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YLIVIESKAN KULTTUURIKESKUS

AKUSTIIKAN SYYSOHJELMISTOA:
TO 2.11. KLO 18
JOKERI POKERI BOX 40-V. JUHLASHOW
Simon Parhaat -TaikaShow – Iloista huipputaikaa koko perheelle! Mukana
hauskanpidossa ovat myös Simon ja Kirstin ihanat eläinystävät. Ei väliaikaa.
Simo on tavattavissa esityksen jälkeen, kaikki saavat fanikortin ja voi ottaa
kaverikuvia. Liput 14 €. Perhe 4 hlöä 50 €. Perhelippu Akustiikasta. Alle 2 v.
maksutta sylissä. Tiedustele ryhmähintoja Lipunmyynnistä 044 4294 545.

PE 10.11. KLO 19
IDÄN JA LÄNNEN TIET –
AMADEUS LUNDBERG JA MILANA MISIC
Liput 32 €. Kahvila ja ravintola palvelevat tuntia ennen tapahtumaa ja väliajalla.

LA 11.11. KLO 19
PETE POSKIPARTA – MIELENMAGIAA
Mentalisti Pete Poskiparran uusi show on tulvillaan mielenihmeitä ja komiikkaa.
Tätä ei voi tarkemmin selittää, tämä pitää itse kokea! Liput 24 € aikuiset, 22 €
lapset, työttömät, eläkeläiset, varusmiehet. KP-etukorttitarjous Lippu 20€.
Kahvila ja ravintola palvelevat tuntia ennen tapahtumaa ja väliajalla.
Tervetuloa tapahtumiin!
Lunasta lippusi Akustiikan lipunmyynnistä tai Lipputoimistosta
www.lipputoimisto.fi. Lipunmyynti avoinna ma–pe 12–18 ja la 12–15
ja tuntia ennen tapahtumaa. Kouluk. 2 B, puh. 044 4294 545

Ei hätää! Tämän helpommaksi se ei enää mene:
Tuokaa likaiset mattonne
ma 23.10. tai ti 24.10.
Kirppis Ruususeen,
Valtakatu 13
Mattonne kuljetetaan
pesulaan veloituksetta

Mattonne pestään
ja kuivataan
Saatte raikkaat ja
puhtaat matot

Pesuhinnat maton koosta
riippumatta VAIN:
RÄSYMATTO

12,-

LAAKAMATTO

25,TOIMI HETI!
Hinnat voimassa rajoitetun ajan

Päivyri

Ylivieskassa 20. lokakuuta 2017
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Pääkirjoitus
Syysloma alkaa tänään näillä
lakeuksilla. Peruskoulua on
nyt käyty kymmenisen viikkoa ja jouluun on aikaa reilut
yhdeksän viikkoa. Syysloma
katkaisee mukavasti vuoden
loppupuoliskon ja antaa hieman aikaa hengähtää tänä
pimenevänä vuodenaikana.
Syysloma saattaa joillekin
aiheuttaa järjestelyongelmia,
sillä eihän työelämässä vietetä
syyslomaa Täytyy siis järjestää
lapsille hoitopaikka tai jotain
valvontaa. Tämä ei välttämättä
ole mitenkään yksinkertaista
jos tukiverkosto on suppea. Ja
usein se vaatii myös rahallista
panostusta ja onko kaikilla helposti irroitettavissa ylimääräistä
rahaa. Yläkoululaisethan kyllä
yleensä pystyvät olemaan päivät
ilman vanhempien valvontaa,
mutta entä ne nuoremmat

Nimipäivät

jotka tarvitsevat aikuisen läsnäoloa. Tarvitaanko syyslomaa
mikäli se lähinnä tuottaa vain
kustannuksia ja päänvaivaa?
HHH
Ensimmäistä kertaa elämässäni
minulla oli tilaisuus kerätä varoja Roosa nauha –kampanjaan.
Keräyksen tuotto käytetään
rintasyöpätutkimukseen sekä
syöpää sairastaville sekä heidä
läheisilleen. Kampanja on
järjestetty jo vuodesta 2003
lähtien ja on mielestäni äärimmäisen tärkeä koskettipa
se konkreettisesti lähipiiriä tai
ei. Syöpä eri muodoissaaan
koskettaa hyvin suurta joukkoa
keskuudessamme. Se saattaa
osua omalle kohdalle, läheiselle tai jollekin tuntemallesi
henkilölle. Se pysäyttää, sillä
se todellakin voi osua kenelle
tahansa. Eikä se katso aikaa
eikä paikkaa. Olen äärimmäisen
kiitollinen näille yrityksille
jotka lähtivät mukaan tähän
tärkeään kampanjaan hyvän
tekemisen puolesta. Pienistä
puroista syntyy iso virta, suuri
kiitos kaikille.
HHH

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Viime viikolla omassa elämässäni työuraani liittyen
tapahtui jotain sellaista mitä
en ole aikaisemmin tehnyt.

Minut pyydettiin puhumaan
erään järjestäytyneen organisaation viikkokokoukseen.
Se oli itselleni melkoisen iso
hyppäys, ehkä jopa juuri siihen
suuntaan mihin tie voi viedä.
Aika sen näyttää, väylä on
aukaistu. Hienoinen yllätys
oli se, että luulin että tämä
tapahtuman olevan vasta viikoa
myöhemmin. Varsinaiseen valmistautumiseen jäi käytännössä
vain yksi vuorokausi, mutta se
oli itse asiassa enemmän kuin
tarpeeksi. Ei jäänyt liikaa aikaa
stressaamiselle. Vaikkakin sinä
hetkenä kun kuulin että se on
jo seuraavana päivänä, tapahtui
totaalinen jäätyminen. Mutta
näimmä kaikesta selviää. Kiitän
haasteesta ja pyynnöstä tulla
puhumaan ja toivon että se
myös antoisa kuulijoille.
HHH
Toinen viime viikon tapahtuma oli yläasteen vuosikurssin
kokoontuminen. Kaikkiaan
noin 70 entistä ysiluokkalaista
kokoontui illanistumisen merkeissä ja kyllähän sen tietää
minkälainen voi olla jälleennäkeminen 25 vuoden jälkeen.
Nuoruus on kuitenkin sitä aikaa
joka jää mieleen niin hyvässä
kuin pahassa. Mutta ainakin
omalla kohdallani, mieleeni
tulvi vain hyvät muistot. Oli
jännä huomata kuinka suurin

osa ihmisistä oli muuttunut
todella paljon, mutta jotkut
näyttivät niin samoilta kuin
olivat yläasteella. Mistä se
johtuu, miksi jotkut ihmiset
muuttuvat enemmän kuin
toiset? Useat ovat asuneet Ylivieskan ulkopuolella jo vuosia,
toiset taas täällä koko ikänsä.
Mutta se yhteenkuuluvuuden
tunne kaikkien näiden vuosien
jälkeen oli selkeä, aivan kuin
niitä vuosia ei välissä olisi
koskaan ollutkaan. Se fyysinen
välimatka oli jälleen kulminoitunut tähän tapahtumaan.
Ja ne elämäntarinat vuosien
varrelta olivat äärettömän
mielenkiintoisia, riippumatta
siitä mitä olikaan vuosien
kuluessa tapahtunut. Ainoa
negatiivinen asia illassa oli
se, että se loppui aivan liian
lyhyeen. Tunnit hupenivat
silmissä eikä mitenkään ollut
aikaa jutella jokaisen kanssa.
Kiitokset tästä menee Reetalle,
joka kutsui tämän tapahtuman koolle. Ja oli äärettömän
mahtavaa huomata kuinka
moni halusi lähteä tapaamaan
vanhoja nuoria.
HHH
Minä kiitän kaikkia omalta
osaltani ja toivon että yhteyttä
pidetään jatkossakin!

Lomalle Alankomaihin

V

2. Junissa ja busseissa lippu
leimataan sekä ennen, että
jälkeen matkan
Junat ja bussit kulkevat varsin
kätevästi paikasta toiseen,
etenkin päiväsaikaan. Voit
ostaa joko kertalippuja, tai
OV-Chipcardin johon lataat
rahaa. Sekä liput että matkustuskortti täytyy leimata
sekä kulkuneuvoon mennessä,
että ulos tullessa. Jos unohdat
leimata lipun ulos mennessä,
jatkaa matkamittari raksuttamista ja matkustuskortiltasi
veloitetaan enemmän.
3. Älä kävele pyöräkaistalla
Alankomaissa pyöräillään
erittäin paljon. Liikenne on

järjestetty sen mukaisesti. Punaisella merkityt pyöräkaistat
eivät ole kävelyä varten. Pyöräkaistoilla saattaa liikennöidä
myös mopoja ja skoottereita.
4. Selvitä etukäteen, pitääkö
turistikierrokselle varata aika
Joissain turistikohteissa pitää
varata paikka kierrokselle
nähtävyydessä. Suositut paikat
saattavat olla täyteen buukattuja jo monta päivää aiemmin,
joten jos ehdottomasti haluat
päästä tiettyyn kohteeseen,
selvitä etukäteen miten pääset
kierrokselle.
5. Kokeile muitakin kaupunkeja kuin Amsterdamia
Junalla pääsee kätevästi kul-

Aurinko

Aurinko nousee klo 08:27 ja laskee klo 17:45.

Ateriapalvelun ruokalista

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

Jokirannan keittiön ruokalista

Perjantai: Nakkikeitto, kasvispala, pehmeä leipä
Maanantai: Sotkamolainen kalakeitto, suolakurkku, pehmeä leipä
Tiistai: Broilernuggetit, riisi, lämmin currykastike,
raejuusto-porkkanaraaste
Keskiviikko: Ohrapuuro, soppa
Torstai: Maksalaatikko, perunat, kaali-kurkku-melonisalaatti, puolukkasose
Perjantai: Uunimakkara, perunasose, porkkana-suolakurkku-kiinankaalisalaatti

Vaihto-opiskelijana Enschedessä

aihto-opiskelijoilla
on paljon hoidettavaa ennen vaihtoon
lähtöä, mutta myös lomailijalle
Alankomailla on muutama
yllätys. Kerronkin seuraavaksi
erityispiirteitä, jotka kannattaa
muistaa jos suuntaat Alankomaihin lomailemaan.
1. Varaa aina käteistä kauppoihin ja ravintoloihin
Yllättävän monet kaupat ja
ravintolat eivät hyväksy suomalaisen pankin pankkikorttia
tai luottokorttia ollenkaan.
Tämä on hyvin yllättävä seikka,
koska yleensä ulkomailla pärjää
hyvin suomalaisilla korteilla.
Valuuttana on euro.

