelmista
päästä ajelulle entisille kotikylille
ja käydä vaikka entisen kotipaikan
pihassa kääntymässä (muutama
jotka kotoisin Raudaskylän-Visurin-Sorviston suunnalta, mutta
samaan autoon mahtuisi useampia
jos kuljetus järjestyy - kuljetuksen
sponsoria kaivataan nimittäin
myös, kahvitarjoilut ja avustajat
jo kunnossa). Joten hyvin monenlaisia unelmia on - kaikki
toteutettavissa olevia kun hyvää
tahtoa löytyy.
Sponsoriapuja tarvitaan.
Haemme jatkuvasti sponsoreita,
jotka tarjoavat oman yrityksen
palveluita, tuotteita, aikaa tai
rahaa. Unelman toteutus odottaa
aina niin kauan että sille löytyy
kustantaja sekä toteutukselle
tarvittavat avustajat. Sponsorina
voit osallistua myös siten, että oma
yritys/yhteisö osallistuu kampanjaan rahasummalla ja kustantaa
toisen yrityksen toteuttaman

unelman – esimerkkinä vaikkapa
autokauppa, joka järjestää 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.
Mitä tällä hetkellä tarvitaan?
Eniten tarvitaan maksajia juurikin
kuljetuksille – voisiko sinun yrityksesi maksaa 1-2 invataksimatkaa
tai jopa kiertoajelun?
Unelmia lisää! Tavoitteenamme on toteuttaa 100 Unelmaa
vuoden loppuun mennessä, tällä
hetkellä 30 unelmaa valmiina.
Lokakuun tavoite saada vähintään
30 lisää, joten juttelethan 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!
On myös saatu tarjouksia –
joten jos tiedät että ystävälläsi tai
sukulaisellasi olisi seuraavanlainen
unelma, ilmoittautukaa yhdessä
mukaan (www.ylivieska.fi/100unelmaa): Ravikeskus Keskinen
tarjoaa ravit ja tarjoilun, Viihdekuoro Leijat tarjoaa paikan
joulukonserttiin 2.12. Akustiikkaan, myös avustajia pihatöiden
tekemiseen on ilmoittautunut,
samoin metsäretkille ja kiertoajeluille.
Tässä kampanjassa vain mielikuvitus on rajana – meillä on
monta mahdollisuutta tehdä
hyvää. "Mitä haluatkin tehdä, tee
se nyt. Huomisia on vain rajattu
määrä." -Michael Landon
Hyvää lokakuuta kaikille,
toivottaa

Kultahäät 7.10.
Yhteinen taival jatkuu

❤

Onnittelut!
– Elina –

YLIVIESKAN
OIKEUSAPUTOIMISTO

100 Unelmaa Ylivieska -tiimi

Toimipaikat Ylivieskassa
ja Haapajärvellä

Minä, Terttu, Oiva, Anne ja Katri
Olin Annen kanssa puhelimessa ja kerroin, että ajattelin että
voisko Tertulle järjestää jotain
hemmottelua. Minä voisin olla
Oivan kanssa vaikka päiväkävelyllä sillä aikaa. Anne tuumasta
toimeen ja etsimään hoitolaa, jossa
Terttu voisi unelmansa toteuttaa.
Löytyi Katrin luontaishoitola ja
ei muuta kun aikoja varaamaan.
Aika löytyi ja niin tehtiin treffit
tuvalle perjantaiaamuksi puoli
yhdeksäksi. Aurinkoinen syysaamu koitti ja iloiset sauvakävelijät
saapuivat hymyssäsuin ja reippaina

kohti Katrin hoitolaa. Siellä Anne
jo kameran kanssa odotti. Pian
lyhyen etsiskelyn jälkeen löytyikin
oikea ovi. Hymyilevä Katri avasi
oven. Hetken tutustumisen jälkeen
läksin Oivan kanssa sauvat heiluen
tutustumaan uusiin liikennevaloihin ja kohti Tuokiotupaa mutkan
kautta. Liikennevalot suojatielle
oli juhlavat. Pylvään päässä seisoi
punainen ”ukko” varoittamassa ettei
voi vielä mennä ja napin painalluksella tuli vihreä ”ukko”. Siitä me
reippaasti pääsimme kävelemään
turvallisesti yli suojatien.

Raikas aurinkoinen aamu
kertoi, että syksy on tulossa.
Pensashanhikki loisti keltaisessa
mekossaan, kuutamohortensia
oli lopettanut jo kukintansa.
Paikallistimme myös koivukujan
päässä kirkkoherranviraston ja
sitten tultiin sairaalan luo ja niin
oltiinkin perillä Tuokiotuvalla.
Sitten vain jäätiin odottelemaan
hemmoteltavaa joka hemmottelun
jälkeen haettiin autokyydillä tuvalle. Irene oli kattanut kahvipöydän
ruusulautasineen kauniiksi ja
kylläpä kahvi maistuikin.

