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ILOA LIIKUNNASTA!

Liikuntaryhmät ja liikuntatapahtumat keväällä 2018
MAANANTAI

PERJANTAI

Porukkakävelylenkki
(lähtö Tuokiotuvalta)
13.15–13.45 Omaishoitajien vesijumppa (i)
14.15–15.45 Kiipeilyiltapäivät

06.30–08.30 Aamu-uinti
18.00–21.00 Hohtokeilaus (varaa rata!)

Klo 10.00

TIISTAI
08.30–12.00
10.00–11.00
10.00–11.30
13.30–14.30

Vesijumpat (i)
Tuolijumppa (Tuokiotuvalla)
Pyörätuolitanssi (i)
Kuntosali-circuit senioreille (i)
(Sporttikulma)

KESKIVIIKKO
06.30–08.30 Aamu-uinti
08.30–11.15 Vesijumpat (i)
12.00–14.00 Liikuntaneuvonta

TORSTAI
08.30–09.00 Prisman aamujumppa
(Ravintolamaailmassa)
12.30–14.00 Erityiskeilailu (i)
14.30–17.00 Vesijumpat (i)
17.15–18.00 Kehonhuolto (i)

Näköislehti
luettavissa
vieskanviikko.fi

YLIVIESKAN KULTTUURIKESKUS

AKUSTIIKKA

Kynttiläuinnit
Aamuisin 6.30–8.30 pe 19.1. ja 9.2.
Iltaisin 19.30–21.30 pe 26.1. ja 23.2.
Perheperjantait
jokaisen kuukauden 1. Perjantai klo 15-18 uinti ja
keilaus hintaan 10e/tunti/perhe (1aik.+1-3 lasta
tai 2 aik.+1-2 lasta.) Varaa keilarata etukäteen

LAUANTAI
16.00–18.00 Hohtokeilaus (varaa rata)

SUNNUNTAI
13.00–17.00 Perhekeilaus (varaa rata)
i= Ilmoittaudu etukäteen p. 044 4294 472.
Keilahallin ratavaraukset p. 044 4294 473.
Ryhmät Liikuntakeskuksessa (Närhitie 2), ellei
suluissa toisin ilmoitettu. LISÄTIETOJA RYHMISTÄ
www.ylivieska.fi/ohjattuliikunta

LIIKUNTATAPAHTUMAT:
TI 16.1. klo 18–20 IceSkating tour 2017-2018
Maksuton koko perheen luistelutapahtuma Ylivieskan jäähallissa.
SU 11.3. klo 11–15 Angry Birds Go Snow
Maksuton ulkoilutapahtuma kaikenikäisille Liikuntapuiston alueella.
PE 27.4. LIIKUNNAN YÖ – seuraa ilmoittelua!

Katso jäähallin maila- ja
yleisöluisteluvuorot
www.ylivieska.fi/jaahalli
Hinta 3 €/aikuiset, 2 €/lapset

TALVILIIKUNTAKAMPANJA 2.1.-31.3.
Hae henkilökohtainen maksuton kuntokorttisi
Liikuntakeskuksesta, Akustiikasta, kirjastosta,
terveyskeskuksesta tai Tuokiotuvalta. Merkitse
liikuntasuorituksesi korttiin ja palauta kortti
Liikuntakeskukseen 9.4. mennessä, jolloin olet
mukana palkintojen arvonnassa!

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.

UIMAHALLIN AUKIOLOAJAT
ma-to 14–21, pe 14–20,
la 12–18, su suljettu
KEILAHALLIN AUKIOLOAJAT
ma-pe 13–21,
la 12–18, su 11–17

Seuraava Vieskan Viikko ilmestyy pe 26.1.2018

Varaathan paikkasi ajoissa! Materiaalit viimeistään tiistaina 23.1.

