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V
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Vieskan Elementti Oy perustettiin
vuonna 1968 työllistämään alavieskalaisia nuoria.
Nyt, 50 vuotta myöhemmin, uudet
nuoret Alavieskasta ja ympäristökunnista ovat tarttuneet naulaimiin,
mutta arvot ovat säilyneet samoina:

Laadukas käsityö
Asiakkaan

arvostaminen

Lupausten täyttäminen

50
Osallistu mökkiarvontaan 31.12.17 mennessä osoitteessa: www.vieskatalo.fi/vieska-mokin-arvonta/

Valtavat valikoimat Lahjatavaroita,
Juhlatuotteita ja Naamiaisasuja.
Tuotteita joita et muualta löydä,
Tervetuloa hauskoille kaupoille !

Varaa
Esittelyaika

Valtuutettu Husqvarna ja Bernina
Ompelukone ja Saumauskone
Jälleenmyynti + Huolto + Varaosat

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

Varaa
joulutervehdyksesi
22.12. lehdestä!
Ilmoitus
yksityishenkilöille 15 €
sis. alv.

Ota yhteys
maanantaihin 18.12.
mennessä.
Joulutervehdys
yrityksille
alk. 30 € (+alv.)

Ota yhteys
maanantaihin 18.12.
mennessä
elina@vieskanviikko.fi
Puh. 040 5300 600

ANNA LAHJAKSI
IKIMUISTOINEN
HETKI LAHJAKORTIN
MUODOSSA
AKUSTIIKKAAN!

Tutustu upeaan tapahtumatarjontaamme.
Liput ja tapahtumien lisätiedot www.ylivieska.fi/akustiikka
Väliaikatarjoilut, illalliset, A-oikeudet.
Lunasta lippusi Akustiikan lipunmyynnistä tai Lipputoimistosta
www.lipputoimisto.fi. Lipunmyynti avoinna ma–pe 12–18
ja la 12–15, Koulukatu 2 B, p. 044 4294 545.

Raudaskylän riippusilta. Kuva Minna Pasanen

Päivyri

Ylivieskassa 15. joulukuuta 2017
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Pääkirjoitus
Reilu viikko jouluaattoon.
Niinpä, ihan uskomatonta
kuinka nopesti aika on taas
kulunut. Joka vuosi olen päättänyt, että tällä kertaa ostan
joululahjat ajoissa. Koskaan
en ole siinä onnistunut, kuten
en myöskään tänä vuonna.
Toki olen niitä miettinyt
jo pitkän aikaa, mutta niin
siinä näyttää taas käyvän, että
ostan ne sitten paniikissa
ihan viime tinkaan. Kovin
älyttömästi lahjoja ei kuitenkaan tule hankittua, mutta
kyllä niistäkin saa stressiä
aikaan. Enkä varmasti ole
ainoa, jolla on joululahjojen
hankkimisissa ongelmia.
Viime viikonloppuna vietin

Elina Kytökorpi

Nimipäivät

useamman tunnin Oulussa
shoppailemassa, mutta tyhjin
käsin päättyi se ostosreissu.
Oli kyllä säpinää kaupoissa,
johtui varmaan myös vasta
saaduista veronpalautuksista.
HHH
Ja sitten on vielä jouluruuat,
leipomiset, joulukoristelut,
siivoamiset ja mitä kaikkea muutakin. Paljon on
valmisteluja ja varsinkin
lapsiperheissä tämä kaikki on
huomattavasti tärkeämpää.
Itselläni siivoaminenkin on
vielä suunnitteluvaiheessa,
mutta ehkäpä sitäkin ehdin
vähän tehdä ennen jouluaattoa. Joulun pitäisi kuitenkin
olla rauhottumisen ja yhdessäolon aikaa. Näin joulun alla
on monia mahdollisuuksia
käydä kuuntelemassa joululauluja useissa eri paikoissa
ja erilaisten kokoonpanojen
esittäminä. Myös pikkujou-

luaika käy vielä kuumana
ja väkeä liikkuu erilaisissa
tilaisuuksissa. Kinkkubingot ovat myös suosittuja ja
niitähän järjestetään useissakin paikoissa lähialueilla.
Tekemistä ja viihdykettä
siis riittää.

muutenkin, Kauppakujasta
tehtiin kevyen liikenteen
väylä ja lisäksi tehtiin ihan
uusi katu, Aarne Hallan
katu. Seuraavana remonttivuorossa on Valtakatu, jonka
jälkeen Vieskankadun ja
Valtakadun risteykseen tulee
liikennevalot. Katu kadulHHH
ta keskustaa parannetaan,
tämän jälkeen on vuorossa
Olin alkuviikolla eräässä Asemakatu ja Kauppakatu.
tilaisuudessa, jossa kerrottiin Eikä sovi unohtaa uutta
Ylivieskan keskustan kaa- kevyen liikenteen alikulkuva- ja liikennejärjestelyistä. tunnelia rautatieasemalla, sen
Varmasti kaikki keskustassa suunnitelma on jo valmis ja
liikkuneet huomasivat syksyn rakennustyöt tullaan näillä
tietyöt Vieskankadulla van- näkymin aloittamaan ensi
han torin kupeessa. Tämän vuonna. Eli luvassa on tietöitä
perusparastuksen yhteydessä toisensa perään ja siihen
muutettiin kadun linjausta, tarvitaan kärsivällisyyttä
rakennettiin kevyen liiken- meiltä tienkäyttäjiltä vielä
teen väyliä ja taskuparkkeja pitkään. Mutta lopputulos
sekä uusittiin valaistusta. Työ tulee varmasti kohottamaan
on kuitenkin vasta puoli- kaupunki-ilmettä huomattavälissä ja keväälle jäi kivi- vasti ja ehkä keskusta heräisi
työt, istutukset ja päällystys. jälleen henkiin!
Vanhan torin alue muuttui

S

Aurinko nousee klo 10:09 ja laskee klo 14:24.

