Kaupunkilehti
Jaetaan
Ylivieskan,
Alavieskan ja
Sievin jokaiseen
talouteen
Perjantai 10.11.2017

Nº 30, 6. vsk

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

www.vieskanviikko.fi

AVATA
AN
MYLLYN
HERKULLINEN

UUSITTU
ISÄNPÄIVÄR AV I N TO L A
LOUNAS
M Y L L Y R A N29€
TA

TARJOLLA 12.11. KLO 12.00-16.00.
ALA TÄ
CARTE
LISTA
NÄÄ
N KSAATAVILLA
LO 11
KLO 16.00 ETEENPÄIN.
T E RPÖYTÄVARAUKSET
V E T U L OA H E R K U08-424
T T E L E 236
MAAN!

Continental-testivoittajat myy

Rengasliike
Kimmo Sorjonen Oy
K AU P PA K AT U 1 4 , Y L I V I E S K A . 0 8 - 4 2 4 2 3 6
facebook.com/
PihaJaPuutarha

www.pihajapuutarha.fi

Isänpäivän
kukat ja
kukkakimput
PALVELEMME: ARK klo 9-18 LA klo 9-16 SU klo 10-15

KAIKKI HUONEISTOREMONTIT
JA PERUSKORJAUKSET
• Kiinteistöjen saneeraukset • Laatoitukset
• Vesieristykset • Kalusteasennukset
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Apteekki keskellä kaupunkia palvelee joka päivä
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Pääkirjoitus
Kirkon arkkitetuurikilpailun voittaja julkistettiin
maanantaina. Sitä päivää
moni on odottanu kuin
kuuta nousevaa, sillä kyllähän se koskettaa meitä kaikkia enemmän tai
vähemmän. Heti kutsun
saatuani tähän julkistamistilaisuuteen, tietynlainen jännistys alkoi
vellomaan, minkälaisen
paikan me tulemme saamaan. Se on varmaa että
valinta ei voi miellyttää
kaikkia, mutta niinhän
se on yleensä elämässä.
Ratkaisun on kutenkin

Nimipäivät

tehnyt palkintolautakunta
ja varmaankin he ovat tehneet parhaan mahdollisen
ratkaisun. Minä ainakin
tyydyn siihen, toista olisi
jos olisin miljardööri,
siinä tapauksessa ehkä
sen rakentamiseen olisi
avoimella rahoituksella
pystynyt vaikuttamaan.
HHH

Sunnuntaina on isänpäivä. Isäinpäivän historia
ei ole edes vanha, ja jo
nyt se halutaan tietyillä
paikkakunnilla vaihtaa

Elina Kytökorpi

läheistenpäiväksi. Ymmärrän jollain tavalla sen
pointin, mutta meneeköhän tämä ajatus nyt vähän
yli. Miksi ei ennemmin
painotettaisi tätä isien
lisäksi isoisien päiväksi,
mitä luultavimmin jompi
kumpi on vielä olemassa.
Ja mikäli ei ole isää eikä
isäisää, voisi ennemmin
juhlia vaikka äitiä, kyllähän äidit voisivat saada
tuplajuhlat. Miksihän
kaikesta tällaisesta pitää
tehdä niin iso numero
nykypäivänä. Toista se
oli ennen. Tuntuu, että
nykyään kaikkialla on
vain mielensäpahoittajia.
Isänpäivä on mielestäni
tärkeä asia jota pitäisi
vaalia. Ilman isää, ei ole
sinuakaan.

kerran vuodessa, sillä on
juhlallisempi merkitys ja
hyvä niin.
HHH

Itselleni on käynyt hauska
kommellus ulkomailla
ollessani. Olin asunut
Brasiliassa jo noin vuoden
verran, enkä ollut koskaan
sen kummemmin ajatellut, että isänpäivä ei ole
samaan aikaan kaikissa
maissa. Kun siellä alkoi
kaupoissa näkymään isänpäivälahjoja sun muuta,
niin minähän tietenkin
lähetin onnittelukortin
brasiliailaisen isänpäivän aikaan, joka on jo
elokuussa. Eihän siinä
mitään, isä oli ajatellut
että kylläpäs onnittelut tulevat kummasti etukäteen
HHH
toiselta puolelta maailmaa.
No sinä vuonna isäni sai
Tottakai jokaisen päivän kahdet isänpäiväonnittepitäisi olla isän- tai äi- lut. Tänä vuonna kerran,
dinpäivä, mutta tokihan oikein hyvää isänpäivää!
kalenteriin merkityttynä

Vaihto-opiskelijana Enschedessä

Hollantilaiset tenttiviikot

T

ämä viikko toi tullessaan ensimmäistä kertaa vaihdossa
oloaikanani hollantilaiset tentit. Käytäntö täällä
on, että tenttien alkaessa
opetustunteja ei enää ole.
Tällä taataan lukurauha,
mikä on mielestäni hieno
keksintö! Nyt tämän ja
ensiviikon aikana pitäisi
pystyä osoittamaan syksyn
aikana hankittu osaaminen.
Whatsappiin tulee kymmeniä viestejä päivässä, kun
opiskelijatoverit jakavat
vinkkejään kokeisiin lukuun
ja osa kysyy vielä itselleen
epäselviä asioita. Koko luokka toivottaa onnea toisilleen
koesaliin kävellessä.

Kokeisiin on ilmoittauduttu virallisesti kuukautta
aiemmin. Kokeessa mukana
täytyy olla kynän lisäksi
passi tai muu henkilöllisyystodistus, joka pidetään
pöydällä koko koitoksen
ajan – lisäksi mukana saisi olla sanakirja, jota en
valitettavasti hoksannut
Suomesta tuoda. Jokainen
kokeeseen tulija kirjoittaa
lisäksi allekirjoituksensa
listaan, jolla varmistetaan
osallistujamäärä.
Tähänastisten kokemusteni perusteella sanoisin, että
opiskelu kansainvälisessä
luokassa Alankomaissa
on yhteisöllisempää kuin
opiskelu Suomessa. Tätä voi

selittää sekä ryhmätöiden
määrä, että se, että meistä
lähes jokainen on jättänyt itselleen tutut ihmiset
ja ympäristön ulkomaille
muuttaessa. Vinkit ja tuki
ovat ehdottomasti tarpeen!
Koulu täällä on myös osittain hieman vaativampaa
kuin Suomessa. Esimerkiksi
johtajuusopin tentistä tulee
yleensä ensiyrittämällä hylätty n. 40 % opiskelijoista.
Uusinnat ovat hyvin yleisiä.
Täällä vaihdossa oppii
arvostamaan uusien kokemusten lisäksi niitä hyviä
asioita, joista on Suomessa
saanut nauttia. Meillä Suomessa on erityisen hyviä
opettajia, jotka tukevat

Perjantai 10.11 (vk 45): Martti
Lauantai 11.11: Panu
Sunnuntai 12.11: Virpi
Isänpäivä, 23. sunnuntai helluntaista
Liputuspäivä
Maanantai 13.11. (vk 45): Kristian, Ano
Tiistai 14.11: Iiris
Keskiviikko 15.11: Janina, Janika, Janette, Janita
Torstai 16.11: Aarni, Aarne, Aarno
Perjantai 17.11: Eino, Einari

Aurinko

Aurinko nousee klo 08:34 ja laskee klo 15:37.

