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YLIVIESKAN
Kaupunginkirjasto

Joulu ja vuodenvaihde
kirjastossa:
23.-26.12. suljettu.
Välipäivät avoinna
normaalisti.
1.1. suljettu.

Osallistu mökkiarvontaan 31.12.17 mennessä osoitteessa: www.vieskatalo.fi/vieska-mokin-arvonta/
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Rautaiset kiitokset kuluneesta vuodesta!
Jatketaan myös samaan malliin 2018.

5.1. loppiaisaattona
kirjasto on avoinna klo
10-15.

OSTAMME JA NOUDAMME

6.1. loppiaisena suljettu
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Romurautaa, maatalouskoneet, arvometallit ym.
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Ylivieska
Käytössämme
uusi raskaan
Jokilaaksojen
Hinauspalvelu
kaluston hinausauto!
044-3138518
Hinaus- ja tiepalvelut 24h

Rauhallista Joulua!
Tv. Ylivieskan kirjasto
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Kirjastoauto Tarinatoukka
ei liikennöi 22.12. -1.1.

KEBAB
& PIZZERIA

TERVETULOA
MEILLE,
KUN
KINKKU
KYLLÄSTYTTÄÄ

~ AVOINNA ~

MA-TO 10.30–21.00 JOULUN POIKKEUKSET:
PE 10.30-23.00 24.12. SULJETTU
SU 12.00-21.00 25.12. KLO 15-24, 26.12. 12-21

LOUNAS KLO 10.30-14.00

PIZZA- JA KEBABANNOKSET 7 €
SIS. 0,33 L LIMSAN, SALAATIN JA KAHVIN

ILMAINEN
KOTIINKULJETUS

MAX. 4 KM SÄTEELLÄ
(VÄHINTÄÄN KAKSI
PIZZAA TAI ANNOSTA)

PUH. 08-423 747

KAUPPAKATU 8 • YLIVIESKA • TERVETULOA!

www.sibelkebabpizzeria.net

Päivyri

Ylivieskassa 22. joulukuuta 2017
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Pääkirjoitus
Kaksi yötä jouluun on, kyllä.
Paniikkia pukkaa jälleen
kerran, mutta kaikesta selviää
tavalla tai toisella. Viime aikoina on ollut hauskaa lukea
kirjoituksia, joissa kysellään
mielipiteitä erilaisiin jouluisiin
asioihin. Esimerkiksi mieltymyksiä konvehtirasioihin
liittyen. Mitkä rasioissa ovat
suosikkeja ja inhokkeja, tai
että pitääkö rasian ensimmäinen kerros olla syötynä
ennen kuin siirtyy alempaan
kerrokseen. Hmm, sehän
riippuu itse kunkin mieltymyksestä, mutta ehkä vastaus
toisaalta kertoo jotain myös
ihmisen luonteesta. Kysymykseenhän ei ole oikeaa
vastausta vaan kukin tekee
tavallaan ja kukin tykkää
mistä tykkää. Vähän sama
kuin kumpi tulee leivän päälle
ensimmäisenä leikkelesiivu
vai juusto. Tai kummalle puolelle näkkileipää levität voin
tai margariinin. Makuasiat
ovat makuasioita eikä niistä

Nimipäivät

kannata ainakaan kiistellä.
Mielenkiintoinen juttu on
kuitenkin kinkun vähentyminen joulupöydässä. Sitä
syrjäyttää pääasiassa kalkkuna,
mutta myös nykypäivänä
erilaiset kasvisvaihtoehdot.
Itse olen aina ollut lihansyöjä ja mielestäni kinkku
kuuluu joulupöytään, joten
en ole hirvittävästi seurannut,
että mikä on nykyaikainen
kasvisvaihtoehto kinkulle.
Jokainen kattakoon joulupöytänsä kuten parhaaksi
näkee. Perinteet säilyvät,
mutta ne myös jalostuvat
vuosien kuluessa. Tulee uusia mieltymyksiä ja uusia
tilanteita, ja niiden mukaan
on hyvä oppia sopeutumaan.
HHH
Joulurauhan julistus jouluaattona Turusta on itselleni
sellainen hetki, joka aloittaa
ja rauhoittaa joulun ajan. Sen
voi onneksi nykypäivänä

katsoa suorana mistä päin
maailmaa vain, missä tietoliikenneyhteydet toimivat.
Muistan elävästi kolmen
vuoden takaisen jouluaatoni
Thaimaassa, jossa tietokoneen
äärellä jännitin, että riittääkö
nopeus suoran lähetyksen
katsomiseen tietokoneelta.
Ja onnekseni riittihän se.
Olihan se mahtava tunne
ja siinä pääsi suomalaiseen
joulutunnelmaan 30 asteen
helteessä. Täytyy myöntää
että katsoin sen uusintana
muutamaan otteeseen.
HHH

HHH
Loppuun haluan kiittää
kaikkia tahoja kuluneesta
vuodesta ja varsinkin heitä
jotka ovat uskoneet lehteeni alusta saakka. Kiitän
sydämeni pohjasta kaikkia
lukijoita sekä sitä runsasta positiivisen palautteen
määrää mitä olen vuoden
varrella saanut. Kiitän vielä
kerran kaikkia mainostajia,
sillä ilman teitä tätä lehteä ei
olisi voitu julkaista lukijoille.
Toivon kaikille erinomaista
joulunaikaa sekä tervettä
tulevaa vuotta!

Valkoinen joulu näyttää tulevan ja se jos jokin on mukavaa. Ja talvipäivänseisaus oli
eilen torstaina, joka on niin
sanotusti vuoden lyhin päivä.
Tästä siis aletaan elämään
elämää kesää kohti, tosin
tuntuu että talvi ei vielä ole
edes kunnolla tullut. Päivä
kerrallaan, joulu ensin.
Elina Kytökorpi

Vaihto-opiskelijana Enschedessä

Yllätyspysähdyksenä Amsterdam

U

krainasta palatessamme 13.12.
keskiviikkona
ensimmäinen lentomme
myöhästyi jatkoyhteydestä ja
siten koko matka viivästyi yli
neljä tuntia. Amsterdamissa
Schipholin lentokentällä
juoksin matkatavaroideni
kanssa ehtiäkseni viimeiseen
junaan kohti Enschedeä vain nähdäkseni kuinka
junan ovet sulkeutuivat
nenäni edestä. Matkoilla
sattuu ja tapahtuu. Ennen
vaihtoon lähtöä järjestetyissä Centrian koulutuksissa
meitä neuvottiinkin aina
varaamaan rahaa yllättäviä
tilanteita varten. Puolen
yön aikaan yli 13 tunnin
matkustusrupeaman jälkeen
ei tuntunut houkuttelevalta
ajatukselta jäädä asemalle odottelemaan viideksi
tunniksi seuraavaa junaa –
eikä se olisi turvallistakaan.

Amsterdamin lentokentällä
ja julkisissa kulkuvälineissä
tapahtuu paljon näpistyksiä.
Onnekseni lentokentältä
löytyi hotellibussi, joka
vie Ibis Budget hotelliin
asiakkaita ilmaiseksi n. 20
minuutin välein. Koska
hotelliyö oli yllättävä kulu,
jäin seuraavana päivänä
nauttimaan Amsterdamista.
Jätin matkatavarat säilöön
lentokentän lokeroon ja
suhautin junalla keskustaan.
Amsterdamin juna-aseman
läheisyydessä oli yllättävän paljon mielenkiintoisia
kohteita, mutta esimerkiksi
museoiden sisäänpääsymaksut olivat melko kalliita.
Tyydyinkin kävelemään keskustassa ja valokuvaamaan
nähtävyyksiä. Seuraavan
kerran kun tulen, toivottavasti suunnitelmallisesti,
haaveilen käyväni sekä kanaaliristeilyllä että opaste-

Perjantai 22.12 (vk 52): Raafael
Lauantai 23.12: Senni, Noel
Sunnuntai 24.12: Aatami, Eeva, Eveliina, Eevi
4. adventtisunnuntai, jouluaatto
Maanantai 25.12. (vk 53): Joulupäivä
Tiistai 26.12: Teppo, Tapani, Tahvo
Tapaninpäivä
Keskiviikko 27.12: Hannu, Hannes, Hans
Torstai 28.12: Piia
Viattomien lasten päivä
Perjantai 29.12: Rauha

Aurinko

Aurinko nousee klo 10:16 ja laskee klo 14:25.

