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YLIVIESKAN
APTEEKKI
APTEEKKI KESKELLÄ
KAUPUNKIA
AVOINNA JOKA PÄIVÄ
MA–PE 9–19
LA 9–15
SU 12-15

www.vieskanviikko.fi
OSTAMME JA NOUDAMME

LAHJAKORTIT
KOVIIN JA
PEHMEISIIN
PAKETTEIHIN
isälle tai
pukinkonttiin

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

SU 5.11. KLO 19:00
KILL CARMEN
Kansainvälisesti palkitun Compañía Kaari
& Roni Martinin näyttämöteokset tunnetaan
rujon absurdista estetiikastaan. Huikea
kansainvälinen ryhmä tanssijoineen ja
muusikoineen loihtii unohtumattoman
esityksen. Liput 22 €. Ryhmät (yli 20 hlöä) 15
€ Opiskelijat, eläkeläiset, varusmiehet, työttömät,
nuoriso (17-25 vuotiaat) 15 €. Lapset 10 €
(alle 16 vuotiaat ja tanssikoulujen ryhmät).
Kahvila ja ravintola palvelevat tuntia ennen
tapahtumaa ja väliajalla.

PE 10.11. KLO 19:00
IDÄN JA LÄNNEN TIET –
AMADEUS LUNDBERG JA
MILANA MISIC

Liput 32 €. Kahvila ja ravintola palvelevat
tuntia ennen tapahtumaa ja väliajalla.

LA 11.11. KLO 19:00
PETE POSKIPARTA MIELENMAGIAA

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

-turvajalkineet

OULAISTEN XXXI MUSIIKKIVIIKOT

29.10. – 19.11.2017

ITSENÄISYYTEMME AJAN VIRRET

Su 12.11. klo 15, seurakuntakoti, Oulaistenkatu 59,
liput 25,- (sisältää kahvit)

Su 5.11. klo 15, Oulaisten kirkko, Oulaistenkatu 57, liput 15,-

RAKASTETUIMMAT VIULUSÄVELLYKSET
- Isänpäivän kahvikonsertti

Ti 7.11. klo 19 , Merkuriussali, Kosteenkatu 1, liput 20,-/15,-

Ke 15.11. klo 19, Juho Oksan koulun Sali,
Kaarikatu 3, liput 20,- / 15,-

juontajana Reijo Pajamo.

URKUVIRTUOOSI PÉTUR SAKARI
JOANNA SLOWINSKA ja yhtye

Puolalainen moninkertaisesti palkittu äänitaituri Joanna Slowinska on maailmanlaajuisesti rakastettu ja arvostettu, ja häntä
pidetään yhtenä vaikuttavimmista etnisen ja kansanmusiikin
äänistä.

Minna Pensola, viulu; Antti Tikkanen, viulu; Marko Hilpo, piano.

SIBELIUS INSPIRATION

Jussi Makkonen, sello ja juonto; Nazig Azezian, piano; Aira
Vehaskari, multimedia.
To 16.11. klo 19, yläkoulun Sali, Oulaistenkatu 58, liput 30,-

Ke 8.11. klo 19, yläkoulun musiikkiluokka,
Oulaistenkatu 58, liput 20,-

FINNHITTIEN KUNINKAAT
- Danny, Frederik ja Tapani Kansa

Musiikki kulkee valokuvaprojisoinnin kanssa yhtä matkaa
1900-luvun alun kuvitteellisista karjalaisista Suistamon illatsuista tämän päivän valokuvakonserttiin.

MAKUJA JA MUSIIKKIA
SUOMALAISEEN TAPAAN

LAKKAUTETTU KYLÄ

To 9.11. klo 19, yläkoulun Sali, Oulaistenkatu 58, Liput 25,-

ELASTINEN

Pe 10.11. klo 19, yläkoulun sali, Oulaistenkatu 58, liput 32,-

SINUN OMASI - suuri viihdekonsertti

Angelika Klas; Maria Lund; Pentti Hietanen; Tomi Metsäketo;
10-henkinen orkesteri, kapellimestarina Jukka Nykänen; Jukka
Rintala, puvut ja lavastus.

Lipunmyyntipaikka on Penttilän talossa
Putilankatu 1, Oulainen, Puh. 044 479 3215
tai sähköpostilla musiikki@oulainen.fi
Myyntipiste avoinna 16.10.-10.11.2017
ma-pe klo 11.00 – 17.30

Pe 17.11. klo 19, Oulaisten Ammattiopiston ravitsemisja puhdistuspalveluyksikkö, Oulaistenkatu 7, liput 50,-

La 18.11. klo 16 yläkoulun Sali, Oulaistenkatu 58, liput 10 €

PIKKU PAPUN ORKESTERI
ja Oulaisten Suuri Lapsikuoro

Su 19.11. klo 15 Merkuriussali, Kosteenkatu 1, liput 20 € / 15 €

TARINOITA 100-VUOTIAASTA SUOMESTA
Juho Punkeri, tenori; Tomi Punkeri, baritoni; Tuula Hällström,
piano.

LIPPUHINNAT: normaalihintainen / eläkeläiset ja työttömät / opiskelijat ja lapset.
Normaalihintaiset liput myös Lipputoimistosta 16.10.2017 klo 11 alkaen. Lipputoimistosta lippuihin ei saa alennuksia. Lisätietoja
www.lipputoimisto.fi

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

www.k-rauta.fi/ylivieska

040 7761 871, 0400 905 227

Pe 3.11. klo 19, Oulaisten kirkko, Oulaistenkatu 57. Vapaa pääsy

PE 24.11. KLO 19:00
KALLE JUSSILA & ARI
NYLUNDIN ORKESTERI

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

TIEDUSTELUT: Oulaisten kaupunki /
Musiikkiviikot, Lautatarhankatu 7 B,
86300 OULAINEN, puh. 044 479 3215
lipunmyynti / 044 479 3239 /
kulttuurituottaja musiikki@oulainen.fi /
www.oulaistenmusiikkiviikot.fi

Liput 24 € aikuiset, 22 € lapset, työttömät,
eläkeläiset, varusmiehet. KP-etukorttitarjous Lippu
20 €. Kahvila ja ravintola palvelevat tuntia
ennen tapahtumaa ja väliajalla.

Seuraava
Vieskan Viikko
ilmestyy pe 10.11.
Materiaalit
viimeistään ti 7.11.

Upeaääninen karismaattinen tangolaulaja
Kalle Jussila viihdyttävässä illassa Ari Nylundin
loistavan orkesterin kanssa.Liput 23 € ennakko ja
25 € ovelta. 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

Päivyri

Ylivieskassa 3. marraskuuta 2017
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Pääkirjoitus

S

yysloma oli ja meni
ja arkinen aherrus
jatkuu vielä lähes
kaksi kuukautta ennen
kuin joululomat alkavat.
Vajaa kaksi kuukautta
kuulostaa pitkältä, mutta
todellisuudessa se kuluu
ihan hujauksessa. Kauppojen hyllyt notkuvat jo
joulusuklaita ja ei mene
kauaa niin joululaulut
raikaavat joka paikassa.
Sitä ennen on kuitenkin
Halloween, Pyhäinpäivä,
Isäinpäivä muutamia mainitakseni, unohtamatta
alkavaa pikkujoulukautta.
Monilla työpaikoilla on jo
tehty päätöksiä millaiset
juhlat henkilöstölle jär-

Nimipäivät

jestetään, järjestetäänkö
ollenkaan vai ehkä jotain
pienimuotoista. Takana
ovat ne ajat jolloin tähän juhlintaan käytettiin
paljonkin rahaa. Talous
on tiukilla edelleen, eikä
pröystäilylle ole sijaa.

mitään juuria Ylivieskaan.
Toki siinä mielessä, että
aseman patsas on nimetty
sen mukaan, mutta käsittääkseni tämä on ainoa
yhteys.

HHH

Taiteilija Antonio da
Cuda on italialainen ja
hänen kerrotaan muuttaneen 70-luvulla Suomeen
opiskelemaan kuvanveistoa. Tämän lisäksi hän
on kouluttaut Italiassa,
Chilessä ja Suomessa.
Hän on tehnyt useita isoja
pronssiveistoksia ja -patsaita Suomessa ja hänen
kerrotaan olleen myös
läänintaiteilija. Elämän
vesi -patsas Ylivieskan
kaupungintalon vieressä
on myös hänen luomuksiaan.

Asematunneli on puhuttanut ihmisiä viime aikoina. Varsinkin tunnelille
kaavailtu nimi, Feriatis,
on kummastuttanut paikallisia. Eikä syyttä, sillä
onhan se suomalaiseen
suuhun aika erikoinen
nimi, eikä sillä tietääkseni
ole sen kummemmin

HHH

HHH
Itseäni ihmetyttää se,
että miksi yhtäkkiä lyötiin pöytään tunnelille
suunniteltu nimi, vaikka rakentamistakaan ei

Elina Kytökorpi

Vaihto-opiskelijana Enschedessä

Syysloman viettoa

M

e opiskelijat vietimme viime viikolla syyslomaa.
Näihin aikoihin Halloween
on vahvasti esillä kaupoissa
ja aktiviteeteissa. Oman
syyslomani kohokohta oli
Halloween-tivoli.
Osa luokkamme opiskelijoista lähti lomalle kotimaahansa, osa kiersi Alankomaita ja muutama viihtyi
myös koulurakennuksessa
tehtäviä hioen. Jos oikein
viime vuodesta muistan,

Suomessakin lomat saattavat
olla ”itsenäisen työskentelyn”
viikkoja, jolloin opiskelijoilla
on edelleen tehtäväpalautuksia loma-aikanakin.
Lomat, pienetkin sellaiset
ovat tärkeitä. Vuoden kierto
saa ajankulun tuntumaan
merkityksellisemmältä. Pimenevät illat ja kylmenevä
sää saavat rauhoittumaan ja
mietiskelemään. Suomesta
ikävöin lunta.
Milla-Maria Koskela

Sateisen ja pimeän illan
Halloween-tivolissa on tunnelmaa.

aloiteta vielä lähiaikoina.
Miksihän ei voitaisi järjestää nimikilpailua, kuten
esimerkiksi Kansalaisopiston uusista toimitiloista
Ratakadulla? Tällä tavoin
saataisiin hyviä ehdotuksia
ja näin ollen todennäköisesti suurinta osaa
ihmisiä miellyttävä nimi
tunnelille. Ja aikaahan
vielä on, nimikilpailun
järjestäminen ei ainakaan
siitä voi olla kiinni.
HHH
Mitä syksy ja alkava talvi
tuovat sinulle? Tarkoittaako se vieläkin enemmän
aikaa somessa, vai tekeekö
mieli mennä ihmisten
ilmoille ja aloittaa vaikka
uusi harrastus. Kukin
päättää tahollaan, helppo on käpertyä sohvalle
mutta aktivoituminen
saattaa olla parempi vaihtoehto. Toki sohvalla voi
tehdä muutakin kuin
katsella televisiota, tätäkin
juuri kirjoitan sohvalla.
Villasukat jalassa.