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

Kukkia, naurua, ilon kyyneleitä,
hyvää mieltä, aurinkoa sisälsi
syksyinen perjantai. Kiitos kaikille.
Elämää on ne päivät, jotka
muistetaan ja tämä päivä jäi
varmasti meille kaikille mieleen.
Tunnelmat kirjaili
Anna-Liisa

Kalajoen kirkon muistoineen ja
haudoillakäynteineen. Rauha
on kertonut, että meri on tullut
hänelle aikoinaan kovin rakkaaksi
ja nyttemmin näkee välillä ihan

Rauha, Sari Kärkkäinen, Liisa Haikola ja Juhani Rintakumpu
valmistautuvat lähtöön.

untakin merestä ja toivoi kovasti
meren äärelle pääsevänsä. Hän ei
tosin ollenkaan uskonut, että matka
oikeasti toteutuisi – mutta niin
vain kävi että taksi kurvasi pihaan
sovittuna aikana. Sääennusteen
lupaamaa lämmintä ja aurinkoista
säätä ei tosin "unelmatiimikään"
pystynyt taikomaan vaan sankka
sumu peitti aavan matkapäivänä.
Onneksi meren kuitenkin pystyy
aistimaan myös toisin.
Yllätyksenä Rauhalle järjestimme kirkkoon myös musiikkiesityksiä ja muunmuassa
opettaja-aikoina rakkaaksi tullut
Suvivirsi kanttori Annukka Palolan
ja poikien esittämänä sykähdytti
ja ilahdutti retkeläistä. Kalajoen
seurakunta lähti myös heti mukaan

unelman toteuttamiseen ja ovat
jatkossakin mielellään mukana
vastaavissa "hyvänmielen" tempauksissa. Eihän sitä tiedä, jos
vaikka Kalajoellakin käynnistyy
pian vastaava kampanja. Rauha
itse puolestaan yllätti järjestäjät
ja junaili koko seurueelle kahvitarjoilut Tyngälle, perhevierailun
yhteyteen. Pilkettä silmäkulmassa
ja sydän mukana siis meillä kaikilla
– hyväntahtoisilla yllätyksillä on
mukava huomioida toisia.
100 Unelmaa Ylivieska kiittää
kaikkia tavalla tai toisella unelman
toteutukseen osallistuneita - ja
matka kohti sataa jatkuu...

ja kuulunut Ylivieskassa, Raudaskylän suunnalla hirviporukkaan.
Nyt on verkkoja viritelty ja Unelmatiimin oma suuri unelma löytää
hänelle porukka juuri sieltä "omilta
kulumilta" on toteutunut! Koskelan Metsästysseura avustajineen

otti kopin tästä unelmasta ja se
alkaa olla totetusta vaille valmis.
Autolla lähelle ja pyörätuolia
lykäten tulille. Pieni teko, suuri
unelma. Tosi kova juttu!
KIITOS kaikille mukaanlähteneille, vinkkejä antaneille ja

Ylivieskan
kaupunginkirjastossa
ke 11.10. klo 18.30.

Matkaoppaana pitkään
toiminut Ulla Perälä luennoi
aiheesta Vietnam, Thaimaa
ja aasialainen kulttuuri.
Luvassa myös lukuvinkkejä.

Sudokujen
ratkaisut
Helppo

100 Unelmaa
Ylivieska -tiimi

Milloinkas se hirvenmetästys alakaakaan?
Joku aika sitten eräs entinen hirvimies unelmoi, ja kyynelsilmin
huokaisi: "...voi jos vielä kerran
pääsis hirviporukan kans nuotiolle
raataamaan ja vaikka makkaraa
paistamaan...olishan se..." Hän
on aikoinaan itsekin metsästänyt

MATKAILULUENTO

Tervetuloa!

Minä näen untakin merestä…
Viikko sitten toteutettiin Rauha
Hannulan unelma ja hän pääsi
näkemään ja kokemaan kolme
rakasta paikkaa - meren ja Kalajoen
rannat, sukutalon Tyngällä sekä

❤

hengessä mukana kulkeville - "se
syttyy, se syttyy, se palaa, se palaa,
SE ROIHUAA"! Tästä tarinasta
lisää toteutuksen jälkeen.
100 Unelmaa
Ylivieska -tiimi