Ateriapalvelun ruokalista

Perjantai: Lohikeitto, kinkkuleike, karpalokiisseli
Lauantai: Kinkkukiusaus, persiljaporkkanat,
jogurtti
Sunnuntai: Suikalepaisti, perunasose, sienisalaatti,
aprikoosikiisseli
Maanantai: Maksalaatikko, perunat, kastike,
puolukkasurvos, porkkanakiisseli
Tiistai: Lihakeitto, herkkukurkku, suklaapuuro
Keskiviikko: Kasvispihvit, perunat, juustokastike,
kaisersalaatti, vadelmakiisseli
Torstai: Kinkkukiusaus, keitetyt vihannekset,
porkkana-ananassalaatti, ruusunmarjakeitto
Perjantai: Hernekeitto, juusto, ohukaiset ja
mansikkahillo

Päiväkotien ruokalista

Perjantai: Makkaravuoka, perunat, porkkana-suolakurkku-kiinankaalisalaatti
Keskiviikko: Jauhelihasosepata, pikkuporkkanat,
punajuuri
Torstai: Lihakeitto, kasvispalat
Perjantai: Lasagne, porkkana-kurkku-hunajamelonisalaatti

Kuka mitä häh?
Kuninkaallisen palatsin edustalla jouluinen tunnelma
näkyi vain valaistuksessa.
tulla kierroksella ja parissa
museossa. Turisti-infon
opastus- ja museopaketit
tuntuivat äkkiseltään kalliilta (25-60 euroa), mutta
päivän haahuilun jälkeen
päätin, että olisi mukavaa
tutustua joskus kaupunkiin
myös opastetusti.
Vaihto-opiskelussa tulee
hetkiä, jolloin suunnittelusta
ja yrittämisestä huolimatta

joutuu sopeutumaan uuteen
tilanteeseen. Onnekseni
Amsterdamin viivytyksestä
muodostui ihan mukava sattuma! Yllättävät tilanteetkin
näyttävät paremmalta hyvin
nukutun yön ja kunnon
aamupalan jälkeen.

Milla-Maria Koskela

1. Mitä käytettiin joulupuurossa ennen mantelia?
2. Onko vuosi 2018 karkausvuosi?

3. Mistä maasta oli kotoisin Lucia-neito?
4. Missä luetaan joulurauhan julistus?
5. Mitä tarkoittaa liikkiö eli pöysti?

6. Milloin vietetään Hanukkaa 2017?

7. Mikä oli nimeltään Joulupukin esikuva/edeltäjä?
8. Mistä Ahvenanmaalaissyntyinen Haddon Sundblom tunnetaan?

9. Missä sijaitsee Betlehemin kaupunki?

10. Milloin joulurauha päättyy?
Vastaukset sivulla 11

Tuottoisaa Joulua ja
menestyksekästä uutta vuotta
yhteistyökumppaneillemme!

Hyvää Joulua
ja onnellista uutta vuotta
kaikille lukijoillemme!

Vestia mukana valtakunnallisessa
Kinkkutemppu-kampanjassa
Huikean suosion saavuttanut Kinkkutemppu palaa
piristämään suomalaisten
joulunviettoa ja tänä vuonna
kampanja laajenee koko
Suomeen. Tavoitteena on
kerätä ja kierrättää 100 000
kotitalouden kinkun paistinrasvat, joista valmistetaan uusiutuvaa dieseliä.
Kinkkutempun tuotto
lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Kinkkutempun
keräyspaikkoja on noin 150
ympäri Suomea ja keräysaika
on 20.12.2017 – 4.1.2018
”Ylivieskassa keräyspisteet
sijaitsevat K-Citymarketin
ekopisteen luona ja Vestian
jätekeskuksen lajittelupihalla”, kertoo palvelupäällikkö
Marjo Kivimäki.
”Suomalaiset syövät joka
joulu noin 7 miljoonaa
kinkkua, jonka paistamisen
yhteydessä kotitalouksiin
syntyy valtaisa määrä rasvajätettä. Paistinrasvoja ei
missään nimessä saa kaataa
viemäriin, vaan ne hävitetään
joko asianmukaisesti pakkaamalla esim. maitopurkkiin tai muuhun tiiviiseen
astiaan ja laittamalla pol-

Kinkkurasva ja
viemäri eivät
sovi yhteen

Joulukinkun paistinrasvat kannattaa kierrättää oikein.
tettavan jätteen astiaan tai
nyt on mahdollisuus myös
tehdä hyvää ja toimittaa
paistinrasvat hyödynnettäväksi”, toteaa Kivimäki.
”Vuoden 2016 Kinkkutemppuun osallistui peräti
40 000 suomalaista kotitaloutta, jotka lahjoittivat
keräykseen yhteensä 12 000
litraa paistinrasvaa. Siitä ja-

lostettiin uusiutuvaa dieseliä,
jolla olisi voinut ajaa neljä
kertaa maapallon ympäri.
Tänä vuonna tavoitteena
on saada Kinkkutemppuun
mukaan 100 000 suomalaista
kotitaloutta. Mikäli tavoite
täyttyy, lahjoitussumma
nousee 20 000 euroon. Lahjoituksen saa Hope ry, joka
tukee vähävaraisia perheitä

taloudellisesti ja välittämällä
perheille esimerkiksi käytettyjä vaatteita ja harrastusvälineitä. Erityisesti näin
joulun aikaan lahjat tulevat
suureen tarpeeseen.”, kertoo
Kivimäki.
Tarkempia tietoja Kinkkutempusta www.kinkkutemppu.fi.

sekoittaa kananmunaan
luonnonjogurttia tasaiseksi
tahnaksi ja tällä konstilla
ylimääräinen rasvaisuus on
poissa ja ilmavan raikkaat
kutrit tilalla.

voit tehdä myös kuorinnan
itse. Nopea ja yksinkertainen
kuorinta syntyy hieromalla
kostealle iholle keitettyjä
kahvinporoja, huuhtelun
jälkeen ihosta tulee heleä
ja sileä.

Vaikka kinkku sulaa vatsassa, paistorasva ei sula
viemärissä. Lämmin rasva on juoksevaa, mutta
jäähtyessään se muuttuu
tahmaiseksi ja kittaantuu
viemäriputkeen. Veden
laskeminen rasvan kanssa
ei auta: kylmä vesi jopa
vauhdittaa rasvan kovettumista ja nopeuttaa
viemärin tukkeutumista.
Kinkun paistaminen on
joulun herkkuhetkiä, mutta
mitä tehdä paistorasvalle?
Vaikka paistopussiin
kertynyt rasva olisi helppo
kaataa tiskialtaaseen, sitä
ei saa tehdä. Viemäri ei
ole roska-astia, toimialapäällikkö Arvo Ylönen
LVI-Tekniset Urakoitsijat

LVI-TU ry:stä sanoo.
Anna kinkkurasvan
jäähtyä ja kovettua sopivassa astiassa, vaikkapa maitopurkissa. Siirrä
jäähtynyt rasva esimerkiksi
biojäteastiaan.
Jos viemäri kuitenkin
tukkeutuu, kutsu apuun
LVI-ammattilainen. Varsinkin kerrostalojen keittiöviemärilinjoissa putken
sisäpinta on useimmiten
tukkeutunut pitkältä matkalta.
Viemärin avaus voi olla
asukkaille epämiellyttävä
toimenpide. On kaikkien
etu, että viemäri avataan ja
puhdistetaan koko pituudeltaan ammattimaisesti,
Ylönen toteaa.