Perjantai 3.11. (vk 44): Terho
Lauantai 4.11: Hertta
Pyhäinpäivä
Sunnuntai 5.11: Reima
Uskonpuhdistuksen muistopäivä
Maanantai 6.11. (vk 45): Mimosa
Kustaa Aadolfin päivä, Ruotsalaisuuden päivä
Liputuspäivä
Tiistai 7.11: Taisto
Keskiviikko 8.11: Aatos
Torstai 9.11: Teuvo
Perjantai 10.11: Martti

Aurinko

Aurinko nousee klo 08:11 ja laskee klo 15:58.

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

Kuka mitä häh?

1. Kenen murhaa käsittelee elokuva "Viimeinen
sopimus"?
2. Ketkä ovat johdossa, jos vallalla on gynarkia?
3. Minkä esittäjän kappale on "Katselen urheilua"?
4. Mille maalle Tasmanian saari kuuluu?
5. Mikä kuva oli 10 pennin kolikon tunnuspuolella?
6. Montako nikamaa on ihmisen selkärangassa?
7. Minne Otto Wille Kuusinen on haudattu?
8. Kuka toimi Japanin keisarina toisen maailmansodan aikana?
9. Minä vuonna valmistui Eduskuntatalo?
10. Minkä nimisen metsästyshaukan Aku Ankka
sai Unto-sedältään?
Vastaukset sivulla 11

Kaikki näköislehdet
luettavissa ilmaiseksi
www.vieskanviikko.fi

Löydät meidät
myös Facebookista
facebook.com/vieskanviikko

Tuokiotupa sai
roskakatoksen
Viime viikolla lahjoitettiin ”Teippiukko” Tuomo
Haikolan ja kuntoutumiskoti Sähäkän yhteistyöllä
Tuokiotuvalle uusi kaunis
roskakatos. Liikkeellä oltiin
Suomi 100 - hyväntekeväisyysteemalla.
Haikola kertoo että idea
tuli hänelle jo kolme vuotta sitten, kun hän toimi
meklarina vasta perustetun
Tuokiotuvan pihahuutokaupassa. Tuntui että pihan
nurkassa kököttävä vihreä
roskapönttö ei oikein sopinut idylliseen pihapiiriin.
Nyt, Suomen juhlavuon-

na, oli aika ryhtyä toimeen.
Soitto Sähäkän toimitusjohtaja Janne Vuolukalle
tuotti tulosta, ja kohta alkoi
Sähäkän väki rakennushommiin. Viime viikolla
saapui Markku Kinnunen
paikalle traktorin kanssa,
kaivoi pohjan ja toi hiekat.
Seuraavana aamuna tuotiin
peräkärryllä uusi, hieno
roskakatos työtoimenohjaaja
Hannu Räsäsen ja muun
henkilökunnan avustuksella.
Katoksen sivuille teipattiin juhlavasti suomenliput
muistuttamaan lahjoituksen
teemasta.

Lyhyesti
Polkupyöräilijä menehtyi
liikenneonnettomuudessa
Alavieskassa
Perjantaina n. klo 12.00 tapahtuneessa polkupyöräilijän
ja henkilöauton törmäyksessä sai surmansa alavieskalainen -44 syntynyt mies. Tapahtumapaikka oli
Alavieskantien ja Virintien risteyksen kevyenliikenteen
väylä. Tapahtumapaikalla todistajien kertomana selvisi,
että henkilöauto oli ajanut Alavieskantietä kohden
Valtatie 27:ää, kun samanaikaisesti oli Virintien kevyenliikenteen väylää pitkin tullut polkupyöräilijä kohti
Alavieskantietä. Todistajien kertomana selvisi, että
polkupyöräilijä ei ollut pysähtynyt risteykseen vaan oli
kovalla nopeudella jatkanut ajamista Alavieskantielle,
kohtalokkain seurauksin. Virintien kevyenliikenteen
väylältä Alavieskantielle tultaessa on väistämisvelvollisuus osoitettu kärkikolmiolla. Paikalle tuli sekä
ensihoidon yksikkö että SEPE- pelastushelikopteri.
Pyöräilijä menehtyi onnettomuuspaikalla saamiinsa
vammoihin. Auton kuljettajaa ei epäillä rikoksesta.
Poliisi ei tiedota asiasta enempää.

Nostotyö haittasi liikennettä
Ylivieskassa

Sähäkän väki ja ”Teippiukko” olivat tyytyväisiä kauniiseen roskakatokseen. Kuva Irene Visuri
Suurkiitos Teippiukolle
ja Sähäkän väelle! Katos
sopii mainiosti Tuokiotuvan

pihapiiriin, punaisen saunan
ja tallin edustalle.
Eija Kantola

Katoksen sivuille teipattiin juhlavasti suomenliput muistuttamaan lahjoituksen teemasta. Kuva Eija Kantola.

Maanantaina klo 12 raskaan ajoneuvon nostotyö
haittasi liikennettä n. kaksi kilometriä Ylivieskasta
Sieviin päin Kantatiellä 63. Tie oli välillä täysin suljettuna. Nostotyö saatiin suoritettua klo 16 jälkeen.

Tuntematon sotilas -elokuva
keräsi ennätysyleisön
Viikko sitten ensi-iltansa saanut Aku Louhimiehen
ohjaama Tuntematon sotilas-elokuva veti viikonlopun aikana Suomessa lähes 122.000 katsojaa 140
paikkakunnalla. Elokuva nähdään myös tänään
perjantaina klo 14 ja 18 Akustiikassa.

Mustaa valkoisella
Atshii, se on täällä taas,
jokavuotinen flunssakausi
ei yllätä enää. Huomaan,
kun ympäriltäni kaatuu yhä
useampi sängynpohjalle,
ja aavistan, ettei pikainen
C-vitamiinin yliannostus
enää auta pelastamaan tulevalta flunssa-aallolta. Sitten
se onkin jo kohdalla, kun
yksi kaunis aamu herää ääni
kadoksissa, kurkku kipeänä,
nenä tukossa ja kuumemittari
varmistaa tuloksen.
Silloin tietää, että on aika
pysähtyä ja sairastaa kiltisti
tauti pois. On olemassa
kaikenlaisia poppakonsteja
flunssan karkoittamiseksi
tai sen jo saatuaan, keston lyhentämiseksi. Yksi
pahanmakuinen, mutta

suosittu konsti on ostaa
tuoretta inkivääriä, raastaa
tai viipaloida se kattilaan
ja keittää n. 20 minuuttia,
kunnes kuuma juoma on
valmista nautittavaksi, lisää mukaan myös hunajaa,
sillä hunajalla on paljon
hyviä terveysvaikutuksia, sen
sanotaan mustikan lisäksi
jopa sieppaavan bakteereja
suolistosta, joten tätä ainakin
kannattaa kokeilla.

lisättynä vaikka puuroon
tai jugurttiin.

ja puhdistavan maksaa, sitä
pidetäänkin voimakkaasti antioksidanttisena yrttinä, jolla
Täytyisi juoda myös riit- olisi suotuisia vaikutuksia
tävästi nestetasapainon myös reumaa, verisuonten
säilyttämiseksi, veteen voi kovettumistautia, diabetesta,
lisätä C-vitamiinia sitruunan masennusta, muistin heikpalalla ja tämän sanotaan kenemistä estävänä yrttinä,
lisäksi piristävän hieman. joka toisi apua myös ruoanMonet juovat myös vihreää sulatuksen ongelmiin.
teetä ja lämmintä mustaherukkamehua flunssasta sel- Meilläpäin tutumpi taitaa
viytymiseen. Tyrni on myös olla valkosipuli, jonka teroikea tehojuoma, sisältäähän veysvaikutukset ovat hyvin
Jos juoma tarvitsee lisää se rutkasti C-vitamiinia.
tiedossa. Parasta olisi nauttia
makua, voit puristaa siihen
valkosipuli tuoreena ja kypmyös ripauksen sitruunaa. Ei Kaikenlaisia yrttejä on käy- sentämättömänä. Flunsniin ihastuttavan makuista, tetty vuosien aikana flunssan saisena onkin siis hyvä syy
mutta mitä sitä ei sairaana hoidossa, kuten intialaisessa syödä pizzaa ja lisätä päälle
yrittäisi kokeilla. Kaikista auyrveda-lääkeperinteessä tuoreita valkosipulikynnen
paras olisi kuitenkin nauttia suosittua kurkumaa, jonka on siivuja, ihan taivaallinen
hunaja kuumentamattomana sanottu laskevan kuumetta, ja toimiva resepti. Vanhan
eli ihan sellaisenaan, tai parantavan ruuansulatusta kansan suusta on periytynyt

myös neuvoja valkosipulin
käyttöön ulkoisesti flunssan
aikana. Osa kertoo korvasäryn hellittäneen, kun puristaa valkosipulista nestettä
tuppoon ja laittaa tupon
sen jälkeen korvakäytävän
suulle, osa sanoo laittavansa
yhden, puhdistetun valkosipulinkynnen korvaansa
hoitamaan.
Tiedän myös monen vannovan valkosipuliyön nimeen,
siinä kolme valkosipulinkynttä laitetaan sukkaan ja
nukutaan yön yli ne jalassa,
aamulla olo on helpottuneempi, tätä en ole testannut,
mutta ehkä seuraavan flunssan yhteydessä teen senkin.
Tärkeintä on kuitenkin lepo,
siihen ei mielellään aina