Perjantai 20.10. (vk 42): Kasper, Kasperi, Jasper,
Jesper, Kauno
Lauantai 21.10: Ursula
Sunnuntai 22.10: Anniina, Anita, Anette, Anja,
Nita, Anitta
20. sunnuntai helluntaista
Maanantai 23.10. (vk 43): Severi
Tiistai 24.10: Rasmus, Asmo
YK:n päivä, Rukouspäivä
liputuspäivä
Keskiviikko 25.10: Sointu
Torstai 26.10: Nina, Niina, Amanda, Ninni,
Manta
Perjantai 27.10: Helli, Helle, Hellin, Hellä

Kuka mitä häh?

kemaan suoraan lentokentältä
joka suuntaan. Alankomaiden
kulttuurista meille luennoiva
Jacques Bazen suosittelee
mm. seuraavia kaupunkeja:
Lisse, Deventer, Rotterdam,
Naarden, Gouda, Haag, Giethoorn, Groningen, ’s Hertogenbosch, Utrecht, Amersfoort
ja Maastricht.
Milla-Maria Koskela

1. Monessako risteyksessä Ylivieskassa on liikennevalot?
2. Mikä on Ahvenanmaan maatunnus?
3. Kuka ohjasi lyhytelokuvan Late fragments 2009?
4. Miksi kutsutaan EU:n jäsenvaltioille tarkoitettua lainsäädäntöohjetta?
5. Kuka piirsi Tenavat-sarjakuvaa?
6. Millainen eläin on haarniskapää?
7. Mikä on nimeltään The Legend on Zelda -pelisarjan päähenkilö?
8. Mikä on Pohjois-Korean pääkaupunki?
9. Mitä on kuvattuna Alavieskan vaakunassa?
10. Montako päivää on jouluun?
Vastaukset sivulla 11

Kaikki näköislehdet
luettavissa ilmaiseksi
www.vieskanviikko.fi

Löydät meidät
myös Facebookista
facebook.com/vieskanviikko

Haluatko lahjoittaa hiuksiasi
hyvään tarkoitukseen?
Tukkaoperaatio on syöpään sairastuneiden lasten puolesta toimiva ryhmä, joka järjestää muutaman kerran
vuodessa tapahtuman, jossa kampaamot leikkaavat
veloituksetta lahjoittajilta hiukset ja muotoilevat jäljelle
jääneet hiukset. Lahjoitetusta hiuksesta valmistetaan
hiuspäähine sitä tarvitsevalle lapselle. Hiuspäähine
on pipo/huivi/turbaani, johon kiinnitetään hiuksista
valmistettu nauha jolla luodaan ilme, kuin hiukset
tulisivat esim. pipon alta näkyviin. Hiuspäähineiden
valmistajana on suomalainen Bravehair.
Tänä vuonna tempauksessa on myös ylivieskalaisia
kampaamoalan yrittäjiä ja
varsinainen leikkauspäivä on
29.10. Lahjoittajat otetaan
viralliseen tapahtumaan

mukaan Facebook –ryhmän
kautta, eli kampaamot eivät
sovi (tietyin poikkeuksin)
etukäteen aikoja tapahtumapäivälle. Virallinen
ilmoittautuminen alkaa noin

viikkoa ennen, eli ihan näinä
päivinä. Mukana alueelta
ovat ainakin Hiustalo Jes,
JPS Tuunaamo sekä Siluet.
Lahjoittajat siis valitsevat
ryhmän kautta kellonajan ja
menevät paikalle sovitusti,
noin 10 minuuttia ennen
varattua aikaa. Hiukset
tulee olla pesty pelkästään
shampoolla (ei siis edes
hoitoaineita tai muotoilutuotteita) ja hiusten tulee
olla täysin kuivat. Paikan
päällä tukka leikataan ja
muotoillaan veloituksetta.
Tukka laitetaan ensin napakalle letille ja sidotaan

molemmista päistä kunnolla kiinni. Jäljelle jääneet
hiukset leikataan sovittuun
malliin sekä muotoillaan
kevyesti. Yhdelle lahjoittajalle on varattu noin tunti
aikaa. Itse hiustenleikkaus
on lahjoittajalle ilmainen,
mutta postimaksu 3 euroa
tulee maksaa käteisellä,
kertoo Sirpa Hiustalo Jes:stä.
He ehtivät päivän aikana
ottamaan vastaan 15 lahjoittajaa, sillä heillä on kaikki
kolme henkilökunnasta
leikkaamassa operaation
puitteissa.
Mikäli tapahtumapäivänä
ei ole mahdollista päästä
lahjoittamaan ja kuitenkin
haluaa osallistua niin Hiustalo Jessissä annetaan 30%
alennus ennakkoon tehdyistä lahjoitusleikkauksista.
Varaukset tapahtumapäivään tehdään siis
valtakunnallisen https://
www.facebook.com/groups/
tukkaoperaatio2017/ -ryhmän kautta. Mikäli jollain
lahjoittajalla ei ole mahdollista varata paikkaansa
facebookin kautta, joitain
poikkeuksia voidaan tehdä ja varata aika suoraan
liikkeen kautta.
Elina Kytökorpi

Kuvat Hiustalo Jes.

Millainen hius sopii
lahjoitukseen?
-Vähintään 17 cm (letti)
-Puhdas, hyvässä kunnossa olevat hiukset (ei kaksihaaraisia), mikä tahansa luonnollinen väri
-Suora, aaltoileva, kihara, permanentattu tai kemikaalisesti suoristettu
-Luonnostaan satunnaisesti harmaat hiukset
-Värjätty, valkaistu, raidoitetut (oltava kuitenkin
luonnollisesti toteutettu)
-Letit ja kauan sitten leikatut ja talteen otettu JOS
on moitteettomassa kunnossa ja täyttävät kriteerit

Lahjoitukseen ei kelpaa;
-Luonnottomat värit -sininen-vihreä-violetti- räikeä
punainen jne
-Kokonaan harmaat hiukset
-Afro
-Rastat
-Hiustenpidennykset
-Kerroksittain leikatut hiukset

Mustaa valkoisella
Enää pari kuukautta jouluun,
talven sydämeen, syksy alkaa
jäädä taakse ja on aika vaihtaa takkia lämpimämpään,
mutta miltäs talven muoti
näyttää? Muotia on hauska
seurata, mitä olisikaan elämä
ilman värejä ja vaihtelua,
mutta pakkomielteisesti joka
trendin perässä juoksevat
vain hukkaavat itsensä.
Historia toistaa itseään ja
niin myös muoti. Nyt on
siis supermuodikasta kaivaa
ne jo 70-luvulla muodissa
olleet trumpettilahkeiset
housut kaapista ja laittaa
lahkeet heilumaan. Talvitakissa näyttää taas pintansa

pitävän pörröinen tekoturkis, kuuluva muotitalo, Italialaionneksi nimenomaan teko. nen Guzzi hylkää turkikset
ensi kevään mallistosta alOnko ikävämpää, kuin nähdä kaen. Hyvä, että on olemassa
nainen joka kuvittelee hä- myös eettisiä valmistajia ja
kissä syntyneen ja kuolleen näitä hauskoja tekoturkkeja
eläimen kuoren koristavan on saatavilla modernina ja
itseään, minulle se kertoo eläinystävällisenä versiona.
vain ja ainoastaan ihmisen
sydämettömyydestä. Tur- Toivotaan, että meillä Suokikset ovat tosin jo niin messakin jo ymmärrettäisiin
vanhanaikaisiakin, että niiden lopettaa julma eläintenkäytöstä luulisi jo jokaisen kohtelu teollisuudessa, sillä
älyävän luopua muutenkin. nykyteknologia tarjoaa kyllä
vaateteollisuudelle lukuisia
Onneksi useat muotitalot muita vaihtoehtoja. Tänä
ovat jo hylänneet aitojen talvena myös villakangastakit
turkisten käytön, hieno uu- ovat tulleet takaisin muotiin,
tinen on myös se, että yksi tosin värikkäimpinä kuin
maailman tunnetuimpiin koskaan. Perinteinen musta

on aina ajaton ja tyylikäs,
mutta tänä talvena myös
vaaleanpunainen, sininen,
turkoosi ja vihreä ovat näkyvissä. Puhumattakaan syksyn
ehdottomasta ykkösväristä,
joka on räiskyvän punainen.
Rohkea vetää sen iloisesti
päälleen ja sipaisee saman
sävyn huuliinsa.

laisen, joka on räiskyvä, te kilahtaa
erikoinen ja vähän hassukin, mittariin.
vaikka avaruusfolion värinen.
Muotia on
Printeissä leopardi on tämän kiva seurata,
hetken ehdoton ykkönen, mutta tärmutta mikä parasta, asusteista keämpää kuin
parhain on tullut takaisin juosta sen perässä,
muotiin, nimittäin se ihana, on viihtyä itse
ranskalainen stereotypia vaatteissaan,
eli baskeri. Tänä talvena kaivankin sen
Talveen kuuluu myös se suositaan perinteisen lisäksi ikivanhan baskerini talviperinteinen parkatakki joka tekonahkaista sekä punaista teloilta ja heitän pesukoneen
on arkisen pakkaspäivän mallia. Myös massiiviset kautta päähän. C'est la vie
pelastus, myös muhkeat huivit palaavat talveksi ja tervetuloa talvi!
untuvatakit ovat takaisin lämmittämään, mikä sopii
muodissa, ja mitä paksumpi, mainiosti meidän talveen.
sen parempi. Päällensä voi Uskon vuorautuvani baskerin
à la Sara
tämä talvena ujuttaa myös ja jättihuivin väliin jo silloin
yhden ”överitakin", siis sel- kun ensimmäinen pakkasas-
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Teknologia vaikuttaa positiivisesti tulevaisuuteen