Mustaa valkoisella
Joulu lähestyy ja perinteikäs joulusauna on monelle nautinto aattoiltana.
Mikä olisi oivempi aika
kokeilla kotikonstein tehtyjä hemmotteluhoitoja
kuin kiireetön, rauhallinen
joulusauna. Hoitoja varten
ei aina tarvitse lähteä kauneushoitolaan, vaan pientä
kekseliäisyyttä käyttäen voi
kotona tehdä paljon erilaisia
hius- ja kasvohoitoja.

kuivata ne pyyhekuiviksi,
sen jälkeen valittu naamio
hiuksiin ja pyyhe hiusten
suojaksi ja vartiksi löylyihin
rentoutumaan.

Jos hiuksesi kaipaavat kosteutusta ja eloa, saat oivan
naamion sekoittamalla yhden kananmunankeltuaisen
ja kaksi ruokalusikallista
manteliöljyä sekä yhden
ruokalusikallisen hunajaa.
Jos taas tuntuu, että hiuksesi
Tässä muutamia vinkkejä, ovat ohuet ja haluat niihin
joita voit joulusaunassa lisää tuuheutta, saat ravinkokeilla. Hiukset nauttivat toa hiuksille murskaamalla
hoidoista, olivatpa ne minkä yhden avokadon haarukalla
mittaiset tai laatuiset hyvän- ja sekoittamalla joukkoon
sä, toki jokaiselle hiuslaadul- ruokalusikallisen öljyä ja yhle on oma naamionsa. Ihan den kananmunankeltuaisen.
ensiksi voit pestä hiuksesi Mikäli taas kärsit rasvoitmiedolla shampoolla ja tuvista hiuksista, kannattaa

Hiusten tehohoitona suositaan luonnonjogurttia,
hunajaa, kaurahiutaleita sekä
helokki- ja oliiviöljy seosta,
joka hellii kaikenlaatuisia
hiuksia täysvaltaisesti. Myös
kotona tehtävät kasvohoidot
ovat helppoja tehdä itse,
perinteisessä hunajassa on
luonnon omaa antibioottia
ja jo yksistään levittämällä
hunajaa kasvoille, saa tehtyä
rauhoittavan ja kosteuttavan
naamion, hunajan sanotaan
myös tuovan heleyttä kasvoille. Ennen hoidon tekoa,

kistystä ja kirkkautta, voit
tehdä kurkusta ja avokadosta
seoksen, levittää sen kasvoille vartiksi vaikuttamaan.

ihanan tuoksuva, ylellinen
suklaanaamio. Tässä
naamiossa
Myös silmänympärykset sekoitetaan
virkistyvät kylmistä kur- sulatettua sukkun siivuista silmien päällä. laata hyvään
Toinen oiva kuorinta saa- Rasvoittuvalle iholle saat päivävoiteedaan sekoittamalla kanan- hyvän naamion sekoitta- seen ja annetaan
munaan sokeria ja lisäämällä malla mansikkaa, luonnon- vaikuttaa kasvoilmukaan ruokalusikallinen jogurttia ja vähän hunajaa, la vartin verran,
ruokaöljyä, kuorinta on vartin vaikutusajan jälkeen tuoksuva hoito
nopea ja tehokas. Mikäli ylimääräinen rasvaisuus on on ihoa pehmentävä ja
haluat tehdä kiinteyttävän poissa ja iholla mattainen silottava.
kasvohoidon, voit sekoittaa pinta.
teelusikallisen maitoa sekä
Jouluna sopii hiljentyä, hemtuorehiivaa keskenään tah- Niin, koska on joulun aikaa, moitella niin kehoa kuin
naksi, levittää sen kasvoille seuraavaa naamiota varten mieltä, ja nauttia suklaat
ja antaa kuivua rauhassa, tarvikkeet voivat löytyä jo hyvillä mielin. Rauhallista
huuhtelun jälkeen iho on läheltäsi, mutta voit va- Joulua! 
pehmeä ja mattapintainen. lita nautitko ne sisäisesti
Jos taas haluat ihollesi vir- vai ulkoisesti, nimittäin
à la Sara
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Kuplahalli täydessä
korkeudessaan
Viime viikonloppuna kuplahalli on saatu vihdoin talkoolaisten avustuksella harjakorkeuteensa. Seuraavana
on vuorossa lattioiden laittoa
ja kuivatusta. Raudoituksien
ja eristyksien valmistumisen
jälkeen valetaan betoni, joka
vaatii parin viikon kuivatuksen. Sen päälle asennetaan
sisäpalloiluun soveltuva
urheilualusta, joka on monipuolisempi kuin tekonurmi.
Tämä kaikki vie aikansa, ja
hallihankkeen puuhamies
Teppo Miettunen arvelee että käyttöönotto on
aikaisintaan helmikuussa.
Sisäänkäyntiin tulee tiivis
pyöröovi ja hallin päällä on
teräsvaijeriverkko, joka pitää
hallin kuosissaan ja maanpinnalla. Vaijeriverkko on
kiinnitetty tukevasti hallin
ympärille pystytettyihin
teräsputkiin.

Keskustan Pylväs:

Aikaistetulla aamujunalla sujuvasti
Ylivieskasta Helsinkiin
Ylivieskan alueen julkisen
liikenteen palvelut paranevat
ensi vuonna. VR:n ja valtion
uudet ostopalvelusopimukset vahvistettiin tänään. VR
aloittaa aamujunakokeilun aikaistetulla vuorolla
Ylivieskasta Helsinkiin
maaliskuun lopulla 2018.
Aikataulun mukaan 4:45
Ylivieskasta lähtevä juna
saapuu Helsinkiin aikataulun mukaan 9:35.
Nykyisin aamuvuoron
juna lähtee Kokkolasta.
Tämä junavuoro aikaistetaan
lähtemään Ylivieskasta.
Iltapäivän junavuoro jatketaan myös Ylivieskaan asti,
jolloin viimeinen paluuvuoro
Helsingistä on Ylivieskassa
nykyistä myöhemmin.
Aikataulumuutokset vaa-

tivat pitkäjänteistä ja periksi
antamatonta vaikuttamista,
hyvää alueellista yhteistyötä
ja suunnittelua yhdessä päättäjien ja elinkeinoelämän
edustajien kanssa. Neuvotteluja käytiin syksyn aikana
VR:n ja Kalajokilaakson
alueen edustajien kesken.
Vahvalla vaikuttamisella ja ministeri Bernerin
suosiollisella tuella asiaa
vietiin eteenpäin, Pylväs
toteaa. Tätä on toivottu jo
pitkään, nyt aamujunakokeilu toteutuu.
Junavuorojen lisäys antaa
alueen elinkeinoelämälle
joustavammat ja sujuvammat mahdollisuudet hoitaa
asioita työpäivän aikana
Helsingissä. Tämä on todella
toivottu junavuorojen lisäys,

ylivieskalainen kansanedustaja iloitsee.
Aikaistettu lähtöaika tulee lisäämään junan käyttöä.
Kokeiluaikana matkustajamääriä tarkastellaan ja sen
myötä aamuvuoro vakiinnutetaan aikatauluihin. Jatkon
kannalta junalle toivotaan
alueellisesti mahdollisimman paljon matkustajia,
Pylväs muistuttaa. Juna on
sujuva ja ympäristöystävällinen vaihtoehto etelään
suuntautuvaan liikkumiseen.
Seuraavaksi huomiota
pitää kiinnittää työmatkojen
osalta myös Ylivieskan ja
Oulun väliseen raideliikenteeseen, kansanedustaja
ja Ylivieskan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Pylväs toteaa. Työmatka-