malta asettua, mutta
välttyy monelta jälkitaudilta, kun
malttaisi sairastaa flunssan
kerralla rauhassa pois.
Ai niin, yksi
vanhan kansan
takuuvarma ohje vielä, jos
flunssan yhteydessä paha
yskä vaivaa, en tosin suosittele tätä kokeilemaan,
mutta hyvähän se on tietää,
eli jos on flunssaisena myös
kova yskä, voi nauttia desin
risiiniöljyä, niin ei varmasti
enää yskitytä. 
à la Sara
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Kuntoilija, varaudu pimeyteen: näillä
helpoilla vinkeillä liikut turvallisesti
Vuoden pimeimpään aikaan lokakuusta tammikuuhun sattuu lähes puolet jalankulkijoiden
kaikista liikenneonnettomuuksista. Vältä
liikenteen vaaratilanteet ja liukastumiset
päivittämällä lenkkeily- ja pyöräilyvarusteet
talvikauteen.
Lähes kaikki suomalaiset
ovat huolissaan pimeässä
näkymisestään, käy ilmi
kyselytutkimuksesta*. Käytännössä pimeään varautuminen usein jää. Etenkin
alkusyksy on petollista aikaa,
kun nopeasti laskeutuvaan
pimeyteen ei ole vielä ehtinyt tottua.
– Jos lenkille lähtiessä
on vielä valoisaa, heijastimet tyypillisesti unohtuvat.
Lenkin aikana pimeys sitten
yllättää, Ifin vahingontorjuntapäällikkö Jari Pekka
Koskela toteaa.
Autoilijoille näkymisen
lisäksi pimeässä pitäisi nähdä itse. Suuri osa lenkkeilijöiden tapaturmista on Ifin
vahinkotilastojen mukaan
liukastumisia: jo ennen
varsinaisia liukkaita moni
liukastelee syksyllä märkiin lehtiin. Tyypillisimpiä
vammoja ovat ranne- ja
nilkkamurtumat.
– Otsalamppu on hyvä
apu esimerkiksi metsälenkeillä. Lisää pitoa puolestaan saa nastalenkkareilla,
Koskela vinkkaa.

Valitse
heijastimet,
jotka eivät jää
kotiin
Suurin osa suomalaisista
haluaisi käyttää heijastimia, jotka ovat valmiina
vaatteissa. Jo ulkoiluvaatteita ostaessa kannattaakin
kiinnittää huomiota niiden
heijastimiin. Heijastimia on
hyvä olla useita, sillä yksi
heijastin ei välttämättä riitä
varoittamaan autoilijaa. Näin
voi käydä etenkin silloin,
jos heijastin on selässä tai
tavasta langasta puolestaan
vartalon etupuolella, ja auto
voi tehdä vaikka punoksen
tulee heijastimeen nähden
nappikuulokkeiden johdon
vastakkaisesta suunnasta.
ympärille, Koskela neuvoo.

Käyttömukavuus edellä

– Jos heijastimet ovat
hankalat, ne jäävät kotiin.
Vaihtoehtoja on kuitenkin
olemassa paljon: esimerkiksi
heijastinliivejä tai erilaisia
heijastimella varustettuja
asusteita. Sauvakävelijä voi
laittaa sauvoihinsa heijastinteippiä tai -sprayta. Heijas-

Pyöräilijä,
muista valot ja
tarkkaavaisuus
Polkupyöräilijällä tulee lain
mukaan olla vähintään yksi
kirkas valo edessä. Valon
lisäksi pyörään on hyvä
hankkia vähintään heijastin
taakse ja pinnaheijastimet
renkaisiin. Pyöräilijä puo-

Moniasiakas puheeksi
–toimintamalli käyttöön
peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus hyväksyi Moniasiakas
puheeksi –toimintamallin.
Toimintamallilla haetaan
entistä asiakaslähtöisempää
palvelujen järjestämistä
paljon sosiaali- ja terveyspalveluita käyttäville asiakkaille. Toimintamallin
käyttö vähentää päällekkäistä työtä ja parantaa
palvelujen kohdentamista.
Lisäksi se tehostaa toimintaa
ja hillitsee kustannuksia.
Toimintamallissa paljon

palveluja käyttävät asiakkaat
tunnistetaan ja asiasta keskustellaan asiakkaan kanssa
luottamuksen ja yhteistyön
hengessä. Asiakkaan eri
palveluiden tarve arvioidaan
yhteistyössä ammattilaisten, asiakkaan ja asiakkaan
läheisten kanssa. Näiden
tietojen perusteella laaditaan asiakkaalle yhteinen
asiakassuunnitelma, jota
koordinoi tehtävään koulutettu asiakasvastaava.
Mallin taustalla on Peruspalvelukuntayhtymä

Kalliossa tehty tutkimustyö.
Tutkimuksen tarkoitus oli
saada tarkempaa tietoa eri
asiakasryhmistä ja palvelun
käytöstä verrattuna vuoden
2012 Jyvä-tutkimushankkeen tuloksiin.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden sektorirajat madaltuvat entisestään, kun
palveluita järjestetään asiakkaalle tämän tarpeesta käsin.
Peruspalvelukuntayhtymä
Kalliossa mallia ei eriytetä
tietyille työntekijöille, vaan
kaikki voivat toteuttaa sitä.

lestaan erottuu parhaiten
heijastavissa vaatteissa tai
heijastinliivissä.
– Pimeällä pyöräillessä
täytyy aina havainnoida
ympäristöä erityisen tarkasti
eikä olettaa, että autoilija
kyllä erottaa pyöräilijän
ajoissa, Koskela muistuttaa.
Suurin osa pyöräilijöille sattuvista vahingoista
syntyy risteyksissä. Kun
pyöräilijä törmää jalankulkijaan, toiseen pyöräilijään
tai pahimmassa tapauksessa
autoon, syynä on useimmiten virhearviointi tai se, että

osapuolet eivät ole nähneet
toisiaan.
– Useimmat pyöräilytapaturmat johtuvat kaatumisesta, joten pyöräilykypärä
voi parhaassa tapauksessa
pelastaa hengen. Jos aikoo
pyöräillä talvella, kannattaa vaihtaa nastarenkaat.
Nastoitettu eturengas lisää
vakautta, nastoitettu takarengas taas parantaa pitoa
jarrutuksessa.
– Kun huomioi muutaman pienen asian, urheilu
syys- ja talvikeleillä on
turvallisempaa ja sitä voi

ja ehdottomasti kannattaa
jatkaa itselleen sopivalla
tavalla läpi talven, Koskela
kannustaa.
* Sähköiseen kyselytutkimukseen vastasi yhteensä
1008 yli 18-vuotiasta suomalaista. Ifin teettämän
kyselyn toteutti YouGov
Finland syyskuussa 2017.
Lähtöotos muodostettiin
suomalaisia edustavaksi iän,
asuinalueen ja sukupuolen
suhteen.
If Vahinkovakuutusyhtiö

Peruspalvelukuntayhtymä
Kalliossa aloitetaan kotihoidon
yöpartiotoiminta marraskuussa
Peruspalvelukuntayhtymä
Kallion yhtymähallitus hyväksyi kotihoidon yöpartiotoiminnan aloittamisen.
Yöpartiot turvaavat vuodeosastolta kotiutettujen
asiakkaiden sekä kotona
asuvien iäkkäiden asiakkaiden pärjäämistä. Yöpartiossa
päivystää joka yö aluksi
yksi sairaanhoitaja–lähoitaja-työpari.
Yöpartion asiakkaat
ovat määräaikaisia, vielä
akuuttihoitoa tai -seurantaa
tarvitsevia tai erityisesti

yöaikaisen käynnin turvin
pidempään kotona pärjääviä. Vuodeosastolta potilas
voidaan kotiuttaa lääkärin
päätöksellä aiemmin kotihoitoon, kun osaston sairaanhoitaja voi yöllä jatkaa
osastolla aloitettua hoitoa
tai seurantaa kotona.
Perusteena on hallitusohjelman mukaisesti alueen
ikääntyneiden mahdollisuus asua omassa kodissaan
mahdollisimman pitkään
läheisavun ja tarvittavien palveluiden turvin. Jos

asiakas pystyy jatkamaan
kotona asumista pidempään
yöpartion avulla, vähentää se
tehostettuun palveluasumiseen hakeutumista ja siten
jonojen muodostumista.
Yöpartiointi alkaa marraskuussa aluksi puolen
vuoden pilottijaksolla Nivalassa ja Ylivieskassa. Pilotin
aikana haetaan alueelle
sopivaa yöpartioinnin toimintamallia. Myöhemmin
kokemusten perusteella päätetään, onko Kallion alueella
tarpeen kaksi työparia.

Perjantai 3.11.2017
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Päivän sana

Alueen seurakunnat
Suomen
luterilaisimpia
Kalajoen rovastikunnan
alueen seurakunnat ovat
vahvoilla evankelisluterilaiseen kirkkoon kuulumisessa.
Suomen 10 luterilaisimman kunnan joukossa on peräti neljä alueen
seurakuntaa: Reisjärvi 3.
Suomen luterilaisempana
92,2 prosentin jäsenmäärällä kunnan väkiluvusta,
Alavieska sijalla 7 (90,8 %),
Sievi 8. (90,5 %) ja Nivala
9. (90,4 %).
Koko Suomen väestöstä

noin 72 prosenttia kuuluu
evankelisluterilaiseen kirkkoon. Suurin väkilukuun
suhteutettu jäsenmäärä on
Kokkolan rovastikuntaan
kuuluvassa Perhon seurakunnassa (93,4 %) ja pienin
Helsingissä (54,3 %).
Ylivieskan seurakunta
on tilastojen 33. luterilaisin
87,7 prosentilla. Suomessa
on 400 seurakuntaa.
Tilastoista uutisoi aiemmin Yle Uutiset.
Marko Virkkula

Alavieskan seurakunta on Suomen 7. luterilaisin.

Perjantaina, 3.11.2017
Ps. 145:10-11

Herra, sinua ylistäkööt kaikki luotusi,
uskolliset palvelijasi kiittäkööt sinua!
Julistakoot he valtakuntasi kunniaa,
kertokoot mahtavista teoistasi.