Ateriapalvelun ruokalista

Perjantai: Stroganoff, perunat, porkkanaraaste,
raparperikiisseli
Lauantai: Nakit, perunamuusi, kermakastike,
perunasalaatti, mustikkapuuro
Sunnuntai: Lohikiusaus, punajuurisuikaleet,
luumukiisseli
Maanantai: Broileripyörykät, perunat,
kastike, kukkakaali-retiisi-persikkasalaatti,
kuningatarkiisseli
Tiistai: Jauhelihakeitto, juusto, vispipuuro
Keskiviikko: Uunimakkara, perunasose, kastike,
porkkana-raejuustosalaatti, mangokiisseli
Torstai: Naudanlihapata, perunat, melonisalaatti,
maitokiisseli
Perjantai: Lohikeitto, kinkkuleike, karpalokiisseli
Perjantai: Nakkikeitto, kasvispala, pehmeä leipä
Maanantai: Lohikeitto, suolakurkku, pehmeä
leipä
Tiistai: Broilernuggetit, riisi, lämmin currykastike,
raejuusto-porkkanaraaste
Keskiviikko: Ohrapuuro, soppa, leikkele
Torstai: Maksapihvit, perunat, ruskea kastike,
kaali-kurkku-melonisalaatti, puolukkasose
Perjantai: Uunimakkara, perunasose, porkkana-suolakurkku-kiinankaalisalaatti

Projektimatka Kiovaan
jouduin ottamaan taksin
muiden kanssa, jotka pääsivät myös nopeammin läpi.
Ensimmäisenä yönä nukutti
huonosti, kun kulttuurishokki ja yllätyksenä tullut
viivytys pyörivät mielessä.
Tunnin kuluttua onneksi
myös loput meistä pääsivät
maahan.
Kiova on todella kaunis
kaupunki. Projektiohjelmamme on tiukka, koska
meillä on vain viikko aikaa
kerätä tarvitsemamme tiedot ja hankkia kontaktit
jatkoa varten. Ihmisten
tapaaminen kasvotusten on
tärkeää, koska sillä voi varmistaa, että ymmärrämme
samalla tavalla projektimme
tavoitteet ja sen, mitä meiltä
on keneltäkin mahdollista
kysyä. Olemme vierailleet
mm. Alankomaiden suur-

Aurinko

Jokirannan keittiön ruokalista

Vaihto-opiskelijana Enschedessä

yksyllä Saxionin ammattikorkeakoulusta
haettiin opiskelijoita
mukaan projektiin, jossa selvitetään Alankomaisen bioetanoliteknologian vientiä
Ukrainaan. Opiskelijoiden
joita projekti kiinnosti, piti
lähettää CV ja motivaatiokirje ja lopulta matkalle
valittiin 3 vaihto-opiskelijaa
ja 5 hollantilaista opiskelijaa. Olin todella iloinen
saadessani myös tämän
mahdollisuuden ja nyt kirjoitankin teille Kiovasta.
Saavuimme tänne yöllä
7.12. lentämällä. Minua
kuulusteltiin lentokentällä
saapumiseni syistä, ja passini
leimattiin. Valitettavasti osaa
matkaseurueestani pidettiin
pidempään lentokentällä,
ja koska olin jo ylittänyt
tullin enkä voinut mitään,

Perjantai 15.12 (vk 51): Nooa, Heimo
Lauantai 16.12: Aada, Auli, Aulikki
Sunnuntai 17.12: Raakel
3. adventtisunnuntai
Maanantai 18.12. (vk 52): Aapo, Rami, Aappo
Tiistai 19.12: Iiro, Iikka, Iisakki, Isko
Keskiviikko 20.12: Benjamin, Kerkko
Torstai 21.12: Tomi, Tuomas, Tommi, Tuomo
Talvipäivänseisaus
Perjantai 22.12: Raafael

Kuka mitä häh?

Tämän talven ensilumeni koin viimein Itsenäisyydenaukiolla. Kuva Maidan Nezaležnosti.
lähetystössä ja paikallisessa
ammattikorkeassa.
Suomen itsenäisyyspäivää
olin juhlistanut kirjoittamalla opiskelijatovereideni
kanssa kortin onnitellakseni
Suomea – lähetimme sen
Haagiin Suomen suurlähetystöön. Itsenäisyys on
kuitenkin mietityttänyt

minua joka päivä täällä
Ukrainan matkalla. Vuonna
2013 täällä alkoi kriisi, joka
eskaloitui Itä-Ukrainan
sodaksi. Sota on edelleen
käynnissä, vaikka emme
Suomessa näe siitä päivittäin
uutisia.
Milla-Maria Koskela

1. Mikä ikäinen kirjailija Eila Penanen oli kuollessaan?
2. Millä nimellä Norman William tunnetaan Suomessa paremmin
3. Kuinka kauan Leningradin piiritys kesti?
4. Mitä tutkii gemmologi?
5. Montako ME-tulosta "Kulta-Kalle" Kaarlo
Kangasniemi nosti uransa aikana?
6. Missä sijaitsee Malangin kaupunki?
7. Mikä on pahtarikko?
8. Mikä on San Marinon väkiluku
9. Mikä on kirjailija Herman Melvillen kuulu
romaani?
10. Kuka on eduskunnan varapuhemies?
Vastaukset sivulla 7

Kaikki näköislehdet
luettavissa ilmaiseksi
www.vieskanviikko.fi

Varaa joulutervehdyksesi 22.12. lehdestä!
Ilmoitus yksityishenkilöille 15 € sis. alv.

Lähetäthän ilmoituksesi 18.12. mennessä.

Uniikkia lasitaidetta Akustiikassa
Lasitaitelija Heikki Ulvin
lasitöistä koostuva näyttely
on hänen ensimmäinen yksityisnäyttelynsä Ylivieskassa.
Kalajoen Plassilla asuva
ja ateljeeta pitävä Ulvi on
pitkän linjan ammattilainen
ja hänen töistään huokuvat
merellinen ympäristö monine vivahteineen. Hän on
koko ikänsä asunut joen ja
meren rannalla ja tälläkin

hetkellä hänen ateljeensa
terassilta on vain kymmenisen metriä veteen.
Parin kymmenen vuoden
kokemuksen ansiosta hän on
oppinut käyttämään erilaisia
tekniikoita yhdistäessään
lasia eri materiaaleihin.
Hänen käsissään lasi saakin uusia ulottovuuksia ja
mitä upeampia lasitaideteoksia. Työmenetelminä

Näyttelyssä on myös valokuvateoksia, tässä ”Nefertitin
varjo ja muumio”. Tämän hiekkaan tuulen puhaltaman
muodostelman Ulvi löysi kävelyretkellään Kalajoella.