Päivyri

Ylivieskassa 12. tammikuuta 2018
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Pääkirjoitus
Pyhät ovat ohi ja kyllähän
on taas kaikenlaista ehtinyt
tapahtua. Itse huilailin oikein
huolella nämä väliviikot kun
lehti oli tauolla. Tokihan yrittäjänä kaikenlaista hommaa
olisi koko ajan, mutta en ainakaan minä sitä ikuisuuksiin
jaksa. Täytyy osata hellittää
ja ladata akkuja, muuten voi
palaa helposti loppuun. Tästä
päästäänkin lehden tämän
vuoden muutokseen, eli nyt
tästä lähtien lehti ilmestyy
joka toinen perjantai, niin
kauan kuin kysyntää on myös
mainostajien puolelta. Lukijoilta saatu palaute on ollut
äärimmäisen positiivista ja
onkin jo tullut huolestuneita

Elina Kytökorpi

kyselyitä, että milloin lehti keksinyt tällekään vuodelle,
taas tulee. Ja tässä se nyt on. koska minä olen sitä mieltä,
että joka päivä niitä voi tehdä
HHH
jos niikseen tulee. Toki vuoden vaihde on monille hyvä
Mitähän kaikkea tämä vuosi kimmoke vaihtaa suuntaa
tuo tullessaan, viime vuonna ja tehdä lupauksia, ja hyvä
se toi tämän lehden. Aika niin, kunhan niissä pysyy.
lailla näihin aikoihin al- Eihän kukaan halua tieten
koi ensimmäiset mietinnät tahtoen pettää lupaustaan.
aloittamisesta ja niin vain Aika näyttää.
ensimmäinen lehti ilmestyi
HHH
helmikuun kymmenes päivä.
Oikeastaan mitään muuta
mullistavaa ei minun elämäs- Mitä sitten seuraavaksi,
säni ehtinyt tapahtua, kaikki arkista aherrusta ainakin,
on oikeastaan vain pyörinyt tarkoittipa se sitten mitä itse
enemmän tai vähemmän kullekin. Ainakin työttömille
lehden ympärillä. Mitään tämän aktiivimallin myötä
uuden vuoden lupauksia en näyttää tulevan aikalailla
kuraa niskaan, varsinkin
näillä lakeuksilla kun töitä
ei oikeastikaan ole kaikille
tarjolla. Mutta eiväthän päättäjät tuolla ”isolla kirkolla”
sitä osaa kuvitella, joten
tässä on tulos. Toivotaan että
tämä ei jää tähän ja suunta parempaan tulee. Olen
usein miettinyt, että mikä
todellinen virka nykyään
on näillä TE-toimistoilla,
joiden nimi aimmin oli Työvoimatoimisto ja sitä ennen
sentään Työnvälitystoimisto.

Nimipäivät
Kuinka paljon tämä instanssi
todellisuudessa työllistää vai
ovatko he vain valvomassa sitä, että hakevatkohan
työttömät töitä vai ei ja sen
perusteella vain jakelevat
karensseja. Ne voimavarat
mitä siellä käytetään tietynlaiseen kyttäämiseen,
ovat kaikki poissa niistä
resursseista, joilla ihmisiä
voitaisiin oikeasti työllistää.
En äkkiseltään tunne ainuttakaan henkilöä, joka olisi
työllistynyt työvoimatoimiston kautta. En kuitenkaan
syyllistä virkailijoita, sillä
hehän tekevät sen työn johon
heidät on palkattu. Tässä yhteiskunnassa alkaa olemaan
niin paljon kummallisuuksia,
että pikku hiljaa kaikki alkaa
hajoamaan. Toivottavasti
ihmiset alkaisivat kuitenkin
kyseenalaistamaan tällaisia
päätöksiä ja onhan siitä jo
merkkejä. Ei näin voi kovin
kauaa jatkua, koska muuten
syöksykierre on valmis. Mutta mitä pieni ihminen voi
tehdä, koitetaan kuitenkin
elää kevättä päin hymyissä
suin ja katsotaan mitä se tuo
tullessaan.

Kauppakadun liikekiinteistön
purkaminen täydessä käynnissä

Perjantai 12.1 (vk 2): Toini
Lauantai 13.1: Nuutti
Sunnuntai 14.1: Saku, Sakari, Sasu
2. sunnuntai loppiaisesta
Maanantai 15.1. (vk 3): Solja
Tiistai 16.1: Ilmari, Ilmo
Keskiviikko 17.1: Toni, Anton, Antto, Anttoni
Torstai 18.1: Laura
Rukouspäivä
Perjantai 19.1: Henri, Henna, Heikki ,Henrik,
Henni, Henriikka, Henrikki

Aurinko

Aurinko nousee klo 9:55 ja laskee klo 15:06.