Kirkkotalakoot
Aki Hietalan ja Eliisa Sunin Joulun rauhaa
–levyä on myytävänä kirkkoherranvirastossa
Kirkkotalakoiden hyväksi, hinta 10 euroa.
Kirkkomatkalla-kirjaa myytävänä kirkkoherranvirastossa, Info-kirjakaupassa ja
Prisman Info-pisteessä. Hinta
25 euroa, josta 10 euroa
Kirkkotalakoisiin.

Perjantaisokkelo
Yritä löytää reitti sokkelon yläreunasta alareunaan. Ratkaisu löytyy takasivulta.

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Eemi Henrik Saari, Joonatan Yrjö Alvar Honkala
Kuolleet: Helga Lyydia Orvokki Viitasalo 91 v., Tarja Marketta
Jämsä 68 v., Pekka Eino Henrikki Löytynoja 68 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 3.11. klo 18 Pyhäinpäivän aaton musiikki-ilta Suvannon
kappelissa, Teija Siirtola, Eeva Korhonen ja Tuomo Hirvi,
iltapala; klo 18 Pyhäinpäivän aaton iltamusiikkia Suvannon
kappelissa, Teija Siirtola, Eeva Korhonen, Tuomo Hirvi, iltapala; klo 19 Oloilta yläkouluikäisille Rauhanyhdistyksellä.
La 4.11. klo 10 Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus Suvannon
kappelissa, Niko Salminen, Eeva Korhonen, Jenni Ervasti-huilu; klo 14.30 Pyhäinpäivän seurat Rauhanyhdistyksellä, Heikki
Korva ja Tapani Karhumaa; klo 18 Pyhäinpäivän kynttilähartaus Rauhanyhdistyksen tiloissa, Anne Sumela, Teija Siirtola,
Kirkkokuoro, sytytetään kynttilät vuoden aikana kuolleiden
seurakuntalaisten muistolle, klo 17.30 kyyditys Marian
pihasta.
Su 5.11. klo 10 Uskonpuhdistuksen muistopäivän messu
Suvannon kappelissa, Timo Määttä, Tuomo Kälviä, Eeva Korhonen, projektikuoro, pyhäkoulu, lohikeittolounas, vapaaehtoinen maksu Kirkkotalakoiden hyväksi. Messuun ja lounaalle
kutsutaan mukaan erityisesti kaikki eri tavalla Kirkkotalakoisiin
osallistuneet; klo 14 Seurat Siltalan seurahuoneella, Rauno Sipilä; Klo 18 Siioninvirsiseurat Mariassa, Leevi Partanen, Jussi
Isotalo; Klo 11 Lounas Rauhanyhdistyksellä, klo 13 Seurat,
Tapani Karhumaa ja Heikki Korva sekä klo 18 Viikkomessu
Suvannon kappelissa, Heikki Korva ja Tapani Karhumaa.
Ma 6.11. klo 17 Ystävyyden kerho toimitalo Pietarissa; klo 18
Musiikkiopiston oppilasmatinea Suvannon kappelissa, vapaa
pääsy.
Ti 7.11. klo 9 Perhekerho Pietarissa; klo 12 Siionin virsien
päiväveisuut Marian toimituskappelissa; klo 13 Rauhanyhdistyksen tiistaikerhon retki Kallion leirikeskukseen; klo 18
Siioninvirsiseurat Raudaskylän Kr. Opistolla.
Ke 8.11. klo 7.30 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone Lydiassa; klo 9.30 Taukotupa Joukahaisen päiväkodilla;
klo 11.45-13.45 Ekavauvakerho Toimitalo Pietarissa; klo 17
Sählykerho 3-4lk, välipalakerho 1-2lk ja askartelukerho 1-2lk
varhaisnuorille Vitiksessä, klo 18 Pelikerho 3-4lk ja 18.30
Kokkikerho 4 lk varhaisnuorille Vitiksessä; klo 18 Raamattu- ja
yhteyspiiri toimitalo Pietarissa (miehet Laguksessa, naiset
Lydiassa); klo 18 Syöpäyhdistyksen Ylivieskan ja Alavieskan
vertaistukiryhmä kokoontuu toimitalo Pietarin kokoushuone
Bäckmannissa (1. krs, C-sisäänkäynti); Klo 18.30 Gospelkuoron harjoitukset Suvannon kappelilla; klo 18.30 Ompeluseurat
Rauhanyhdistyksellä, Urho Savela.
To 9.11. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 17-18 lapsikuoron harjoitukset Marian rippikoulusalissa; klo 17 Liikuntakerho
1-2lk ja klo 18.30 Kokkikerho 5-6lk varhaisnuorille Vitiksessä;
Klo 18 kirkkokuoron harjoitukset Suvannon kappelilla; klo 1819 nuorisokuoron harjoitukset Marian rippikoulusalissa; klo
19 Raamatun luku- ja keskustelupiiri Rauhanyhdistyksellä.
Pe 10.11. klo 19 Nuorten perjantai rippikoulun käyneille
Rauhanyhdistyksellä.
Teesipolku 31.10.-5.11. joka päivä klo 17-20 Suvannon kappelilla, teesit Lutherin ajasta tähän päivään
Bongaa Martti! 31.10.-5.11. joka päivä yksi Martti -playmobile
on piilotettu seurakunnan ulkotilojen läheisyyteen, etsi Martti
ja voita palkintoja! Vinkit Martin piilopaikoista julkaistaan
seurakunnan Facebook-sivulla päivittäin
Seurakunnan ateriapalvelu Mariassa avoinna ma-to klo
10.30-13, pe klo 10.30-12. Lounaan hinta eläkeläisille 6,50 e,
muilta 7,50 e. Lisätietoja Maarit Repo 044-7118630.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma-ke klo 9-15, to klo 11-17, pe
suljettu, p. 044-7118 610, os. Terveystie 11.
DIAKONIA
Diakoniatyön asiakasvastaanotto on avoinna ti-pe klo 8.3010. Päivystysaikana vastaa numero 044-7118670.
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.
NUORET
To 9.11. 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 10.11. 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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Pete Poskiparta tarjoilee Mielenmagiaa
Mentalisti Pete Poskiparta saapuu Ylivieskaan
uudella Mielenmagiaa –kiertueella.Kiertue
vierailee 19 paikkakunnalla ja näytöksiä
on yhteensä 33. Se on samalla Poskiparran
tähänastisista tuotannoista laajin ja kunnianhimoisin. Hän itse kutsuu esityksiään
interaktiiviseksi teatteriksi, jossa yleisö on
merkittävä osa esitystä.
”Luon illuusioita korvien
väliin. Näen ikään kuin katsojien silmillä, kuulen heidän
korvillaan ja ajattelen heidän
aivoillaan, jolloin syntyy aito
tunne ajatustenluvusta ja
intuitiosta”, Poskiparta kertoo. Esityksessä koetellaan
myös ihmisen muistin rajoja
ja nähdään Poskiparralle
kansainvälistäkin huomiota
tuonut numero, jossa hän
tulkitsee katsojien ajatuksia
silmät sidottuina.
Myös huumori ja ko-

miikka ovat vahvasti läsnä
koko esityksen ajan. ”Mielestäni hämmästys ja nauru
ovat todella lähellä toisiaan
ja siksi myös mainioita
kumppaneita, kunhan eivät
kilpaile huomiosta keskenään”, Poskiparta toteaa.
Hänen aiemmat tuotannot
ovat keränneet jo yli 15000
katsojaa eri puolilla Suomea.
Pete Poskiparta -Mielenmagiaa, Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikassa Vuoden taikuriksikin valittu Pete Poskiparta saapuu kiertueellaan myös Ylivieskaan viihdyttämään ja hämmästyttälauantaina 11.11. klo 19.00. mään. Kuva Suvi Kukka Kärkkäinen.

Miten valmistaudut keikoille ja miten saat
tunnelman nostatettua ennen lavalle astumista?
- En kärsi varsinaisesti esiintymisjännityksestä, joten yleensä pyrin tekemään valmistelut
huolellisesti ja hyvissä ajoin ennen esitystä.
Muutama minuutti ennen lavalle nousemista
kelaan mielessäni esitystä läpi, sen huippukohtia ja ensikohtaamistani yleisön kanssa.
Kun lopulta valot nousevat ja musiikki soi
niin sanon itselleni hiljaa, että ”tästä tulee
huippuilta” ja olen valmis lavalle.
Onko sinulla ammatillisia esikuvia? Miksi
hän on esikuvasi?
- On useitakin. Edesmennyt Bob Cassidy oli
opettajani ja hän vei mentalismin todella pitkälle
luoden aidon tunteen siitä, että todella vieraili
katsojien mielessä tietäen heidän ajatuksensa
ja aikeensa. Myös amerikkalainen Max Maven
on esikuvani hänen teoreettisen ajattelunsa
vuoksi. Lisäksi yksi alamme suurista nimistä
Richard Osterlind on inspiroinut minua suuresti
käytännöllisten keksintöjensä vuoksi. Esikuvia
on muitakin, mutta mentalismin suhteen yllä
olevat ovat tärkeimmät.
Millainen esiintyjä haluat olla?
- Hauska ja hämmästyttävä. Sellainen, jota on
helppo lähestyä ja josta voi esityksen jälkeen
sanoa, että kaiken viihdyttämisen lisäksi sillä
oli jotain oikeaakin sanottavaa.
Mikä sai sinut lähtemään tälle uralle?
- Huomasin, että tässä olen hyvä. Olin myös
aina viehättynyt kiertue-elämästä, vaihtuvista kaupungeista, ihmisistä ja saleista. Tämä
tuntui oikealta.
Kerro jokin ammattisi nurja puoli?
- Kolmen lapsen isänä nurjana puolena voin
nykyään nähdä juuri pitkät poissaolot kotoa,
epäsäännölliset työajat ja varsinkin ensi-iltojen
tuoman stressin. Ne olivat asioita, jotka viehättivät silloin parikymppisenä, kun aloitin ja
viehättävät edelleen, mutta samalla niistä on
tullut taakka. Onneksi kaikissa ammateissa
on omat huonot puolensa, joten en valita.
Ihailen vaimoni ja lasteni venymistä tämän
kaiken keskellä.