hän käyttää muun muassa
tasolasi,- tiffany- ja lyijylasitekniikoita.
Näyttely koostuu pääasiassa ikkunoihin ja seinille
tarkoitetuista lasitaideteoksista. Töitä on vuosien
varrelta, mutta pääosin ne
ovat viimeisen viiden vuoden
ajalta. Näyttelyssä on esillä
myös valokuvateoksia, veistoksia, maljakoita ja vateja.
Maljakoiden suunnittelu
kaikkinensa on Ulvin käsialaa, mutta ne on toteuttanut
maineikas lasinpuhaltaja
Jaakko Liikanen.
Heikki Ulvi valmistui
kuvataideopettajaksi Taideteollisesta korkeakoulusta
vuonna 1980. Ensimmäiset
kymmenen vuotta hän opetti
Kalajoen käsi- ja taideteollisessa oppilaitoksessa, jonka
jälkeen Raahe-opistolla 20
vuotta. Nyt viimeiset 20
vuotta hän on keskittynyt
suurilta osin lasitaiteeseen
ja hänellä on ollut useita yksityisiä- ja yhteisnäyttelyitä
Suomessa ja ulkomailla. Eräs
näyttelyn teos ”Kasvusarja” on ollut näytteillä jopa
yhdeksässä maassa. Lisäksi
Ulvi tekee myös tilaustöitä,

Heikki Ulvi esittelee lasitöitään ja veistoksia. Ylhäällä Tuulikaislat, Syystunnelma,
Rantaidylli ja Marraskuu. Etualalla veistoksista Haavelaiva, Tuulikaislat ja Pesä.
Materiaalit vaihtelevat teoksittain, esimerkiksi ”Pesässä” on käytetty lasin lisäksi kalkkikiveä.

Esiripun takaa -teoksessa on lasiin yhdistetty OSB-levyä, joka on erityisesti rakentamisessa käytetty lastulevytyyppi.
joista esimerkkinä alttarilasi- maalaus, joka on muotokuva.
Näyttely on Kulttuurityöt Ylivieskan seurakunnan Tosin sen esittäjää en vielä keskus Akustiikan näyttetoimitalo Pietarissa sekä pysty paljastamaan”, lopettaa lysalissa vielä perjantaihin
Raahen kirkossa. ”Tällä Heikki Ulvi hymyillen.
22.12. saakka.
hetkellä työn alla on pastelliElina Kytökorpi

Mielipide

Ylivieskan Seutukunnan alasajosta
Maassamme on menossa
monia historiallisia uudistuksia; maakunta- ja
sote- uudistus suurimpina.
Nämä uudistukset ovat vielä
monilta osin keskeneräisiä, lait eivät ole voimassa
ja keskeisistä uudistusten
periaatteistakin ollaan vielä
erimielisiä, kuten vaikka
valinnanvapaudesta sotessa.
Jan Vapaavuori on kyseenalaistanut koko maakuntauudistuksen tarpeellisuuden
ja vaatinut elinvoima- ja
kasvupalveluiden järjestämisoikeutta suurille kaupungeille. Erimielisyyksistä
johtuen on jopa veikattu,
että eduskunta hajoaa kevään 2018 aikana ja tulee
uudet vaalit. Jos näin kävisi,
voisivat uudistukset muuttaa
muotoaan merkittävästi,
jopa kaatua.
Mitä tekee tässä vaiheessa

Ylivieskan seutukunnan
johtamisesta päättävät tahot? Ylivieskan Seutukuntayhdistys ry on perustettu
aikanaan seudullisen yhteistyön ja alueen kuntien
edunvalvonnan tarpeisiin
yli 20-vuotta sitten. Silloin alkoi EU- hankkeiden hallinnointi, jota työtä
Ylivieskan Seutukuntayhdistys ry ryhtyi tekemään.
Aluekeskusohjelman aikaan hankkeita oli paljon ja
alueelle saatiin EU- rahaa.
Tällä hetkellä hakkeita on
menossa siten, että Ylivieskan Seutukuntayhdistys
ry työllistää 10 ihmistä.
Rahoituskausi on puolivälissä ja uusia hankkeita on
suunniteltu yhdessä Oulun
eteläisten seutukuntien ja
Raahen kanssa siten, että
työt voisivat jatkua koko
ohjelmakauden ajan täydellä

teholla. Uusien hankkeiden
kautta voisimme turvata
alueemme yrityksille mahdollisuuden saada edullista
tukea yritystoimintaansa ja
työntekijöille hyvinvointia,
mikä lisäisi merkittävästi
alueen elinvoimaa. Yllätykseksemme Ylivieskan
Seutukuntayhdistys ry aiotaan lakkauttaa vuoden
2019 loppuun mennessä.
Mitään uusia hankkeita
emme saa aloittaa, toiminnat
ajetaan alas ja kaikki neuvottelemamme hankkeet
ja kumppanuudet menevät
naapuriseutukuntien puolelle hallinnoitaviksi ja sinne
toteutettaviksi. Alueemme
yritykset henkilökuntineen
menettävät kahdessa vuodessa arvioni mukaan lähes
miljoona euroa, mikä olisi
ollut käytettävissä alueen
kehittämiseen.

Mitä tekevät Oulun
eteläisen alueen muut
seutukunnat? Nivalassa
toiminta laajenee ja kehittyy
huimaa vauhtia. Henkilöstö
on vakinaista ja toiminta
vakiinnutettua. Raahessa
on valittu niin ikään uusi
seutujohtaja ja henkilöstöä
vakinaistetaan edelleen.
Haapaveden Seutukunnassa
toimintaa kehitetään kaikilla
käytössä olevilla resursseilla.
Ylivieskan Seutukunnan
alueella toiminta lopetetaan.
Hankehallinnointi ei
ole aivan yksinkertaista
puuhaa. Esimerkiksi Ylivieskan kaupunki ei voi
hallinnoida hankkeita, mitkä
ovat yliseutukunnallisia, eli
niissä on mukana kuntia
alueen ulkopuolelta. EUhankkeissa taas tavoitteena
on mahdollisimman laaja
alue ja suuri vaikuttavuus.