Centrialla hyvää osaamista
Nuori sarjayrittäjä, teknologian puolestapuhuja ja ongelmanratkaisija Henrietta
Kekäläinen inspiroi Centria-ammattikorkeakoulun
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa mukana
olevia työntekijöitä sekä
asiakasyritysten edustajia
Ylivieskassa järjestetyssä
Oktoberfest-illassa. Yrittäjiä Henrietta kannusti
vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa. ”Asiakkailta
kannattaa kysyä, mitä ongelmia heillä on ja mitä he
tarvitsevat ja tarjota heille
vaikkapa tuotetestauksia.”
Hänen mielestään on tärkeätä muistaa, että ihmiset
vievät asioita eteenpäin ja
ovat tärkeä voimavara niin
yrityksissä kuin Centriassakin. ”Nuoret tarvitsevat
hyviä roolimalleja yrittäjistä.
Tärkätä nuoren on havaita,
että minä pärjään tulevaisuudessa, kun osaan tehdä
jotakin.”
Henrietta vannoo ko-

keilukulttuurin tärkeyteen
yritystoiminnassa. Hänen
oma yrityksensä Carbo
Company tekee biohiiltä
ruuan jätteistä, joista tehdään mm. ilmafilttereitä.
"Samalla Carbossa taistellaan ilmastonmuutosta
vastaan", Henrietta sanoo.
"Asioiden ei tarvitse onnistua heti, vaan kokeilemalla
ja parantelemalla. Monet
asiat tulevat muuttumaan
digitaalisiksi."

Intiaan, sieltä Itävaltaan ja
Yhdysvaltoihin, jossa hän
opiskeli mm. Singularity
yliopistossa. Yliopiston
tavoitteena oli ratkaista
teknologian avulla maailman
keskeisimpiä asioita: ympäristöön, ravintoon, veteen ja
terveyteen liittyviä ongelmia,
joita opinnoissa ratkottiin
erilaisissa projekteissa. Opiskeluaikanaan Henrietta
pääsi mm. osallistumaan
NASAn tutkimuskeskuksen koulutusohjelmaan ja
ideoimaan tapoja käyttää
Startupit
teknologiaa asioihin, jotka
tekevät uutta
tekevät elämästä parempaa.
– kannustus on
Henrietta Kekäläinen
tarpeen
on ollut esimerkillisen hyvä
Henrietan mukaan Star- verkostoituja ja uskaltanut
tup-yrityksillä ei ole vaihto- lähestyä maailman vaikuehtoja, joten moni aloittava tusvaltaisimpia henkilöitä
nuorten perustama yritys Putinista lähtien. Hän myös
päätyy tekemään jotakin pyysi Steve Blankin puhutodella uutta. Hän kertoi maan Suomeen Aaltoes.
aina halunneensa vaikuttaa com-tapahtumaan. Hän
positiivisesti maailmaan. on ollut aktiivisesti mukana
Sen vuoksi hän oli valmis edistämässä yrittäjähenkilähtemään ulkomaille, aluksi syyttä Suomessa ja käynyt
kannustamassa erilaisissa
isoissa tapahtumissa nuoria ihmisiä yrittäjyyteen.
Ylivieskasta hänellä on
ollut työparina Hannu
Rajaniemi.

Lukioihin
kursseja
teknologiasta
Henrietta Kekäläinen ker-

Oktoberfestin yleisöä Centriassa.

Girls- järjestön toimintaan
tutustuttamalla tyttöjä teknologiaan ja sen avaamiin
mahdollisuuksiin. Hänen
mielestään tyttöjä pitäisi
jo nuorena kannustaa teknologian pariin antamalla
positiivista palautetta heidän
onnistumisistaan, mihin
Mehackitin järjestämillä
kursseilla lukioissa pyritään. ”Kun opiskelija on
onnistunut rakentamaan
toimivan robotin, se on
loistava asia!” Teknologia ja
sen mahdollisuudet tulevaisuudessa ovatkin Henrietalle
suorastaan intohimo.
Henrietta Kekäläinen
Henrietta Kekäläinen.
oli äärimmäisen asiantuntoi inspiraatiopuheessaan kymmeniä ja ne ovat olleet teva, innostava ja ajatuksia
perustamastaan yrityksestä kouluille ilmaisia”, Hen- herättävä puhuja Centrian
Mehackit, jonka tavoittee- rietta valaisi. Kursseja on kumppanuustapahtumasna on tutustuttaa lapset ollut sponsoroimassa mm. sa. Hän toi teknologian
ja nuoret teknologiaan ja Samsung.
ja sen mahdollisuuksien
näyttää teknologian mahymmärtämisen lisäksi esiin
dollisuudet itseilmaisuun, Koodikouluvahvasti ajatusta siitä, että
luovuuteen sekä asioiden toimintaa
tulevaisuuden ennustamimuuttamiseen. ”Jokaisella ohjelmointiin
sen sijaan tulevaisuus on
on mahdollisuus vaikuttehtävä itse. Erityisen vaitaa siihen, mihin suuntaan Henrietta Kekäläinen on kuttunut Henrietta kertoi
maailma muuttuu, ja juuri myös voimakkaasti tehnyt olevansa hänelle Ylivieskan
teknologia luo mahdollisuu- työtä tyttöjen ja naisten Centriassa esitellyistä uudet siihen. Loppu on meistä saamiseksi innostumaan tek- sista laboratorioista, joissa
jokaisesta itsestä kiinni. nologiasta. Hän oli mukana mm. esiteltiin älyliikennettä
Mehackit tarjoaa nykyään aloittamassa maailmanlaa- tutkivia robotteja sekä ololukioikäisille kahta valin- juista Rails Girls -järjestön suhdetila ja muita uusia
naiskurssia: "Elektroniikka koodikoulutoimintaa, jossa laboratorioita. Tilaisuuteen
ja robotiikka" sekä "Johdatus naiset johdatetaan ohjel- osallistui noin 100 henkilöä.
ohjelmoinnin maailmaan". moinnin ja verkkosivujen
Näitä kursseja on pidetty ensioppeihin. Henrietta
Kuvat ja teksti
lukioissa ympäri Suomen osallistuu edelleenkin Rail
Eija Huotari

Takarivin valtuutettu

Valtuusto aarrejahdissa
Olin haltioitunut kaupungin
kaavoittajan pitämästä esittelystä,
missä käytiin läpi kaavoituksen
tilanne. On aina upeaa nähdä
ihminen, joka silmin nähden
rakastaa karttoja. Minulle karttojen rakastaminen on tosin
hyvin arkipäiväistä, onhan äitini
kaavoittaja ja jo pienenä jouduin
työkseni värittelemään alueita.
Nykyään oma viisivuotiaani ei
suostu ottamaan kynää käteensä
jollei saa piirtää karttaa. Joku joskus
kysyi ovatko ne aarrekarttoja, ja
kyllähän ne ovat. Ruksien kohdalta löytyy: koti, hoitopaikka,
mummola, leikkipuisto...
Laadin lapsena myös pohjapiirustuksia tulevaisuuden kodistani.
Se oli lähes väliseinätön tila, jossa
kylpyammekin oli olohuoneen

keskellä. Talossa oli tilaa lapselleni,
muttei aviomiehelle. En tiedä
miksi se ei tullut mieleenikään,
että talossa olisi hyvä olla joku
isäkin. Ehkä jonkun olisi täytynyt hoksauttaa siitä jo tuolloin,
nimittäin niin minun elämäni
myöhemmin rakentuikin, miten
olin sen jo lapsena pohjapiirrokseen visioinut.
Kartat ja pohjapiirustukset
joko rajoittavat tai laajentavat
todellisuutta. Ne avaavat näköaloja, jotka eivät ole pelkästään
maisemallisia tai monumentaalisia.
Kun Asemanseudun suunnittelu etenee, tai Kirkkopuiston
tai Uuden koulun, suunnitteilla
ei ole vain paikkoja. Olemme
luomassa ympäristöä, johon sisältyy valtava määrä tähtihetkiä

ja elämän noloimpia tilanteita.
Elämän tapahtumia, erilaisia
kohtaloita ja kulttuureita, jotka
kietoutuvat toisiinsa karttaan
väritetyillä alueilla.
Siksi halusinkin kokouksessa
esittää pari kysymystä kouluhankkeeseen liittyen.
Totta kai on hieman röyhkeää
esittää kysymyksiä, joihin kukaan
ei ole tullut ajatelleeksi vastausta
etukäteen. Mutta jos niitä kysymyksiä ei esittäisi, silloinhan niitä
asioita ei kukaan tulisi ajatelleeksi
ennen kuin jälkikäteen. Ja mitä
se sitten enää hyödyttäisi.
Esimerkiksi kukapa nyt tulisi
heti ensimmäisenä ajatelleeksi
lapsia kun aletaan puhua kouluhankkeesta. Vaikka lasten ei
voi väittää olevan tylsiä, paljon

jännittävämpää kuitenkin on
pohtia imagoa ja rakenteita ja
vetovoimatekijöitä. Verkostoista
puhumattakaan. Liikennevirrat ja
veroäyrit ovat myöskin kiehtovia.
Koulun ollessa kyseessä jossain
vaiheessa kuitenkin, ennemmin
tai myöhemmin on esitettävä
kysymys: kuka olisi se, joka ajattelisi lapsia niin paljon, että ottaisi
selvää siitä, mitä lapset ajattelevat.
Nimittäin lapsillakin on pää,
pikkuruinen ja kimurantti. Usein
hyvin söpöinen, mutta joskus
räkäisä. Lapsilta voi ja täytyy
kysyä, ihan siksikin, että niin
määrää Suomen laki ja YK ja EU
ja kaikki määräävät niin. Paitsi
lapset, jotka eivät saa määrätä ja
jos yrittävätkin, joutuvat jäähylle.
Jotkut pelkäävät lapsia. Lap-

sissa ei kuitenkaan ole mitään
muuta pelättävää kuin se, että
joskus heistä tulee aikuisia, jotka
lopultakin pääsevät määräämään.
Ehdotankin, että kaikki te,
jotka päivittäin seikkailette lasten
kanssa, leikkikää jonain päivänä
Kouluhanketta. Minkälainen olisi
unelmien koulu? Missä se olisi?
Mitä siinä olisi lähellä? Mikä olisi
mahdollisimman kaukana siitä?
Hoksatkaa myös: ketä siellä ei
ole? Pitäisikö kuitenkin olla..?
Piirtäkää kartta ja pohjapiirros.
Lähettäkää karttanne aarteineen
pikimiten vaikka tänne takariviin
niin toimitan ne täältä eteenpäin,
eturiviin asti.
Me karttojen rakastajat haluamme tehdä aarteista arkipäivää.
maijamattiina@gmail.com
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Päivän sana

Lukijan kuva

Perjantaina, 20.10.2017
Ps. 119:2-3

Onnellisia ne, jotka pitävät hänen liittonsa
ja koko sydämestään kysyvät hänen
tahtoaan, ne, jotka eivät tee vääryyttä
vaan kulkevat hänen teitään.