Mikä on urasi kohokohta tähän mennessä?
- Jos pitää valita yksi niin esiintyminen
Masters of Mentalism show´n avaajana Las
Vegasissa 2011. Esityksen päätti yksi esikuvistani, Richard Osterlind. Nouseminen lavalle
samassa show´ssa tasavertaisena esiintyjänä
yhden alamme suurimman tähden kanssa oli
aika huikea kokemus.
Jos et tekisi tätä uraa, mikä olisi toinen
vaihtoehto?
- Todennäköisesti olisin radiotoimittaja tai
urheiluselostaja. Näitä kumpaakin pääsin kokeilemaan hetken ennen tälle uralle päätymistä.
Mikä oli haaveammattisi lapsena?
- Kai ne ihan pienenä oli vakituiset poliisi ja
palomies, mutta jo 11 vuotiaana olin ilmoittanut ryhtyväni isona taikuriksi.
Onko jokin henkilö kenen kanssa haluaisit
esiintyä yhdessä?
- Eipä tule heti mieleen. Ehkä Vesa-Matti
Loiri voisi olla sellainen.
Miten kellojen siirto talviaikaan vaikuttaa
mentaliteettiisi?
- Ei mitenkään. Turha toimenpide muutenkin.
Mitä mieltä olet Uri Gelleristä ja David
Copperfieldistä?
- Uri Gelleriin suhtaudun hyvin ristiriitaisesti.
Hän on toisaalta tehnyt alaamme tunnetuksi,
mutta moraalinen ja eettinen pohdinta ovat
pahasti vinossa. Uri Geller ei myöskään koskaan
ole käyttänyt itsestään nimitystä mentalisti vaan
psyykikko, väittäen, että hänen kykynsä ovat
yliluonnollisia. Tämä on minusta ongelmallista
ja epärehellistä. On huomattava, että show´ssa
voimme esittää mitä vaan, koska oletamme,
että ihmiset ymmärtävät katsovansa show´ta.
Ei teatterissakaan tarvitse kertoa, että näyttelijät eivät ole oikeassa elämässä kuninkaita
tai prinsessoja vaan kyse on näytelmästä. Sen
sijaan on ongelmallista, jos henkilö kuluttaa
tiedemiesten aikaa, pitää vastaanottoa tai kutsuu
esityksiään luennoiksi, kuten Uri aikanaan teki,
käyttäen kuitenkin ihan samoja taikureille ja
mentalisteille tuttuja menetelmiä.
- David Copperfield taas on ihan oma lukunsa

taikuudessa. Voimme hyvin sanoa, että taikuudessa taiteen ja viihteen muotona on aika
ennen ja aika jälkeen Copperfieldin. Hänen
merkityksensä on siis mittaamaton.
Mitkä olisivat toivomuksesi Alladinin taikalampulle?
- Terveyttä ja hyvää elämää itselle ja läheisille. Kevyemmin voisin toivoa vaikka Paavo
Väyrysen jäämistä eläkkeelle.
Mitä ”sesam aukene” tarkoittaa sinulle?
- Ei mitään
Kuka tai ketkä tietävät salaisuutesi?
- Minä, muutama kollegani Suomessa ja
maailmalla sekä vaimoni.
Mihin ateisti uskoo?
- Olen lakannut käyttämästä ateisti-termiä,
koska minulla ei ole mitään syytä kiistää mitään
tai kieltää jotain. Uskonnoton on paremmin
minua kuvaava. Uskon tieteeseen, todistettuun
tietoon ja olen valmis aina korjaamaan tietoja,
kun uutta tietoa ilmenee. Tieteen hienous
on siinä, että se kehittyy, korjaa aikaisempia
oletuksia, joskus jopa kumoaa niitä, mutta ei
koskaan pysähdy. En siis katso, että minulla
on tarvetta kieltää mitään, puhumattakaan
väheksyä toisten uskomuksia. Otan asiaan
kantaa lähinnä silloin, kun uskomusten varjolla
pyritään tekemään kaikkia koskevia päätöksiä,
lakeja ja asetuksia.
Miten skeptisyys ja mentalismi liittyvät
toisiinsa?
- Niissä on tietty ristiriita. Lavalla luon illuusioita siitä, että luen ajatuksia ja pystyn
ennustamaan tulevaa, mutta kuten jo mainitsin,
lavalla teen show´ta, jonka viehätys pitääkin
perustua muuhun kuin todellisuuden imitointiin. Mentalistina ja taikurina olen nähnyt aika
paljon ja kokenut sen perusteella, että pääosa
yliluonnollisiksi väitetyistä ilmiöistä on täysin
selitettäviksi. Voisi melkeinpä sanoa, että joskus
aikanaan halusin uskoa yliluonnolliseen, mutta
matkani varrella olen saanut liian monta syytä
olla uskomatta.
Jos saisit yhden supervoiman mikä se olisi?
- Ehdottomasti lentäminen

Kuinka paljon on tarpeeksi?
- Riippuu varmaan asiasta, mutta minulle
vähempikin riittäisi.
Jokin vinkkisi yleiseen hyvinvointiin?
- Muistia kukin voi parantaa helpoilla harjoitteilla, joita avaan uudessa kirjassani. Muistaminen
on taito ja taidot opitaan harjoittelemalla. Kyse
on vain ajattelutavan muuttamisesta ja sen voi
oppia kuka tahansa. Kannustan siis kaikkia
tutkimaan muistamisen taitoa, koska siitä on
runsaasti kirjallisuutta, videoita ja artikkeleita
netissä ja myös jonkin verran kursseja. Helpottaa
elämää kummasti, kun et aina ole muistilappujen ja kännykän muistiinpanojen varassa.
Mikä on seuraava lomasuunnitelmasi?
- Koko perhe mukaan ja aurinkoon niin, että
ei tarvitse tehdä muuta kuin olla ja nauttia.
Tämä on ollut kiireinen vuosi ja kieltämättä
välillä tunnen sen luissa ja ytimissä. Ainoa
tapa palautua on antaa sille aikaa.
Mitä syöt yleensä aamiaiseksi?
- Pari paahtoleipää, maustamatonta jogurttia
ja juon kahvia, joka on yksi paheeni.
Mikä on sinun neuvosi yksinäisyyden vähentämiselle?
- En usko, että on olemassa mitään yksittäistä
poppakonstia. Ainoa tapa on katsoa ympärille
ja pyytää mukaan niitä, jotka ovat yksin. Vastentahtoinen yksinäisyys on varmasti kiireisen
länsimaisen yhteiskunnan nurjia puolia, johon
olisi syytä puuttua aina, kun sitä havaitsee.
Soitto, vierailu tai vaikka perinteisen postikortin lähettäminenkin voivat olla merkittävä
piristys yksinäiselle.
Mitä haluat lopuksi sanoa ylivieskalaisille?
- Olen esiintynyt siellä nyt muutaman kerran
ja joka kerta olen kokenut, että ilta on ollut
ainutlaatuinen. Toivon, että tulette sankoin
joukoin hämmästymään ja nauramaan uuden
esitykseni parissa, sillä teen aina kaikkeani,
että esitykseni olisi aikanne arvoista. Haluan
myös toivottaa mukavaa alkavaa talvea kaikille.
Elina Kytökorpi
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100 Unelmaa Ylivieska
Osallistu ja va
ik

uta!

Väliaikatietoa 20.10.

Kuvat lokakuun retkiltä

Ilmoitettuja/toteutettuja Unelmia: 58 kpl - lokakuun
tavoitteesta jäi vain kaksi uupumaan, todella upeaa!
Ja nyt seuraavat 30 sitten marraskuussa... nyt mukaan ilmoittautumaan.

Kuvat Anne Isokoski, Esa Huhtakangas, Irene Visuri
ja Aini Jylkkä.

Toteutuksissa mukana olleita ikäihmisiä: 111 hlöä.
Osallistuneita yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä
(lahjoitukset): 49 kpl.
Vapaaehtoisia avustajia mukana toteutuksissa
tähän mennessä: 55
Ilmoittaudu mukaan: www.ylivieska.fi/100unelmaa
Tarinoita: www.facebook.com/100unelmaaylivieska

100 Unelmaa -lahjakorttia viemässä Seijalle ja pianhan
se unelma jo toteutuu.

Helvi kukitettiin hemmotteluhoidon jälkeen
kauneushoitola Jennyn
Hetkessä. Kyllä nyt jaksaa
taas kävellä.

Seikkailu alkamassa ja Paavo lähdössä hirvimiesten
nuotiolle.
Pirkko hoitaja-Katrin kanssa unelmien
hemmotteluhetken jälkeen.

Yhteisiä hetkiä ja ystävät mukana unelmien retkillä.

Jani esitteli ja kestitsi ravivieraita.

Kyllikki unelmansa äärellä - makkaraa paistamassa
Kekajärvellä.

Ja siellä kaikilla oli niin mukavaa! Juttua riitti ja hevoset juoksi hienosti
Keskisen ravikeskuksesssa.
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Matalan kynnyksen liikuntaneuvonta
aloittaa Ylivieskassa
Keskiviikkona 8.11. klo
12–14 pidetään liikuntaneuvontapisteen avajaiset
Ylivieskan Liikuntakeskuksen aulassa. Avajaisten
yhteydessä on marraskuun
liukkaiden innoittamana
asiaa tasapainosta ja sen
harjoittelusta, kaikki pääsee
kokeilemaan tasapainorataa
sekä kuullaan asiantuntijan
puheenvuoro liikunnan
turvallisuusasioista. Samalla kuullaan mistä on
kyse matalan kynnyksen
liikuntaneuvontapisteessä.
Avajaispäivänä on kahvitarjoilu ja arpajaiset tasapainoradalla käyneiden
kesken. Tasapainopäivässä
yhteistyökumppaneina toimivat Ylivieskan apteekki,
fysioterapeutti Markku
Myllymäki ja Tuokiotupa.
Liikuntaneuvonta on
henkilökohtaista ja mak-

sutonta neuvontaa, jonka
avulla kuntalaista ohjataan
aloittamaan liikkuminen
turvallisesti ja terveyden
kannalta järkevällä tavalla.
Liikuntaneuvonnassa laaditaan yhdessä asiakkaan
kanssa henkilökohtainen
liikuntasuunnitelma. Asiakkaan käyttöön tarjotaan
ilmaisia liikuntamateriaaleja
ja kerrotaan alueen liikuntamahdollisuuksista sekä
liikunnan aloittajan palveluista. Liikuntaneuvojan
kanssa on myös mahdollista
käydä tutustumassa erilaisiin liikuntamuotoihin.
Tavoitteena on saada hyvä
mieli ja lisää energiaa arkeen sekä luoda edellytyksiä
liikunnallisesti aktiiviselle
elämäntavalle.
Liikuntaneuvonnasta on
hyötyä kaikille, jotka haluavat lisätä liikkumisen

määrä arjessa, mutta eivät
oikein tiedä miten aloittaa
ja tarvitsevat siihen apua
tai tukea. Muutokseen on
nyt hyvä mahdollisuus, sillä
henkilökohtainen liikuntaneuvonta on maksutonta. Palvelu on tarkoitettu
ainoastaan aloitteleville
liikkujille.
Liikuntaneuvontapiste on
avoinna keskiviikkoisin klo
12-14 Ylivieskan Liikuntakeskuksen aulassa, jolloin
paikalla on liikuntapalveluiden liikunnanohjaajat.
Erikseen ilmoitettavat teematapahtumat ovat myös
kaikille avoimia tapahtumia,
joiden sisällön tuottavat yhteistyökumppanit, yhteisöt,
seurat ja yhdistykset.