Yritysten näkökulmasta
ei ole kuntarajoja, vaan
niin yhteistyökumppanit
kuin asiakkaatkin tulevat
laajemmalta alueelta.
Ylivieska markkinoi itseään kaupan keskuksena
ja on vaikuttavuus arvioinneissaan päätynyt siihen,
että 79 000 ihmistä on
kaupungin kauppapalveluiden käyttäjänä. Miten on
mahdollista, että tällainen
kaupunki ajattelee samalla
niin, että ei ole hyödyllistä
kehittää koko aluetta, vaan
keskitytään pelkästään Ylivieskan omaan toimintaan
ja jätetään huomiotta tuo
valtava potentiaali?
Kun jotain lakkautetaan,
tulisi olla suunnitelma; miten tästä jatketaan eteenpäin? Uusien hankkeiden
saaminen alueelle on nyt
päätetty lopettaa seutukun-

nan hallinnoimana. Kuka
hallinnoi jatkossa? Miten
on mahdollista, että kuuden
kunnan; Sievi, Merijärvi,
Alavieska, Oulainen, Kalajoki ja Ylivieska osalta
ei ole kokonaisnäkemystä
jatkosta? Tätä lakkauttamista on ihmetelty niin Pohjois-Pohjanmaan ELY:ssä
kuin naapuriseutukunnissakin. Olisiko ollut järkevää
jatkaa täydellä höyryllä
EU- rahoituskauden loppuun ja siirtää hallinnointi
sitten uudelle taholle, johon
olisimme kaikki voineet
valmistautua eikä katkosta
yrityksille niin tärkeisiin
palveluihin olisi tullut tässä
mittakaavassa?
Sari Andersson,
Projektipäällikkö
Rajaton -hanke
(1, 85 milj.)

4

Perjantai 15.12.2017

ETSIMME OHJAAJIA
vakituiseen työsuhteeseen
Sähäkkä - Oulaisten yksikkö
OHJAAJAN TEHTÄVÄ

• Sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattitutkinto,
mielenterveystyön koulutusohjelma, kokemus
lastensuojelutyöstä katsotaan hakijalle eduksi
• 2-vuorotyö

Itsenäisyysjuhla
Päivärinnan koululla
6AB- luokat esittivät ku- Päivärinnan koulun itsenäivaelmana itsenäisyyden syysjuhlassa Akustiikassa.
ajan presidenteistä 4.12.

Sähäkkä - Oulaisten yksikkö
RAVINTOHUOLLON OHJAAJA

• tehtävään soveltuva ammattitutkinto
• ravintohuollon suunnittelu ja toteutus, nuorten
keittiötoimiin liittyvät ohjaustehtävät
• osa-aikatyö 30h/vko
Kaikissa tehtävissä palkkaus yksityiseen sosiaalipalvelualan TES:n mukaan. Vaadittava työkokemus 1-5 vuotta.
Vapaamuotoiset hakemukset, jossa liitteenä CV,
toimitetaan 1.1.2018 klo 16 mennessä osoitteeseen:
janne.vuolukka@sahakka.fi

Likakaivojen tyhjennykset
Vaihtolavakuljetukset / vuokraus
Pakettiautokuljetukset
Kuljetuksia urkupilleistä ulosteisiin

Minä "Sauli Väinämö Niinistö", jonka Suomen kansa on
valinnut Suomen tasavallan presidentiksi, vakuutan, että
minä presidentin toimessani vilpittömästi ja uskollisesti
noudatan tasavallan valtiosääntöä ja lakeja sekä kaikin
voimin edistän Suomen kansan menestystä.

Ylivieskassa syntynyt ja myöhemmin Nivalassa maatilallisena ja kunnan elämässä vaikuttanut "Kyösti Kallio"
oli neljäs presidenttimme. Hänen puolisonsa oli maatilan
emäntä Kaisa. Luonteeltaan rehdillä ja maltillisella Kalliolle oli tärkeää Suomen kansan yhtenäisyys.

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

Kuskas senkin kuskas!

Kaikki näköislehdet
luettavissa ilmaiseksi
www.vieskanviikko.fi
Seuraava Vieskan Viikko ilmestyy pe 22.12.
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 19.12.

"Presidentti ja rouva Jenni Haukio" ovat parhaillaan valmistautumassa vuoden kohokohtaan. He ottavat vastaan
vieraat Suomen satavuotisen itsenäisyyden kunniaksi järjestetylle vastaanotolle Linnan juhliin.

Mustaa valkoisella
Onnellisuus, mitä se on? Tähän on
yritetty vastata jo vuosikausia, yhtä
ja ainoaa määritelmää tuskin on.
Onko se edes tila, jota kannattaa
tavoitella? Riittääkö tyytyväisyys
tilana? Voisi myös kysyä, mistä
edes tietää, onko onnellinen vai
onneton? Aihe, jota on pohdittu
ja yritetty ratkoa.
Moni kuvittelee olevansa onnellisempi jos vain voittaisi vaikka
lotossa (tiedän, helpottaa elämää),
mutta ei takaa onnea, joskus se voi
jopa aiheuttaa enemmän epäonnea
ja johtaa erinäisiin syöksykierteisiin.
Ajatellaan olevamme paljon onnellisempia jos meillä olisi uusi
auto, uusi talo, ylennys työpaikalla,
parempi palkka ja sitä rataa, jatkaen
näin tätä ”sitten kun” elämää. Kuvitellaan olevamme onnellisimpia
sitten kun jokin näistä on saavutettu, kymmenen kiloa laihduttu
tai saavutettu se maraton mitali.
Itse en tullut sen onnellisemmaksi,
vaikka maraton-mitali oli kädessäni, vaikka tietysti se oli hetken

hauskaa. Näissä tavoitteissa ei ole
mitään pahaa, jos ne eivät koidu
pakkomielteiseksi onnellisuuden
jahtaamiseksi.
Loppujen lopuksi elämä taitaa olla
niin onnellista tai tyytyväistä kuin
sen itse kokee ja näkee. Eräs hyvin
sairas ihminen kertoi olevansa
onnellinen, ja vaikka hänellä on
paljon toimintarajoitteita, hän
kokee itsensä hyvinvoivaksi ja
ei haluaisi muuttaa mitään elämässään.
Niin, me ”terveet" varmaan luulimme, että tällaiset ihmiset haaveilisivat ”terveen" elämästä, mutta
siinä tuleekin vastaus, kuka on
oikeampi henkilö määrittelemään
hyvinvointia, kuin henkilö itse.
Mielestäni filosofi Demokritos
kiteyttää onnellisuuden taitavan
yksinkertaisesti, onnellinen on se,
joka ei sure, mitä häneltä puuttuu,
vaan iloitsee siitä mitä hänellä on.
Niin helpon ja yksinkertaisen
kuuloista, mutta joskus niin vaikeaa
oikeassa elämässä.