Ateriapalvelun ruokalista

Perjantai: Broilerikastike, perunat, maissiporkkanasalaatti, hedelmäkiisseli
Lauantai: Lihakeitto, juusto, kääretorttu
Sunnuntai: Palapaisti ja perunamuusi, mangoiset
kurpitsapalat, appelsiinikiisseli
Maanantai: Jauhelihapihvit, perunat, kastike,
paprikasalaatti, persikkakiisseli
Tiistai: Kalakeitto, makkara, mustaherukkakiisseli
Keskiviikko: Lihaperunalaatikko, punakaaliananassalaatti, marjarahka
Torstai: Kaalikääryleet, perunat, kastike,
puolukkasurvos, mandariinikiisseli
Perjantai: Stroganoff, perunat, porkkanaraaste,
raparperikiisseli

Jokirannan keittiön ruokalista

Perjantai: Broilerkastike, riisi, mustaherukkahillo,
kaali-porkkana-hunajamelonisalaatti
Maanantai: Lihapyörykäåt, perunat, ruskea kastike, kaali-melonisalaatti
Tiistai: Broilervihanneskeitto, tuorekurkku, pehmeä leipä
Keskiviikko: Karjalanpaisti, perunat, tomaatti-kurkkusalaatti
Torstai: Kebabpastavuoka, ketsuppi, porkkana-ananassalaatti
Perjantai: Nakkikeitto, kasvispala, pehmeä leipä

Kuka mitä häh?
Kokeisiin valmistautuessa
omasta ikkunasta aukeava maisema tulee hyvin
tutuksi, mutta vastauksia
sieltä on turha etsiä.
opiskelijoita koko matkan
valmistumiseen asti. Jopa
meitä vaihtoon lähteneitä.
Olen saanut erityisen kannustavia viestejä Centrian
henkilökunnalta täällä ollessani, ja se on motivoinut
minua uskomaan kykyihini
silloinkin kun vaihto-opiskelu on tuonut yllättäviä
haasteita.
Milla-Maria Koskela

1. Kenen juhlallisia asiakirjoja bullat ovat?
2. Kuka purjehti Santa Marialla?
3. Mikä ihmiskehon osa irtoaa edentaatiossa?
4. Minkä värinen jalokivi oliviini on?
5. Kuinka pitkä matka on päiväntasaajalta pohjoisnavalle?
6. Mikä elokuva: Elokuvan päähenkilö makaa
sohvalla, lukee Aku Ankkaa ja polttaa tupakkaa.
Vaimo motkottaa sohväpöydän täydestä tuhkakupista, jonka päähenkilö tyhjentää ja puhdistaa
tavalla, josta vaimo ei lainkaan pidä?
7. Millä taiteilijanimellä tunnetaan paremmin
Vincent Damon Furnier?
8. Montako tykkiä oli Navaronessa?
9. Mitä ovat Puu, Pulssi, Huume, Sauna, Sävel ja
Tie?
10. Minkä nimisessä poikakoulussa rugby-peli
syntyi 1823?
Vastaukset sivulla 11

Kaikki näköislehdet
luettavissa ilmaiseksi
www.vieskanviikko.fi

Löydät meidät
myös Facebookista
facebook.com/vieskanviikko

Teatterifestareilla nähdään
huippunimiä ja harvinaisuuksia
YTY-teatterin järjestämillä
teatterifestareilla 17.-19.11.
esiintyy mm. valtakunnan
ykköskoomikko Iikka Kivi.
Viikonlopun aikana teatterin lavalle nousee myös
harvinaisuuksia, kuten
Pentti Haanpään kiellettyyn romaaniin perustuva
Noitaympyrä.
“On hienoa, että Ylivieskan teatterifestareille on
tänä vuonna saatu erityisen
nimekkäitä esiintyjiä sekä
esityksiä, joita harvoin on
mahdollista nähdä näillä
lakeuksilla, sanoo teatterifestarien taiteellinen johtaja
Jarkko Pinola YTY-teatterilta.
Viikonlopun aloittaa
Naurun tasapainon ja Kultaisen Venlan voittaja stand
up -koomikko Iikka Kivi,
joka tekee ensimmäisen
pitkän keikan kotikaupungissaan. Kyytiä saavat

Ylivieskan teatterifestivaaleilla nähdään perjantaina
17.11. mm. musiikkiperformanssi La Sega Del Canto.

Sunnuntaina teatterilla nähdään Pentti Haanpään
aikanaan kiellettyyn romaaniin perustuva Noitaympyrä,
joka on osittain toteutettu nukketeatterina.

ihmistä riivaavat joutavat
pelot, vanhemmuuskliseet
sekä tietenkin mummo.
Perjantai-illan kruunaa
musiikkiperformanssi La
Sega Del Canto. Omien
sanojensa mukaan puolalainen kahden miehen yhtye
soittaa kaikkea klassisesta
heviin, evergreenjä, elokuva-

ma Munamonologi kertoo
siitä, kun miehellä on pieni
ongelma. Hyväntahtoisen
teräviä havaintoja tarjoilee
Kuusamon Näyttämön Sakari Siikaluoma. Esityksen
on ohjannut Jarkko Pinola
YTY-Teatterilta.
Lauantaina illalla nähdään
YTY-teatterin pikkujou-

lukauden näytelmä Murha
Melkkilässä. Se on jännittävä
murhamysteeri, jossa yleisö voi
vaikuttaa juonen käänteisiin

kertoneet etteivät kuvat ole
aitoja. Näiden valheellisten
kuvien seuraaminen ja kuvienmukaisen ulkomuodon
tavoittelu on aiheuttanut
joillekin nuorille jopa masennusta ja itsetunnon laskua.

lahjana sitten kuvaaminen,
piirtäminen, videointi tai
mikä tahansa, missä haluaa
itseään ilmaista.

musiikkia ja ihan mitä vaan
ihan millä vaan - soittimia
lavalla on sahasta matkalaukku-urkuharmooniin.

Miehisiä
ongelmia ja
murhamysteeriä
Kari Hotakaisen kirjoitta-

Elämän
karheutta ja
kauneutta
Sunnuntain päivänäytöksenä

on Pentti Haanpään aikanaan kiellettyyn romaaniin
perustuva Noitaympyrä. Se
kuvaa sotia edeltävän ajan
Suomen todellisuutta, pakolaisuutta, syrjätymistä ja
ruhjovan kovia taloudellisia
oloja. Näytelmä on osittain
toteutettu nukketeatterina.
Se on kainuulaisen Vaara
-kollektiivin ja teatteri Willi
Lakeuden yhteistuotanto.
Teatterifestarit päättää
sunnuntai-iltana Kemin
kaupunginteatterin hieno, koskettavan kaunis
Miljoona hyvää syytä. Se
kertoo masennuksesta ja
rakkaudenteoista ja lataa
katsojalle miljoona hyvää
syytä rakastaa elämää.
Teatterifestareita vietetään Ylivieskassa nyt jo
neljännen kerran. Kaikki
esitykset ovat Elämystalo
Artterilla.

Mustaa valkoisella
Sosiaalinen media eli some
on nykyään lähes jokaisen
yrityksen ja monen yksityisenkin viestintäkanava.
Tilastokeskuksen mukaan
somea käyttää 93 prosenttia
16-24 vuotiaasta väestöstä, kun taas vanhemmasta
väestöstä, 75-89 vuotiaista
vain viisi prosenttia käyttää
somea.

teoksia helposti ihmisten
löydettäväksi ja Linkedln
on enemmän työelämässä
verkostoitumista varten.
Kun etsii ilmaisia ja viihdyttäviä videoita, löytää ne
YouTubesta. WhatsApp
tarjoaa viestit ja puhelut
ilmaiseksi ympäri maailman
ja Snapchatilla voi lähetellä
vaikka videopätkiä, jotka
ovat 24 tuntia lähettämisestä
vastaanottajan luettavissa.

mikä on hienoa tiedonjanoiselle, mutta yrityksille voi olla
haastavaa luoda toisistaan
erottuvia sivustoja, mutta
etsivä löytää ja nykyisin
kuluttajat tekevätkin aika
paljon ostoksia verkossa,
siellä kun kauppa on auki
ja tavoitettavissa 24/7.