Ruokamestarintestatut herkut
Broileriohratto ja kurpitsapiirakka

K

otimainen ohra
sopii hienosti
korvaamaan
monia niitä ruokia, joihin
käyttäisit riisiä. Risotto
muuntuu maukkaaksi ja
terveelliseksi ohratoksi.
Tässä maistuvan broileriohraton ohje joka
sopii suomalaiseen ruokapöytään.

Ainekset (4-5 annosta)

Valmistus

12 dl
3 dl

Sekoita ohrasuurimot kasvisliemikuutiolla maustettuun kiehuvaan veteen.
Keitä 25 minuuttia. viipaloi huuhdeltu
halkaistu purjo. Kuumenna ruokaöljy
paistinpannussa ja kuullota siinä purjot.
Lisää sekaan maustetut broilerisuikaleet
ja amerikanpekonikuutiot.Kypsennä broilerisuikaleet kypsiksi. Suikaloi paprika ja
valutetut aurinkokuivatut tomaatit. Lisää
kaikki ainekset kattilaan ohrasuurimoiden
sekaan ja anna kiehua vielä 5 minuuttia. Mausta basilikalla, mustapippurirouheella,jauhetulla valkopippurilla ja
sitruunamehulla. Tarkista suola. Tarjoa
tuoresalaatin kera.

vettä
esikypsytettyjä, rikottuja ohrasuurimoita
1 kpl kasvisliemikuutio
100 g purjoa
400 g broilerisuikaleita (mausta suolalla
ja curryllä)
120 g amerikanpekonikuutioita
1 rkl ruokaöljyä
1 kpl paprika
50 g aurinkokuivattuja tomaatteja
2-3 rkl sitruunamehua
tuoretta basilikaa, mustapippurirouhetta
ja jauhettua valkopippuria maun mukaan.

Lisätietoja:
Kati Hämäläinen-Myllymäki
puh.040 6896 010
Liikunnanohjaaja Mervi Jutila
puh. 044 4294 492

Liikunnanohjaaja Hannu Hietanen
puh. 044 4294 475
Liikunnanohjaaja Suvi Lehto
puh. 044 4294 493
Liikunnanohjaaja Tarja Linnala
puh. 044 4294 356

Ruokamestari, kokki Jouni Pahkala

Jälkiruokana maistuu kostean mehevä
kurpitsapiirakka, joka on valmistettu
Hokkaidon kurpitsasta.

Ainekset (10 annosta)

Valmistus

3 kpl kananmunia
1 1/2 dl fariinisokeria
1 tlk kurpitsasosetta (noin 400-500g,
voit tehdä myös itse soseen kurpitsasta)
3 dl
vehnäjauhoja
2 tl
leivinjauhetta
1 tl
vaniljasokeria
2 tl
kanelia
2 tl
inkivääriä
1 dl
sulatettua voita

Vatkaa kananmunat ja fariinisokeri
kuohkeaksi vaahdoksi. Sekoita joukkoon
kurpitsasose. Yhdistä vehnäjauhot, leivinjauhe, vaniljasokeri, kaneli ja inkivääri
keskenään. Sihtaa kurpitsavaahdonjoukkoon. Lisää lopuksi sulatettu voi ja
sekoita nopeasti tasaiseksi. Kaada taikina
voideltuun pyöreään piirakkavuokaan.
Tasoita pinta. Paista uunin keskiosassa
175 asteessa noin 45-50 min, kunnes
piirakka on kypsä. Sekoita inkiväärikuorrutuksen ainekset keskenään. Levitä
kuorrutus jäähtyneen piirakan päälle.
Tarjoa kahvipöydässä tai jälkiruokana
sellaisenaan.

Inkiväärikuorrutus
300 g
3 rkl
2 dl
1 tl

maustamatonta tuorejuustoa
omenamehua
tomusokeria
inkivääriä

Kurpitsasoseen ohje
Halkaise kurpitsa, poista siemenet ja
rihmat. Leikkaa kurpitsa lohkoiksi ja
kuori ja kuutioi ne. Laita kattilaan kurpitsakuutiot ja vesi. Kuumenna ja hauduta
kannen alla noin 30 min tai kunnes
kurpitsakuutiot pehmenevät. Sekoita
välillä ja kaada loppuvaiheessa vesi pois
ja muusaa kuutioita kauhalla. Soseuta
ne sauvasekoittimella ja jäähdytä sose.
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Apteekkarin kynästä

Menokalenteri
Perjantaina 3.11.

Keskiviikkona 8.11.

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

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

Hohtokeilailu klo 18-21, liikuntakeskus, Närhitie 2.

Sievi 150 v. lukiolaisten projekti klo 12. Sievin lukio,
Jussinmäentie 2B.

Akustiikka-kino: Tuntematon sotilas klo 14 ja 18,
Koulukatu 2B.
Luentotilaisuus Keski-Skandinavian vaellusreiteistä
klo 18 kirjastolla, Kyöstintie 4.
Murha Melkkilässä klo 19, YTY-teatteri, Ratakatu 14
Virin bingo klo 18 Alavieskassa, Pääskyntie 1.
Marttiska klo 19 J3 CafeBar, Juurikoskenkatu 8.
Darts-kisa klo 19, Ravintola 10kerho, Asemakatu 10.

Kymppivisa klo 20.30-23.30, Ravintola 10kerho, Asemakatu 10.

Lauantaina 4.11.
Hohtokeilailu klo 16-18, liikuntakeskus, Närhitie 2.
Tuure Kilpeläinen ja kaihon karavaani klo 19 Akustiikassa, Koulukatu 2B.
Marttiska klo 19 J3 CafeBar, Juurikoskenkatu 8.

Sunnuntaina 5.11.
Perhekeilailu klo 13-17, liikuntakeskus, Närhitie 2.
Koripallo A-tytöt - B-tytöt klo 11 ja 16.15 Liikuntakeskuksella, Närhitie 2.
Kill Carmen klo 19 Akustiikassa, Koulukatu 2B.

Torstaina 9.11.
Aamujumppa klo 8.30-9 Prisman Ravintolamaailmassa.
Sievi 150 v. lukiolaisten projekti klo 12. Sievin lukio,
Jussinmäentie 2B.
Uimahallilla, Närhitie 2:
klo 14.30-15 vesitreeni / klo 15.30-16 vesijumppa /
klo 16-16.30 vesitreeni / klo 16.30-17 vesijumppa.
Ilmoittaudu puh.044-4294 472 tai 044-4294 492.
Kehonhuolto klo 17.15-18 liikuntakeskuksen squashkopissa, Närhitie 2. Ilmoittaudu puh.044-4294 472 tai
044-4294 492.
Saunajooga klo 18-18.30 / 19-19.30 / 20-20.45 uimahallin
takkahuoneella, Närhitie 2. Ilmoittaudu puh.044-4294
472 tai 044-4294 492.

Maanantaina 6.11.

Murha Melkkilässä klo 19, YTY-teatteri, Ratakatu 14.
Perhekahvila klo 17.30-19 Joukahaisen päiväkodissa,
YÖ - hyvän yön lauluja klo 19-21 Akustiikassa, KouPakolankatu 23.
lukatu 2B.
Darts-kisa klo 19, Ravintola 10kerho, Asemakatu 10.

Tiistaina 7.11.
Satutunti klo 18.15-19 kirjastolla, Kyöstintie 4.
Break Dance Club klo 14.30 alle 13-vuotiaat / klo 16
yli 13-vuotiaat Sputnik 2022.

Ilmoita oma tapahtumasi
menokalenteriin
tiistaihin mennessä
tapahtumat@vieskanviikko.fi

Pubi-bingo klo 21 Ravintola Jokerissa, Asemakatu 2.

Avoimet työpaikat
Ylivieskassa
Rakennusinsinööri,
puheterapeutteja, lastentarhanopettaja, sijoitusneuvoja, myyntipäällikkö,
johtavan sosiaalityöntekijän virka, sosiaalityöntekijän virka, toimintaterapeutti, myynnin
trainee, myyntiedustajia,
tekninen myyjä, asiantuntija, kiinteistönvälittäjä, diakoni, sosiaalialan
ohjaaja (lastensuojelu),
sovitteluohjaaja, urheiluvalmentaja, baaritarjoilija,
kokki, ravintolapäällik-

kö, parturi-kampaajia,
käsilumityöntekijöitä,
huonekalumyyjä, myyjä,
Evelace-jälleenmyyjä, puhelinmyyjiä, tuote-esittelijä, henkilökohtainen
avustaja, palomies, kirvesmies, mittakirvesmies,
rakennustyöntekijöitä,
LVI-asentaja, automekaanikko, autonasentaja,
sähköasentaja, huoltoasentaja, elektroniikka/
automaatiolaitteiden
asentaja, jalkinetyöntekijä, tuotantotyöntekijöitä,
kuorma-autonkuljettajia, koneenkuljettaja,

siivoojia, ratatyöntekijä,
terminaalityöntekijä, varastotyöntekijä, tiskaaja,
siivous- ja kotipalvelualan
yrittäjä, yrittäjä.