Ateriapalvelun ruokalista

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

Jokirannan keittiön ruokalista

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

Kuka mitä häh?

Kauppakadun ja Rautatienkadun kulmauksessa olevan nk. Mustalesken kiinteistön purkutyöt ovat edenneet jo siihen
vaiheeseen, että maanantaina aloitettiin ulkopuolinen purkaminen. Tätä ennen on jo tehty sisäpuolen purkutöitä.
Suuri osa pankkiaukiosta tulee olemaan aidattuna siihen saakka kunnes työt ovat valmiit. Myös entisen Nordean
kiinteistö puretaan jatkossa.

1. Montako ehdokasta on tarjolla tämän vuoden
presidentinvaaleissa?
2. Minä vuonna Nivalan kunnasta tuli kaupunki?
3. Mikä on seepramaija?
4. Mikä on Suomen pakkasennätys?
5. Minkä yhtyeen debyyttialbumi oli "Tähtikaaren
taa" 1995?
6. Montako jäsenvaltiota kuuluu Afrikan unioniin?
7. Minkä niminen on Jaska Jokunen -sarjakuvissa
esiintyvä tyttö, joka pitää Amadeuksen musiikista?
8. Minkä niminen oli toisen maailmansodan
aikainen yhdysvaltalaishanke, jonka tavoitteena oli
kehittää ydinase?
9. Mikä on Ukrainan valuutta?
10. Kuka pelaaja oli paras jääkiekon nuorten
MM-kisojen pistepörssissä?
Vastaukset sivulla 7

Löydät meidät
myös Facebookista
facebook.com/vieskanviikko

Kaikki näköislehdet
luettavissa ilmaiseksi
www.vieskanviikko.fi

Rahkolan ekaluokkalaiset pääsivät
toteuttamaan luontoaiheisen näyttelyn
Tiistaina Akustiikassa
avattiin luontoaiheinen
näyttely, jonka toteutuksen
keskiössä ovat Rahkolan
ala-asteen ekaluokkalaiset.
”Projektin tarkoituksena
oli opettaa lapsille omaa
lähiympäristöään sekä sen
eläimistöä kuten saukkoja
ja koskikaroja laaja-alaisen
oppimisen keinoin”, kertoo
Mari Heikkilä. Hän toteutti
projektin osana opinnäytetyötään Humanistisessa
ammattikorkeakoulussa, jossa
hän opiskelee yhteisöpedagogiaa. Mukana ekaluokkalaisia oli yhteensä 35 ja he
olivat hyvin innostuneita niin
taiteilusta kuin avajaisistakin. Lisäksi mukana olivat
yhteisopettajina toimineet
Kati Kuisma-Ruhkala ja
Saara Herrala. Näyttelyn
teokset ovat nähtävissä vielä
ensi viikolla, Akustiikan toisessa kerroksessa”, Heikkilä
lopettaa.
Lapset olivat innokkaita avajaisten järjestämispuuhissa.
Elina Kytökorpi

Toinen ryhmän opettajista, Saara Herrala on kokoamassa
näyttelyä ekaluokkalaisten kanssa.

Vaihto-opiskelijana Enschedessä

Joululoma

J

oululoma alkoi ikävissä tunnelmissa
kaaduttuani Münsterin joulumarkkinoilla.
Onneksi ennen vaihtoa
Kelalta tilaamani maksuton Eurooppalainen sairaanhoitokortti takasi sen,
etten joutunut maksamaan
hoidosta. Kaksiviikkoisesta
joululomastani lähes koko
ensimmäinen viikko meni
kotona kävelykiellossa, mutta uuden vuoden aattona
lähdin kyynärsauvojen avulla
junaan kohti Amsterdamia
ottamaan vastaan serkkuni,
jonka kanssa oli hotellit ja
matkat varattu lomaa varten
jo ennen onnettomuuttani.
Juhlimme vuoden vaihtumista Rotterdamissa Erasmus-sillan kupeessa, jossa
kuulemani mukaan ovat
Hollannin komeimmat
ilotulitukset. Ensitunnelmat
olivat kaoottiset – järjestettyjen ilotulitusten lisäksi
ilotulitteita ammuttiin