Ylivieskassakin tullaan näkemään jatkossa enemmän VR:n uusia vihreämmäksi maalattuja Siemensin valmistamia SR3 Vectron-vetureita. Kuva Petja Touru (CC BY-SA 4.0).
liikennettä on myös väli- liian aikaisin tai liian myöasemille, kuten Oulaisiin. hään. Liikenteen sujuvuutta
Aamujunat lähtevät joko ja aikataulujen osuvuutta pi-

tää parantaa tällä sekä myös
Ylivieska-Iisalmi välillä.
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Joulumuistio
Poliisi: Jouluna 24. - 26.12. on kaikki poliisiasemien asiakaspalvelut suljettu
Oulun poliisilaitoksen alueella. Uudenvuodenpäivänä 1.1.2018 avoinna on
ainoastaan Oulun palvelupäivystys osoitteessa Saaristonkatu 8. Kun tarvitset
kiireellistä poliisin apua tai poliisin paikalle, soita hätänumeroon 112.
TerveyskeskusYlivieska: Avoinna arkisin klo 8-16, puh 08 419 5100. Välitöntä ja kiireellistä hoitoa tarvitseville päivystys Oulaskankaan sairaalan
yhteispäivystyksessä Oulaisissa puh. 08 429 7840. Hätänumero 112.
Hammaslääkäripäivystys: Kiireellinen ensiapu Ylivieskassa arkisin 8-16 puh.
08 4195 380. Arki-iltaisin klo 16-21 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo
8-21 Kokkolan pääterveysasemalla puh. 06 828 7450. Yöpäivystys klo 21-8
Oulun yliopistollisessa sairaalassa, puh. 08 315 2655.
Myrkytystietokeskus: Avoinna 24 h. Puh. 09 471 977 tai 09 4711.
Apteekki Ylivieska: Avoinna ma-pe 9-19, la 9-15, su 12-15 paitsi 23.12. klo
9-17, jouluaattona 9-13, joulu- ja tapaninpäivänä sekä uudenvuodenaattona
ja uudenvuodenpäivänä 12-15.
Kaukojunat: Harvennetusti jouluaattona ja joulupäivänä. Jouluaattona
junaliikenne hiljenee puolilta päivin ja pysähtyy n. klo 12. Joulupäivänää
liikenne käynnistyy hiljalleen noin klo 10 alkaen. Uudenvuodenaattona junat
kulkevat pääosin lauantaiaikataulujen mukaisesti ja uudenvuodenpäivänä on
sunnuntailiikenne. Aikatauluissa on runsaasti poikkeuksia.
Linja-autoliikenne: Pyhät aiheuttavat runsaasti poikkeuksia bussiliikenteen
aikatauluihin. Osa vuoroista jää pyhinä kokonaan ajamatta, etenkin jouluaattona
ja ensimmäisenä joulupäivänä. Kaikki aikataulutiedot pyhäpäivien poikkeukset mukaan lukien löytyvät aikatauluhausta Matkahuollon verkkosivuilta.
Ylivieskan kaupungin virastot ovat suljettuina 22.-29.12. Palvelut alkavat
kaupungintalon peruskorjatuissa tiloissa 2.1.2018.
Posti ja Halpa-Halli Ylivieska: Avoinna ma-la 8-21 paitsi joulupäivänä
suljettu ja tapaninpäivänä 10-18.
Prisma Ylivieska: Avoinna ma-pe klo 8-21, su 10-21 paitsi jouluaattona
8-16 ja joulupäivänä suljettu.
Sale Valtakatu ja Kaisaniemi: Avoinna joka päivä 7-22 paitsi jouluaattona 8-18,
joulu- ja tapaninpäivänä, uudenvuodenaattona ja uudenvuodenpäivänä 10-22.
ABC Joutsentie: Avoinna joka päivä 6-24 paitsi jouluaattona 6-21 ja joulupäivänä 9-24.
K-Market Mustikka: Avoinna ma-pe 7-21, la 8-18, su 12-18 paitsi jouluaattona
8-13, joulupäivänä suljettu, tapaninpäivänä 12-18 ja uudenvuodenaattona 12-18.
K-Citymarket Ylivieska: Avoinna ma-la 8-21, su 11-20 paitsi jouluaattona
8-14, joulupäivänä suljettu, tapaninpäivänä 11-20, uudenvuodenaattona 9-18
ja uudenvuodenpäivänä 11-20.
Lidl Ylivieska: Avoinna ma-pe 8-21, la 8-20, su 11-19 paitsi jouluaattona
9-15, joulupäivänä suljettu, tapaninpäivänä 11-19, uudenvuodenaattona
10-18 ja uudenvuodenpäivänä 12-19.
R-Kioski Ylivieska: Avoinna ma-la 8-21, su 9-21 paitsi jouluaattona 9-15
ja joulupäivänä 12-21.
Alko Ylivieska: Avoinna ma-pe 9-20, la 9-18 paitsi jouluaattona, joulupäivänä, tapaninpäivänä, uudenvuodenaattona ja uudenvuodenpäivänä suljettu.

Päivän sana
Perjantaina, 22.12.2017
Ps. 85:14

Herran edellä kulkee oikeus, se valmistaa
Herralle tien.

Kirkkotalakoot
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.
Juhani Palmun palaneen
kirkon materiaalista tekemiä tauluja ja könninkello
myynnissä tarjousten perusteella Kirkkotalakoiden hyväksi. Lisätietoa
ja tarjoukset: www.ylivieskanseurakunta.fi.

Ruokamestari, kokki Jouni Pahkala

Mausteinen bataatti-linssikeitto ja Puolukka-parfait

M

austeinen bataatti-linssikeitto sopii hyvin
kylmeneviin talvi-ilmoihin antaen sisäistä
lämpöä mausteena käytetyistä currystä ja
inkivääristä.

Ainekset (4-6 annosta)

ruokaöljyä
isohko sipuli
valkosipulin kynsi, hienonnettu
pala tuoretta inkivääriä hienonnettuna
punaista (voimakas) currytahnaa
kookosmaitoa
bataattikuutioita
vettä
kanaliemikuutioita
punaisia linssejä
sitruunamehua

Valmistus

Kuumenna öljy kattilassa. Hienonna sipuli ja lisää
kattilaan. Kuullota pari minuuttia. Lisää sekaan valkosipuli ja inkivääriraaste. Kuullota vielä pari minuuttia.
Lisää kattilaan currytahna ja kookosmaito. Anna
kiehua miedolla lämmöllä muutama minuutti.
Kuori ja kuutio bataatti. Lisää kattilaan bataattikuutiot,
vesi ja kanaliemikuutiot. Keitä noin 10 minuuttia.
Lisää punaiset linssi ja jatka keittämistä kannen alla
miedolla lämmöllä vielä noin 10 minuuttia.
Mausta sitruunamehulla ja soseuta sauvasekoittimella.
Annostele lautaselle ja lisää lusikallinen maustamatonta
turkkilaista jugurttia. Koristele persiljalla.

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu:
Safiira Helena Koskela, Sarlotta Marika Koskela, Matilda
Hilda Emilia Petäjäsoja, Aleksandra Johanna Tuulia Salla, Alvar Ensio Yrjölä, Leevi Matias Vinkka, Oona Lahja
Kerttu Palola
Avioliittoon kuulutetaan:
Tomi Juhani Alahäivälä ja Netta Maria Inkeri Pahkamaa

Ruokamestarintestatut herkut

3 rkl
1 kpl
1 kpl
4 cm
1 rkl
2 dl
800 g
8 dl
2 kpl
140 g
3 rkl

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

Jälkiruokana valmistuu pakasteessa olevista puolukoista
valmistettu Puolukka-parfait.