Myös nettikiusaaminen on
valitettavaa ja siihen tuleekin
Sosiaalisella medialla on heti puuttua. Vanhempien
kuitenkin niin hyvät kuin vastuuta valvoa lastensa
Sosiaalinen media on tulhuonot puolensa. Aiempien netinkäyttöä ei voi koslut kuitenkin jäädäkseen ja
lisäksi hyvää on tietysti nopea kaan painottaa liikaa. Ennen
nuori sukupolvi käyttääkin jo Suosittua on myös pitää ja helppo yhteydenpito vaik- vanhaan nuoret tapasivat
tabletteja kouluissa perintei- blogia, jossa voi jakaa omia ka toiselle puolelle maailmaa, vapaa-ajallaan kaupungilla
sen kynä-paperi yhdistelmän vinkkejä, kertoa kokemuk- myös erilaista vertaistukea ja yhteisten harrasteiden
sijaan. Millaisia vaihtoeh- sistaan ja samalla ansaita on saatavilla, tiedonjako on parissa, nykyään on niin
toja some sitten tarjoaa? vaikka vähän taskurahaa. vaivatonta ja asioiden hoito helppoa viestiä somen avulla
Eri kanavilla on tietysti Myös yritykset ovat löytäneet nopeaa. Huonoina puolina kotisohvalta, että sosiaaliset
eri tarkoitukset, Facebook somen mainoskanavana ja on kuitenkin varsinkin nuo- tapaamiset jäävät helposti
varmaan tunnetuimpana perinteiset paperimainokset rille vääristynyttä kuvaa ja väliin ja tämä tavallaan pason luotu yhteydenpitoon ovat huomattavasti vähen- kauneusihannetta luovat sivoi osaa käyttäjistä.
ja seuraamiseen, mutta ny- tyneet. Tässä muutoksessa photoshopatut kuvat, nuoret
kyaikoina myös mainostajat voi pitää hyvänä tiedonhaun saattavat kuvitella kuvien Selvää hyötyä siitä kuitenkin
ovat ottaneet sen omakseen. helppoutta sekä vertailu- olevan totta ja voivat pyrkiä on, jos välimatkat kaverin
mahdollisuutta, kuluttaja voi kaikin keinoin muuttumaan luokse ovat pitkiä tai esiTwitter taas tarjoaa lyhyitä esimerkiksi yhdellä klikkauk- ihannoimiensa kuvien kal- merkiksi liikuntakyky on
viestejä ja on enemmän sella kilpailuttaa sähköso- taisiksi. Aiheesta on paljon rajallinen. Some kuitenkin
reaaliaikainen, osallistava pimuksensa. Informaation dokumentointia ja monet tarjoaa myös hyvänä puolena
kanava. Pinterest tuo luovia määrä on kuitenkin valtava, ovatkin jo astuneet esiin ja itseilmaisun kanavan, oli

muutettavissa
rahaksi kohdennetun
mainonnan kautKotisohva-kitaristeista on ta, sijaintiasi
tullut YouTube:n ansiosta keräävät kui”kitara-opettajia", ja meikkit- tenkin monet
rendeistä ”meikki-opastajia", sovellukset,
joita seurataan ja heidän näin myös Apple,
tekemiä meikkejä kopi- Microsoft ja kooidaan ympäri maailmaa. timainen NoTärkein yksittäinen motiivi kiakin HEREnuorilla somen käyttöön on karttapalvelun yhteydessä.
uusi tapa kuluttaa aikaa ja
viestiä kavereiden kanssa, WhatsApp toi uusimpana
on varmasti erikoista, jos päivityksenä toiminnon, jossa
massoista poiketen päättää sijaintinsa voi reaaliajassa
vetäytyä somesta, mutta jakaa keskustelun lomassa,
rohkea seuraa polkuaan.
helppo tapa löytää kaveri
vieraassa kaupungissa, mutta
Facebookin suosio on hii- tietoturva kaikissa sovellukpumassa ja nuoret vaihtavat sissa voi mietityttää, varsinkin
palveluista kivuttomasti toi- kun luotettavana pidetyn
seen. Monet ovat alkaneet Googlen play-kaupastakin
ajatella myös yksityisyyttään, on ladattu väärennettyä
haluavatko he jakaa kaiken, WhatsApp-sovellusta yli
sijaintia myöten koko maa- miljoona kertaa. Kaikessa on
ilmalle. Google esimerkiksi siis puolensa, niin tässäkin. 
pyytää sijaintiasi, koska ihmisen sijainti on helposti
à la Sara
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Yli puolet kaikista maailman
maista viettää isänpäivää
Isänpäivää on vietetty
Suomessa ensimmäisen
kerran vuonna 1949. Sen
juhlinta on kuitenkin tullut
yleisemmin suomalaiseen
kulttuuriin vasta 1970-luvulla. Se on vakiinnuttanut paikkansa marraskuun
toiselle sunnuntaille, noin
puoli vuotta äitienpäivän
jälkeen. Vakiintuneeksi liputuspäiväksi se hyväksyttiin

vuonna 1987. Isänpäivän
vietto nykymuodossa alkoi Yhdysvalloissa vuonna
1908. Päivän historiasta on
olemassa erilaisia versioita.
Isänpäivää vietetään eri
tavoin ympäri maailmaa, yli
puolissa maailman maista.
Pohjoismaista Ruotsi
löysi isänpäivän ensimmäisenä, 1930-luvulla. Juhlaa
vietettiin ensin keskikesällä,

kunnes se kauppiaiden toiveesta siirrettiin marraskuun
toiselle sunnuntaille. Tanskaa lukuunottamatta muut
pohjoismaat ovat seuranneet
Ruotsin esimerkkiä. Skandinaviassa isänpäivällä on
vahva perhejuhlan leima.
Juhlapäiväksi on vakiintunut
monin paikoin se ajankohta,
jolloin kaupunkäynti on
erityisen hiljaista

Maassa maan
tavalla

Se on San Josén eli Jeesuksen kasvatusisän Pyhän
Josefin päivä. Espanjassa
Saksalaisilla isänpäivän päivä on yleinen vapaapäivä,
juhlinta on kosteampaa ja jolloin perheet ja sukulaimonet sakalaiset isät viettä- set kokoontuvat syömään
vät juhlapäivää luvan kans- juhlalounasta. Isänpäivän
sa kaveriporukassa. Useat vietto Espanjassa on kerviettävät päivän metsässä rottu alkaneen siitä, kun
tai vuorilla ilman naisseu- eräs madridilainen opettaja
raa. Espanjassa isänpäivää järjesti vuonna 1948 juhlan
vietetään jo maaliskuussa. koululaisten isille. Pettyneet

isät olivat purnanneet siitä,
että ainoastaan äitejä muistetaan Espanjassa. Kuten
monessa muussakin maassa,
kauppiaat innostuivat heti
uudesta juhlapäivästä.
Isät ovat merkkipäivänsä
ansainneet, onnittelut kaikille isille!
Elina Kytökorpi

Huippuosaajat-musiikkikomedia
Ylivieskassa 23.11.
Huippuosaajat on huippuajankohtainen sketseillä, lauluilla ja työelämän
karuillakin tositarinoilla
varustettu hullunhauska
ja elämänmakuinen musiikkiteatteriesitys.
Monenkirjavissa
päärooleissa nähdään TV:stä
tutut komediennet Minna
Kivelä ja Annu Valonen
sekä ylivieskalaislähtöinen
muusikko/näyttelijä Antti
Korhonen.
Pääosassa Minna Kivelän
esittämä kunnan henkilöstön kehittämispäällikkö
Sirpa sinnittelee hankalan

pomon ja vaikeiden työkavereiden ristipaineessa.
Huippuosaajat sukeltaa
pelkäämättä työelämään.
Esityksen aikana käydään
ratkiriemukkaasti läpi niin
nousukauden aallonharjat,
kuntauudistuksen sote-kiemurat, tyhy-päivät, kuin
lomautusuhan pohjamudatkin. Esitys muodostuu
tarinoista, sketseistä sekä
tutuista ja uusista lauluista
joissa tiimalasin alle joutuvat
monentyyppiset "huippuosaajat".
Esityksen käsikirjoituksesta vastaa työryhmä

Keinonen-Kivelä-Valonen-Korhonen. Työryhmä
haluaa ottaa kantaa ja herättää keskustelua erityisesti
nykyajan työkulttuurin suorituskeskeisyydestä, tehon
maksimoinnista ja toisaalta
työuupumusten määrästä.
Esityksen tutut laulut on
koonnut ja uudet kappaleet
on säveltänyt muusikko/
näyttelijä Antti Korhonen.
Esityksen on ohjannut monen menestysnäytelmän
ohjannut, Jukka Keinonen.