Vaikea

KryptoNiitin
ratkaisu
••••••TERHOT•PUU
••••••U•I•S••U•H
••••••KEVETÄ•UJO
••••••E•I•O••H•T
KOTI•PAAVI•IHANA
A•Y••A•KÄ•••••E•
MELUTA•ALAS•OTUS
RIPA•KÄSIN•E•AL•
E•P••K•I•J•LAVEA
EMÄS•ULA•O•I•U•J
R••U••I•AVU•O••O
IDOLI•TILI•ISÄ•R
•I•K••A•ISO•A•TA
KIREÄ•N•B•SAKSET
UV•E•GINI•A•S•HA
LAITTAA••••SILO•
L•T•E••IKONI•A•P
ESANSSI•ALIN•PÄÄ
R•R•T•TOMU•KOPPI
OJA•I•U•AT•O•O•N
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Kototuote – palvelua
ihmiseltä ihmiselle
kuuluvat uusien asaikkaiden
ja työtehtävien vastaanottaminen, laskutus sekä yleinen
toiminnan pyörittäminen
hallituksen avustuksella.
Mittavat uudistukset ovat
vaatineet paljon töitä ja
Osuuskunta Kototuote on vaihtelee nuorista eläkeläiSanna kiitteleekin kaiktoiminut Ylivieskassa jo siin. Tämän vuoden aikana
kia yhteistyökumppaneita,
kahdenkymmenen vuoden Kototuotteeseen on liittynyt
joiden kanssa yhteistyö on
ajan. Painopiste toiminnal- kolme uutta työntekijää ja
sujunut mallikkaasti. Myös
la on hieman muuttunut myös kesän aikana henkilöyritysneuvontaa antavat
vuosien varrella, mutta kuntaa tarvittiin tilapäisesti
tahot kuten Ylivieskan Tektoiminta-ajatus on pysy- lisää. Työllistäminen onkin
nologiakylä YTEK Oy:n
nyt samana alusta saakka, yksi tämän osuuskunnan
yrityspalvelut sekä Yliviesse tuottaa palveluja ilman tavoitteista.
kan seutukuntayhdistys ry
voitontavoittelua. Pääasia
Kototuotteen peruspisaavat Sannalta kiitosta.
on palvella asiakkaita ja lari on kotiin tuotettavat oma-aloitteisuus ja palve- juuri sellaista palvelua kuin Tämä toi aluksi hieman
Avoimien ovien kautta
samalla työllistää ihmisiä. palvelut. Niihin lukeu- lualttius ovat heille itseis- haluaa. Tilanteen mukaan hämmennystä asiakkaille, osuuskunta haluaa madaltaa
Tällä hetkellä Kototuote tuu monipuolinen katta- arvo. Yleinen käytäntö on, asiat ovat myös helposti mutta nyt siihen on jo to- kynnystä tulla tutustumaan
työllistää 16 henkilöä osa-ai- us erityyppisiä palveluja, että asiakassuhde solmitaan muutettavissa, joustavuus tuttu. Järjestelmän myötä eri palveluvaihtoehtoihin
kaisesti. Kuukausitasolla osaamista henkilöstöstä asiakkaan kanssa aina saman on avainsana.
esimerkiksi kotitalousvä- sekä kysymään mieltä askartyömäärä heillä vaihtelee löytyy monipuolisesti. Am- työtekijän kanssa, eli joka
Soteuudistus on yksi hennyksen dokumentit ruttavista asioista. Lopuksi
kolmenkymmenen ja sadan mattialoja löytyy laajasti, kerta asiakas saa kohdata merkittävä tekijä myös Ko- ovat helposti saatavilla. Sanna haluaakin toivottaa
kolmenkymmenen tunnin mutta koulutuksen lisäksi saman ihmisen. Esimer- totuotteen tämän vuotisille Kototuotteen puheenjohtaja kaikki lämpimästi tervevälillä, riippuen kunkin osuuskunnassa arvostetaan kiksi siivoussopimuksissa uudistuksille. Järjestelmät Sanna Lappinen on nyt tulleiksi avoimien ovien
henkilön elämäntilanteesta. erityisesti oikeata asennetta käydään läpi tarkkaan mitä on muutettu sähköisiksi pyörittänyt osuuskunnan päivään.
Hyvän yhteishengen omaa- ja motivaatiota. Töitä teh- asiakas haluaa, jotta asiat niin laskutuksen kuin asia- toimistoa reilun vuoden
van työporukan ikähaitari dään asiakaslähtöisesti, joten ovat paperilla ja tilaaja saa kasrekisterinkin suhteen. ajan. Hänen tehtäviinsä
Elina Kytökorpi
Ensi viikon tiistaina 10.10. vietetään avoimien ovien
päivää Osuuskunta Kototuotteella ja viereisen tilan Jämptijuttu Oy:llä Juurikoskenkadulla. Päivän tarkoituksena
on toivottaa ihmiset tervetulleiksi tutustumaan heidän
toimintaansa sekä kyselemään mieltä askarruttavista asioista.

Ruokamestarintestatut herkut
Kirjolohen savustusohje

Ruokamestari, kokki Jouni Pahkala

Remouladekastike
kalalle (4-6 annosta)

400 g majoneesia
1-2 rkl silputtua maustekurkkua
1 rkl hienonnettua persiljaa
1 rkl hienonnettua kaprista
ässä pääruoassa kohtaavat hienolla varhaisimmista viljellyistä juureksista ja
1-2 tl kuivattua rakuunaa
tavalla savustetun kirjolohen, on sieltä tullut tänne Eurooppaan. Re1 rkl sinappia
remouladekastikkeen sekä kyp- tikka sopii mainiosti myös dipattavaksi,
1 kpl hienonnettua salottisipulia
sennetyn retikan maku.
salaatteihin ja raasteisiin.
1 kpl hienonnettu valkosipulinkynsi
Retikka on Välimerenalueella yksi
1 rkl hienonnettua tilliä
1 tl valkopippuria

T

Ainekset (4 annosta)
1 kirjolohi (noin 1 kg)
2 l vettä
200g merisuolaa

Valmistus
Kuivaa kirjolohi pinnalta talouspaperilla
ja aseta se savustuslaatikkoon. Savusta
kirjolohta ensin ilman puruja noin 10
minuuttia, jotta kala kuivuu hieman
pinnalta. Aseta purut savustuslaatikkoon
ja jatka savustusta noin 30-35 minuuttia,
kunnes kala on kypsä. Käytä purujen
seassa 2-3 palaa sokeria, tällä tavoin saat
kauniin värin kalalle.

Omenapiirakka
Pohjana on pehmeä sokerikakku:
2 munaa
1 1/2 dl sokeria
1 dl maitoa
3/4 dl sulatettua voita (75g)
1 tl vanilliinisokeria
1 1/2 tl leivinjauhetta
2 1/2 dl vehnäjauhoja

Sekoita kaikki ainekset keskenään esimerkiksi sauvasekoittimella ja anna
makujen tasoittua jääkaapissa vähintään
tunnin ajan.

Lisäksi

Keitetty retikka (4 annosta)

Valmistus

600-700 g kuorittua retikkaa (kuorimatonta 800g)
1/2 dl sokeria
Aseta tämän jälkeen kala astiaan, jossa 1/3 dl suolaa
on keitettyä ja kuumahkoa suolavettä. 1 rkl voita
Anna kalan olla suolavedessä noin 10
minuuttia.
Tee retikasta kuutioita ja keitä niitä
Näin suolaamalla kalan suolavedessä, saat sokerilla ja suolalla maustetussa vedessä
siitä aina saman makuisen kalan. Tämän noin 15-20 minuuttia, tai kunnes kuutiot
ohjeen mukaan kalassa on noin 10 % ovat sopivan pehmeitä. Kaada kuutiot
suolaa. Voit vähentää tai lisätä keitinveden astiaan ja mausta vielä voilla. Koristele
suolaa makusi mukaan.
silputulla persiljalla.