Toisaalta onko se määrittely niin
pakollista, mitäs jos vain heittäisimme kaikki onnellisuuden
määritelmät romukoppaan ja
keskittyisimme tekemään elämästämme juuri sellaisen, joka
on itselle hyvä, sellaisen, jossa
olemme tyytyväisiä siihen missä
olemme ja juuri sellaisena kuin
olemme. Mitä kovemmin yritämme
juosta onnellisuuden tavoittelun
perässä, sitä kauemmas se karkaa.
Samalla kun tavoittelemme tätä
onnea, unohdamme oikeasti iloa
tuottavat ja tärkeät asiat.
Teemme töitä 24/7 ja ilmoitamme
läheisillemme olevamme liian
kiireellisiä tapaamaan, sivuutamme
elämässä ehkä ne oikeasti tärkeät
asiat ja jatkamme sokeasti onnen
tavoittelua, hyvinvoinnin, läheisten, terveyden, milloin minkäkin
kustannuksella, saavuttamatta
kuitenkaan sitä täydellistä onnea.
Tällä voimme tosin saavuttaa
stressiä, sairastumisia, yksinäisyyttä
ja näin kierteen, joka on loputon.

Mistä tämä onnellisuus sitten
syntyy? Onnellisuustutkimuksen
(Sonja Lyubomirsky, 2005), mukaan todetaan pitkän aikavälin
onnellisuuden eroista, eri ihmisten
välillä 50%:n riippuvan geeneistä,
10%:n olosuhteista. Näin ollen 40%
olisi mahdollisesti ihmisen oman
toiminnan vaikutusta.
Niin, geeneihinsä ei kukaan voi
syntyessään vaikuttaa, olosuhteisiin
osittain, mutta tuo 40% on siis
meidän hyppysissämme, niihin
meillä on siis mahdollisuuksia.
Sanotaan että onnellisilla ihmisillä
on elämässään enemmän aikaa kuin
rahaa, he pysähtyvät pohtimaan ympärillä olevia hyviä asioita, olivatpa
ne vaikka kukkia tienvarressa tai
laskeva aurinko illalla, he liikkuvat
hyvän olon takia, eivät kalorien,
he kuluttavat rahansa tavaroiden
sijaan kokemuksiin ja elämyksiin
ja nauttivat hetkessä elämisestä ja
viettävät aikaa ystäviensä kanssa.
Onnenhetki voi olla harrastuksessa
koettu ilo, vaikkapa ratsastustunti

Suomenhevosella, kun laukkaa
vapaana metsätietä pitkin, vain
hiekka pölisten. Ne ovat niitä
elämän hetkiä, jolloin mitään ei
haluaisi muuttaa ja jolloin kaikki
tuntuu olevan hyvin.
Toisinaan onnellisuus on vain
pieniä asioita ja pieniä hetkiä,
meren kuohunnan katselemista,
karviaisten popsimista pensaista,
kissankehräystä sylissä, yleensä
kiitollisuus siitä, että on vaikka terve
tai edes hengissä. Myös hyvät teot
lisäävät meidän onnellisuutta, kun
pitää ovea auki liikuntarajoitteiselle,
auttaa kaatuneen vanhuksen ylös
maasta tai vaikka opastaa eksyneen
turistin oikealle tielle. Harmillista
vain, ettemme usein edes itse
huomaa sitä, kuinka helppoa avun
tarjoaminen on. Monesti siihen
riittää myös pelkkä kuuntelu, toisen
ihmisen ymmärtäminen, empaattinen neuvojen ja kokemusten
jakaminen, joskus pienillä teoilla
oikeaan aikaan on suuri vaikutus.
Onnellisuus ei tietenkään ole myös-

kään pysyvä tila,
eikä sitä sellaisena
edes kannata tavoitella, meille
kaikille tulee
niitä ylä- ja
alamäkiä,
hetkiä ja tapahtumia, jolloin
koko maailma
näyttää mustalle,
mutta selvitään niistä
ja nautitaan kaikista,
pienistäkin onnenhetkistä yhdessä
muiden kanssa, niin
ne kantavat meidät eteenpäin
kohti uusia elämänkokemuksia.
Tästä tuleekin mieleen William
Shakespearen sanonta ”Onni on
parfyymi, ei sitä voi roiskia toisten
päälle, saamatta muutamaa pisaraa
itseensä". 
à la Sara
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Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta
kaikille asiakkaillemme ja
yhteistyökumppaneillemme!
T. Apteekkari Petteri Henriksson ja henkilökunta

Päivän sana
Perjantaina, 15.12.2017
Ps. 80:19-20

Me emme käänny sinun luotasi pois. Anna
meidän elää, me huudamme sinun nimeäsi.
Jumala, Herra Sebaot, auta meidät
ennallemme, anna meidän nähdä kasvojesi
valo, niin me pelastumme.

APTEEKKI KESKELLÄ KAUPUNKIA
PALVELEE JOKA PÄIVÄ
Palvelemme:
23.12
klo
24.12
klo
25.12
klo
26.12
klo
31.12
klo
1.1.2018 klo

Kirkkotalakoot

9-17
9-13
12-15
12-15
12-15
12-15

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

Joululahjavinkkejä Kirkkotalakoiden hyväksi: Aki
Hietalan ja Eliisa Sunin Joulun rauhaa-levy 10 e, Hannele Lampelan ja
Mirkka Näverin uutuuskirjaa Kettu ja Vanhus
25 e, Kirkkomatkalla-kirjaa 25 e myytävänä
kirkkoherranvirastossa, Terveystie 11 ja INFO-kirjakaupassa.
Kirkkotalakoiden myyntipöytä pe 15.12.
klo 10-18 ja la 16.12. klo 10-16 Muotitalo
Lehtisen aulassa (Honkalan Kenkä, Gigantti.

Metsänhoitoyhdistyksen
kuusikätköily muistuttaa
jokamiehenoikeuksista
Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala on mukana järjestämässä perinteistä joulukuusikätköilyä lauantaina
16. päivä joulukuuta. Silloin
löytyy kätkökuusi jokaisesta
toimialueen kunnasta.
Geokätköilyä mukaillen
metsänhoitoyhdistykset
järjestävät valtakunnallisen Joulukuusikätköilyn
lauantaina 16. päivä joulukuuta. Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala on mukana

kuusikätköilyssä siten, että
kätkökuusi löytyy jokaisesta
toimialueen kunnasta, eli
Pyhäjärveltä, Haapajärveltä, Reisjärveltä, Nivalasta, Sievistä, Ylivieskasta,
Alavieskasta, Kalajoelta,
Merijärveltä, Pyhäjoelta,
Oulaisista ja Vihannista.
Metsänhoitoyhdistysten
joulukuusigeokätköilyssä
joulukuuset löytyvät mhy.
fi - sivuilla julkaistavien
koordinaattien osoittamista