Ainekset (n. 10 annosta)

4 dl
3/4 dl
2,5 dl
3
1,5 dl

pakastepuolukoita
sokeria
vispikermaa
kananmunan keltuaista
tomusokeria

Valmistus

Laita marjat ja sokeri kattilaan ja anna niiden kiehua
n. 5 minuuttia, samalla sekoittaen. Anna jäähtyä.
Vatkaa kerma vaahdoksi. Vatkaa keltuaiset ja tomusokeri vaahdoksi. Yhdistä kermavaahtoon.
Sekoita joukkoon marjaseos ja kaada sopivaan pakastuksen kestävään vuokaan ja anna olla pakasteessa
noin 4 tuntia. Ota huoneenlämpöön ja naputtele pois
vuoasta. Koristele puolukoilla.
Maistuu vaikka kahvin kanssa tai sellaisenaan.

Kuolleet:
Eeva Esteri Kokko 86 v., Maire Inkeri Nisula 76 v., Erkki
Samuli Haapakoski 71 v., Sirkka Liisa Harju 70 v., Asko
Olavi Niemelä 63 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
La 23.12. klo 13.30 Hartaus Sipilässä, Seppo Jokelainen.
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 Raudaskylän
kappelissa, Eeva-Kaisa Laakko ja Ella Jutila; klo 17
Jouluaaton hartaus Heikkilän kappelissa, Anne Sumela
ja Jorma Heikkilä; klo 23 Jouluaaton hartaus kirkon raunioilla, Tuomo Kälviä, Eeva Korhonen; klo 23 Jouluaaton
hartaus kirkon raunioilla, Tuomo Kälviä, Eeva Korhonen,
Himangan perhe.
Ma 25.12. klo 8 Jouluaamun sanajumalanpalvelus
Suvannon kappelissa, Timo Määttä, Anne Sumela, Teija
Siirtola.
Ti 26.12. klo 15 Kauneimmat joululaulut -messu Suvannon kappelissa, Tuomo Kälviä, Janne Isomaa, Eeva
Korhonen, Markku Kärkinen-laulu; klo 16 Tapaninpäivän
seurat Rauhanyhdistyksellä, Miika Koskela.
Su 31.12. klo 10 Uudenvuodenaaton messu Suvannon
kappelissa, Janne Isomaa, Eeva-Kaisa Laakko, Teija Siirtola; klo 16 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Pekka Typpö.
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.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma-ke klo 9-15, to klo
11-17, pe suljettu, p. 044-7118 610, os. Terveystie 11.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto avoinna to 28.12.
klo 15 asti.
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.
DIAKONIA		
Diakoniatyön asiakasvastaanotto avoinna ti-pe klo
8.30-10. Päivystysaikana vastaa numero 044-7118670.
Asiakasvastaanotto on avoinna normaalisti ke 20.12.
asti ja suljettuna to ja pe 21.-22.12. Huomioithan jouluviikon muutokset!
Kirkkokyyti Suvannolle 25.12. jouluaamun sanajumalanpalvelukseen seurakuntakoti Mariasta, lähtö klo 7.40,
paluu klo 9.15. Kyydin omavastuu 2e.
Kiitos diakoniatyön vapaaehtoisille, monille yksityisille
henkilöille ja yrityksille toiminnasta ja taloudellisesta
tuesta työmme hyväksi!
LAPSET
Pyhäkoulu sunnuntaisin jumalanpalveluksen saarnan
aikana Suvannon kappelissa
Päivähoidon joulukirkko keskiviikkona 20.12. klo 9 ja
10 Suvannon kappelissa.
NUORET
To 21.12. klo 18.30-22 Lautapeli-ilta Vitiksessä (K-16).
To 28.12. 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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Toivotamme
Hyvää Joulua sekä
Onnellista Uutta Vuotta!
Rauhallista Joulua ja
Turvallista Uutta Vuotta
sukulaisille, ystäville ja tutuille.

Joulun iloa ja
Hyvää Uutta Vuotta
kaikille syöpä- ja kirkkotalakoiden
lipaskerääjille

Tuomo Vähäkangas

Ville Mäkelä

Hyvää Joulua ja
Onnellista Alkavaa Vuotta 2018.

Toivotamme Hyvää Joulua ja
onnellista Uutta Vuotta!

Rauhallista Joulua ja
Onnea Ensi Vuodelle 2018
Maritta, Talvikki ja
Rosa-koira

HIERONTAPALVELU JUHA K. PUDAS
KOULUTETTU HIEROJA/URHEILUHIEROJA
• Kauppakatu 8, Ylivieska
• Siltatie 6, Alavieska

MUISTA LÄHEISTÄ
LAHJAKORTILLA!

Ajanvaraukset 0440 684 418, Myös kotikäynnit!

Kiitos asiakkaillemme
kuluneesta vuodesta
sekä hyvää Joulua
ja onnellista uutta
vuotta 2018!
Juurikoskenkatu 4
YLIVIESKA

Apua arkeen
kotiin kannettuna

J. Ström Oy

Kytöhaantie 48, 85200 Alavieska
Puh. 040 759 0773

Hyvää Joulua ja onnellista uutta vuotta
asiakkaat, ystävät
ja yhteistyökumppanit

toivoo HH-Rengin väki

WWW.KOTOTUOTE.FI • 0440 410 027

Rauhallista Joulua
ja
Hyvää metsävuotta 2018
HUOM!
Metsänhoitoyhdistyksen
metsäveroilmoituspalvelu
käynnistyy tammikuussa.
Tervetuloa asioimaan!

Parempaa LVI-palvelua

Hyvää Joulua
Sekä Onnellista
Uutta Vuotta
SJ Kaivuu Ay
Puh. 040 504 8580
Kukonkyläntie 270
85310 Sievi As.

Ylivieskan kaupungin virastot ovat
suljettuina 22. - 29.12.2017
Tiistaina 2.1.2018 alkaen palvelemme
kaupungintalon peruskorjatuissa tiloissa,
osoitteessa Kyöstintie 4.
Joulutervehdyksiin varatut määrärahat
olemme lahjoittaneet Hyvä Joulumieli
-keräykseen.
Toivotamme
kaupunkilaisille ja
yhteistyökumppaneille
Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta.
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Toivotamme
Hyvää Joulua sekä
Onnellista Uutta Vuotta!
Hyvät asiakkaat ja yhteistyökumppanit,
Lämpimät kiitokset Teille
kuluneesta vuodesta.
Hyvää joulua ja onnellista vuotta 2018!
Kulttuurikeskus
Akustiikan
henkilökunta

KIITOS ASIAKKAILLEMME
KULUNEESTA VUODESTA
HYVÄÄ JOULUA SEKÄ ONNEA JA
MENESTYSTÄ TULEVALLE VUODELLE!

HYVÄÄ JOULUA
KAIKILLE VEDENKÄYTTÄJILLE

Tasangon�e 21 p. (08) 410 9400 www.yvo.ﬁ

Vähäkankaantie 64 • 84100 Ylivieska
Puh. 08-4108 200 • www.etlistat.fi

Haluamme kiittää kaikkia
yhteistyökumppaneitamme
ja Tuokiotuvan kävijöitä
kuluneesta vuodesta!
Rauhallista Joulua ja
onnea vuodelle 2018!

jamsahko.com
Pihlajatie 12, 84100 Ylivieska - Puh. 0400 860 679

Rauhallista Joulua
sekä
Reipasta Uutta Vuotta 2018!