4-5 omenaa
kaneli-sokerisekoitusta

Vatkaa munat ja sokeri vaahdoksi. Lisää
mausteet ja sulatettu voi. Lisää maitoa
vuorotellen jauho-leivinjauheseoksen
kanssa. Kaada taikina voideltuun vuokaan
(halkaisija noin 27cm).
Kuori 4-5 omenaa, poista siemenkodat
ja pilko lohkoiksi. Asettele taikinan
päälle. Ripottele omenalohkojen päälle
kaneli-sokeriasekoitusta maun mukaan.
Paista 200 asteessa uunin alatasossa noin
30 minuuttia.

Perjantai 6.10.2017

9

Apteekkarin kynästä

Menokalenteri

POTILAS VAI ASIAKAS?

Perjantaina 6.10.

Keskiviikkona 11.10.

Aamu-uinti klo 6.30-8.30 uimahallissa, Närhitie 2.
Kuulan syysmarkkinat klo 9-18 liikuntakeskuksen
parkkipaikalla, Närhitie 2.
Virtaa koneeseen! Hyvinvointitapahtuma klo 13-19
Akustiikassa, Koulukatu 2B.
Hohtokeilailu klo 18-21, liikuntakeskus, Närhitie 2.
Muuan mies (soolo) klo 19 J3 CafeBar, Juurikoskenkatu 8.
GLOW PARTY klo 22-04 10Kerhossa, Asemakatu 10.

Matkailuluento: Vietnam, Thaimaa ja aasialainen kulttuuri klo 18.30 kirjastolla, Kyöstintie 4.
Docventures leffakerho klo 19 Sputnikissa, Virastokatu 6.
Darts-kisa klo 19, Ravintola 10kerho, Asemakatu 10.
Kymppivisa klo 20.30-23.30, Ravintola 10kerho, Asemakatu 10.

Lauantaina 7.10.

Aamujumppa klo 8.30-9 Prisman Ravintolamaailmassa.
Höntsäpelit 11-16 vuotiaille klo 16-17.30 Rannan
koululla, Lampintie 23.
Kirjallisuuspiiri klo 18 kirjastolla, Kyöstintie 4.

Yksinkertaistaen: kun terve ihminen sairastuu,
hän kääntyy terveydenhuollon puoleen jossa hän
potilaana saa tarvitsemansa hoidon, jonka jälkeen
hän parantuu ja muuttuu potilaasta jälleen terveeksi
ihmiseksi. Olisipa elämä selkeää, jos asiat menisivät
näin yksinkertaisesti.

Päihderiippuvuusinfo klo 18, Hotelli Käenpesä, Lintutie 1

Lääketieteen sanakirja määrittelee potilaan sairauden vuoksi terveydenhuollon palveluita käyttäväksi
henkilöksi. Potilaan asemasta ja oikeuksista on
säädetty laki, josta löytyy suunnilleen samanlainen
määritelmä. Terveydenhuollossa on perinteisesti
toivottu potilaalta hoitomyöntyvyyttä, joka tarkoittaa
annettujen hoito-ohjeiden noudattamista. Nykyään
potilaalta odotetaan hoitoon sitoutumista. Aktiivisen
hoidostaan kiinnostuneen potilaan kanssa pitäisi
saavuttaa yhteisymmärrys hoidosta. Vaikka lääkäri
on hoitojen asiantuntija, potilas on oman elämänsä
tuntija. Sama muutos näkyy myös apteekin lääkeneuvonnassa. Kun ennen vain ohjeistettiin, nykyään
yritetään perustella, motivoida ja sitouttaa.

Torstaina 12.10.

Kuulan syysmarkkinat klo 9-15 liikuntakeskuksen
parkkipaikalla, Närhitie 2.
Talviuintikauden avaus Kekalla klo 15-18, Isokankaan
metsätie 232.
Perjantaina 13.10.
Hohtokeilailu klo 16-18, liikuntakeskus, Närhitie 2.
Muuan mies (soolo) klo 19 J3 CafeBar, Juurikoskenkatu 8. EIHÄN TÄSSÄ NÄIN PITÄNYT KÄYDÄ - Epäonnistumisen päivän yritystarinat klo 12 Ravintola
Sunnuntaina 8.10.
Lounatuuli, Tulolantie 23
Kuutamoretki Isojärvelle klo 18, Isojärventie 577, Oulainen
Tuiskulan maalaismarkkinat klo 9-15, Tuiskutie 2, Nivala.
Vähäkangas hölökkä klo 12, Vähäkankaantie 622.
Lauantaina 14.10.
Perhekeilailu klo 13-17, liikuntakeskus, Närhitie 2.
Ilta Kannaksella -konsertti klo 14-16 Akustiikassa, Mailapelien perhepäivä klo 10-13 Liikuntakeskuksella,
Koulukatu 2B.
Närhitie 2.
Naisten lentopallo-ottelu Kuula - RaLepa (Raahe ) klo Ruskarumba-paintballturnaus klo 10-16, kenttä Yli17.00 Liikuntakeskuksen salissa, Närhitie 2.
vieskassa Kärkkäisen takana crossiradan vieressä.
Höntsäpelit 11-16 vuotiaille klo 17.30-19 Kiviojan
koulun salissa, Kiviojantie 16.
Maanantaina 16.10.