paikoista. Paikalle ensimmäisenä ehtinyt saa pitää
kuusen löytöpalkkiona. Kuusen lisäksi kätköpaikassa
on lokivihkolla varustettu
kätköpurkki, johon toivotaan
kaikkien paikan löytäneiden
kirjaavan käyntinsä.
Kuusikätköilyllä Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala
haluaa toivottaa kaikille
Hyvää Joulua ja muistuttaa
samalla, että joulukuusen
hakeminen metsästä ei kuulu

jokamiehenoikeuksiin. Kuusen hakemiseen metsästä
tarvitaan aina metsänomistajan lupa. Poikkeuksen
tekevät nämä joulukuusikätköilyssä löytyvät kuuset,
jotka on merkiksi koristeltu
punaisella metsänhoitoyhdistys-kuitunauhalla.
Kuusikätköt voivat sijaita
yksityisten henkilöiden,
kuntien tai valtion omistamilla mailla tai piha-alueilla.
Kätköjen etsijöiden tulee
noudattaa jokamiehenoikeuksia ja -velvollisuuksia ja
toimia häiriötä tai vahinkoa
aiheuttamatta.
Kuusikätköjen koordinaatit julkaistaan lauantaina
16.12. klo 8 osoitteessa
www.mhy.fi/joulukuuset
sekä metsänhoitoyhdistyksen omilla sivuilla mhy.fi/
pyha-kala Ajankohtaista
-valikossa.
Lisätietoja:
Kuusikätköilyvastaava
Leena Sikkilä
puh. 050 4642900

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Iina Eveliina Rautio, Emilia Sofia Alexandra
Vaappo, Milja Maria Erkkilä
Avioliittoon kuulutetaan: Jimmy Lars Johan Sundqvist
ja Henriikka Elisabet Suni
Kuolleet: Toini Fredriika Råman 99 v., Airi Astrid Kiuru
85 v., Esko Antero Kunelius 82 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 15.12. klo 19 Oloilta Rauhanyhdistyksellä.
La 16.12. klo 18 Mieskuoron joulukonsertti Suvannon
kappelissa, joht. Olena Mikhailova.
Su 17.12. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Janne
Isomaa, Eeva-Kaisa Laakko, Eeva Korhonen, nuorisokuoro, pyhäkoulu; klo 14 Rauhan Sanan seurat Siltalan
seurahuoneella, Ahti Vähäkangas; klo 14.30 Joulujuhla
Rauhanyhdistyksellä, Urho Savela; klo 18 Kauneimmat
joululaulut Akustiikassa, mukana Ylivieskan Soittajat,
kirkko- ja lapsikuoro.
Ma 18.12. klo 18 Kehitysvammaisten joulujuhla seurakuntakoti Mariassa, jouluinen ohjelmahetki, puuro
ja joulukahvit; klo 19 Kauneimmat joululaulut Prisman
ravintolaosastolla.
Ti 19.12. klo 9 Kauneimmat joululaulut Prisman ravintolaosastolla; klo 18 Ylivieskan seudun sydänyhdistyksen joulujuhla seurakuntakoti Mariassa.
Ke 20.12. Klo 18.30 Gospelkuoron harjoitukset Suvannon kappelilla.
To 21.12. klo 13.30 Hartaus Sipilässä, Niko Salminen;
Klo 18 Kirkkokuoron harjoitukset Suvannon kappelilla.
Su 24.12. klo 15 Jouluaaton hartaus Terveyskeskuksessa, Niko Salminen; klo 16 Jouluaaton sanajumalanpalvelus Suvannon kappelissa, Niko Salminen, Timo
Määttä, Teija Siirtola; klo 17 Jouluaaton hartaus Heikkilän kappelissa, Anne Sumela ja Jorma Heikkilä; klo 17
Jouluaaton hartaus Raudaskylän kappelissa, Eeva-Kaisa
Laakko ja Ella Jutila; klo 23 Jouluaaton hartaus kirkon
raunioilla, Tuomo Kälviä, Eeva Korhonen
Ma 25.12. klo 8 Jouluaamun sanajumalanpalvelus
Suvannon kappelissa, Timo Määttä, Anne Sumela, Teija
Siirtola
Ti 26.12. klo 15 Joululaulumessu Suvannon kappelissa,
Tuomo Kälviä, Janne Isomaa, Eeva Korhonen
MUUT
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 0447118630. Seurakuntakoti Maria ja ateriapalvelu suljettu
25.12.2017-1.1.2018.
Joululahjavinkkejä Kirkkotalakoiden hyväksi: Aki
Hietalan ja Eliisa Sunin Joulun rauhaa-levy 10 e,
Hannele Lampelan ja Mirkka Näverin uutuuskirjaa Kettu
ja Vanhus 25 e, Kirkkomatkalla-kirjaa 25 e myytävänä
kirkkoherranvirastossa, Terveystie 11 ja INFO-kirjakaupassa.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma-ke klo 9-15, to klo 1117, pe suljettu, p. 044-7118 610, os. Terveystie 11.
DIAKONIA		
Diakoniatyön asiakasvastaanotto on avoinna ti-pe klo
8.30-10. Päivystysaikana vastaa numero 044-7118670.
Diakoniatoimiston asiakasvastaanotto on avoinna normaalisti ke 20.12. asti ja suljettuna to ja pe 21.-22.12.
Huomioithan muutokset jouluviikon asiakasvastaanottoajoissa!
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
Pe 15.12. klo 18-23 Oloilta Vitiksessä.
To 21.12. klo 18.30-22 Lautapeli-ilta Vitiksessä (K-16).
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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Kirjaston vinkit

Kulttuuri

Kuin vuoksi ja luode
Anni Kytömäki: Kivitasku. Gummerus, 2017. 645 s.
Anni Kytömäen esikoisteos
Kultarinta sai Finlandia-ehdokkuuden ilmestymisvuotenaan 2014. Teos oli huikea
lukuelämys, mutta uusi romaani Kivitasku lähes ylittää
sen. On vuosi 1959. Juuri
koulunsa päättänyt Helena
haaveilee lähtevänsä Seikkailijan mukaan tutkimaan
Pääsiäissaaren kivipatsaiden
arvoitusta. Helena uupuu
kuitenkin yhtä nopeasti kuin
innostuu. Lääkärille hän
toteaa olevansa kuin ”kuin
vuoksi ja luode. Nousuvesi
ja laskuvesi, joita kuu ohjaa.
Sellainen minä haluankin
olla.” Muille tämä ei kuitenkaan sovi.
Helenan lapset, Pike ja
Veka, saavat vasta aikuisina tietää, että äidille on
tehty lobotomia. Veka on
äitinsä tavoin haaveilija ja
unelmissaan hauras. Edessä