LVI-urakointi

Avoimet
Ovet
Esperi Hoivakoti Suvannossa
Vietämme Avoimia Ovia ke 15.11.
kello 14-16. Esittelemme monipuolisia
palveluitamme ja viihtyisiä tilojamme.
Tarjoamme virkistävät päiväkahvit!

Tervetuloa tutustumaan!
Merja Saari 050 302 4081 | Miia Heikkinen 050 433 3578
Hoivakoti Suvanto | Mikontie 3 | Ylivieska

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

Remontointi

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

Rakennusurakointi

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

Vuosien
kokemuksella ja
ammattitaidolla!

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

Seuraava
Vieskan Viikko
ilmestyy
perjantaina
24.11.
Varaathan paikkasi
ajoissa!
Materiaalit
viimeistään
tiistaina 21.11.
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Sokeain viikkoa
vietetään ensi viikolla
Marraskuun toisella viikolla vietetään perinteistä
Sokeain viikkoa. Ruotsista
ja Tanskasta 1920-luvun
alussa Suomeen levinneet
sokeainpäivät ovat näkövammaisyhdistysten kansallisista teemapäiväperinteistä
vanhimmat. Sitä vietetään
marraskuun toisella ehjällä
viikolla. Muutamia sota-ajan
poikkeusaikoja lukuun ottamatta Sokeain viikko on
järjestetty yhtäjaksoisesti
vuodesta 1921.
Sokeain viikon tarkoituksena on nostaa esille
näkövammaisille tärkeitä
ja ajankohtaisia teemoja,
jotka näkyvät paikallisissa
ja valtakunnallisissa tempauksissa. Viikko on tarjonnut
runsaasti näkyvyyttä monille
näkövammaisten ajamille
asioille. Käsityötuotteiden

myyntinäyttelyt, kirkkokonsertit ja Markus-sedän
lastentunnit olivat pitkään
tärkeitä julkisuuden foorumeita
Pohjois-Pohjanmaan
Näkövammaiset ry ja Ylivieskan kerhon käsityöntekijät järjestävät päivän
mittaisen sokeain viikon
tapahtuman maanantaina
13.11. Tapahtumassa on
muun muassa myyjäiset
ja Pime Caféssa voi käydä
näkemättä kokeilemaan
palan pimeää maailmaa,
jossa Pohjois-Pohjanmaan
Näkövammaiset ry tarjoavat
pullakahvit. Tapahtuma
järjestetään yhteistyössä
Ylivieskan kaupungin kulttuuritoimen kanssa
Elina Kytökorpi

Päivän sana
Perjantaina, 10.11.2017
Ps. 46:2

Jumala on turvamme ja linnamme,
auttajamme hädän hetkellä.

ja palvelualojen osastoilla.
Sytykkeellä palvellaan neljää
eri asiakasryhmää valmentautuja-asiakkaita nuoret ja
aikuiset, sopimusasiakkaat

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Eedit Mirjam Koskela, Joonatan Yrjö Alvar Honkala,
Aino Amalia Jokinen, Isla Olivia Pyhälä,
Jiri Ilari Matias Huhtamäki, Siiri Talvikki Alahäivälä, Mikael
Saku Petteri Löytynoja, Pekko Taneli Kinnula
Kuolleet: Anna Liisa Kangas 88 v.

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.

Joulunavaus
Sytykkeellä
Sytyke on Hengitysliiton
työpaja Ylivieskassa, joka
toteuttaa sosiaalista ja ammatillista kuntoutusta sekä
työpajatoimintaa tuotannon

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

kuten kunnat, PPKY Kallio,
Kela, työllistämishankkeet,
yritykset ja yksityiset henkilöt Terveyskeskuksessa sijaitsevan kahvila Cafe-Pau-

liinan ja Ruutihaantiellä
sijaitsevien myymälän ja
lounasravintolan asiakkaat
sekä työpajan tilaustöiden
yksityisasiakkaat.

SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 10.11. klo 19 Nuorten perjantai rippikoulun käyneille
Rauhanyhdistyksellä.
Su 12.11. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Eeva-Kaisa
Laakko, Niko Salminen, Teija Siirtola, ei pyhäkoulua, kirkkokahvit; klo 17 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Yrjö Koskimäki
ja Eero Salin, radiointi Pookiin; Klo 19 Rukouspiiri toimitalo
Pietarin kokoushuone Lydiassa.
Ma 13.11. klo 18 Sururyhmä tänä syksynä aloittaneille
toimitalo Pietarin kokoushuone Lydiassa; klo 18 Olkkari-ilta
Vitiksessä, ota mukaan virkkuukoukku nro 2-2,5.
Ti 14.11. klo 12 Siionin virsien päiväveisuut Marian toimituskappelissa; klo 13 Tiistaikerho Rauhanyhdistyksellä; klo 18
Kohtaamispaikka Suvannon kappelissa, Tällaista aikaa varten
- Daavid, Mikael Kuutti, lapsille pyhäkoulu, järj. Keski-Pohjanmaan Ev Lut Kansanlähetys; klo 19 Sanan ja Siionin kanteleen
ilta Toivolantie 7:n kerhohuoneella, mukana Samuel Korhonen
ja Jouko S. Niemi.
Ke 15.11. klo 7.30 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone Lydiassa; klo 11.45-13.45 Ekavauvakerho Toimitalo Pietarissa; klo 13.30 Hartaus Sipilässä, Antti Lauhikari ja klo 18.30
Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä, Pekka Typpö; 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 Raamattupiiri
Suvannon kappelin takkahuoneessa; Klo 18.30 Gospelkuoron
harjoitukset Suvannon kappelilla.
To 16.11. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 13 Varttuneen
väen kerho ja Lähetyspiiri Mariassa; klo 14 Hartaus Kotikartano IV, Eeva-Kaisa Laakko ja Eeva Korhonen; klo 17-18
lapsikuoron harjoitukset Marian rippikoulusalissa; klo 17
Kokkikerho 3lk, Liikuntakerho 1-2lk ja klo 18.30 Kokkikerho
5-6lk varhaisnuorille Vitiksessä; klo 18 Raamattupiiri Marian
kahviossa, Pekka Lehto; Klo 18 kirkkokuoron harjoitukset
Suvannon kappelilla; klo 18-19 nuorisokuoron harjoitukset
Marian rippikoulusalissa.
Pe 17.11. klo 19 Oloilta yläkouluikäisille Rauhanyhdistyksellä.
Seurakunnan ateriapalvelu Mariassa avoinna ma-to klo
10.30-13, pe klo 10.30-12. Lounaan hinta eläkeläisille 6,50 e,
muilta 7,50 e. Lisätietoja Maarit Repo 044-7118630.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma-ke klo 9-15, to klo 11-17, pe
suljettu, p. 044-7118 610, os. Terveystie 11.
DIAKONIA		
Diakoniatyön asiakasvastaanotto on avoinna ti-pe klo 8.3010. Päivystysaikana vastaa numero 044-7118670.
Kirkkokyyti Suvannolle messuun sunnuntaisin seurakuntakoti
Mariasta, lähtö klo 9.40, paluu n. klo 11.30. Kyydin omavastuu
2e.
EU-elintarvikkeiden jako ti 14.11. klo 14-17 toimitalo Pietarissa, diakoniatoimistossa. EU-elintarvikkeet ovat tarkoitettu
työttömänä oleville ja taloudellisen tuen tarpeessa oleville
ylivieskalaisille. Käy hakemassa elintarvikekassi käyttöösi.
Villasukkatalkoot käynnistyvät. Neulomme talkoilla villasukkia ja lapasia diakoniatyön hyväksi joulumyyjäisiä ja muita
lahjoituksia varten. Villalankaa voi hakea diakoniatoimistosta
aukioloaikoina ti-pe klo 8.30-10. Lisätietoja neuletalkoista voit
kysyä Satulta p. 044-7118628.
Itsenäisyyspäiväjuhla ja -ateria työttömänä oleville ja yksinäisille itsenäisyyspäivän aattona 5.12. klo 11 seurakuntakoti
Mariassa. Juhlaan kutsutaan diakoniatyössä kohdattuja henkilöitä ja perheitä. Ohjelmassa lasten itsenäisyyspäiväterveiset,
musiikkia, runoja, luontokuvia, hartaushetki ja juhlalounas. Ilmoittautuminen ja erityisruokavaliotiedot ke 22.11. mennessä
puhelimitse tai tekstiviestillä 044-7118627 tai 044-7118628.
LAPSET
Pyhäkoulu sunnuntaisin jumalanpalveluksen saarnan aikana
Suvannon kappelissa.
NUORET
Pe 10.11. klo 18-23 Oloilta Vitiksessä.
To 16.11. klo 14.30-16:30 Oloilta seiskaluokkalaisille Nuorisotila Vitiksessä. Kaikki 7-luokkalaiset pelailemaan, tekemään
läksyjä, tapaamaan kavereita ja syömään välipalaa; klo 18.3022 Lautapeli-ilta Vitiksessä (K-16).
		