Alavieskassa
Ravintolan tarjoilija,
tuote-esittelijä, jalkinetyöntekijä, tuotantotyöntekijöitä, kuorma-autonkuljettaja,
varastotyöntekijä

Sievissä
Ravintolan tarjoilija,
tuote-esittelijä, henkilökohtainen avustaja,
LVI-asentaja, särmääjä/
kokooja, sähköasentaja,
pintakäsittelijä (konepaja- ja metallituotteet), jalkinetyöntekijä,
tuotantotyöntekijöitä,
kuorma-autonkuljettaja,
siivooja, valmistusalan
avustava työntekijä, varastotyöntekijä.

Lisätietoa työpaikoista www.mol.fi

Ilmoita yrityksesi työpaikoista Vieskan Viikossa!

POTILAITA JA
POTILASJÄRJESTÖJÄ

Muutama viikko sitten kirjoittelin potilas-sanasta
ja sen herättämistä mielikuvista: tämä täysin asiallinen sana saattaa herättää kielteisiäkin ajatuksia.
Samanlainen kaiku on sanalla potilasjärjestö. Et
ehkä halua olla potilas, etkä ainakaan halua kuulua
potilaiden järjestöön.
Mahdollisuus perustaa järjestöjä ja yhdistyksiä on hieno
asia. Samassa tilanteessa kun ollaan niin mielellään
liitytään yhteen porukkaan. Potilasjärjestöä pitää
yhdessä jokin tietty sairaus tai vaikkapa elämänvaihe,
kuten omaishoitajuus. Järjestön jäsenistö koostuu
sairastuneista, sairaudesta toipuneista tai heidän
omaisistaan. Useimmiten potilasjärjestöt koostuvat
valtakunnallisesta keskusjärjestöstä ja alueellisista
yhdistyksistä. Suurimmat potilasjärjestöt Suomessa
ovat suuria kansantauteja potevien järjestöjä, kuten
Sydänliitto ja Diabetesliitto. Totta on, että potilasjärjestö-sanan tilalle voisi keksiä ”mukavamman” nimen,
mutta se on tosi haastavaa. Sosiaali- ja terveysalan
järjestöistä puhuminen on aika kapulakielistä.
Potilasjärjestö on jäsentensä edunvalvoja, joka tarjoaa
mahdollisuuden saada ääntä kuuluviin ja jopa vaikuttaa
yhteiskunnassa. Järjestöt jakavat tietoa ja koulutusta,
joka voi olla varsinkin vastikään sairastuneelle tärkeää.
Ehkä arvokkainta työtä järjestöt tekevät tarjoamalla
vertaistukea, eli samassa tilanteessa olevien ”vertaisten”
keskinäistä toistensa tukemista. Jokaiselle ongelmia
kokevalle on suunnattoman tärkeää päästä kokemaan,
ettei ole ainoa jolla on ongelmia. Parhaimmillaan
vertaistuki on keskustelua ja kokemusten vaihtoa,
mutta myös lukemalla potilasjärjestön lehdestä
”selviytymistarinoita” voi saada mielenhuojennusta.
Nykyään järjestöt kouluttavat halukkaita jäseniään
kokemusasiantuntijoiksi. Kyse on siis henkilöistä,
joilla on omakohtaista kokemusta sairaudesta ja
sen vaikutuksesta elämään. Kokemusasiantuntija
saa koulutusta, että hän pystyy tekemään omista
kokemuksistaan voimavaran, jolla voi auttaa muitakin. Hän on esimerkiksi valmis keskustelemaan
vaikeistakin asioista tavalla, johon terveydenhuollossa
ei ehkä ole aikaa.
Ylivieskassa toimii useiden potilasjärjestöjen paikallisyhdistyksiä, piirejä ja kerhoja: sydänyhdistys,
hengitysyhdistys, reumayhdistys, parkinson-kerho
jne. Näiden järjestämistä tapahtumista löydät tietoa
esimerkiksi tämän lehden Järjestötoiminta-palstalta.
Ehkäpä voisit käydä kokeeksi jossakin tapaamisessa
katsomassa mitä siellä oikein tehdään, siellä voi nimittäin olla ihan mukavaa! Vaikka et haluaisikaan
käydä tapaamisissa, omia asioita ajavan yhdistyksen
jäseneksi kannattaa aina liittyä! Jäsenmaksu on
yleensä pieni, 20-30 euroa vuodessa ja maksulla saat
useimmiten lehden tai vastaavan julkaisun kotiin
kannettuna, ja mahdolliset jäsenedut.
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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Kulttuuri
Samuel Bjørk: Yölintu (Otava 2017)
Suu levisi hymyyn ja valkoiset hampaat
välähtivät, kun veli otti hiiren suustaan
ja katsoi häneen kuollein silmin, ravisteli
höyheniään ja sanoi: "Minä olen pöllö."
Norjalaisen muusikon,käsikirjoittajan ja kirjailijan
toinen rikosromaani.
Harmittavasti olen missannut Samuel Bjørkin
ensimmäisen kirjan Minä
matkustan yksin, jossa olisin
jo tutustunut henkilöihin.
Pitänee lukea myös tämäkin
kirja näin jälkikäteen.
Kirjan päähenkilöt ovat

murhatutkija Holger Munch
ja rikostutkija Mia Kruger, Jon Larsen(Curry) ja
Ludvig Grønlie(Gabriel)
joilla tuntuu olevan paljon
ongelmia perhe-elämässä
kuin myös addiktien ja
alkoholin kanssa.
Kirja alkaa, kun luonnontutkija löytää kuolleen
nuoren tytön Camillan

ruumiin keskeltä metsää
pentagrammin muotoisesta
höyhenpedistä liljan kukka
suussaan kynttilöiden ympäröimänä.
Tyttö oli ilmoitettu kadonneeksi,mutta katoamisilmoitus peruttu. Tutkimukset
johtavat rikospaikan lähellä
olevaan ongelmanuorten
kotiin Hurumlandetin puutarhaan. Tästä alkaakin
melkoinen juonikäänteiden
verkko, johon myös Holger
Munchin tytär tuo oman
osuutensa.
Gabrielin vanhan hakke-

rikaverin vierailtua hänen
luonaan ja antaen hänelle
videon kuolleesta tytöstä,
jonka videon mies on löytänyt salaiselta palvelimelta,
alkaa koko juttu saada uusia
käänteitä ja juonenpaljastuksia.
Tutkimuksien edetessä
myös Munchin oma tytär
joutuu kokemaan kauhunhetkiä murhaajan otteissa.
Kirja tempaisee mukaansa ja välillä tuntuu, että
kaikki ovat mahdollisia omaista kirjaa kaikil- hyvin kirjoittaa hyytävän
murhaajaehdokkaita.
le dekkareiden ystäville. jännittäviä kirjoja.
Suosittelen tätä erin- Norjalaiset osaavat todella
Eira Someroja

Järjestötoiminta
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

Pohjois-Pohjanmaan
Kesäyliopisto

Viikko-Tori
— Ilmoita ilmaiseksi —

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.