olisi jälleen yksi hoitojakso
sairaalassa, mutta sen sijaan
Veka pakenee Louhurantaan, jossa isoäiti Kerttu asui.
”Olemme samanlaisia, talo
ja minä, alimmat hirtemme
pehmenevät ja horjumme
tuuleniskuista”, Veka miettii katsellessan perheen jo
vähän ränsistynyttä huvilaa.
Vuonna 1849 pakkotyöhön lähetetty venäläinen
kirjailija Sergei työskentelee
Louhurannan lähellä kivilouhimolla, jonka seinämästä
”tuijottavat sadat mustat silmät”. Kyse on harvinaisesta
pallokivestä, josta Konstantin Lobanov rakentaa
palatsia kuolleen tyttärensä
ja vaimonsa muistoksi Pietarissa. Kivien kuljetuksessa
tapahtuu onnettomuus, jossa
yksi vanki kuolee ja Sergei
loukkaa jalkansa. Läheisen
kylän runonlaulaja, parantaja

Maaria ja tämän pieni tytär
Katinka hoitavat Sergeitä,
joka kertoo olevansa Albert
Stepanov. Kuolleen toverinsa nimen ottamalla hän
arvelee saavansa lyhemmän
tuomion.
Aikatasot ja henkilöt niveltyvät pala palalta toisiinsa.
Tarinoiden kohtaamisessa
on tärkeässä roolissa kaksi
kuvaa. Toinen on valokuva,
jossa on kaksi vanhempaa
miestä, yksi nuori mies ja
pikkutyttö sekä kyrillisin
kirjaimin kirjoitettua tekstiä.
Joka kerta kun kuva mainitaan, lukija saa vähän lisää
tietoa, ja teoksen lopussa
kerrotaan kuvaustilanteesta. Toinen on maalausta
esittävä postikortti, jonka
isoäiti Kerttu asetti aina
ikkunalle niin, että kuvassa oleva taakkoja kantava
tyttö näki ulos kohti Sou-

tajainvuorta. Selitys tytön
raskaille kantamuksille on
pakahduttavan kaunis.
Anni Kytömäki on yksi
tämän hetken etevimmistä prosaisteista. Kivitasku
on upea lukuromaani ja
oivallinen lahjakirja lähestyviä juhlapyhiä ajatellen.
Henkilöhahmojen kohtalot
ja taiten rakennettu juoni
pitävät mielenkiinnon vireillä, silti kirjaa voi lukea
hitaasti nauttien kauniista
kielestä ja yksityiskohdista,
jotka vähitellen löytävät
paikkansa kuin ne yli seitsemäntuhatta pientä kiveä
Lobanovin palatsin lattian
spiraalissa.
Marita Hietasaari

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 kohtaamispaikka, jossa on matala kynnys
kaikkien tulla. Tuokiotupaa pyörittää Yhteisestä Ovesta
ry. Toimintamme on puolueetonta, sitoutumatonta ja
kaikille ikäihmisille avointa.
Joulun ja vuodenvaihteen ajan rauhoitamme leppoisalle
yhdessäololle ja raataamiselle ja siksi kaikki ohjelmatuokiot ovat joulutauolla 18.12. – 14.1. Tupa on kuitenkin
normaalisti auki joka päivä: ma-pe klo 9-16, la-su ja
pyhisin klo 11-16. Tuokiotupa on avoinna myös jouluna
– aattona pidennetty aukioloaika klo 11-18. Lämpimästi
tervetuloa!
Samalla haluamme kiittää kaikkia Tuokiotuvan kävijöitä
kuluneesta vuodesta ja toivottaa rauhallista joulua ja
hyvää uutta vuotta 2018!

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Vähäkangas-Pylväs kyläyhdistys
Joulurauhan julistus perjantaina 22.12. klo 19.00 kyläpuistossa Riihitiellä. Tervetuloa!
Rauhallista Joulua kaikille kyläläisille.

Ylivieskan Latu

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.

Avantouintia Kekalla (Isokankaan metsätie 232) Sunnuntaisin klo 12-17. Hinta yli 16-vuotiailta 3,- euroa.
Myydään
Ostetaan
Sisältää mehun. Tervetuloa nauttimaan talviuinnista.
Ylivieskan Latu, Niemelänkylän Kyläyhdistys ja YliEdullinen rivitalokaksio Suksiboksi Thule tai vasvieskan nuorisotoimi.
Sievistä. Päätyhuoneisto, taava puh 040-7061749.
Huom! Joulun ajan avantouinti pidetään Tapanina 26.12.
velaton taloyhtiö, oma autoVuokrattavana
talli ym. 5 min kävelymatka
töihin tehtaille.Tarkemmin
Ylivieskan Martat ry
0400 420235 Jari.
Autotalli/säilytystila vieskan
keskustassa kylmä, sähköt
Hyvää Joulua kaikille Martoille !
on voidaan myös myydä
Jatkamme ensi vuonna tuttuun tapaan kk:n ensimmäivuokra 80e/kk. Puh. 0400
nen maanantai Mielikkitalolla tai erikseen ilmoitetussa
822157.
paikassa.
Ma 8.1.2018 klo 19.00 vierailemme Silmä-asemalla
(Prismassa). Saamme tietoa mm.kuivasilmäisyydestä ja
KAIKKI HUONEISTOREMONTIT
silmien leikkauksista ym.
JA PERUSKORJAUKSET
Tervetuloa uuteen martta-vuoteen sekä vanhat että
• Kiinteistöjen saneeraukset • Laatoitukset
uudet jäsenet!

10.1. 2018 klo 17.00-18.30 Matti Nuorala luennoi
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistyossa aiheesta: USKONTO JA MONIKULTTUURISUUS SUOMES- Keskusta
SA (Live-luento). Paikka on Akustiikka, Koulukatu 2.
Luennolle on VIIMEINEN ILMOITTAUTUMINEN Suomen Keskusta r.p. Raudaskylän paikallisyhdistyksen
18.12. mennessä. p. 044 4294 559 tai anna-liisa.pieska@ syyskokous ti 19.12. klo 19 Raudaskosken koululla. Esillä
ylivieska.fi.
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

• Vesieristykset • Kalusteasennukset
• Matotukset • Lattioiden asennukset
• Tapetoinnit • Paneloinnit • Lauderakentamiset

KYSY TARJOUS!