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.

Jokeri
Pokeri Box
Akustiikassa
Taikuri Simo Aalto on
vuonna 2000 Lissabonissa
palkittu parhaaksi taikuuden
maailmanmestariksi. Jo legendaariseksi esiintyjäksi ja
kestosuosikiksi nousseen taikuri Simon taikashowt ovat
huumorilla höystettyjä korkeatasoisia taikuriesityksiä ja
hämmästyttäviä illuusioita,
mitkä riemastuttavat koko
perhettä. Taikasanat Jokeri
Pokeri Box ovat tuttuja jo
toisessa polvessa. Simo on
Pohjoismaiden menestynein

close up –taikuuden mestari
ja nyt hän on iloksemme
tulossa Kulttuurikeskus
Akustiikkaan loistavalla
40-vuotisjuhlaesityksellään.
Mukana taikuri Simolla
hauskanpidossa ovat vaimonsa Kirsti sekä heidän
ihanat eläinystävänsä. Esityksessä ei ole väliaikaa.
Simo on tavattavissa esityksen jälkeen ja kaikki
saavat fanikortin sekä hänen
kanssaan voi ottaa myös
kaverikuvia. Tervetuloa!

Ylivieskan kirkkoneuvosto
käynnistää keskustelua:

Välitön vai
välillinen
kirkkoherranvaali
Ylivieskan seurakunnan
kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se pyytäisi Oulun hiippakunnan
tuomiokapitulia julistamaan
Ylivieskan kirkkoherran
viran haettavaksi niin, että
uuden kirkkoherran virkakausi alkaisi 1.2.2019.
Kirkkoherra Timo Määttä
on lupautunut hoitamaan
virkaa uuden kirkon suunnittelun vuoksi 31.1.2019
saakka. Kirkkoherranvaali
on mahdollista järjestää
välittömänä vaalina, jolloin
äänioikeutetut seurakunnan
jäsenet suorittavat valinnan
tai välillisenä vaalina, jolloin
kirkkovaltuusto suorittaa
valinnan. Vaalitavan valinnasta kirkkoneuvosto
toivoo käynnistyvän keskustelua seurakuntalaisten
keskuudessa.
Kirkkoneuvosto päätti
esittää tuomiokapitulille
opintovapaan myöntämistä
kappalainen Anne Sumelalle 1.2.2018 - 31.7.2019
väliseksi ajaksi ja sijaisen

palkkaamista ajalle 1.2. –
31.8.2018. Neuvosto hyväksyi myös seurakuntapapiston
virkajärjestelysuunnitelman
keväälle 2019 saakka.
”Suuri Ihme - Rippikoulusuunnitelma 2017”
on hyväksytty piispainkokouksessa 5.4.2017. Se on
astunut voimaan 1.5.2017 ja
siirtymäaikaa sen käyttöön
ottamisessa on 1.10.2018
saakka. Kirkkoneuvosto
tutustui suunnitelmaan
nuorisotyönohjaaja Marjo
Jokitalon esityksen pohjalta.
Ensi vuoden toiminta- ja
taloussuunnitelma henkilöstön koulutussuunnitelman ja
toiminta-avustusten osalta
hyväksyttiin kirkkovaltuustolle esitettäväksi.
Kirkkoneuvostolle annettiin tiedoksi talousarvioon
liittyvät metsänmyyntisuunnitelmat ja Suvannon
pappilan tilanne. Pappila on
jäämässä tyhjilleen marraskuun alusta lukien kirkkoherran perheen muuttaessa
omaan asuntoon.

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi

Kastettu: Nanna Minttu Adele Limma, Milena Olivia
Muhonen
Kuolleet: Aune Annikki Järvelä 94 v., Severi Matias
Viitala 19 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 20.10. klo 19 Oloilta Rauhanyhdistyksellä.
La 21.10. klo 18 Aikuisten tunnelmallinen illallinen
Rauhanyhdistyksellä.
Su 22.10. klo 10 Messu Suvannon kappelissa,
Janne Isomaa, Tuomo Kälviä, Teija Siirtola, Gospelkuoro Riemu, pyhäkoulu, kirkkokahvit; klo
14 Hartaus Kotikartanossa, Kyösti Marjanen, klo
14.30 Lauluseurat Rauhanyhdistyksellä ja klo 16
Seurat, Antti Lauhikari; klo 14 Seurat Siltalan seurahuoneella, Rauno Sipilä; klo 15 Kotiseurat Määtällä Suvannon pappilassa, kolehti uuden kirkon
rakentamiseen; klo 18 Siioninvirsiseurat Mariassa,
Jouko S. Niemi, Tuomo Kälviä.
Ma 23.10. klo 17 Ystävyyden kerho toimitalo
Pietarissa.
Ti 24.10. klo 12 Siionin virsien päiväveisuut Marian toimituskappelissa; klo 13 Isokosken kyläkerho Villamiinassa; klo 13 Kyläkerho Löytyn koululla;
klo 18-20 Donkkis-ilta alakouluikäisille Suvannon
kappelissa, laulua, hartautta ja toimintarasteja,
iltapalanyyttärit, myös vanhemmat voivat tulla
mukaan, järj. Keski-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys.
Ke 25.10. klo 7.30 Rukouspiiri toimitalo Pietarin
kokoushuone Lydiassa; klo 9.30 Taukotupa Joukahaisen päiväkodilla; klo 13.30 Hartaus Sipilässä,
Janne Isomaa; klo 18 Raamattu- ja yhteyspiiri
toimitalo Pietarissa (miehet Laguksessa, naiset
Lydiassa); klo 18.30 Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä, Martti Nuorala.
To 26.10. klo 14 Päivähartaus Betaniassa.
Pe 27.10. klo 18 Nuorekas iltakirkko Heikkilän
kappelilla; klo 19 Nuorten perjantai Rauhanyhdistyksellä.
Seurakunnan ateriapalvelu Mariassa avoinna mato klo 10.30-13, pe klo 10.30-12. Lounaan hinta
eläkeläisille 6,50 e, muilta 7,50 e. Lisätietoja Maarit
Repo 044-7118630.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma-ke klo 9-15, to
klo 11-17, pe suljettu, p. 044-7118 610, os. Terveystie 11.
DIAKONIA		
Diakoniatyön asiakasvastaanotto on avoinna ti-pe
klo 8.30-10. Päivystysaikana vastaa numero 0447118670.
Kirkkokyyti Suvannolle messuun sunnuntaisin
seurakuntakoti Mariasta, lähtö klo 9.40, paluu n.
klo 11.30. Kyydin omavastuu 2e
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 20.10. 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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Parempaa
asumista!
KOy Sievin Jussi

Vieskan Viikon kädenojennus
Roosa nauha –kampanjalle
Tässä lehdessä on toteutettu kampanja
Roosa nauha -keräykselle. Kaikki mainokset joissa on Roosa nauha, ovat osallistuneet keräykseen lahjoittamalla osan
käyttämästään mainosrahasta keräykseen.
Vastavuoroisesti Vieskan Viikko tarjosi
edullista mainostilaa, jotta keräykseen saataisiin mahdollisimman paljon. Jokaisesta
osallistuneesta mainoksesta keräykseen
on mennyt vähintään 10 %, kuitenkin
minimissään viisi euroa.

Roosa nauha -keräyksellä tuetaan syöpätutkimusta sekä syöpäpotilaita ja heidän
läheisiään. Keräys on toteutettu syksyisin
vuodesta 2003 lähtien ja pääpäivä oli tänä
vuonna perjantaina 13.10.

on kunnan omistama vuokrataloyhtiö, yhtiöllä on 248
vuokra-asuntoa Sievin kunnan keskustaajamassa.
Asunnot sijaitsevat turvallisilla ja viihtyisillä alueilla, luonnonkauniin
Villenjärven ja kirkonkylän kuntoradan, liikunta-alueiden, monitoimihallin ja uuden nuorisotalo Miitin
läheisyydessä.

Asuntojemme taso poikkeaa merkittävästi yleisen käsityksen
mukaisesta kuntien vuokra-asuntojen tasosta!

Suuri kiitos kaikille osallistujille!

Asuntomme ovat korkeatasoisia, suurimmassa osassa niistä on kaukolämpö, lattialämmitys, koneellinen
ilmanvaihto, huoneistokohtaiset saunat, autokatokset ja asfaltoidut pihat ym.

Muistathan, että meiltä löytyy myös valmiiksi kalustetut huoneistot
lyhyempiaikaiseen asumiseen. Kysy lisää!