FYSIOTERAPIA

OSTEOPATIAKLINIKKA

Hyvää joulua asiakkaillemme
sekä onnellista uutta vuotta 2018
Esa Laakkonen

Fysikaalinen hoitolaitos
www.ylikunto.com

Yhteisestä Ovesta ry

Fysioterapeutti-Osteopaatti

Keskustie 1, Alavieska, (08) 430 444
Torikatu 3, Ylivieska, (08) 424 681

Toivotamme asiakkaillemme
ja yhteistyökumppaneillemme

Virva Ahola

Fysioterapeutti-Lymfaterapeutti

Juurikoskenkatu 6, 84100 Ylivieska, p. 050 4666 630

vitalforce.fi

Markku Myntti Ky

HYVÄÄ JOULUA JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

kiittää asiakkaita ja
yhteistyökumppaneita
kuluneesta vuodesta

LVI ja Rakennus J. Kunelius Ky

Hyvää Joulua ja
Uutta Vuotta 2018!

Kokkolantie 11, Ylivieska • Puh. 044 506 4716
juha@kunelius.fi • www.kunelius.fi

JK-Remontin väki
kiittää asiakkaitaan ja
yhteistyökumppaneita sekä
toivottaa hyvää joulua ja
uutta vuotta 2018.

YLIVIESKAN SEUTUKUNTAYHDISTYS
Projektipalvelut - Aluekehitys - Edunvalvonta

ALAVIESKA • KALAJOKI •MERIJÄRVI • OULAINEN • SIEVI • YLIVIESKA

Toivotamme hyvää Joulua
sekä onnellista alkavaa vuotta 2018!

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

Katso lisätietoja: www.ysk.fi

ä
ä
v
y
H Joulua!
Toivotamme Hyvää Joulua
sekä Onnellista Uutta Vuotta!

autonlasit.fi

YLIVIESKAN AUTONLASIT OY
RUUTIHAANTIE 2 B
84100 YLIVIESKA

Raimo 0400 174 486
Jani 0400 840 299
Tuukka 044 5777 085

Hyvää joulua ja
liikunnallista
vuotta 2018
www.suomenlatu.org/ylivieskanlatu
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Toivotamme
Hyvää Joulua sekä
Onnellista Uutta Vuotta!
Joululahjoihin varatut varat
olemme lahjoittaneet Pelastakaa
lapset ry:n Ylivieskan osastolle.

Toivotamme iloista ja rauhallista Joulua
sekä tulevaa vuotta 2018 kaikille!

TJ Monipalvelu

HIERONTAPALVELU
A-P Niemikorpi

Asemakatu 4, 2. krs, p. 0400 919 724

Hyvää ja rauhallista
joulua asiakkaillemme ja
hyvää uutta vuotta

INVATAKSI
Heikki Korte
auto 0400 280 558

040 913 8480
www.jamptijussi.com

Kiitos kuluneesta vuodesta
UNTO
HUHTAKANGAS OY
0400 363 373
Hyvää Joulua asiakkailleni
ja yhteistyökumppaneille
sekä Onnellista
Uutta vuotta 2018

Tmi Joonas Rautakoski

Outi Viirelä
Savisilta 1, Ylivieska
Puh. 425 522

Asiakkaillemme hyvästä
yhteistyöstä kiittäen

Hyvää Joulua

Puh. 044 531 7929 • www.jrautakoski.fi

Korjaamontie 16, Ylivieska • Puh. (08) 4106 800
www.puhtautta.fi • www.finntensid.fi

Kiitämme yhteistyökumppaneitamme
kuluneesta vuodesta ja toivotamme
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Rauhallista joulua
sekä hyvää uutta
vuotta 2018

Yhteistyökumppanisi korkealaatuisessa ohutlevymekaniikassa.

Kettukallionkatu 4, 84100 Ylivieska
www.premec.fi, p. 0500 684 467

RUOSTEENESTO
SAULI NAHKALA
Rajaniementie 45, 84460 Ylivieska
044 021 5588 | ruosteenestonahkala.fi

Pohjanmaan
Autohuolto Oy
Nokitie 4, Ylivieska, p. 040 183 1024

MLL Ylivieskan paikallisyhdistys
toivottaa
hyvää Joulua yhteistyökumppaneille
ja kaikille Ylivieskalaisille.
Kiitos kuluneesta vuodesta ja
onnea tulevaan vuoteen 2018!

Hyvää Joulua ja
onnellista
alkavaa vuotta 2018!
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100 Unelmaa Ylivieska
Osallistu ja va
ik

uta!

Kuva-Jussin kanssa Kalajoella
Joulukuun alussa Ylivieskan Urheiluautoilijat toteuttivat
Ylivieskassa asuvalle perustajajäsenelleen unelmapäivän.
Juhani Niemikorvella, "Kuva-Jussilla" kuten hänet
yleisemmin tunnetaan, oli merkkipäiväkin tulossa, joten
unelmareissu osui juuri oikeaan kohtaan. Tällä kertaa
urheiluautoilijat lähtivät vaihteeksi taksilla reissuun
ja Aliisa kuljetti seurueen Kalajoelle tuttuja paikkoja
katselemaan.

Miehet kertoilivat päivän kulusta: -Ajelimme Lokkilinnaan,
jossa ruokailimme ja ihailimme talvista merinäköalaa.
Sen jälkeen kiertelimme mm. loma-asuntomessualueella
ja hiekkasärkkien mökkialueella. Sieltä suuntasimme
Rahjan satamaan katselemaan Jussille aikanaan tutuksi
tulleita seutuja. Juttua riitti ja aika meni rattoisasti eikä
huomattukaan kun kello oli jo melkein neljä, kun olimme
takaisin Suvantokartanolla. Mukavan päivän saimme
yhdessä viettää.

Löytyn kyläyhdistys jouluretkellä
Löytyn Kyläyhdistys järjesti tiistaina 12.12. Kyläkerholaisilleen 100 Unelmaa Ylivieska -hengessä mukavan
jouluretken Tuokiotuvalle. Varmasti kaikkien tuntoja
yhteisesti kuvaavat tuokiotupalaisten mietteet yhdessä
vietetyn iltapäivän jälkeen: -Olipas meillä lystiä yhdessä!
Ihan kuin oltais vanahoja tuttuja oltu kaikki tyynni ja
ennenkin joulupuurot yhessä syöty.:) Joululaulujakin
lauleltiin ja lopuksi juotiin päiväkahvit - sitten se Unto jo
tulikin hakemaan vieraat kyytiin. Uusia unelmia ja yhteisiä
seikkaluja ootellessa - toivotamme kaikille hyvää joulua
ja onnellista vuotta uutta! toivottavat tuokiotupalaiset.

Päivärinnan lapsikuoron joulukonsertti
Sunnuntaina 10.12. koettiin salin täydeltä Joulun Iloa,
kun Päivärinnan Lapsikuoro tunnelmoi 100 osallistujansa iloisuudella ja aitoudella joulukonsertissaan. Kuoro
osallistui 100 Unelmaa Ylivieska -kampanjaan ja oli
kutsunut 15 ikäihmistä konserttiin ja kahvitilaisuuteen
- KIITOS ihanasta unelmien iltapäivästä. Osallistujien
puolesta kuoroa kiitti itsekin "pitkänlinjan kuorolainen"
Kaarina Saksola ja onnitteli laulajia hyvästä harrastuksesta.
"Laulakaa, laulakaa ja iloitkaa. Se kantaa läpi elämän."

Unelmat toteutuvat
Me ylivieskalaiset halusimme kiittää
nyky-Suomeamme rakentamassa ollutta
sukupolvea sekä kunnioittaa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa. Toteutimme
sen pienin, konkreettisin teoin - kuuntelemalla sadan ylivieskalaisen ikäihmisen
unelmaa ja toimimalla heidän toiveidensa
mukaisesti. Tänään 6.12.2017 tuo tavoite
on saavutettu - ja enemmänkin:
- 100 Unelma-ehdotusta on vastaanotettu

ja niistä n. 90 unelmaa on jo toteutettu.
- Vuoden loppuun mennessä saadaan
kaikki mukana olevat unelmat toteutettua.
- Osallistuneita ikäihmisiä tapahtumissa
on ollut jo mukana peräti lähes 200.
- Myös unelmia toteuttamassa on ollut
tähän mennessä huikea määrä väkeä yhteensä noin 400 vapaaehtoista avustajaa, sponsoria, tukijaa, perheenjäseniä,
ystäviä, - valtava määrä 3,5 kuukaudessa!