KALAJOEN ROVASTIKUNTA
Kalajoen rovastikunnan perheasiain neuvottelukeskus Terveystie 11, 84100 Ylivieska, ajanvaraus ma-to 12-13.
Retki Kairosmajan naistenpäiville 8.-10.12. Soita ja varaa
paikkasi viimeistään 18.11. mennessä 044 0885312, Elvi
Virkkala.

Joulunavaus keräsi mukavasti väkeä sekä Sytykkeen myymälään että lounasravintolaan.

Myymälässä oli soittamassa Jouluista livemusiikkia Reima Huhtala.

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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Ylivieskan kirkon
arkkitehtuurikilpailun tulokset
julkistettiin
Ylivieskan kirkon ja sen ympäristön arkkitehtuurikilpailun tulokset julkistettiin ja
kilpailuissa sijoittuneiden töiden palkinnot
jaettiin tänään maanantaina 6.11. klo 12 seurakuntakoti Mariassa. Paikalla tapahtumassa
oli arkkitehtuurikilpailun palkintolautakunta
ja sinne oli kutsuttu myös palkittavien töiden
tekijät. Palkintolautakunta koostuu Ylivieskan seurakunnan, Ylivieskan kaupungin
sekä Suomen Arkkitehtiliiton edustajia ja he
olivat ratkaisussaan yksimielisiä. Lopullisen
päätöksen asiasta tekee Ylivieskan kirkkovaltuusto tämä vuoden aikana.
Arkkitehtikilpailun voitti
Arkkitehtitoimisto K2S
Oy Helsingistä kilpailutyöllään Trinitas. Voittajatyössä kirkosta muodostuu
selkeästi Ylivieskan keskustaa hallitseva kaupunkikuvallinen kiintopiste,
kertoi palkintolautakuntaan
kuuluva arkkitehti Janne
Pihlajaniemi. ”Voittajatyö
yhdistää onnistuneella tavalla perinteistä ja nykyaikaista kirkkorakentamista.
Voittajasuunnitelmassa on
viitteitä perinteisestä harmaakivikirkosta, mutta se
edustaa silti modernia kirkkoarkkitehtuuria”. Siinä
yhdistetään nykyaikaisesti
perinteinen kirkkosali sekä
muita seurakunnan tiloja käytännöllisellä tavalla.
Pohjaratkaisu on erittäin
toimmiva ja tilat mahdol-

listavat usean rinnakkaisen
tapahtuman järjestämisen.
Palkintolautakunta oli päättänyt olla jakamatta toisen
palkinnon, vaan sen sijaan
he päättivät palkita kaksi
seuraava jaetulle kolmannelle sijalle.
Palkintolautakuntaan
kuuluivat Ylivieskan seurakunnan nimeäminä
kirkkoherra Timo Määttä (palkintolautakunnan
puheenjohtaja), Kalle Luhtasela (kirkkovaltuuston
puheenjohtaja, palkintolautakunnan varapuheenjohtana), Pekka Similä
(kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston jäsenet Merja Jaakola
ja Marja Himanka sekä
seurakuntamestari Hannu
Jussi-Pekka (seurakunnan
työntekijöiden edustaja).

Kuvassa 1. palkinnon voittaneet vasemmalla Niko Sirola
ja Mikko Summanen, kiitospuhetta pitämässä Kimmo
Lintula.

Kilpailun voitti ehdotus 82 "Trinitas" (Tekijät Arkkitehtitoimisto K2S, Kimmo Lintula, Niko Sirola, Mikko Summanen avustajinaan Mari Ollila ja Petri Ullakko. Tekijänoikeudet Arkkitehtitoimisto K2S Oy).
Ylivieskan kaupungin nimeäminä Risto Suikkari
(kaupunginarkkitehti) ja
Leena Löytynoja (johtava
rakennustarkastaja). Suomen
Arkkitehtiliiton SAFA:n
kilpailutoimikunnan nimeäminä Janne Pihlajamaa
(arkkitehti SAFA) ja Ulla
Rahola (arkkitehti SAFA).
Palkintolautakunnan sihteerinä on toiminut Kerttu
Illikainen.
Elina Kytökorpi

Kilpailun tulokset

1. palkinto (30 000 euroa): Ehdotus 82 Trinitas (Tekijät Arkkitehtitoimisto K2S
Helsingistä, Kimmo Lintula, Niko Sirola ja Mikko Summanen sekä avustajina
Mari Ollila ja Petri Ullakko)
3. palkinto (á 12 000 euroa): Ehdotus 168 Silta (Tekijät työryhmä Aarti Ollila
Ristola Arkkitehdit Oy, arkkitehti Erkko Aarti, arkkitehti SAFA Arto Ollila,
arkkitehti SAFA Mikki Ristola, arttitehti SAFA Kuutti Halinen, arkkitehti
Pyry Kantonen, tekn.kand. Meri Wiikinkoski
ja
3. palkinto: Ehdotus 197 Kooda (Tekijät projetin johtaja arkkitehti SAFA M.
Arch Anssi Lassila, työryhmä, arkkitehti yo Kazunori Yamaguchi, arkkitehti yo
Marko Simsiö, arkkitehti yo Juha Pakkala. Visualisointi Lurire Oy Antti Hakala)
Lunastukset (á 7000 euroa): Ehdotus 90 Emilia, Ehdotus 96 Trias, Ehdotus
109 Ristit.
Kunniamaininta: Ehdotus 122 Minä olen tie.

Kilpailun voittajat Summanen, Sirola ja Lintula Arkkitehtitoimisto K2S Oy:stä.

Havainnekuva sisältä "Trinitas"-voittajaehdotuksesta.
Tekijänoikeudet Arkkitehtitoimisto K2S Oy.
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Ylivieskan Martat
tekevät kutomalla
hyvää
Ylivieskan Martat kokoontuivat maanantai-iltana pehmoisissa merkeissä. Kuukausikokoontumisen päätarkoitus oli koota yhteen
kaikki tähän mennessä kirkkotalkoita varten
kudotut sukat. Lisäksi paikalle oli tuotu
Marttojen kutomia ja virkattuja peittoja,
jotka lähetetään Helsingin Uuteen Lastensairaalaan vauvanpeitoiksi.
Tasan kolme vuotta sitten maisema oli täysin erilainen. Ylivieskan seurakunta järjesti suunnittelukilpailun
yhteistyössä Ylivieskan kaupungin kanssa. Tehtävänä oli
suunnitella Ylivieskan seurakunnalle tulipalossa menetetyn tilalle uusi kotikirkko, jonka "odotetaan myönteisellä
tavalla liittyvän kristilliseen kirkkorakennusperinteeseen". Tehtävään kuului myös suunnitella kirkon lähiympäristöä, johon sisältyy poltetun kirkon raunioiden
ja sankarihauta-alue sekä puistoympäristön ja kirkon
saavutettavuuden huomioon ottaminen. Kilpailuun tuli
määräaikaan mennessä 214 ehdotusta. Näistä 22 valittiin loppukilpailuun. Kuva Elina Kytökorpi.