Maanantaina 9.10.
Kiipeilyiltapäivä klo 14.30-16 liikuntakeskuksen tennishalli, Närhitie 2.
Perhekahvila klo 17.30-19 Joukahaisen päiväkodissa,
Pakolankatu 23.
Yrittäjäilta klo 18 Akustiikassa, Koulukatu 2B.
Darts-kisa klo 19, Ravintola 10kerho, Asemakatu 10.

Tiistaina 10.10.

Ilmoita oma tapahtumasi
menokalenteriin
tiistaihin mennessä
tapahtumat@vieskanviikko.fi

Satutunti klo 18.15-19 kirjastolla, Kyöstintie 4.
Pubi-bingo klo 21 Ravintola Jokerissa, Asemakatu 2.

Avoimet työpaikat
Ylivieskassa
Rakennusinsinööri,
työmaamestari/rakennusinsinööri, puheterapeutti, korjaamopäällikkö, projektinhoitaja
(LVI), sairaanhoitajan
toimi, fysioterapeutti,
tukkumyyjä, kiinteistönvälittäjä, sosiaaliohjaaja, urheiluvalmentaja,
baaritarjoilija, junatarjoilija, parturi-kampaajia,
käsilumityöntekijöitä,
automyyjä, kaupan kassa,
myyjä, puhelinmyyjiä,

tuote-esittelijä, henkilökohtainen avustaja,
kotipalvelutyöntekijä,
asbestinpurkaja, kirvesmies, rakennustyöntekijä,
LVI-asentaja, LVI-huoltoasentaja, CNC-koneistaja, lukkoseppä/asentaja,
särmääjiä, autonasentaja,
rengasasentajia, sähkötai automaatioasentaja,
sähköasentaja, sähkövoiman linja-asentaja,
elektroniikka-asentaja,
elektroniikka/automaatioasentaja, CNC-koneistaja/puuteollisuus,
levykeskuksenkäyttä-

jiä,tuotantotyöntekijä,
siivoojia, pikaruokatyöntekijä, siivous- ja kotipalvelualan yrittäjä, yrittäjä.

Alavieskassa
Projektinhoitaja (LVI)
ravintolan tarjoilija,
tuote-esittelijä, särmääjä,
sähkö- tai automaatioasentaja, levytyökeskuksenkäyttäjä.

Sievissä
Henkilökohtainen avustaja, pistehitsaaja, särmääjiä, CNC-koneistaja
(puuteollisuus), jalkinetyöntekijä, kokoonpanija,
levytyökeskuksenkäyttäjiä, PEM-koneen käyttäjä, tuotantotyöntekijöitä.

Lisätietoa
työpaikoista
www.mol.fi

Ilmoita yrityksesi työpaikoista Vieskan Viikossa!

Onko terveydenhuollossa potilaita vai asiakkaita?
Kumpi haluaisit itse olla? Vai onko tällä loppujen
lopuksi mitään väliä kun minua ei kuunnella kuitenkaan?

Jostakin syystä potilas-sanaa on alettu vierastaa.
Ihannoidaanko terveyttä niin paljon, että potemiseen liittyvää sanaa kartetaan? Mielikuva potilaasta
on hoidon saaja, mielikuva asiakkaasta on hoidon
valitsija ja usein ostaja. Itsenäisyys ja vapaa valinta
koetaan tärkeiksi, ja myös siksi asiakas-sanan käyttö
lienee yleistynyt.
Kaikille on tärkeää kokea tulevansa kuulluksi. Asiakasta ainakin kuunnellaan, joskus jopa niin paljon että
asiakasta väitetään kuninkaaksi. Siksi yhä useampi
haluaa olla asiakas eikä potilas. Apteekissa on perinteisesti puhuttu asiakkaista ja asiakaspalvelusta,
eikä niinkään potilaista ja potilaiden hoidosta. Niin
moni asiakas kuitenkin saa apteekista joka päivä
hyvää hoitoa, että aivan hyvin voisi puhua apteekin
potilaista. Niin kauan kuin lääkkeiden toimittaminen
ja lääkeneuvonta ovat apteekin vastuulla, asiakkaamme
ovat potilaitamme ja potilaamme ovat asiakkaitamme.
Potilas ja asiakas – kumpikin sana viestii hyvistä
pyrkimyksistä. Tänäkään päivänä ei potilas-sana ole
vanhanaikainen eikä sitä ole syytä karttaa. Terveydenhuolto ei ole mitä tahansa asiakaspalvelua, vaan
potilaan parhaaksi toimimista häntä kuunnellen. Niin
lääkärin tai hoitajan vastaanotolla kuin apteekissakin
on hyvä hoito ja turvallisuus aina ensisijalla eikä
asiakas voi aina olla kuningas!
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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Kirjaston vinkit

Kulttuuri

Seilin saaren ihmiskohtaloita
toimitetaan hoitoon Seilin
saarelle, diagnoosi on epileptinen kuukautishulluus.
voton sielu, joka istuu välillä
Alkuun Amanda luuHämeenlinnan vankilassa lee olevansa saarella vain
syytettynä irtolaisuudesta väliaikaisesti, kunnes joku
ja prostituutiosta. Teoksen potilaista tokaisee, ettei
alussa Amanda hankkiutuu sieltä kukaan ole koskaan
kuumailmapalloilija Dup- pois päässyt. Amanda tottuu
lessisin mukana Pariisiin. saarella oloon ja päivittäisiin
Miehestä katoaa kuitenkin rutiineihin: ”Piti kehrätä ja
kaikki tarmo, ja tämän ”ma- kutoa, pyykätä ja mankeloida
kaava raato” lamaannuttaa ja tehdä ruokaa ja tyhjentää
Amandankin, joka päättää hyyskää ja nostaa perunoita.
palata kotiin. Suomessa Välillä sai kahvia. Sellainen
Amanda otetaan kiinni ja muistutti elämää niin paljon