Tämä on todella ollut Ylivieskan YHTEINEN hyväntahdon Suomi100 -tempaus
- ilman teitä kaikkia tämä ei olisi ollut
mahdollista - KIITOS!"
Kiitoskahvit keitetään 2018 puolella,
kun kaikki unelmat on toteutettu ja
"loppuraportti" on valmis.
100 Unelmaa Ylivieska -tiimi

Apteekkarin kynästä

ONKO JOULU
TERVEYSRISKI?

Muutaman päivän päästä on joulu. Menneinä vuosina jouluaaton uutislähetyksessä mainittiin Suomen
hiljentyvän joulunviettoon – ja se olikin hyvä syy
myös uutislähetysten jäädä joulutauolle! Nykyään
ei juuri puhuta joulunviettoon hiljentymisestä, vaan
nyt arvioidaan ovatko kaupat ja muut palvelut auki
tarpeeksi myöhään myös juhlapyhinä.
Joululla on kuitenkin erikoisasema juhlapyhiemme
joukossa. Jouluun liittyy perinteitä, jotka ovat tärkeitä
jopa heille jotka yleensä perinteistä viis veisaavat.
Jouluruokia, joulukoristeita, joululauluja ja mitä
jouluista nyt onkaan olemassa – jokaisella meistä on
omat tärkeät perinteet mielessä kun joulu lähestyy.
Jouluun voi ottaa myös toisenlaisen näkökulman,
ainakin jos työskentelee terveyden parissa: Onko
joulu terveysriski?
Moni jouluperinne on jollakin lailla ”epäterveellinen”.
Joulu on juhla-aikaa, eikä juhlia ole ollut tapana viettää hillitysti eikä pidättyvästi. Terveysriskeistä moni
liittyy joulun ruokiin ja juomiin. Joulun ruoat ovat
ikiaikaisia juhlaruokia, ja siksi rasvaisen täyttäviä ja
suolaisia. Kevyttä ja runsaskuituista ruokaa on vaikea
joulupöydästä löytää. Joulupöydässä ollaan pitkään
ja syödään paljon. Ylensyönti ei vahvista oloa vaan
heikentää. Suolainen ruoka ja liikunnan vähäisyys
altistavat turvotuksille.
Tulis joulu, että sais yölläkin syödä, sanoo sananlasku.
Tässäkin piilee terveysriski: ruokien seisottamien
lämpimässä lisää ruokamyrkytysriskiä, varsinkin jos
tähteitä on tarkoitus rääppiä koko joulunpyhien ajan.
Joulu on yksi Alkon myyntisesonkeja. Alkoholin
käyttö joulunvietossa voi aiheuttaa huomattavia
riskejä hyvinvoinnille ja terveydelle.
Tuoksuille herkistyneet kärsivät monista jouluperinteistä, kuten hyasintin tuoksusta. Joulutähti saattaa
ärsyttää ihoa, ja jouluruusu on myrkyllinen kasvi.
Kynttilöiden ja tuikkujen polttaminen vapauttaa
huoneilmaan pienhiukkasia, jotka saattava ärsyttää
hengitysteitä. Palava tuli on aiheuttaa luonnollisesti
aina tulipalon riskin, ja tämä on muistettava myös
ulkokynttilöitä ja –roihuja käytettäessä.
Merkittävin joulun terveysongelma lienee kuitenkin psyykkinen: joulustressi ja ahdistus. Joulun
lähestyminen ja jouluvalmistelut aiheuttavat usealle
stressiä, joka voi alkaa hallita elämää. Monella on
suuret odotukset hyvästä joulumielestä. Mielessä
ehkä siintelevät lapsuuden satujen idylliset joulut
hymyilevine tonttuineen ja anteliaine joulupukkeineen. Eihän 2000-luvun joulu tällainen voi olla, eikä
sen kuulukaan olla. Jokaisen pitäisi pystyä luomaan
oma joulunsa eikä yrittää elää tavoittamattomien
odotusten mukaan. Odotukset, joita ei ole mahdollisuutta täyttää, tuovat vain pahaa mieltä.
Ei joulu ole terveysriski, mutta joulunviettotavat
saattavat olla. Tärkeintä on pitää joulustressi loitolla,
ja viettää joulua siten kuin hyvältä tuntuu. Kannattaa
keskustella joulunvietosta perheenjäsenten ja läheisten kanssa, jotta jokaisella olisi mahdollisuus hyvään
joulumieleen. Tehkää niin kuin haluatte älkääkä niin,
kuin on aina tehty.
Hyvää Joulua apteekista jokaiselle ylivieskalaiselle!
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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Kulttuuri
Dimi Salo
– Lauluja uskaltamisesta
Ylivieskalaislähtöinen Dimi
Salo julkaisi syksyllä esikoislevynsä. Oulussa asuva
kreikkalaiset juuret omaava
laulajatar opiskelee musiikkipedagogiksi Oulun
ammattikorkeakoulussa.
Kaikki albumin sanoitukset
ja sävellykset ovat hänen
omaa käsialaansa.
Albumin aihemaailma
pyörii ihmissuhteiden ympärillä, luottamisessa, toiveissa ja hyvässäkin ikävässä.
Levyllä Dimi laulaa myös
kreikaksi ja suomennokset
ovat löydettävissä kansitaitteen vihosta. Sävellyksissä
voi kuulla kaikuja Pohjois-Pohjanmaalta, Lapista
ja Kreikasta. Albumi sisältää
myös hänen kolme ensimmäistä jousisovitustaan,
muut sovitukset on tehty
yhdessä bändin poikien
kanssa. Viralliseksi julkistamispäiväksi Dimi valitsi
syyspäiväntasauksen, koska
syksy on hänelle taitelijana
tärkeä ja inspiroiva vuodenaika.
Dimi asui Ylivieskassa
15-vuotiaaksi saakka ja
yläasteen jälkeen hän muutti
opiskelemaan Ouluun. Myös
Torniossa hän on ehtinyt
asua opiskellessaan Pop &
Jazz Konservatoriossa muu-

sikoksi sekä Ammattiopisto
Lappiassa lauluntekijäksi.
Aktiivinen keikka- ja studiomuusikko hän on ollut
vuodesta 2010 lähtien. Hän
on esittänyt omaa musiikkian bändillä, triona ja
duona, mutta viime vuosina
painottanut esiintymiset
soolokeikkoihin. Joillekin
hän voi olla tuttu Jukka
Takalon, Kauko Röyhkän ja
Radiopuhelimet –yhteyeen
levyiltä ja livekokoonpa-

noista. Tätä ennen hän on
julkaissut kaksi oman musiikkinsa EP:tä sekä useita
digisinglejä.
”Tämä ensimmäinen
levy on minulle henkilökohtaisesti selkeä alku ja
loppu, sillä vastaanotto tulee
määrittämään tulevaisuuteni
suunnan. Riski ja paine
ovat minulle sekä henkinen
että taloudellinen”, Dimi
kertoo. ”Uskaltaminen on
haastavaa ja ilman usko-

Tankotanssin
taikaa
ylivieskalaisvoimin
mista ja uskoutumista ei
voi uskaltaa ja olla rohkea.
Valitsin kuitenkin uskaltaa,
laulaa meille ja tehdä meille
lauluja.”
Levyn musiikki on
jokseenkin melankolista,
mutta kappaleista huokuu
kuitenkin toivo. Kappaleet
ovat lähtökohtaisesti samankaltaisia, mutta niistä
huomaa sovituksien eron.
Kreikaksi lauletut osuudet
tuovat mukavan piristyksen
ja sopivat kokonaisuuteen
loistavasti. Levyn punainen
lanka on ehkä hieman liian
monisyinen, mutta se ei ole
häiritsevää, sillä yksittäisinä
kappaleet ovat miellyttäviä
ja levyn nimikin kertoo
uskaltamisesta. Erittäin
lahjakas laulaja-lauluntekijä,
toivottavasti hän löytää
kuulijakuntansa Suomen
musiikkipiireissä. Huomionarvoista on se, että levy on
tehty omalta pohjalta eikä
siitä paista läpi kaupallisuus,
tämä on nykypäivänä hyvä
saavutus. Seuraavan kerran
Dimi on kuultavissa soolokeikalla Uuden Vuoden
–bileissä Oulun Vanhalla
Paloasemalla.
Elina Kytökorpi

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!