Lisätietoa kampanjasta:
roosanauha.syopasaatio.fi

Esimerkkejä vapaista vuokra-asunnoista:
Jussilantie 1 C 8

2h+k+s, 55,5 m²

523,31 €

Kivisaarentie 1 B 6

2h+k+s, 56,0 m²

530,42 €

Tolpantie 10 B 14

3h+k+s, 74,0 m²

649,05 €

Kaikki vapaat asunnot löytyvät Sievin kunnan kotisivuilta www.sievi.fi Palvelut/Asuminen

Tiedustelut/hakeminen
Maija Mäkikauppila puh. 044 488 3204, maija.makikauppila@sievi.fi
Jarkko Mehtälä puh. 044 488 3318, jarkko.mehtala@sievi.fi

facebook.com/
PihaJaPuutarha

HYVINVOINTIASI
TUKEMASSA

mywayhanke.fi

Metsäpalvelu
Jussi Kylmä
Järvikyläntie 31, 85430 Koivisto
Puh. 040 034 6299

PYSYVÄÄ JA EDULLISTA
VUOKRA-ASUMISTA
YLIVIESKASSA
Kauttamme myös
opiskelija-asunnot
KÄY TUTUSTUMASSA
VUOKRATTAVANA OLEVIIN
KOHTEISIIN OSOITTEESSA

www.ylivieskanvuokraasunnot.fi

www.pihajapuutarha.fi

Oman puutarhan
Syklaamit
kauneimmillaan

Hiustaikoja ilolla ja ammattitaidolla.

Essi, Anu ja Sirpa

PALVELEMME: ARK klo 9-18 LA klo 9-16 SU klo 10-15

Ylivieskan eläkkeensaajat järjestää yhteistä toimintaa ikäihmisille. Erilaiset
harrasteryhmät mm. porina-, senioritanssi-,
boccia-, keila- ja käsityökerho sekä hyvänmielen
kerho kokoontuvat viikottain. Myös miesten laulu- ja soittoryhmä kokoontuu säännölliseti. Järjestämme myös matkoja,
päiväretkiä ja jopa ulkomaanmatkoja, jäsentemme toiveita
kuunnellen. Tällä toiminnalla tuemme ikä-ihmisten hyvinvointia ja ehkäisemme syrjäytymistä, periaatteella ”yhdessä
olemme enemmän, porukassa voimme paremmin”.

Vieskankatu 4
84100 Ylivieska
044 042 5255
ajanvaraus myös netistä
www.hiustalojes.fi

Mielikkitalo
Katajistontie 10
84100 Ylivieska
www.mielikit.net

Matalan
kynnyksen
kohtaamispaikka

Lue lisää kotisivuiltamme ylivieska.elakkeensaajat.fi
Tervetuloa mukaan 

APUA ARKEEN

kotiin kannettuna
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Vara

a ny
Lastenhoito
aika jo t
u
Kotiapu
siivouk luselle!
Kotihoito
Talonmiespalvelut
Ylläpito- ja suursiivoukset
Rakennus- ja
remonttisiivoukset
Piha- ja puutarhatyöt
Pihakonsultointi
Henkilökohtainen avustus
Omaishoitajan sijaisuudet

SOITA!
 0440 410 027

Valtakunnan parhaat
bonukset liikennevakuutukseen,
jopa

83%

fennia.fi/autoapu

Juurikoskenkatu 4
YLIVIESKA

LAHJAKSI SIIVOUS- TAI KOTIAPUPALVELUA!

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

WWW.KOTOTUOTE.FI
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100 Unelmaa Ylivieska
Osallistu ja va
ik

uta!

Terveiset ja haaste Sipilän
palvelukeskuksen henkilökunnalta
"Me Karjalan lapsia laulavia ja hehkuvarintoja oomme.
On taivahan taatto antanut ilokaiunnan kanteloomme.
Ah, missäpä riemuni riemulta tuntuu,
kuin kauniin Karjalan mailla.
Me nauramme, laulamme, soitamme vain,
vaik oomme niin paljoa vailla."

Tällä laululla Elli Nurmi,
101 v, syntyisin Impilahdelta, ilahduttaa hoitajia
Sipilässä. Laulun sanat
ovat kirkkaana mielessä yhä.
Niinpä me Sipilän palvelukeskuksen henkilökunta
halusimme puolestamme

Elli Nurmi, 101 vuotta.

ilahduttaa Elliä ja sponsoroimme Ellin avustajan
kanssa Akustiikan konserttiin 8.10. kuulemaan
tuttuja karjalaisia lauluja.
"Ilta Kannaksella" -konsertti vei kotiin Karjalaan
ja monet muistot tulvivat

Väliaikatietoa 20.10.

mieleen.
Haluamme tukea 100
Unelmaa Ylivieska -kampanjaa ja unelmien toteutumista ja niinpä
Sipilän palvelukeskuksen
henkilökunta haastaa kaikki
Ylivieskan muutkin työyhteisöt mukaan järjestämään
unelmia ikäihmisille.
Tehdään yhdessä hyvää!
puolesta

Merja Heinonen
ja Heidi Visuri

Ilmoitettuja/toteutettuja Unelmia: 41 kpl - lokakuun tavoitteesta puuttuu vielä 19, joten nyt kaikki
ilmoittamaan.
Toteutuksissa mukana olleita ikäihmisiä: 83 hlöä.
Osallistuneita yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä
(lahjoitukset): 35 kpl.
Vapaaehtoisia avustajia mukana toteutuksissa
tähän mennessä: 48
Vanhimmat mukanaolleet: 101 ja 100 vuotta.
Ilmoittaudu mukaan: www.ylivieska.fi/100unelmaa
Tarinoita: www.facebook.com/100unelmaaylivieska

Iloa, innostusta ja hyvää mieltä pihatalkoissa
Viime viikon maanantaille
olimme yhdessä suunnitelleet pihatalkoita avuksi
omakotitalossa asuville.
Sää ei kuitenkaan aikeita
ihan nappiin suosinut ja
jouduimmekin siirtämään
talkoita eteenpäin, mikä
taas aiheutti järjestelyitä
talkoolaisten ajankäytön
osalta.
Uusi päivä ei aivan kaikille sopinut, mutta onneksi

löytyi uusia vapaaehtoisia
tilalle ja homma saatiin
käyntiin. Kymmenen jättisäkillistä lehtiä ja oksia
saatiin parissa tunnissa yhteisvoimin kasattua ja suurensuuri huoli vyörytettyä
talon emännän sydämeltä
pois. Hän totesikin urakan
jälkeen, että: "...tässä ei riitä
100 Unelmaa vaan kyllä
minulle toteutui nyt ainakin
1000 Unelmaa kun pihaa

saatiin putsattua."
Kysyimme päivän päätteeksi myös talkoolaisten
mietteitä ja kokemuksia
päivästä. Helena tuumaili
tunnelmia urakan jälkeen:
- Päivästä jäi hyvä mieli, oli
mukava haravoida ja olla
apuna syystöissä. 100 unelmaa on hienosti keksitty ja
arvokasta työtä, kuten kaikki
vapaaehtoistyö. Tarpeita on
ilmestynyt ja pääasia, että ne

100 Unelmaa Ylivieska!
mukaan Suomen itsenäisyyden
satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaan
Valtioneuvoston kanslia on
11.10.2017 liittänyt ”100
Unelmaa Ylivieska” -hankkeen Suomen itsenäisyyden
satavuotisjuhlavuoden 2017
ohjelmaan. Valtioneuvoston
kanslian ratkaisu perustuu
hakemuksessa esitettyyn
suunnitelmaan, joka arvioinnin mukaan täyttää Suomi 100 -hankehallituksen
asettamat perusedellytykset
Suomi 100 -ohjelmalle.

Suomi 100 -ohjelma
Teemana Yhdessä
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemana
on Yhdessä – ja yhdessä rakennamme koko
vuodeksi 2017 elävän ohjelman yhdessä eri
toimijoiden kanssa. Juhlavuosi on avoin kaikille suomalaisille ja Suomen ystäville. Nyt
myös sinulla on mahdollisuus tehdä pieni
tai suuri teko ja samalla antaa lahja omalle
yhteisöllesi, Suomelle.

Satavuotiaalla on näköala katsoa vuosisata eteenpäin ja taaksepäin sekä seistä tukevasti tässä ajassa.
Vuoden ohjelmasisältö syventää ymmärrystä koko
itsenäisyyden ajasta, tarkastelee sitä Suomea, jossa
juuri nyt elämme – sekä etsii ja luo uutta.
Suomen itsenäisyyttä juhlistetaan vuonna 2017
laajalla ja monipuolisella ohjelmalla. Kaikkien aikojen laajimman juhlavuoden ohjelma on syntynyt
yhdessä suomalaisten ja Suomen ystävien kanssa.
Ohjelmasta tuli yhtä monimuotoinen kuin Suomi
ja suomalaiset ovat."