Katja Kallio: Yön kantaja. Otava, 2017. 380 s.
Katja Kallion teoksista Kuutamolla (2000) ja Sooloilua
(2002) on tehty onnistuneet
elokuvaversiot, enkä ihmettelisi, vaikka uusi romaani
Yön kantaja päätyisi sekin
valkokankaalle. Päähenkilö
Amandan hahmo pohjautuu todellisen, 1900-luvun
vaihteessa eläneen Amanda
Fredrika Aaltosen elämänvaiheisiin. Hän on yhteiskuntaan sopeutumaton le-

että hän alkoi itsekin mennä
halpaan.” Kun Amanda
yrittää todistella, ettei kuulu
laitokseen, häntä pidetään
entistä hullumpana.
Vuosien jälkeen Amandaan luotetaan niin paljon,
että hän pääsee vapaakävelijäksi ja saa käydä esimerkiksi
kaupassa asioilla. Saarella
asuva kalastaja Isaksson,
joka tekee korjaushommia
sairaalassa, pyytää kerran
avukseen yhden naisista
”parantamaan” siikaverkkoa,
jonka kolmestasadasta sil-

mästä lohi on repinyt sata
rikki. Tästä alkaa Amandan
ja Isakssonin yhteistyö ja hitaasti etenevä rakkaustarina.
Repeytynyt siikaverkko on
yksi niistä arkisista asioista,
joihin teoksessa palataan
myöhemmin ja josta kasvaa

vertauskuva jollekin paljon
suuremmalle.
Katja Kallion teksti on
häikäisevän kaunista, ja
Yön kantaja on yksi vuoden
hienoimpia lukuelämyksiä.
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, 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 1116. Alla tulevien viikkojen ohjelma (muutokset mahdollisia):
Su 8.10. klo 12 Sunnuntain ratoksi pelaamme Skippoa tai
muita pelejä.
Ma 9.10. klo 10 Porukkalenkillä ulkoillaan yhdessä, mukana
sekä rollaattori- ja sauvakävelyryhmät.
klo 14 Pertti Korhosen runomatinea Aleksis Kiven päivän
(10.10.) hengessä, otteita omasta runokirjasta: ”Mietteitä
matkalta ja matalalta”. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Ti 10.10. klo 10 Ainin tuolijumppaa tuvalla.
klo 13 Käsityöpiirissä isoisän neliöitä ja muuta lämmikkeeksi
syksyn koleuteen.
klo 13-15 Seniorineuvonta: sairaanhoitajan vastaanotto,
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Ke 11.10. klo 13 Laulamme yhdessä säestyksen kera.
klo 18 Miesten ilta, keskustelutuokio – uudet osallistujat ovat
aina tervetulleita!
To 12.10. klo 8-10 Kuntosalivuoromme Kotikartanossa.
klo 16 Vapaaehtoisten kk-kahvit ja ensiapuopetusta.
HUOM! Tänään ei kirjoittajapiiriä.
La 14.10. Tupa avoinna klo 11-14. Tuvalla yksityistilaisuus
klo 14 alkaen.
Su 15.10. klo 12 Sunnuntain ratoksi pelaamme Skippoa tai
muita pelejä.
Ma 16.10. klo 10 Porukkalenkki – sauvakävely- ja rollaattoriryhmät.
Ti 17.10. klo 10 Ainin tuolijumppaa tuvalla.
klo 13 Käsityöpiiri.
Ke 18.10. klo 13 Laulamme yhdessä säestyksen kera.
klo 18 Miesten ilta, keskustelutuokio – uudet osallistujat ovat
aina tervetulleita!
To 19.10. klo 8-10 Kuntosalivuoromme Kotikartanossa.
klo 16 Kirjoittajapiiri kokoontuu
Tulevaa
To 26.10. Marraskuun kuukausikirje/jäsenkirje ilmestyy. Hae
omasi tuvalta.
Ma 30.10. klo 10.15 Lähdemme yhdessä laulamaan Kotikartanoon
klo 11-14 ”Korvaamaton kovalevy” – verenpainekampanja!
Ylivieskan Seudun Sydänyhdistys ry mittaa ja opastaa
Tervetuloa Tuokiotuvalle!

Pohjois-Pohjanmaan
Kesäyliopisto

Ikääntyvien yliopiston luennot lokakuussa
Tavallista, luomu-vai geenimuunneltua ruokaa ?
Keskiviikko 11.10. klo 14.00-16.00
Professori Raija Tahvonen, Luonnonvarakeskus
Suomen presidenttien puolisot
Keskiviikko 18.10. klo 14.00-16.00
FM Aava-Leena Kurki
Paikka: Akustiikka, Koulukatu 2. Ylivieska
Vapaa pääsy! Ilmoittautuminen suotavaa. www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi, puh. 044 4294 559.

Ylivieskan Latu
Talviuintikauden avajaisia Kekalla vietetään lauantaina
7.10. Saunat lämpimänä klo 15-18. Tervetuloa ottamaan
varaslähtö talviuintikaudelle. Saunamaksu yli 16-v 3€,
sis. mehun.
Kuutamoretki Isojärvelle perjantaina 13.10. Kokoontuminen Isojärven parkkipaikalla klo 18. (Isojärventie
577, Oulainen). Laavulla nuotiotulet. Omat eväät.
Tiedustelut Seppo p. 044 594 0408.