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

Ylivieskan Latu

”Kirja ajatuksena oli se,
että teen kirjan, jossa on
malleina ihan tavallisia lajin
harrastajia, koska lajia voi
harrastaa ihan kaikenlaiset
ihmiset. Jos haluaa aloittaa
tankotanssi harrastuksen, ei
tarvitse olla tietyn kokoinen, ikäinen tai näköinen
vaan lajia voi harrastaa ihan
kaikki! Koska sellaisiahan
me ollaan, ihan tavallisia
ihmisiä kaikki! - Lea Nilsén”
Tankotanssin harrastajille
ja lajista kiinnostuneille
on tehty kattava kirja havainnoillistavin kuvin Lea
Nilsénin kokoamana. Idean
kirjan tekemiseen hän sai
siitä, koska vastaavaa ei ole
aiemmin julkaistu Suomessa.
Nilsén on vastannut kaikesta
kirjan tekemiseen liittyvästä toiminnasta ja kirja on
julkaistu juuri tällä viikolla. Malleina kirjassa ovat
toimineet kaksikymmentä
ylivieskalaista tankotanssijaa sekä heidän lapsiaan.
”Miehiä ei saatu napakasta
aikataulusta johtuen mukaan, mutta myös miehet
harrastavat tankotanssia”,
Lea kertoo. Kirja on tarkoitettu tankotanssijoille
jotka haluavat oppia uusia lajiin liittyviä pitoja.
Tankotanssi muodostuu

pidoista, pyörähdyksistä
ja niiden yhdistelemisestä
koreografiaksi tangolla ja
tämä kirja on käytännön
ohjekirja näiden pitojen
tekemiseen. ”Esimerkiksi,
kun tankoilun aloittaa, on
vaikea muistaa miten eri
pidot tunnilla tehtiinkään ja
kirja toimii muistin tukena
ja auttaa esimerkiksi kotona harjoittelussa.” Kaikki
tankotanssijat eivät käy
tankotanssitunneilla, joten
kirja on avuksi myös heidän kotitreenaamiseensa.
Kirjassa on yli 200 sivua ja
300 valokuvaa, jotka on ottanu ylivieskalainen Jaakko
Niemelä ja kampaukset on
tehnyt Sirpa Polvi Hiustalo
Jes:stä. Kuvien meikit on
tehnyt Siluetin väki, taiton ja ilmeen suunnittelun
Malla Mela ja tankotanssin
asiantuntija-apuna toimivat
tankotanssiohjaajat Krista
Maarala, Minna Sailokoski
ja Laura Lehtola ylivieskalaiselta M&M Poledancelta.
Lea haluaa myös antaa
kunniamaininnan loistaville
tankotanssimalleille.
Kirjan tiedustelut osoitteesta
www.tankotanssikirja.fi sekä
Hiustalo Jes.
Elina Kytökorpi

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.
Ostetaan
Sekalaista
Sisältää mehun. Tervetuloa nauttimaan talviuinnista.
Ylivieskan Latu, Niemelänkylän Kyläyhdistys ja YliTraktori Zetor,Ursus 2- Kirkassilmäinen mummo
vieskan nuorisotoimi.
tai 4-vetoinen ei tarvi olla kiittää Sata unelmaa toHuom! Joulun ajan avantouinti pidetään Tapanina 26.12.
rekisterissä 040 812 1371. teuttanut työryhmää.

Ylivieskan Martat ry
Hyvää Joulua kaikille Martoille !
Jatkamme ensi vuonna tuttuun tapaan kk:n ensimmäinen maanantai Mielikkitalolla tai erikseen ilmoitetussa
paikassa.
Ma 8.1.2018 klo 19.00 vierailemme Silmä-asemalla
(Prismassa). Saamme tietoa mm.kuivasilmäisyydestä ja
silmien leikkauksista ym.
Tervetuloa uuteen martta-vuoteen sekä vanhat että
uudet jäsenet!

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
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11

Vapaa-aika
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8. Hän piirsi vuonna 1931
Coca-Colalle joulumainoksen, jossa oli puna-asuinen
joulupukki.
9. Palestiinan Länsirannalla,
n. 8 km Jerusalemista etelään.
10. Nuutinpäivänä, eli tammikuun 13. päivä. Joulurauha
kestää 20 päivää.
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Ristikoiden vastaukset takasivulla

Yhteystiedot
Postiosoite:

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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1. Papua tai hernettä.
2. Ei ole. Seuraava karkausvuosi
on 2020.
3. Syrakusasta, Sisiliasta.
4. Turussa.
5. Kinkkua.
6. 12.12.-20.12.
7. Pyhä Nikolaus, Myran piispa
300-luvulla.
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Kuka mitä häh -vastaukset
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Tekniset tiedot
Jakelu:
Painos:
Painopaikka

Posti
10100 kpl
I-Print Oy, Seinäjoki

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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KINOKULMASSA:

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta
kaikille asiakkaillemme ja
yhteistyökumppaneillemme!

PREMEC

METALLIALAN REKRYKOULUTUS

T. Apteekkari Petteri Henriksson ja henkilökunta

Oletko ajatellut vaihtaa alaa, onko sinulla jäänyt koulutus
kesken tai olet aina haaveillut metallialasta?
Go On Ylivieska, Premec Oy, Scanfil EMS, Pohjois-Pohjanmaan

TE-toimisto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus järjestävät yhteistyössä
Monipuolisen Metallialan RekryKoulutuksen (nro 675749).

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

ANTOISAA
JOULUA!
Kinokulma Oy

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

Toivotamme Asiakkaillemme
Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

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

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!

Hyvää Joulua
ja Onnellista
Uutta Vuotta

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

SiSo Oy
Torikatu 8, Ylivieska
Joulun ajan aukioloajat:
23.12. 12-22
26.12. 15-22
24.12. suljettu
31.12. 12-04
25.12. 18-04
1.1.
15-22

GO ON YLIVIESKA

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

Kiitän asiakkaitani
kuluneesta vuodesta!

Joulurauhaa kaikille

Kiitämme kuluneesta vuodesta
asiakkaitamme sekä yhteistyöhenkilöitämme
Toivotamme rauhallista Joulua ja onnellista uutta vuotta!

Hierontapalvelu
Simo Kähtävä
Keskustie 4, Alavieska
Puh. 044 546 1448

Katajaojankatu 4 • 84100 Ylivieska • www.peppilotta.fi

Ristikoiden ratkaisut
ETSIMME OHJAAJIA
vakituiseen työsuhteeseen
Sähäkkä - Oulaisten yksikkö
OHJAAJAN TEHTÄVÄ

KryptoNiitti
0
klo 22:0
0
0
:
- 04

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

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

TI 26.12. TAPANINPÄIVÄN ”TISKO” 04:ään
KE 27.12. VUODEN VIIMEINEN VISA
& PIKKULAUANTAIN BILEDISCO

www.vieskanviikko.fi
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Vaikea