Lähde: www.suomifinland100.fi

tulevat hoidettua. Ja Jarmo
puolestaan jatkaa - Olipas
tänään mukavan aurinkoinen päivä - sadan unelman
pihatalkoot hyvän mielen
tuojana niin tekijöilleen
kuin saajalleen!
Ja lisäksi rutkasti ilosta rupattelua kaffeen ja
herkkujen kera. Tänään
oli hyvä päivä. Samoissa
aatoksissa Aini lopuksi
tiivistää kaikkien yhteiset

tunnelmat: - Iloisella mie- tehokas ja reipas. Homma
lellä olimme auttamassa, sujui sutjakkaasti eikä työ
toteuttamassa sataa, ei kun tuntunut työltä.
tuhatta unelmaa. Tiimi oli

100 Unelmaa Ylivieska!
haastaa alueen yritykset
mukaan hyväntekeväisyyteen
ja toteuttamaan oman
kaupungin ikäihmisten unelmia
Moni ylivieskalainen yritys
on jo herännyt auttamaan
- luetteloa löytyy muun
muassa kampanjan facebook -sivuilta tarinoiden
yhteydessä. Suuri kiitos
jokaiselle kampanjaan jo
osallistuneelle ja tervetuloa
mukaan uudet!
Tämä kampanja on täysin
paikallinen - nyt toteutetaan
100 ylivieskalaisen ikäihmisen unelma! Heidän, jotka
ovat olleet rakentamassa nyky-Suomea meidän
hyväksemme.Haluamme
näillä pienillä teoilla kiit-

tää ja kunnioittaa heitä ja
heidän tekojaan. Samalla
juhlistamme osaltamme
Suomen 100 itsenäisyyden
vuotta!
Tähän kampanjaan osallistutaan pienin panoksin
- jo 50-200 euroa riittää.
Sillä saamme paljon aikaan.
Lahjoittava yritys saa paljon
hyvää mieltä ja kannattaa
myös huomioida allaoleva:
• Yrityksellä on mahdollisuus saada verovähennyksiä
pienestä lahjoituksesta yleishyödylliseen tarkoitukseen.
• Pieneksi lahjoituksek-

si lasketaan korkeintaan
850 euron lahjoitus. Esimerkiksi jos osakeyhtiö
tai osuuskunta tekee 850
euron lahjoituksen, saa se
170 euron verovähennyksen.
Ilmoittaudu mukaan - lomake löytyy täältä: www.
ylivieska.fi/100unelmaa
Lisätiedot myös:
Anne Isokoski puh 044 987
2895 anne@tuokiotupa.fi
Marita Öljymäki-Maarala
puh 044 429 4543 marita.oljymaki-maarala@ylivieska.fi
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Vuonna 1977 syntyneet
kokoontuivat

Muistot ovat kultaa ja luovat suuria tunteita. Syyskuisena lauantaina kokoontui
ensimmäistä kertaa vuonna 1977 syntyneet ysiluokkalaiset. Paikalle oli saatu runsaslukuinen joukko ikätovereita, joita monikaan ei ollut nähnyt yläasteen jälkeen. Vaikka
aikaa oli kulunut yli 25 vuotta, tuntui jälleennäkeminen helpolta, ihan kuin vuosia ei
välissä olisi vierähtänytkään. Kuva Elina Kytökorpi.

Asemakatu 11, Ylivieska
Puh. (08) 425 303

Ruokamestarintestatut herkut

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

Risto Ängeslevä
050 345 2907

Ruokamestari, kokki Jouni Pahkala

Hirvilihapullat valkohomejuustotäytteellä

L

Tässä yksi hieman erilaisempi vaihtoehto
jota kannattaa kokeilla ennakkoluulottomasti.

Ainekset (4-5 annosta)

Peruna-bataattimuusi

ihapullat kuuluvat suosituimpiin
ruokiin ja erilaisia vaihtoehtoja
löytyy monia.

500g hirvijauhelihaa (sika-nauta tai
nautakin käy)
1 kpl isohko sipuli
2-3 rkl vehnäjauhoja ja tilkka vettä
1-2 kpl kananmunia koosta riippuen
3 kpl valkosipulin kynttä
150 g valkohomejuustoa
1 rkl jauhelihamaustetta
suolaa,rosmariinia, valkopippuria ja
mustapippuria maun mukaan

Valmistus
Silppua sipuli sekä valkosipuli hienoksi
ja turvota jauhot vedessä. Sekoita ainekset juustoa lukuunottamatta tasaiseksi
taikinaksi. Leikkaa valkohomejuustosta
sormenpään kokoisia paloja ja muotoile
jokaisen ympärille lihapulla taikinasta.
Paista pannulla kauniin ruskeiksi

(4-5 annosta)

500 g perunaa
500 g bataattia
1 dl kermaa tai maitoa
2 rkl voita
suolaa maun mukaan
Keitä kuoritut peruna- ja bataattilohkot
kypsiksi. Poista vesi kattilassa ja lisää
suola, voi ja kerma tai maito. voit lämmittää nesteen ennen lisäämistä. Vatkaa
muusiksi.
Tarjoile lihapullat ja peruna-bataattimuusi
raikkaan raastesalaatin ja muutaman
mangoviipaleen kera.
Jälkiruokana tarjoillaan vanhanajan puolukkajälkiruoka joka maistuu hapokkaan
makealta ja erittäin hyvältä.

Vanhanajan puolukkajälkiruoka (4-5 annosta)
2 dl puolukkasurvosta
2 dl sokeria
1,5 dl ruisjauhoja
1 dl vispikermaa

Valmistus
Sekoita survotut puolukat, sokeri, ruisjauhot ja vaahdoksi vatkattu kerma
keskenään. Jaa jälkiruoka annosmaljoihin
ja laita ne jääkaappiin noin tunniksi,
jotta maut tasoittuvat. Lisää koristeeksi
muutama puolukka.

Perjantai 20.10.2017
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Koirapuiston rakentamiseen
kaivataan apujoukkoja
Koirapuiston valmistuminen on edennyt
suunnitellusti, talkootöitä on riittänyt ja
työt ovat hyvällä mallilla. Tänä perjantaina
on jälleen mahdollisuus osallistua puiston
rakentamiseen.Tällä hetkellä pohjatyöt ovat
lähes valmiit ja myös istutukset on istutettu.
Koirapuistoa on jo kauan
odotettu Ylivieskaan. Onneksi nyt sen toteutuminen
on jo pitkällä, tosin töitä on
vielä jäljellä ennen käyttöönottoa. Tavoitteena on saada
se käyttöön ensi keväänä.
Puisto on saanut rahoitusta
Rieska-Leaderilta, mutta
suuri osa rahoituksesta on
kerätty Ylivieskan Kennelseuran toimesta muun
muassa erilaisten tempausten muodossa. Yhtenä
tärkeänä osana ovat myös
vapaaehtoistyö sekä lahjoitukset, ilman näitä tukia
hankeen toteutuminen olisi
vaakalaudalla.

Yhteistyöllä
Renssulanpuisto
Koirapuisto sijaitsee Muuttolantien ja Korjaamontien

kulmauksessa Koskipuhdossa ja se on nimeltään Renssulanpuisto. Sijainniltaan
se on hyvin keskeinen, sillä
alue on lähellä keskustaa ja
asuinalueita joissa on paljon
koiria. Koirapuisto on noin
2500 neliön kokoinen ja
siinä tulee olemaan erillinen
alue pienille ja suuremmille
koirille. Puiston ylläpidosta
tulee vastaamaan Ylivieskan
Kennelseura, mutta myös
kaupunki on suhtautunut
hankkeeseen hyvin ja ovat
edesauttaneet sen toteutumista ja ovat myös osaltaan
lupautuneet mukaan ylläpitoon. Esimerkiksi pohjatyöt
on tehty kaupungin puolesta
ja he ovat lupautuneet talvisin hoitamaan kulkuväylien auraukset samalla kun
tekevät muita aurauksia
alueella.

Juha Ahvenjärvi opasti talkoolaisia puiden istutukseen.
Kuva Meri Satama.

toteaa. ”Varusteina on hyvä
olla kumisaappaat, hanskat
sekä sateen sattuessa sadevarusteet”. ”Myös kottikärryjä
Nyt on mahdollisuus osal- ja lapiota tarvitaan mikäli
listua talkoisiin koirapuiston joillain niitä on”.
Ponnistus on iso ja ihan
hyväksi, perjantain talkoissa
levitetään istutusten reu- kaikkien apu on enemmän
noille suodatinkangas sekä kuin tervetullutta, nähdään
levitetään puukate. Mukana siellä!
Talkoot ovat perjantaina
on asiantuntevaa porukkaa
jotka opastavat tekemisessä, 20.10.2017 klo 9-12, 12-15
”pääasia on, että on innos- ja 15-18.
tunut asenne”, Meri Satama
Elina Kytökorpi
Ylivieskan Kennelseurasta

Talkoohenkeä
tarvitaan

Kulttuuriteon
juhlistamista
Viime viikolla oli juhlava
tilaisuus kun YMK Band
halusi kiittää sponsoria
saamistaan esiintymisasuista.
Esiintymisasut oli kustantanut aiemmin tänä vuonna
Maler Oy:n toimitusjohtaja
Terho Oikari ja nyt yhtye
halusi kiittää tästä tärkeästä
kulttuurieleestä juhlavasti

lahjoittamalla nimikkotaulun. Tapahtumassa kuultiin
myös tilanteeseen sopivaa
Keijo Nivalan esittämää
harmonikan soittoa. Kiitospuheiden lomassa kuultiin myös lyhyesti bändin
historiaa matkan varrelta
sekä tulevaisuuden suunnitelmia. Yhtyeen jäsenet

Avoimet työpaikat
Ylivieskassa
Rakennusinsinööri, rakennuspäällikkö, puheterapeutteja,
lastentarhanopettaja,
lastentarhanopettaja/esikoulunopettaja, myyntipäällikkö, lastenvalvojan
virka, toimintaterapeutti,
myyntiedustajia, tekninen
myyjä, yrittäjä/esittelijä/
myyjä, kiinteistönvälittäjä, diakoni, urheiluvalmentaja, myyntiassistentti, baaritarjoilija,
havainnoija, junatarjoilija, parturi-kampaajia,
käsilumityöntekijöitä,
huonekalumyyjä, leipomotuotteiden myyjä, puhelinmyyjiä, tuote-esittelijä, henkilökohtainen
avustaja, kotipalvelutyöntekijä, lähihoitajan
toimi, asbestinpurkaja,
kirvesmies, rakennustyöntekijöitä, LVI-asentaja, CNC-koneistaja,
lukkoseppä/asentaja, autonasentaja, kunnossapitoasentaja, sähköasentaja,
sähkövoiman linja-asentaja, elektroniikka-asentaja, huoltoasentaja,
elektroniikka/automaa-

tioasentaja, puualan tuotantotyöntekijä,tuotantotyöntekijöitä, siivoojia,
pikaruokatyöntekijä,
siivous- ja kotipalvelualan
yrittäjä, yrittäjä.

Alavieskassa
Ravintolan tarjoilija,
Evelace-jälleenmyyjä,
tuote-esittelijä, kunnossapitoasentaja, tuotantotyöntekijä.

Sievissä
Päiväkodin johtaja, henkilökohtainen avustaja,
pistehitsaaja, robottisärmääjä, särmääjä/kokooja,
kunnossapitoasentaja,
PEM-koneen käyttäjiä,
tuotantotyöntekijöitä, siivooja, muu valmistusalan
avustava työntekijä.