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

Kadonnut

4mh ok-talo Ylivieskasta.
Energialuokka D. Kosteusmittaus OK. Kunto hyvä.
130 000€. 043 21 11 999/
Elina

Sinä,joka VARASTIT
ruskeat Tamaris nilkkurit
Ruususen kirpputorilta
15.-16.10. Toivotan oikein
liukasta talvea!

Ostetaan
Mönkijä Honda, Suzuki,
Yamaha 2- tai 4-vetoinen
puh: 040 706 1749.

MLL Ylivieska

9.10. maanantai iltaperhekahvila Joukahaisen päiväkodilla klo 17.30-19.00. Paikalla NOSH-edustaja Niina
Vähäkangas-Pylväs kyläyhdistys
Väisänen. Tarjolla iltapalaa 1e/perhe.
11.10. keskiviikko perhekahvila Sputnikissa klo 9.30Vähäkangas-hölkkä 8.10.2017
Osallistumismaksut: Aikuiset 20€, juniorit 15€ ja per- 11.30 . Aamupalaa tarjolla 2e/perhe. Ideoimme ohjelmaa
hemaksu ulkoilusarjassa 20€ (ei ajanottoa). Ilmoittau- kansainvälisen tyttöjen päivän mukaan.
tumisia otetaan vastaan kisapaikalla klo.10.30 alkaen, TULOSSA:
varaa käteistä mukaan. Paikalla kioski, makkaraa, kahvia, 29.10. sunnuntai taskulamppusuunnistus pururadan
mehua, musikkia ja hyvää tunnelmaa.
maastossa. Pehmolelujen etsintää metsän piiloista,
Reitti on vanha perinteinen kierros. Parannetulla reitillä tehtävärasteja, makkaraa.
on pituutta 6,2km, 7/9 v. 1km, 11/13 v. 2km. Sarjojen Paikallisyhdistyksemme osallistuu NIVEA-stipendin
kolme parasta palkitaan sekä pienimmissä juniorisarjoissa äänestykseen Radio Novan nettisivuilla. Eniten ääniä
kaikki.
saaneet tapahtumat palkitaan 500e stipendillä. TapahReittiennätysten rikkomisesta on huomattava rahabonus,
sekä naisten että miesten sarjassa. Osallistujien kesken tumamme, Halloweenrieha on ilmainen tapahtuma
lapsiperheille; kummitusrata, laululeikkejä, ongintaa,
arvotaan isompia tuotepalkintoja.
askartelua yms. Jokainen ääni on tärkeä.
Lähtölaukaus klo.12.00. SOS-hinaus pomppulinna #välitetäänyhdessä
paikalla(säävaraus) Tapahtumapaikan osoite on Vähä- 5.11. klo 17.00 paikallisyhdistyksen syyskokous Toikankaantie 624 Ylivieska.
mintakeskus Kipinän tiloissa.

Perjantai 6.10.2017

11

Vapaa-aika
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KryptoNiitti
14

9

17

21
3

13
9

6

Helppo

9
3

15

10

14

11

9

19

21

17

13

8

10

9

11

5

4

15

Vaikea

3

13

21

6

19

10

Muhos, Pudasjärvi, Tyrnävä
ja Utajärvi.
7. Kaari Utrio.
8. Edvin Laine
9. Daisy Duck.
10. Tietokoneelle tarkoitettu
Linux-käyttöjärjestelmä.
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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
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Kauppakatu 11 A 2,
84100 Ylivieska
Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Päätoimittaja:

Sitoutumaton kaupunkilehti
Ilmestyy perjantaisin

18

5

Yhteystiedot
Postiosoite:
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1. Petteri Orpo.
2. 16.
3. Drakma.
4. Chelsea (Lontoo).
5. Hector.
6. Kahdeksan: Hailuoto, Ii,
Kempele, Liminka, Lumijoki,
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Kuka mitä häh -vastaukset
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Posti
10100 kpl
I-Print Oy, Seinäjoki
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Ristikoiden vastaukset sivulla 7

19=
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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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LVI-urakointi

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

Remontointi

Rakennusurakointi

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

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

Kaikki tiet
vievät JUNKIIN

YLIVIESKAN WETTERI TARJOAA

Suojaa autosi maalipinta talvea vastaan
Koch-Chemie 1K
Nanopinnoitteella

Vuosien
kokemuksella ja
ammattitaidolla!

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

SARJAKAUDEN
TULINEN
AVAUS!

LENTOPALLOA!
Naisten 2-sarjaa

Ylivieskan
Kuula

RaLePa
(RAAHE)

Su. 8.10. kello 17.00

Ylivieskan urheilutalolla

hintaan

200 €

Meiltä onnistuu kaikki autonhoitoon liittyvät työt:

Perjantaisin
KARAOKE
klo 14-01:30

Sunnuntaisin
VISA/BINGO
klo 18-20:30

- päältäpesut
- vahaukset
- sisäpesut
- otsonoinnit

Varaa autosi huolto helposti
Wetteri OnLine -palvelussa
wetteri.fi

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

Kuulan lentiskerholaiset VAPAA PÄÄSY!

Liput 5/3e. Puffetti. Tervetuloa!

- moottorinpesut
- umpioiden kiilloitus
- täysfixit ym
Wetteri
OnLine

WETTERI YLIVIESKA | KETTUKALLIOKATU 3
Huolto p. 08 4133 230

Asemakatu 11, Ylivieska
Puh. (08) 425 303

6.-7.10.2017
OUTLANDER 450 T3 STD

Tarjoukset
voimassa vain
6.-7.10.2017.