Kirkkotalkoiden hyväksi
Martat ovat saaneet tehtyä
yhteensä huikeat 111 paria
villasukkia ja pitkä pöytä onkin päällystetty valmiilla eri
värisillä ja kokoisilla sukilla.
Eri kuosien ja mallien kirjo
on värikäs ja kokoja löytyy
aina vauvojen sukista koon
50 villasukkiin. Paikalla
olivat lähes kaikki Marttojen kautta sukkatalkoisiin
osallistuneet, tosin kunniamaininnan ahkeruudestaan
saanut Aino Mattila ei ollut
paikalla, sillä hän ei ole enää
aktiivijäsen.
Ylivieskan Martat ry:n
puhenjohtaja Merja Viljamaa kertoo mielissään,

kuinka ahkerasti porukka on
ollut mukana sukkatalkoissa
kirkon hyväksi. Vielä on
kuitenkin töitä, sillä sukat
pitää vielä vyöttää virallisilla
vyötteillä myyntikuntoon,ja
sitä varten myös jokainen
sukkapari on mitattava
oikean koon merkitsemistä
varten. Rupattelun lomassa
Martat ryhtyvätkin yhteistyöllä vyöttämään sukkapareja. Tunnelma Marttojen
kesken on mukavan leppoisa
ja kokoontumispaikassa
Mielikkitalolla leijuu myös
vastaleivottujen joulupiparien tuoksu. Ja uunissa
on paistumassa uusi reseptikokeilu, gluteeniton

Kilpailun jaetulle 3. sijalle tullut ehdotus "Kooda" (Tekijät projektin johtaja arkkitehti SAFA M.Arch Anssi
Lassila, työryhmä arkkitehti yo Kazunori Yamaguchi,
arkkitehti yo Marko Simsiö, arkkitehti yo Juha Pakkala.
Visualisointi Lumire Oy Antti Hakala . Tekijänoikeus:
Anssi Lassila/OOPEAA OFFICE FOR PERIPHERAL ARCHITECTURE).

Kilpailun jaetulle 3. sijalle tullut ehdotus "Silta" . Ehdotus
168 Silta (Tekijät työryhmä Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy, arkkitehti Erkko Aarti, arkkitehti SAFA Arto
Ollila, arkkitehti SAFA Mikki Ristola, arkkitehti SAFA
Kuutti Halinen, arkkitehti Pyry Kantonen, tekn.kand.
Meri Wiikinkoski. Tekijänoikeus Aarti Ollila Ristola
Arkkitehdit Oy).

Ahkerat Ylivieskan Martat ovat kutoneet kunnioitettavat 111 paria villasukkia kirkkotalkoiden hyväksi.

kinkkupiirakka. Mukavassa
seurassa talkootyöt sujuvat kuin huomaamatta ja
saadaan laitettua hyvää
liikkeelle!
Ylivieskan Martat ry:ssä
on reilu 70 jäsentä ja uusia
jäseniä he ottavat mielellään
mukaan porukkaansa. Sukkatalkoisiin on osallistunut
reilut viisitoista jäsentä ja
keskimäärin saman verran
käy porukkaa kuukausittaisissa kokoontumisissa.
Kirkkotalkoiden sukkia
on ostettavissa erilaisissa
myyjäisissä ja tapahtumissa,
ajantasaista tietoa löytyy
Sukilla kirkko –facebooksivuilta. Lisäksi niitä on
myynnissä Kirppis Ruususella. Erinomainen lahja
vaikka nyt isänpäivänä tai
pukinkonttiin!
Elina Kytökorpi

8

Perjantai 10.11.2017

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, ravintolapäällikkö, parturi-kampaajia,
käsilumityöntekijöitä,
huonekalumyyjä, myyjä,
Evelace-jälleenmyyjä, pu-

helinmyyjiä, 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!

Kylmästä lämpimään
– eikö patteri lämpene?
Nupit on kaakossa, mutta patteri pysyy kylmänä.
Tai yksi patteri on kylmä,
vaikka muut lämmittävät
mukavasti. Kylmä lämmityspatteri ei aina tarkoita
vikaa lämmitysjärjestelmässä. Ongelma voi johtua
patteriin kerääntyneestä
ilmasta tai jumiutuneesta
termostaattiventtiilistä.

patterin ilmaruuvi, niin
ilma pääsee poistumaan.
Sulje ilmaruuvi, kun siitä
alkaa tulla ulos vettä.
Normaalisti verkostoon
ei pitäisi päästä ilmaa. Usein
toistuva patterin ilmaaminen
kertoo ongelmasta järjestelmässä. Silloin kannattaa
kysyä apua paikkakunnan
LVI-liikkeestä.
Mikäli ilmaaminen ei
auta ja muu lämmitysverYksittäinen
kosto toimii normaalisti,
patteri ei
todennäköinen syy on julämpene
mittunut patteriventtiilin
Mikäli yksittäinen patteri ei kara. Tässä tapauksessa ota
lämpene, kyseessä on usein yhteys LVI-ammattilaiseen
patteriin kerääntynyt ilma, tai huoltoyhtiöösi, he hoijoka estää lämpimän veden tavat asian kuntoon.
virtauksen. LVI-Tekniset
Urakoitsijat LVI-TU ry:n Lämpötilan
toimialapäällikkö Arvo automaattinen
Ylönen vinkkaa:
ylläpito
Pääset eroon ongelmasta
ilmaamalla patteri. Avaa Jos huoneeseen tulee paljon

Ruokamestarintestatut herkut

ylimääräistä lämpöä esimerkiksi ihmisten tai sähkölaitteiden aiheuttamana,
patterin tuloputkessa oleva
termostaattiventtiili sulkee
tarkoituksella lämpimän
veden virtauksen patteriin.
Kun huoneen lämpötila
laskee, termostaatti avaa
venttiilin ja patteri lämpiää
uudelleen, Ylönen toteaa.

Suositeltava
huonelämpötila
Asiantuntijoiden suosittelema huonelämpötila on
20–22 astetta. Liian korkea
lämpötila lisää mm. energiankulutusta: yhden asteen
lisäys lämpötilassa kasvattaa
lämmityslaskua jopa 5 %.
LVI-TU ry

Ruokamestari, kokki Jouni Pahkala

Pekoni-silakkalaatikko ja kaljakiisseli

K

esän jälkeen näin syksyllä
on silakkaa jälleen saatavana
ruokapöytään.
Kesällä silakan pyynti on vähäisempää jo sen säilyvyydenkin kannalta
ja pyyntikiintiöt rajoittavat saantia.
Tässä sinihomejuustolla ja pekonikuutioilla täydennetyn silakkalaatikon
ohje, joka takuulla maistuu kalan
ystäville

Ainekset (5-6 annosta)
600g silakkafilettä
600g viipaloitua perunaa
140g pekonikuutioita
2 kpl salottisipulia
150 g sinihomejuustomurusia
2-3
kananmunaa
4 dl
ruokakermaa
hieman purjoa koristeluun

Jälkiruokana valmistuu
erittäin helppo ja hienonmakuinen kaljakiisseli.

Ainekset (4-5
annosta)

1/2 litraa kotikaljaa
2 dl tummaa siirappia
perunajauhoja tai maizenaa suurustamiseen

Valmistus

Paloittele silakkafileet 3-4 osaan. Kuori ja
viipaloi perunat ohuiksi siivuiksi. Kuori
ja paloittele sipulit kuutioiksi. Voitele
vuoka voilla tai ruokaöljyllä ja lado
pohjalle perunaviipaleita ja niiden päälle
silakkafileitä sekä sinihomejuustomuruja
ja sipulikuutioita. Mausta kerrokset
mausteilla maun mukaan. Jatka kerroksien
tekemistä, kunnes kaikki ainekset on
Mausteeksi suolaa, mustapippurirouhetta, ladottu vuokaan. Sekoita kananmunat ja
valkopippurijauhetta, kuivatilliä
kerma keskenään ja kaada seos tasaisesti
ja ruohosipulia
aineksien päälle. Laita vuoka uuniin ja
paista 200:ssa asteessa noin 1.5 tuntia.
Voit käyttää foliota, jos näyttää, että pinta
tummuu liikaa. Lisää päälle koristeeksi
purjoa ja tarjoa salaatin kanssa.