Lisätietoa
työpaikoista
www.mol.fi

Ilmoita yrityksesi työpaikoista
Vieskan Viikossa!

YMK Bandin taustaa

kertoivat kuinka otettuja
he ovat siitä, että nyt heillä
on yhtenäiset asut ja niistä
saa uudenlaista lisäpotkua
esityksiin sekä yhteenkuluvuuden tunnetta. ”Vaatetus
velvoittaa”, oli yhteinäinen
fraasi hymyssä suin.
Elina Kytökorpi

YMK Band halusi kiittää asujen sponsoria Terho Oikaria lahjoittamalla bändin nimikkotaulun. Kuvassa Tapani Vierimaa, Arja Löytynoja, Terho Oikari, Esko Lavander,
Keijo Nivala ja Risto Savela.

YMK Bandin nimi kertoo orkesterin taustasta.
YMK tarkoittaa Ylivieskan
Mieskuoroa. Mieskuoron
ohjelmistoon tuli 1990-luvun alussa kevennystä
verrattuna perinteelliseen
kuoromusiikkiin. Ohjelmistoon otettiin tunnettuja
iskelmiä ja niistä ryhdyttiin
koostamaan erilaisia laulunäytelmiä ja vastaavia.
Ensimmäinen laulunäytelmätyyppinen ohjelmisto muodostui sota-ajan
lauluista ja siinä vaiheessa
mieskuoron taustalle koottiin soitinryhmä. Nykyisen
YMK Bandin soittajista
olivat jo silloin mukana
Risto Savela, Esko Lavander, Keijo Nivala ja
Markus Paavilainen. Jouko
Hannula innostui kirjoittamaan useita laulunäytelmiä,
joista ensmmäinen oli tukkilaisromantiikasta kertova

tarina ”Me tulemme taas”.
Tämä laulunäytelmä
oli menestys ja Ylivieskan
mieskuoro soitinryhmän
kanssa esitti sitä mm.
Vossin ystävyyskunnassa
Norjassa. Soittajat muistelevatkin tätä matkaa
mukavana yhteisöllisenä
tapahtumana. Sen jälkeen
tuli laulunäytelmä ”Vanha
rakkaus ei ruostu”, jota esitettiin Savelan nuorisoseuralla. Tämä ajoittuu reilun
kymmenen vuoden taakse.
Sen jälkeen Jouko Hannula
kirjoitti laulunäytelmän
”Matkalla Pohjoiseen”.
Tätä esitettiin sekä Ylivieskassa että Alavieskassa
kolmisen vuotta sitten. Tämän jälkeen YMK Band alkoi jäsentyä omalla nimellä
soittavaksi orkesteriksi.
Ensimmäinen iso projekti
oli oman paikkakunnan
säveltäjien ja sanoittajien

tekemien kappaleiden
esittäminen Akustiikassa.
Mukana oli useita paikallisia laulusolisteja. Sen
jälkeen tuli toistaiseksi
orkesterin mittavin tuotos
nimeltään ”Ranskalaiset
korot”, jota esitettiin sekä
Akustiikassa että ravintola
Pikkuveljessä. Esitykset
ajoittuivat viime syksylle
ja talvelle. Ranskalaiset
korot oli suuri menestys ja
salit olivat täynnä. YMK
Band on myös säestänyt
mieskuoron ja paikallisten
solistien lisäksi vierailevia
laulajia ja viimeksi viime
keväänä tangoprinssi Kalle
Jussilaa. YMK Band on nyt
aloittanut valmistelut ensi
kevään vappuesitykseen,
jonka teemana on ikivihreät
kappaleet.
Keijo Nivala
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Kulttuuri
Eppu Nuotio: Myrkkykeiso
Taloon siivousapuna
Marttojen kautta hälytetty
Ellen päätyykin hoitamaan
pientä tyttöä Mimmiä ja
tästä alkaakin melkoinen
sekametelisoppa. Mirkka
katoaa mystisesti mökillä
ollessaan. Tähän sekoittuu
myös Mirkan sisar Anneli,
Ellen on aktiivinen Mart- ole mikään harmaa hissukka, mökkinaapurit Petra ja
ta-nainen, joka on innos- sen saamme oppia tunte- Jouni. Kaikilla heistä tuntuu
tunut puutarhanhoidosta, maan tätä kirjaa lukiessa. olevan jotain hampaanmatkustamisesta ja kaiKirja alkaa, kun lähistöllä kolossa Mirkkaa vastaan.
kenlaisesta touhuamisesta asuva Mirkka Karikko lähtee Myös Mirkan miestä Timoa
ympäri Turkua.
yksin valvomaan remonttia epäillään katoamisesta.
Tarkkaavaisena naisena suvulta ostamaansa kesäMarplemaiseen tyyliin
hän huomio ympäristön mokille Kemiönsaarelle. Ellen tyylittelee tutkien
tapahtumat ja Neiti Marple- Mirkan mies Timo jää kau- ja kuulostellen muiden
maisena hahmona hän myös punkiin hoitamaan parin asianosaisten mietteitä
sekaantuu naapureidenkin pientä tytärtä Mimmiä ja Mirkasta ja mysteerikatoelämään. Kylläkään Ellen ei Nappi koiraa.
amisesta.

Kirjan päähenkilö Ellen Lähde 58-vuotias
leski ja eläkeläinen on ilmielävä suomalainen
versio Agatha Christien Neiti Marplesta.
Ellen on aktiivinen Martta-nainen, joka
on innostunut puutarhanhoidosta,
matkustamisesta ja kaikenlaisesta
touhuamisesta ympäri Turkua.

Toista draamaa kirjassa
käydään Ellenin kotikadulla naapureiden perheessä. Perheen äiti Irina,
Neuvostoliitosta aikoinaan
loikannut pianisti ja pianonsoitonopettaja, elää
miehensä ja lukiolaisen
poikansa Samuelin kanssa
tavallista elämää, mutta äidin menneisyyden haamut
saapuvat kummittelemaan.
Äiti ja isä eivät ole pojalleen kaikkea kertoneet
tämän menneisyydestä ja
tämä kärjistääkin heidän
perhe-elämäänsä.
Kirjassa on paljon muitakin henkilöitä, toisaalta
ehkä liikaakin henkiöitä
ja tapahtumaa yhteen kir-

jaan, mutta sopivasti kaikki
kiinnittyivät toisiinsa. Ehkä
tässä ensimmäisessä kirjassa
tuli esiteltyä kaikki sarjan
henkilöt.
Kirjaa voin suositella, sillä
tämä oli leppoisaa luettavaa

ja kirja tempaisi mukaansa
moniin juonenkäänteisiin.
Koska tämä on dekkarisarja
niin jään odottelemaan uutta
kirjaa Ellenin tutkimuksista.
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

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
11-16. ALLA TULEVIEN VIIKKOJEN OHJELMA
(muutokset mahdollisia):
Su 22.10. klo 12 Sunnuntain ratoksi pelaamme Skippoa tai
muita pelejä.
Ma 23.10. klo 10 Porukkalenkillä ulkoillaan yhdessä, mukana
rollaattori- ja sauvakävelyryhmät.
Ti 24.10. klo 10 Ainin tuolijumppaa tuvalla.
klo 13 Käsityöpiirissä isoisän neliöitä ja muuta lämmikkeeksi
syksyn koleuteen.
Ke 25.10. klo 13 Laulamme yhdessä säestyksen kera.
klo 18 Miesten ilta, keskustelutuokio – uudet osallistujat ovat
aina tervetulleita!
To 26.10. Marraskuun kuukausikirje/jäsenkirje ilmestyy.
Haethan omasi tuvalta (postitus ma)
klo 8-10 Kuntosalivuoromme Kotikartanossa.
HUOM! Marraskuun alusta kuljetus salille klo 8.30 tuvalta.
Varaa jo paikkasi kuljetukseen ensi viikoksi. Jos ei varauksia,
kuljetusta ei järjestetä.
klo 16 Kirjoittajapiiri kokoontuu.
Pe 27.10. klo 13 Levyraati kokoontuu – kuunnellaan osallistujien omia toivekappaleita.
Su 29.10. klo 12 Sunnuntain ratoksi pelaamme Skippoa tai
muita pelejä.
Ma 30.10. klo 10 Porukkalenkki – sauvakävely- ja rollaattoriryhmät.
klo 10.15 Lähdemme yhdessä laulamaan Kotikartanoon.
Lähtö tuvalta klo 10.15.
klo 11-14 ”Korvaamaton kovalevy” – verenpainekampanja!
Ylivieskan Seudun Sydänyhdistys ry mittaa ja opastaa
Ti 31.10.
klo 10 Ainin tuolijumppaa tuvalla.
klo 13 Käsityöpiiri.
klo 14 Keskustelutuokio kokoontuu, vetäjänä Maire-Liisa

Salmela. Aiheena tänään: Miten pärjätä kaamosajan yli?
Ke 1.11. klo 13 Laulamme yhdessä säestyksen kera.
klo 18 Miesten ilta, keskustelutuokio – uudet osallistujat ovat
aina tervetulleita!
To 2.11. klo 8-10 Kuntosalivuoromme Kotikartanossa.
Kuljetus tuvalta klo 8.30 (ennakkovarausten mukaan, lista
tuvalla)
klo 16 Kirjoittajapiiri kokoontuu.
Tervetuloa Tuokiotuvalle!