TEE HYVÄT
HYVÄT KAUPAT!
KAUPAT!
Nyt vain
TEE

6990 € + tk

6.-7.10.2017

UUDEN OUTLANDER L 450 PRO T3 -TRAKTORIMÖNKIJÄN OSTAJALLE

UUDEN OUTLANDER L 450 PRO T3 -TRAKTORIMÖNKIJÄN OSTAJALLE

alkuperäisiä Can-Am

alkuperäisiä
Can-Am
ajo- tai lisävarusteita
ajo- tai lisävarusteita
Tarjoukset

sh. 7 490 €

Reiluhenkinen, 194-paikkainen pubi
Ylivieskan sydämessä A-oikeuksin
Asemakatu 2, Ylivieska
Puh. (08) 424 214
www.facebook.com/jokeriravintola
www.vieska.net

voimassa vain
6.-7.10.2017.

6990 € + tk

Kampanja-aika
1.9.–31.10.
1.9.–31.10.

OUTLANDERTM
OUTLANDERTM
T3
MAX
500
DPS
OSTAMALLA YLI 400 EUROLLA CAN-AM -LISÄVARUSTEITA JA/TAI T3 MAX 500 DPS

sh. 7 490 €

5-VAATTEITA,
VuodenSAAT
takuu
100 € ALENNUKSEN LOPPUSUMMASTA.
450 eurolla
500 €
€::nn
• UUTTA: 2-istuttava • UUTTA: lisävarusteiden
pikakiinnitysmahdollisuus • Ohjaustehostin
vakiona! • 1360 kg Warn-vinssi ja langallinen
kaukoohjain • Luokkansa vahvin 46 hv V2
Rotax-moottori • EFI-polttoaineen suihkutus:
helppo kylmäkäynnistettävyys, pieni polttoaineen kulutus

0
0
TE-ETTUU!
S
5
U
R
A
V
E E
10.490,ARPUASNTPEÄ-ÄLL

OUTLANDER L 450 PRO T3
varusteita
kaupan
OUTLANDER L 450
PRO T3 päälle

alk.

7 990 €

7 990 €

VKAU

alk.
PÄÄLLE!
OSTAMALLA YLI 400 EUROLLA CAN-AM -LISÄVARUSTEITA
JA/TAI
KAUPAN
+tk 400,-

+ toim.kulut 300,-

• UUTTA: 2-istuttava • UUTTA: lisävarusteiden
pikakiinnitysmahdollisuus • Ohjaustehostin
vakiona! • 1360 kg Warn-vinssi ja langallinen
kaukoohjain • Luokkansa vahvin 46 hv V2
Rotax-moottori • EFI-polttoaineen suihkutus:
helppo kylmäkäynnistettävyys, pieni polttoaineen kulutus

10.490,+ toim.kulut 300,-

Can-Am DS 90 cm3 ........................................-16 2 590,-VAATTEITA, SAAT 100 € ALENNUKSEN LOPPUSUMMASTA.
Honda TRX 420FE erillisjousitus 420 cm3 .....-12 5 600,-YETI 550
YETI
Kawasaki KVF 750 Brute Force
750550
cm3 .......-11 5 950,• Aito oikea kotimainen työkelkka leveällä
ja pitkällä telamatolla • Vaihteet 2+1 •
Tervetuloa
Vetokoukku
Polaris
XP Traktori 550 cm3 ..........................-12
7 400,Luokkansa uudenaikaisimmassa hyötykelkassa yhdistyvät moderni runko- ja jousitusajattelu sekäcm
koeteltu3
moottoritekniikka
Yamaha
Kodiak SilverWing 400
.............-04 3 450,mukaan!
Can-AmOffroad.com
3..................-04
Suzuki GSF600 S Bandit 600 cm
KAMPANJAHINTA
Liikkeessä
myös muita 2 900,- 8.990,Tarjoilua!
hyviä
tarjouksia!
8.990,TA
IS
LL
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+
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KHintaan lisätään toimituskulut, sis. ALV.
Can-AmOffroad.com
KYSY LOISTAVAT RAhOITUSEhTOMME!

• Aito oikea kotimainen työkelkka leveällä
ja pitkällä telamatolla • Vaihteet 2+1 •
Vetokoukku
Luokkansa uudenaikaisimmassa hyötykelkassa yhdistyvät moderni runko- ja jousitusajattelu sekä koeteltu moottoritekniikka

KAMPANJAHINTA

+ toim.kulut 400,-

USTA!
HOIT
RAKYSY
LOISTAVAT RAhOITUSEhTOMME!
Hintaan lisätään toimituskulut, sis. ALV.
Tervetuloa
mukaan!

Can-AmOffroad.com
Can-AmOffroad.com
YLIVIESKA
Ruutihaantie 5

Pienkoneet 044
YLIVIESKA Ruutihaantie
5 799 7376

Varaosat
044 799 7372
PIENKONEET 044 799 7376 • VARAOSAT
044
799 7372

Risto Ängeslevä
050 345 2907

UUDET AUKIOLOAJAT
MA-TO 18-02, PE 18-03,
LA 12-03, SU 12-02

450 T3 STD
5OUTLANDER
Vuoden takuu
500 €€ ARVOSTA
ARVOSTA
500
KAUPAN PÄÄLLE!
PÄÄLLE!
KAUPAN
450
eurolla
Nyt vain
Kampanja-aika

varusteita kaupan päälle

- Kehykset
- Taidetarvikkeet
- Galleria
- ma-to 10-17

YLIVIESKA
Ruutihaantie 5
Pienkoneet 044 799 7376
Varaosat
044 799 7372