Valmistus
Sekoita siirappi ja kotikalja kattilassa ja kiehauta
seosta hetken. Suurusta
seos perunajauholla tai
maizenalla.
Anna kaljakiisselin jäähtyä ja tarjoile kermavaahdon kera.
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100 Unelmaa Ylivieska
Osallistu ja va
ik

uta!

Äidin ja isän unelma

Smaragdi

21.10.1962 vihittiin Ylivieskan kirkossa kaksi nuorta
paria yhtä aikaa ja toinen
pariskunnista oli vanhempani Sirkka ja Reijo Kontio.
Lauantaina yhteistä taivalta
on kuljettu 55 vuoden ajan.
Sää oli vuonna -62 hyvin
samankaltainen harmaa
syyssää kuin nyt 55 vuotta
myöhemmin. Vuosiin mahtuu kolmen lapsen ja kuuden
lapsenlapsen syntymä, iloa,
surua, myötä ja -vastamäkeä.
Vakava sairaus perheessä
on kysynyt viime aikoina
koko perheen voimia ja
valitettavasti myös surua on
ollut läsnä. Vanhemmillani
ei ole ollut mahdollisuutta
kulkea yhdessä missään enää
pitkään aikaan ja he ovat
joutuneet viettämään pitkiä
aikoja erossa toisistaan.
Torstaina kävimme äitini
kanssa taas mutkan Oulun
yliopistollisessa sairaalassa
ja pelkäsin, että vanhempani
eivät saa viettää hääpäiväänsä yhdessä, mutta toisin kävi.
Äidin vointi pysyi muutaman päivän tasaisena ja

uskalsin perjantaina lähestyä
100-unelmaa Ylivieska-tiimiä. Olin aivan varma, että
tällä aikataululla toivettani
ei pystytä järjestämään, enkä
odottanut liikoja. Ajattelin,
että pääasia on, että keitämme kakkukahvit ja vietämme
päivää lähiperheen voimin.
Jo saman päivän aikana sain
kuitenkin viestiä, että ohjelmanumero juhliin onnistuu!
Lauantaiaamu koitti ja
allekirjoittanuttakin jännitti.
Jännitti, jaksaako äiti, mitä
vanhemmat yllätyksestä
ajattelevat ja ketä sieltä
mahtaa tulla. Kello 15 alkoi ”mummolan/pappalan”
ulko-ovi käydä. Pikkuhiljaa
eteinen täyttyi kengistä ja
iloinen puheensorina ja
nauru täyttivät talon. Mikä
parasta saimme saman katon alle suurimman osan
perheestä ja rakkaimmistamme. Jossain vaiheessa
isäni ihmetteli miksi siirtelin
olohuoneessa huonekaluja
ja miksi kakkua ei jo syödä,
vaikka vieraat ovat jo tulleet
tovi sitten. Ainoastaan me

lapset tiesimme, että yllätysnumero oli vielä tulossa.
Hiukan ennen h-hetkeä
paljastin, että odottelemme
pientä ohjelmanumeroa.
Ovikellon soidessa isää ja
äitiä varmasti jännitti. Sisään
astui iloinen joukkio ihania
ihmisiä. Ja olihan siellä
tuttujakin. Isäni entinen
työkaveri, äitini Tuokiotuvan
tuttavia ja minun ala-asteen
opettajani Jouko S. Niemi
Sirkka-vaimonsa kanssa.
Jännitys laukesi iloiseksi
puheensorinaksi hetkessä.
Saimme kuulla monta
kaunista kappaletta mm.
Kultainen nuoruus ja Satumaa-tango. Olen aika
varma, että suurimmalla
osalla vierähti kyynel silmäkulmasta, minulla ainakin.
Erään kappaleen aikana
Jouko alkoi kertomaan
tarinaa säveltämänsä ja
sanoittamansa kappaleen
taustalta. ”Jos tuntuu, että
jotakin ystävää ei voi auttaa. On tämä sellaisista
tunteista tullut tämä laulu.
Muistanette, kun eräs nuo-

Vasemmalta Leena Haapalehto, Sirkka Dag, Kirsti Konttila ja Kerttu Illikainen
Tuokiotuvan tupakuorosta. Hääpari Sirkka ja Reijo Kontio sekä esiintyjät Jouko S. ja
Sirkka Niemi.

rimies katosi. Vanhemmat
olivat huolissaan. Vaatteita
löytyi ensin ja poika löytyi
hukkuneena.” Siinä vaiheessa luultavasti koko juhlaväellä jäi muutama hetki
hengittämättä. Kyseisen
pojan vanhemmat istuivat
huoneessa. Viimeistään
tuossa vaiheessa kyyneleitä
nähtiin yhden, jos toisenkin
silmäkulmassa. Myöhemmin
Jouko ja minä kyselimme
vanhempien tuntemuksia
kappaleesta, koska sitä ei
oltu suunniteltu, vaan se oli
erikoinen yhteensattuma.
Vanhemmat kertoivat, että
se kerta, kun Jouko heille
kappaleen ensimmäistä
kertaa esitti vuosia sitten,
oli harmaan sumun ja surun
peittämänä ja muistikuvat tuosta ensimmäisestä
esityskerrasta olivat heillä
hyvin hatarat. Nyt he saivat mahdollisuuden kuulla
tuon lohduttavan kappaleen
uudemman kerran. Voisin siis väittää, että tuona
harmaana lauantaipäivänä
toteutui, ei vain yksi, vaan

kaksi unelmaa.
Kiitän sydämestäni Teitä
kaikkia, tästä upeasta hetkestä jonka meille annoitte.
Ja tahdon välittää myös isot
kiitokset vanhemmiltani.

Tämä oli heille erittäin
hieno hetki.
Nöyrästi kiittäen
Sanna

Kirsti Konttila, Sirkka Niemi, Sirkka Dag, Leena Haapalehto, Kerttu Illikainen
ja edessä Jouko S. Niemi.
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Kulttuuri
Leena Lehtolainen:
Viattomuuden loppu (Tammi 2017)
Jutusta alkaa ilmetä tutkinnan edetessä yllättäviä
juonenkäänteitä kohdistuen
Tuulan uhreiksi joutuneisiin
nuoriin, käärmeen kanssa
poliisityötä höystettynä elävään pappiin, iskelmämustalla huumorilla ja syn- laulajaan ja Tosi-tv tähtiin.
killä kohtaloilla.
Kirja oli nopea lukea ja
Kirja alkaa vankilasta sopivasti jaksoteltu.
juuri vapautuneen Tuulan
Henkilöitä oli turhankin
murhasta. Tuula on tuomittu paljon kirjan tarinaan. Välillä
alaikäisiin poikiin kohdis- teksti tuntui olevan vain
tuneesta hyväksikäytöstä. kirjan täytettä, poukkoillen
Onko Tuulan murhaaja henkilöstä toiseen.
hänen uhrinsa?
Plussaa kirjassa oli hyvin

Oli sadonkorjuun aika, viikate katkaisi viljan,
perunat nostettiin maasta. Sen mikä oli
elänyt, piti kuoleman.
Syksyisen synkkyyden täyttämä kirja lapsiin ja nuoriin
kohdistuvasta hyväksikäytöstä ja näistä seuranneista
kohtaloista, itsemurhista ja
murhista.
Tällainen on Leena Lehtolaisen 14. Maria Kallio
dekkarin juoni.
Kirja on täynnä tarkkaa

selvitetyt poliisien tutkimukset, joten teksti tuntui
totuudenmukaiselta. Asiantuntijoiden lista löytyikin
kirjan lopusta.
Uskoisin Maria Kallio-sarjan lukijoiden pitävän
lukemastaan, sillä tämä oli
taattua Leena Lehtolaista.
Näin irtonaisen kirjan lukijana tästä jäi miettimään,
että olisiko sittenkin pitänyt
lukea koko sarja.
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