JK-Remontti Oy
Joutsentie 11 • Ylivieska • Puh. 0440 283 988
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Vapaa-aika
Sudoku

KryptoNiitti
8
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Helppo
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6
21

6

1

15

Kuka mitä häh -vastaukset

18

1. 77-vuotias.
2. Elämäntapaintiaanien
päällikkö Apjilnona.
3. 900 päivää.
4. Jalokiviä ja helmiä.
5. 15 ME-tulosta.
6. Itä-Jaavalla Indonesiassa.

11

7. Tuntureiden kosteikossa
viihtyvä valkokukkainen
kasvi.
8. 30 000 asukasta.
9. Moby Dick eli Valkoinen
valas.
10. Mauri Pekkarinen.
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Ristikoiden vastaukset takasivulla

1=

12=

2=

13=

3=

14=

4=

15=

Yhteystiedot
Postiosoite:

5=

16=
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Ilmoitushinnat
Kauppakatu 11 A 2,
84100 Ylivieska
Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Etusivu
Sisäsivut
Takasivu

1,60 €/pmm +alv
1,30 €/pmm +alv
1,40 €/pmm +alv

Puhelin:

040 5300 600 (klo 10-17)

Järjestöpalsta

20 €/kerta tai 120 €/vuosi.

Sähköposti:

toimitus@vieskanviikko.fi

Rivi-ilmoitukset Ilmaiset yksityishenkilöille

Materiaalin
toimitus:

Marko Virkkula
ilmoitukset@vieskanviikko.fi

Internet:

www.vieskanviikko.fi

Päätoimittaja:

Sitoutumaton kaupunkilehti
Ilmestyy perjantaisin
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Vaikea
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Tekniset tiedot
Jakelu:
Painos:
Painopaikka

Posti
10100 kpl
I-Print Oy, Seinäjoki
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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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Perjantai 8.12.2017

PREMEC

METALLIALAN REKRYKOULUTUS
Oletko ajatellut vaihtaa alaa, onko sinulla jäänyt koulutus
kesken tai olet aina haaveillut metallialasta?
Go On Ylivieska, Premec Oy, Scanfil EMS, Jedu-Nivala, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus järjestävät yhteistyössä
Monipuolisen Metallialan RekryKoulutuksen (nro 675749).

RekryKoulutuksen suorittaneet tullaan työllistämään heti koulutuksen päätyttyä Go
On Ylivieskan kautta joko Premec Oy:lle tai Scanfil EMS:lle metallialan työtehtäviin
4 kuukaudeksi. Tämän ajan jälkeen ko. yritykset voivat vakinaistaa työsuhteen.
Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujien ammatillista osaamista, jotta
heillä on eväät menestyä työssä itsenäisesti ja tehokkaasti koulutuksen päätyttyä.
Koulutus tullaan räätälöimään henkilökohtaisen osaamisen mukaan. Koulutus
alkaa tammikuussa 2018.
Koulutukseen voi hakeutua kuka vain, jolla on kiinnostus metallialan työtehtävistä.
Hakijalla voi olla takanaan mikä vaan ala/työkokemus. Etsimme koulutukseen motivoituneita henkilöitä, joilla on halu kehittyä metallialan ammattilaisiksi!
TÄTÄ TYÖPAIKKAA HAETAAN REKRYKOULUTUKSEN KAUTTA, täyttämällä koulutushakemus 31.12.2017 mennessä osoitteessa: www.bit.ly/RekryKoulutus_675749
Premec Oy, Ylivieska: www.premec.fi
Scanfil EMS, Sievi: www.scanfil.fi

Seuraava Vieskan
Viikko ilmestyy
pe 22.12.

GO ON YLIVIESKA

sirpa.haaparanta@go-on.fi, puh. 0400 385 453
sanna.laitala@go-on.fi, puh. 0400 385 010

Lahjavihje!

Tuhansia KORUJA! Satoja malleja!
Kultaa, hopeaa ja terästä
Edullisesti

Tervetuloa lahjaostoksille!

Sepon Kulta
www.seponkulta.fi

Rantakatu 8 ja Prisma Keskus, KOKKOLA
Kauppakeskus Kärkkäinen, YLIVIESKA

Haukkana

OSTAMME
KULTAA

Kukkatalon Joulu

Meiltä runsas valikoima yksilöllisiä
jouluistutuksia, leikkoasetelmia sekä kimppuja!
Kauttamme kukkavälitykset Suomeen
sekä ulkomaille.
Olemme Ylivieskassa avoinna jouluviikolla:
Ma-Pe 8-19, 23.12 La 8-21, 24.12 Su 8-13

0100
2400
Hinaus- ja tiepalvelut 24h

Käytössämme
0100
2400 uusi raskaan
Hinaus- ja tiepalvelut 24h

paikalla

0100 2400

Hinaus- ja tiepalvelut 24h
Ylivieska
Jokilaaksojen Hinauspalvelu
044-3138518

OSTAMME JA NOUDAMME

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

sisältää:

Husqvarna Classic
turva-avohaalari

Vieskankatu 4, Ylivieska
Puh. (08) 420 777
Oulaistenkatu 20, Oulainen
Puh. 050 542 0777

Husqvarna Classic
työpusero

130€ 80€
Husqvarna Classic
kypärä

Husqvarna Light
turvasaapas

49€

98€

Pakettitarjous
Husqvarna
radiokuulosuojainkypärä nyt
jouluhintaan
(sh 189€)

145€

kaluston hinausauto!

Ylivieska
a paikalla
Haukkan
Jokilaaksojen
Hinauspalvelu
Ylivieska
044-3138518

Jokilaaksojen Hinauspalvelu
044-3138518

Varaathan paikkasi
ajoissa!
Materiaalit viimeistään
tiistaina 19.12.

TURVAVARUSTEPAKETTI JOULUHINTAAN

289€

JS-Kone Oy

Tehdastie 2, 84100 Ylivieska
(08) 420 353, 0400 890 052
myynti@jskone.fi
www.jskone.fi

Tehtävien ratkaisut
Helppo

••••••PERHONEN•K
••••••Ä•Y•RAVURI
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U•O•H•••N•O•EMIT
HORKKA•TEOS•LI•Ä
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ENSI•TAE••E•ÖLJY
T•T•••A•TELE•O•T
AJAJA•••Y•U••R•T
•O•O••KORI•SIVEÄ
NUKKA•U•Ä•KÄHINÄ
ALKAA•O•••I•M•E•
PE••VERBI•DUETTO
A•ALA•I•SÄE••RÄ•
••R••••SO••ORI•M
VAKAA•SEIVÄS•KOE
O•K••••OS••AVOIN
INISTÄ•SÄLE••O•U

Vaikea