Ikääntyvien yliopiston verkkoluentosarjan luennot
marraskuussa 2017. Paikka Ylivieskan Akustiikka,
Koulukatu 2
Myydään
Ostetaan
29.11. klo 14.00-16.00 Eurooppa nationalismin kourissa
Luennoitsija ulkomaantoimittaja, tietokirjailija Heikki 2 kpl mäntysänkyjä, lujat, Moottorikelkkaan sopiva
Lukkarinkatu 1. www.facebook.com/tuokiotupa
Aittokoski.
puh 044 987 2896 / 044 987 2895.
siistit. Voi käyttää myös Tillotson-kaasutin. Puh.
Tuokiotupa on Ylivieskan keskustassa sijaitseva, ikäihkerrossänkynä. Koko 040 7761 871.
misten "yhteinen olohuone", jossa on matala kynnys Ylivieskan Latu
80x200 cm. Tarvittaessa
kaikkien tulla. Tuokiotupaa pyörittää Yhteisestä Ovesta
myös joustinpatjat ja petarit
Vuokrattavana
ry. Toimintamme on puolueetonta, sitoutumatonta ja Menovinkki: Harri Ahonen pitää kaikille avoimen mukaan. Hinta 40€/kpl.
kaikille ikäihmisille avointa. Tupa on auki joka päivä: Luentotilaisuuden Keski-Skandinavian vaellusreiteistä Puh.044 344 1700.
K-talo kaksio 55 m2
ma-pe klo 9-16, la-su ja pyhisin klo 11-16. Alla tulevaa Ylivieskan kirjastossa keskiviikkona 8.11. klo 18 alkaen
1-kerros, erittäin siisti ja
ohjelmaa (muutokset mahdollisia):
Ylivieskan Ladun syyskokous keskiviikkona 8.11. klo 19 Myytävänä hakestokeri hyväkuntoinen huoneisto
Su 5.11. klo 12 Sunnuntain ratoksi pelaamme Skippoa (Harri Ahosen luentotilaisuuden päätyttyä) Ylivieskan Arimax 40 kW polttimolla. läpitalon. Lasitettu parveke,
tai muita pelejä.
wc-laatoitettu ja paikka
uimahallin takkahuoneessa, Närhitie 2. Esillä sääntö- Puh. 040 7761 871.
Ma 6.11. klo 10 Porukkalenkki – sauvakävely- ja rol- määräiset asiat. Tervetuloa ! Johtokunta.
pyykikoneelle.Vuokra 400€/
Ostetaan
laattoriryhmät.
kk, vesi 21€/kk/hlö, sähkö
Ti 7.11. klo 10 Ainin tuolijumppaa tuvalla.
Matkailuvaunu Matkaa- Kulutuksen mukaan. Heti
klo 13 Käsityöpiiri.
ja, Solifer, Hobby, LMC vapaa. Puh 050 446 7870.
MLL Ylivieska
klo 17 Naisten ilta: asiaa jalkojen terveydestä ja hoidosta,
tarjoa talven alta pois puh:
opastajana jalkojenhoitaja Sirkka Eerola. Kaikki naiset Kiitoksia kaikille tavalla tai toisella mukana olleille: lau- 040 706 1749.
Vuokrattavana 42 m2 sautervetuloa!
nallinen yksiö alkovilla
antain perhepeuhu, sunnuntain taskulamppusuunnistus
Ke 8.11. klo 13 Laulamme yhdessä säestyksen kera.
ja maanantain halloweenrieha saivat liikkeelle yhteensä H-auton kuomullinen pe- Alavieskan keskusta. Vuokra
klo 18 Miesten ilta, keskustelutuokio – uudet osallistujat n. 900 ihmistä.
räkärry, lumilinko bensa- 320€ + sähkö ja vesi. Puh.
ovat aina tervetulleita!
käyttöinen 040 812 1371. 040 7761 871.
Toimintamme tulevalla viikolla:
To 9.11. klo 8-10 Kuntosalivuoromme Kotikartanossa. Maanantaina 6.11. iltaperhekahvila Joukahaisen päiväKuljetus tuvalta klo 8.30 (ennakkovarausten mukaan, kodissa klo 17.30-19. Tarjolla iltapalaa 1€/perhe.
Ylivieskan työttömien
lista tuvalla)
Keskiviikkona 8.11. perhekahvila Sputnikissa klo 9.30- yhdistys ry.
klo 13 Ikäihmiset ja lihaskunto – miten voimme itse 11.30. Aamupalaa 2€/perhe ja 1€/henkilö.
vaikuttaa toimintakyvyn säilymiseen. Hieroja, kunto-oh- Tervetuloa!
Ylivieskan Työttömien Yhdistyksen sääntömääräinen
jaaja Jaakko Kivioja neuvoo ja opastaa.
SYYSKOKOUS
klo 16 Kirjoittajapiiri kokoontuu.
pidetään 23.11.2017 klo 14 Työttömien Yhdistyksen
Pe 10.11. Viimeinen päivä ilmoittautua päiväretkelle Ylivieskan Martat ry
tiloissa, Joutsentie 11, 84100 Ylivieska.
Kannukseen. Ilmoittaudu tuvalla tai puh 044 987 2896.
Tervetuloa!
Hallitus.
Myös varauslista lyhyisiin hemmotteluhoitoihin tuvalla. Ma 6.11. Martta-ilta Mielikkitalolla. Leivomme
Huomaa myös tulevat:
gluteenitonta suolaista ja makeaa. Muistathan tuoda Keskusta
To 16.11. Päiväretki Kitinkannukseen klo 9-15. Hinta Lastensairaalaan menevät peitot ja samoin talkoosukat.
30€ jäsenille, muille 33€.
Tervetuloa vanhat ja uudet Martat !
Keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhasen puhetiHinta sis. matkat ja aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan. To 23.11. Pikkujoulu-ruokailu Raudaskylän Kristillisellä laisuus Ylivieskassa la 4.11, klo 14.00 Akustiikan ravinSu 19.11. Yhdistyksen syyskokous jäsenistölle klo 17. opistolla klo 17-19. Sitovat ilmoittautumiset ti 7.11 tolasali Triolissa. Kahvi tarjoilu alkaa 13.30. Tervetuloa.
Käsitellään sääntömääräiset asi
mennessä puh. 050 3439297.Lähtö kimppakyydein klo Ylivieskan keskustan kunnallisjärjestön yleinen syysKe 29.11. Tallin Joulu – joulutapahtuma ja myyjäiset. 16.30 Juurakon kirppiksen pihalta (Halpa-Hallin vieressä) kokous pe 17.11 klo 18.00 toimistolla Juurikoskenkatu
Tervetuloa Tuokiotuvalle!
Tervetuloa mukaan!
6. Johtokunta klo 17.00.

Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa
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Vapaa-aika
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KryptoNiitti
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1. Olof Palmen.
2. Naiset.
3. Lapinlahden Lintujen.
4. Australialle.
5. Kielo.
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6. 24.
7. Kremlin muuriin.
8. Hirohito.
9. 1931.
10. Bismarck.
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Puhelin:

040 5300 600 (klo 10-17)

Järjestöpalsta

20 €/kerta tai 120 €/vuosi.

Sähköposti:

toimitus@vieskanviikko.fi

Rivi-ilmoitukset Ilmaiset yksityishenkilöille

Materiaalin
toimitus:

Marko Virkkula
ilmoitukset@vieskanviikko.fi

Internet:

www.vieskanviikko.fi

Tekniset tiedot
Posti
10100 kpl
I-Print Oy, Seinäjoki
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Ristikoiden vastaukset takasivulla

17=

1,60 €/pmm +alv
1,30 €/pmm +alv
1,40 €/pmm +alv
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Etusivu
Sisäsivut
Takasivu
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Ilmoitushinnat

Jakelu:
Painos:
Painopaikka
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Kauppakatu 11 A 2,
84100 Ylivieska
Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Päätoimittaja:

Sitoutumaton kaupunkilehti
Ilmestyy perjantaisin
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Yhteystiedot
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Vaikea

6

9

7

19

15

19

10
9

10

9

6

12

19

20

6

7

19

8

19

18

3

9

14

7

6

13

12

7

6

7
16

6

3

10

8
7

20

7

14

13

7

12

6
9

6

6

14

6

13

20
11

2

13

16

3

13

4

13

7

21

8

3

13

14

12

9

9

21

16

6

7

13

9

6

18

14
16

5

19

7

14

7

7

7

4

7

13

9

19

18

12

1

4

13
6

8=

18=

9=

19=

10=

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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Likakaivojen tyhjennykset
Vaihtolavakuljetukset / vuokraus
Pakettiautokuljetukset
Kuljetuksia urkupilleistä ulosteisiin

• Sälekaihtimet
• Hyönteissuojat
• Parvekekaihtimet

KUSKAS KY

• Pystylamellikaihtimet

Asemakatu 11, Ylivieska
Puh. (08) 425 303

• Verhokiskot

Tuomo Ojala
Kalliontie 129, Koivisto
Puh. 040 527 4157

Kuskas senkin kuskas!
valli.jussi@kotinet.com
www.kaihdintuote.fi

LIIKUNTANEUVONTA
Kaikille liikkujille tarkoitettu ilmainen
liikuntaneuvontahetki, jolloin voi rohkeasti tulla
kysymään opastusta liikunnan suhteen.

••••••KRYPTO•M•R
••••••U•N••NAAVA
••••••ONNI•K•U•A
••••••H•Ä•HAPSET
KOJU•IKÄ•KYLÄTIE
U•U•HOE••A•O•A•L
ILME•NAARAS•SATU
L•P•PI•V•N•OO•I•
ULA•A•KURI•LIPPA
•ATLANTTI••UK•U•
K•A•LA•O•OKTETTI
UD•SUPINA•O•A•T•
VALE•A••LORU•JAE
AARIA•KAKSI•A•A•
UM•N••••U•NARU••
SISÄLLÄ••VA•K•T•
••I•••RATA•SIDOS
PIKI••J••KIUSAUS
ÄES•SYYS•K•OT•H•
Ä•I•••Ä•HAI•OHUT

UUSI
PALVELU

Joka keskiviikko klo 12–14 ilman ajanvarausta
Liikuntakeskuksen aulassa
Neuvoja antavat kaupungin liikunnanohjaajat

Karjanhoito- ja
konetyöt
maatiloille
040 858 4863

8.11. KLO 12.00 PALVELUN AVAJAISET
TASAPAINON MERKEISSÄ
Avajaisissa mm. tasapainorata, fysioterapeutin puheenvuoro
liikunnan turvallisuudesta, kahvitarjoilu sekä arpajaiset
Mukana menossa liikunnanohjaajat, Tuokiotupa ja Ylivieskan
Apteekki

Risto Ängeslevä
050 345 2907

Kulkukauppias Unto
jäämässä telakalle

Tehtävien
ratkaisut

044 323 0848

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

Myyn loppuja nappasormikkaita ja kintaita
(on vielä pieni määrä niitä hyviäkin kintaita)
Kotonani, Männistöntie 3, Ylivieska

Tervetuloa!
Vanha kulkuri markkinoilta - Soita: 0400 580 851

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
Vaikea

Helppo

www.lomituspalvelut.com

Pysäkki
nro

Hinnat:

Kertalippu
2,50€
Päivälippu
3,90€
10 kerran lippu 19 €
Kuukausilippu 35€

Ylivieskan kaupunkiliikenne
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Pysäkin
nimi

Aamu
Reitti 1

Savelan ns
Männistö
Linja-autoasema
Kirkkopuisto A
Rahkolan koulu
Visalantie Jokirannan koulu
Rannan koulu
Pakola Louhikatu
Pakola Kanteleenkatu
Pakola Sammonkatu
Kaisaniemi Pihkatie
Kaisaniemi Pihlajatie
Kaisaniemi Alpuumintie
Kaisaniemi Pihlajatie
Kaisaniemi Havutie
Ouluntie Niemenranta
Ouluntie Männistö
Keskusta Similäntie
Centria
Keskusta Toivolantie
Päivärinnan koulu
Koivukallio Kalliotorpantie
Toivonpuisto Suutarintie
Toivonpuisto Västäräkkitie
Toivonpuisto Joutsentie
Toivonpuisto Metsotie
Savari 2
Savari 4
Savari 6
Savari 8
Pyörreperäntie
Koskipuhto Kiskotie
Koskipuhto Tulolantie 12
Koskipuhto Renssulantie
Koskipuhto Muuttolantie
Koskipuhto Myllytie
Kivioja Särkitie
Kiviojan koulu
Kivioja Mutupolku
Rahkolan koulu
Jokirannan koulu
Kaisaniemi Pihkatie
Pakola Sammonkatu
Pakola Kanteleenkatu
Pakola Louhikatu
Rannan koulu
Kirkkopuisto B
Linja-autoasema
Terveyskeskus
Männistö
Savelan ns

07:25




07:38



07:45






07:52



07:58



08:05



08:11


08:17






•

Reitti 2

Iltapäivä
Reitti 3 Reitti 4

12:26


12:35
12:38







13:26


13:35
13:38







14:26


14:35
14:38







17:00


12:46



12:53






13:00



13:06



13:13



13:19


13:46



13:53






13:59



14:06



14:13



14:19


14:46



14:53






14:59



15:06



15:13



15:19


17:18



17:25






17:31



17:38



17:45



17:51





•


•


•

Reitti 5

17:09
17:12









18:01


•