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 pyhisin klo 11-16. ALLA
TULEVAA OHJELMAA (muutokset mahdollisia):
Su 12.11. klo 12 Sunnuntain ratoksi pelaamme Skippoa
tai muita pelejä.
Ma 13.11. klo 10 Porukkalenkki – sauvakävely- ja
rollaattoriryhmät.
Ti 14.11. klo 10 Ainin tuolijumppa.
klo 13 Seniorineuvonta: sairaanhoitajan vastaanotto,
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
klo 13 Käsityöpiiri
klo 16 Vapaaehtoisten kk-kahvit. Paikka: Jokilaaksojen
Tiimi ry:n tilat (Rautatienkatu 13 A).
Ke 15.11. klo 13 Laulamme yhdessä säestyksen kera.
klo 18 Miesten ilta, keskustelutuokio – uudet osallistujat
ovat aina tervetulleita!
To 16.11. Päiväretki Kitinkannukseen klo 9-15.
Kuntosalivuoromme Kotikartanossa klo 8-10.
Kuljetus tuvalta klo 8.30 (ennakkovarausten mukaan,
lista tuvalla). Kirjoittajapiiri kokoontuu klo 16.
Su 19.11. Skippoa ja muita lautapelejä klo 12.
Yhdistyksen syyskokous jäsenistölle klo 17. Käsitellään
sääntömääräiset asiat.
Huomaa myös:
Ke 29.11. Tallin Joulu – joulutapahtuma ja myyjäiset
klo 10-18, Ohjelmatuokioita alk klo 10.
To 23.11. Jäsenkirje ilmestyy. Hae omasi tuvalta (postitetaan maanantaina 27.11.)
Pe 24.11. Levyraati – kuunnellaan osallistujien omia
toiveita
Ma 4.12. Vapaaehtoisten ja jäsenten joulu- ja syntymäpäiväjuhlat srk-koti Mariassa klo 17.
Tervetuloa Tuokiotuvalle!

Viikko-Tori

Vähäkangas-Pylväs kyläyhdistys

— Ilmoita ilmaiseksi —

Joulumyyjäiset Vähäkankaan koululla lauantaina 2.12. Viikko-Torilla julkaistaan yksityishenkilöiden rivi-ilmoituksia
klo 10-14.
maksutta. Ilmoitusten maksimimitta on 160 merkkiä. Seuraavan
Pöytävuokra 10€. Varaukset 044 3553635/Anu.
perjantain lehteen tulevat ilmoitukset täytyy lähettää lehden
Varaukset viimeistään 27.11. Seuraa ilmoittelua!
ilmestymistä edeltävänä tiistaina klo 12 mennessä. Voit lähettää
ilmoituksen internetissä www.vieskanviikko.fi. Ilmoituksia ei
oteta vastaan puhelimitse.

JHL401
Syyskokous pidetään to 23.11.2017 klo.18.00 luottokopilla Koulukatu 3.
Hallitus kokoontuu klo.17.30.Tervetuloa!

Ylivieskan Latu
Avantouintikausi avataan Isäinpäivänä 12.11. Avantouintia Kekalla (Isokankaan metsätie 232) Sunnuntaisin klo
12-17. Hinta yli 16-vuotiailta 3,- euroa. Sisältää mehun.
Tervetuloa nauttimaan talviuinnista.Ylivieskan Latu,
Niemelänkylän Kyläyhdistys ja Ylivieskan nuorisotoimi

Käsintehtyjä uniikkikappaleita itsellesi tai lahjaksi
Tervetuloa tutustumaan verkkokauppaan!

Myydään

Ostetaan

Lautasniittokone lev. 200 Ajettava ruohonleikkuri
cm hinta 1200 e. Iso rauta- myös pikkuvikaiset, puh
reki hinta 400 e. Öljysäiliö 040 706 1749
1100 litraa, hinta 200 e.
Puh. 0400 340 035.
Suloiset ja kiltit RAGDOLL-kissanpennut, ikä 3
kk. Madotetettu, sirutettu,
terveystodistus, rokotettu.
Vanhemmat hcm-, felv- ja
fiv tutkittu. Hinta 400€.
Puh. 050 407 3919.

Vuokrattavana

K-talo kaksio 57m2 3-kerros, hyvin siisti ja kunnossa
oleva päätyhuoneisto läpiton. Parveke, wc laatoitettu
ja paikka pyykkik. valaisimet
paikalla. Vuokra 420 €/
kk, vesi 21€/kk/hk hlö,
ARVOTAULUT! 2 kpl. +sähkö. Heti vapaa. Puh.
Seppo Pällin tauluja v. 1973. 050 446 7870.
Syksyinen ruskamaisema ja
Keväinen tunturimaisema. Tilava kaksio (s+lasitettu
Tied. puh. 0400 98 00 86. parveke) Ylivieskan Koskipuhdosta. p. 044 237 5125
Villasukkia 5-10 euroa/ kpl.
Puh. 0440 428 767.Vaikka
joulupukin konttiin!

Martille
nimipäiväonnittelut
10.11. johdosta
www.angelina.fi

T: Elina-kummitäti
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Vapaa-aika
Sudoku

KryptoNiitti

Helppo
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Kuka mitä häh -vastaukset
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1. Paavin.
2. Kolumbus.
3. Hammas.
4. Vihreä.
5. 10000 km.
6. Lottovoittaja UKK Tur-
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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

Posti
10100 kpl
I-Print Oy, Seinäjoki
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Ristikoiden vastaukset takasivulla
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Etusivu
Sisäsivut
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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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hapuro.
7. Alice Cooper.
8. Kaksi.
9. Levy-yhtiöitä.
10. Rugbyn koulussa.
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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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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

Juurikoskenkatu 4
YLIVIESKA

LAHJAKSI SIIVOUS- TAI KOTIAPUPALVELUA!

Tehtävien
ratkaisut
•••••••ALAVA•TIE
••••••JR•H•••U••
••••••APINA•HOE•
••••••EE•E•KILTA
SALLIA•UTU•U•I••
Y•U•K•OTOS•J••••
PUMMI•RU••KEITTO
R•I•RISA••O••U••
ETANOLI•LAHO•PÄÄ
S•U•U•••Ä•U••A•M
SÄRÖTÖN•H••••••P
I•A•A•USEA•IHO•Ä
••••••P•S•V•A••R
PULA••P••LASIOVI
••A•APILA•JI••I•
VESURI•••VALINTA
A•K•V••H•EAO•AK•
KUURA•HIUS•TILAT
IRROTA•O•SÄE•LA•
O•I•A•TAPA••TINA
Helppo

WWW.KOTOTUOTE.FI
OSTAMME JA NOUDAMME

Asemakatu 11, Ylivieska
Puh. (08) 425 303

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

ROMUAUTOT

Vaikea

Romurautaa, maatalouskoneet, arvometallit ym.
Rekisteristäpoisto ja romutustodistus MAKSUTTA

Risto Ängeslevä
050 345 2907

0400 534 406 Tero
Takuuvaraosat 040 484 9255

Metalliromun osto

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

Fennovoiman
energiailta saapuu
ensimmäistä kertaa
Ylivieskaan.

Ydinvoima:
tulevaisuutta vai
menneisyyttä?

Tule keskustelemaan ja
kuulemaan ydinvoiman
tulevaisuudesta. Aiheesta
meille kertoo professori
Juhani Hyvärinen
Lappeenrannan
teknillisestä yliopistosta.
Kaikille avoin tilaisuus Centria-ammattikorkeakoulun
Vierimaantien kampuksella torstaina 16.11. kello 17.30–
19.00. Kahvitarjoilu kello 17 alkaen. Ilmoittautumiset 15.11.
mennessä www.fennovoima.fi/pyhajoki/tapahtumat
tai Kati Mehtomaa p. 020 757 8581.