MLL Ylivieska
23.10 iltaperhekahvila päiväkoti Joukahaisessa klo
17.30-19. Tarjolla iltapalaa 1€/perhe.
25.10 perhekahvila Sputnikissa klo 9.30-11.30. 2€/
perhe ja1€/henkilö aamupala.
28.10 perhepeuhu Rannan koululla klo 10-11.30. Vapaata
sekä ohjattua toimintaa.
29.10. taskulamppusuunnistus koko perheelle liikuntakeskuksen pururadalla (Närhitie 2). Karttojen jako alkaa
klo 18, oma taskulamppu mukaan! Tapahtumassa myös
puffetti josta voi pikku rahalla ostaa syötävää.
30.10. koko perheen Halloween-rieha ammattiopisto
Jedulla klo 17.30-19. Luvassa leikkiä,askartelua,pelejä,
kummitusrataa,syötävää yms. Tapahtuman järjestämiseen
mahdollisuus voittaa 500€ stipendi. Käykää äänestämässä
www.radionova.fi/kilpailut/nivea-665. #välitetäänyhdessä.
Tapahtuma on perheille täysin ilmainen.

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

Vuokrattavana

Varasänky 15 euroa, musta
kahden istuttava nahkasohva 15 euroa, nuorisopyörä
kunnossa 20 euroa, peiliovi
ruskea saunaan 204x75 15
euroa, valkoinen väliovi
(peili) 20 euroa, liukuovi
205x100 x 4 vaaleanruskea
20 euroa. Puh. 045 664 6488.

Lämmin autotalli 24 m²
uudehkossa kerrostalossa
Juurikoskenkadulla. Nosto-ovi kaukosäätimellä.
Heti vapaa. 044 992 3632.
Vuokrataan siisti saunallinen
29 m² KT-yksiö (1h+kk+wc/
ph+s+lasitettu parveke)
Ylivieskan keskustasta, Riihikatu 3. Vuokra 440e/kk
+ sähkö ja vesi kulutuksen
mukaan. Vuokravakuus 1
kk. Ei lemmikkejä. Luottotiedot tarkistetaan. Puh.
0400 770 103.

M.kelkka Artic Cat 600
ruisku teho 106 hv vm
2000 siisti hyvä matto ja
liukukiskot, ehyt päältä
hyvät säätömahdollisuudet vaihdossa vois tarjota
pientä jollaa/venettä. Puh.
0400 822 157.
Yksiö Ylivieskan ydinkeskustassa. Vapaa 1.11 alkaen.
Puh. 0400 276 539.

Ostetaan

Ylivieskan Voimistelu
ja Liikunta
Ylivieskan Voimistelu ja Liikunta ry:n uusien sääntöjen
määräämä yhdistyksen syyskokous pidetään 30.10.2017
klo 18:00 Kahvila Häggmanin kokoustiloissa osoitteessa
Rautatiekatu 8. Kokouksessa käsitellään yhdistyslain 24§
määräämät asiat. Tervetuloa.

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

Sekalaista

Entisen Visalan eläkeläiset, tapaamme 24.10.2017
Halpa, joutusa, rehti timpuri Lounatuulessa klo 12.00.
vapaana. Puh. 044 944 8217. Tervetuloa.

Työsuorituksia

Perjantai 20.10.2017
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Vapaa-aika
Sudoku

KryptoNiitti
16
14

20
9

8
21
2
3

Helppo

10
15 10
14 113

110
511 13
9
19
17
79

20
9

79

413

2
6

120

14

10

8

3

8
5

819 16
21

814

13
10

10

19

15
10

8

Vaikea

119
419

Kuka mitä häh -vastaukset
1. Kuudessa.
2. AX.
3. Aki Louhimies.
4. Direktiiviksi.
5. Charles Monroe Schulz.
6. Ahvenkaloihin kuuluva,

suurehko kalaheimo.
7. Link.
8. Pjongjang.
9. Kaksi viikatetta.
10. Joulupäivään on 20.10.
66 päivää.

13
9
18
17
615

1=

12=

3

10 613

10
14

13
5

8
13

15
13

8
18

16

3

25

818

1
13

10
2

8
9

5

13

8

10
12

2
19

18

2

10
21

419

310

8

15

8
13

18
21

4

213

16
10

8
6

21

13
13

14

8
19

9
13

8

12
3

18

9

65

1 10 4

81

13
13

10

610

18
14
10
9

17
16
15
2

6
7

21

16
21

2
21

18

5
7

20
21

12

20
15

718

15

14

6
10

21

4
10

8

4
13

95

9
15

5
10

8
14

18
21

1
10

20
19

615

913

8
10

4
21

18

12

4

15

16
15
13
13

13 18
18 16
15

72

69
14

5

13

5

20
8

8

4
18

2
5

410
10

13
3

7
18

916

20
14

2
10

20

10
18

9

75

8
10

9

20

8

18

13

20
19

15

813

9
3

15

2

9
13

5

4
10

17

810

8
13

2

17

82

5

59

818

5
13

15
18

518

12
13

3

5
10

9
19

13
17 5

15
14

10

14

815

4
11

21

17
3

4
15

20
8

16
21

8

2
10

4
14

15

8

2
15

2=

13=

413

3=

14=

4=

15=

5=

16=

6=

17=

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

4
17
14 19
10

2

12 810

8
18

8
18

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

Päätoimittaja:

Sitoutumaton kaupunkilehti
Ilmestyy perjantaisin

10

3

Yhteystiedot
Postiosoite:

9
18

4

14 6

10
18 510

14

18

15 20
19

13 12
17

621 46

10

5
15

18
15

810

913 20
33

4
13

13
10

11 85

4

5
9

8

18
8

117 8

1
6

4

13 12
8

1

9
7

5
13

13
9
11
3

9
17

Posti
10100 kpl
I-Print Oy, Seinäjoki

213

Ristikoiden vastaukset takasivulla

8=

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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Perjantai 20.10.2017
Ylivieskan Työttömien yhdistys ry.

OSTAMME JA NOUDAMME

Ylivieskan Työttömien yhdistys ry kiittää lämpimästi EU-ruokajakopäivään
29.9.2017 osallistuneita yrityksiä, vapaaehtoisia ja kaikkia mukana olleita.
Onnistuneeseen päivään osallistuneet yritykset:
Halpa-Halli, Prisma, Citymarket, ABC,
Pohjanmaan Leipomo, Sikabaari,
Pouttu, Vieskan Viikko, K-market
Mustikka, Justus ja Ylivieskan UA.

ROMUAUTOT
Romurautaa, maatalouskoneet, arvometallit ym.
Rekisteristäpoisto ja romutustodistus MAKSUTTA

0400 534 406 Tero
Takuuvaraosat 040 484 9255

Metalliromun osto

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

KINOKULMASSA:
195/65R15

315 €/SRJ

205/55R16

349€

/SRJ

205/60R16

399€

/SRJ

225/50R17

499€

/SRJ

Tuntematon sotilas

27.10 - 2.11 joka päivä kello 14.30 ja 18:30. Osa näytöksistä on väliajalla.

HINNAT VANTEILLE ASENNETTUNA

Kinokulma Oy

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

HIERONTAPALVELU
JUHA K. PUDAS
KOULUTETTU HIEROJA/
URHEILUHIEROJA

Seuraava Vieskan Viikko ilmestyy pe 3.11.
Varaathan paikkasi ajoissa! Materiaalit viimeistään ti 31.10.

• Kauppakatu 8,
Ylivieska
• Siltatie 6,
Alavieska

Sudokujen
ratkaisut
Helppo

Ajanvaraukset 0440 684 418
Myös kotikäynnit! Tervetuloa!

Turvallisesti
talviteille
Vianorin
kautta!

Hakkapeliittarengassarjan
ostajalle 50 €
etukuponki
autohuoltoon
kaupan päälle!

Vaikea

Uutuus!

vko 43

23.–29.10.

 Uimahalli ja keilahalli avoinna alk. klo 12.00
 Kiipeilyä ma 23.10. klo 14-17 kaikenikäisille. Tule
kokeilemaan! Hinta 5e/hlö, ei ilmoittautumisia.
 Liikuntakeskuksen perhepuuhapäivät ke 25.10. ja
to 26.10. klo 12–15. Vapaassa käytössä perusliikuntavälineet (Hinta 5e/perhe)
 Saunajooga torstaina klo 18 (30min/8e), klo 19
(30min/8e), klo 20 (45min/10e) Ilmoittaudu p. 044 4294 472
 Jäähallissa yleisöluisteluvuoroja
ks. ajat www.ylivieska.fi/jaahalli
 Kysy vapaita salivuoroja p. 044 4294472 ->
sulkapallo, tennis, squash, salibandy ym.
 Muista myös Ylivieskan monipuoliset ulkoilumahdollisuudet mm. Huhmarkallion ja Liikuntapuiston
ulkoilualueilla.
Syyslomaviikon 23.10.–29.10. aukioloajat:
Uimahalli ma-to 12–21, pe 12–20, la 12–18 su suljettu
Keilahalli ma-pe 12–21, la 12–18, su 11–17

Meillä maksat
joustavasti
laskulla tai erissä!

Ruutihaantie 2, Ylivieska
Puh. 010 401 3920
Avoinna ma-pe 08-17, la 10-14
Puhelun hinta 0,0835€/puh + 0,1699€/min (alv. 24%)

vianor.fi

YLIVIESKAN
OIKEUSAPUTOIMISTO
Toimipaikat Ylivieskassa
ja Haapajärvellä
Asiakaspalvelu avoinna
klo 9.00-11.00 ja 13.00-15.00
Ylivieskan ajanvaraus 029 56 61350
Haapajärven ajanvaraus 029 56 61300

Löydät meidät
myös Facebookista
facebook.com/vieskanviikko

KryptoNiitin
ratkaisu
••••••KELLO••E•K
••••••A•O•LUONTO
••••••NEROUS•E•E
••••••S•I•T••TP•
BUURI•SANA•PÄÄRI
R•R•V•A•A••A••O•
OSAKAS•••PAKLATA
D•H•••NARU•A•RE•
YRTTI•O•AU•NOPSA
Y•A•NUIJA••A•IT•
RAATI•N•KA••K•I•
I••ES•••ALASIN•I
•LEHTORI•TK•I••D
J•H•Ä•Y•MAA•SYKE
ÄIJÄ•ASPI•NEULOA
R•Ä•T•Ä•LEA••E••
I••ÄU••AL••LOIMU
SUO•POHJOLA•MN•L
T•SOPU•AI••MIETO
Ä•A•I•KANI••AN•S