suoraan kadulta, keskelle
väkijoukkoa. Yövyin ensimmäistä kertaa elämässäni
hostellissa makuusalissa,
jossa yöpyi 7 muuta vierasta.
Kokemus oli hauska, voisin
yöpyä hostellissa toistekin!
Rotterdamin jälkeen
suuntasimme Enscheden
kotini kautta Münsteriin
Saksaan. Münsterissä oli
runsaasti upeita museoita,
niin taiteen, historian, kuin Münsterin joulumarkkinat tarjosivat paljon nähtävää.
luonnontieteenkin saralta.
Siellä olisi viihtynyt pitempäänkin.
Matkamme päätöksenä
menimme Amsterdamiin.
Amsterdam Light Festival
oli upea kokemus risteilyltä katseltuna. Menimme
myös bussikierrokselle,
mutta täytyy sanoa, että
kyllä veneitse Amsterdam
näyttäytyy parhaimmillaan.
Onnettomuudestani huolimatta joululoma oli ehkäpä
vaihtoni huippukokemus. Uusi vuosi alkoi rytinällä Rotterdamissa.
Milla-Maria Koskela

Museotarjonta oli todella laaja Münsterissä.

Amsterdamin yöllinen risteily oli unohtumaton kokemus.
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Apteekkarin kynästä
UUSI VUOSI

Vuosi on vaihtunut – toivotan hyvää ja menestyksekästä uutta vuotta 2018 jokaiselle! Moni meistä tekee
vuoden vaihteessa erilaisia uudenvuodenlupauksia.
Yleensä nämä lupaukset tähtäävät jonkinlaiseen
”tapojen parantamiseen”. On hienoa, kun jollekulle
syntyy tahto kehittyä parempaan. Tahto muutokseen
voi liittyä esimerkiksi ihmissuhteisiin, kehittymiseen
uralla tai elämäntapoihin. Hyvin usein uudenvuodenlupauksilla pyritäänkin parempiin ja terveellisempiin
elämäntapoihin.
Mitä ovat terveelliset elämäntavat? Kyse on omasta kehosta ja mielestä huolta pitämisestä. Tämän
huolenpidon tärkeitä osia ovat ravinto, päihteettömyys, liikunta, lepo ja mielen aktiivisuus. Toki olisi
parasta, jos terveelliset elämäntavat omaksuttaisiin
jo nuorena, mutta milloinkaan ei ole liian myöhäistä
yrittää parantaa elämäntapojaan terveempään suuntaan – vaikkapa siksi, että on tehnyt yrittämisestä
uudenvuodenlupauksen.
Ravinnossa tärkeintä on kohtuullisuus. Takana on
joulu, johon usein liittyy ylensyöntiä, mutta liikaravitsemus on aikamme vitsaus muutoinkin. Koskaan
ei pitäisi ahmia vatsaansa täyteen vaan syödä mieluummin pienempiä aterioita useammin. Ravinnon
koostumus on myös tärkeää. Jos et ole vielä tutustunut lautasmalliin, ehkäpä olisi aika tehdä se. Jos
joka aterialla lautasellasi on puolet kasviksia kuten
lautasmalli suosittelee, edistät jo paljon terveyttäsi
ja hyvinvointiasi.

Lämminhenkinen näyttely Lähtöjä
rauhoittaa ja pysäyttää katsojan
Akustiikan näyttelysali on
tammikuun ajaksi täyttynyt
valokuvista ja sanataiteesta.
Yhteisnäyttelyn takana on
neljä ylivieskalaista luovaa
naista, joiden intohimoinen
harrastus kulminoituu tähän
näyttelyyn. Pitkäaikaiset
ystävykset Ruusa Saarinen,
Päivi Saarela, Marjaana
Harvala-Ojala ja Kristiina
Parkkila ovat saaneet aikaa
pysähdyttävän lämminhenkisen ja harmonisen
kokonaisuuden. Näyttelyn
nimi ”Lähtöjä” on hyvin
osuva, ja lisäksi näyttelyn
monisyvyisyys päästää katsojan aikamatkalle. Näyttely
koostuu yli kolmestakymmenestä taidevalokuvasta
sekä reilusta kymmenestä
tekstistä.
Avajaiset tammikuun alussa
olivat sujuneet mukavasti ja
illan aikana näyttelyssä kävi
viitisenkymmentä ihmistä.
Ilta oli lämminhenkinen ja

ihmiset olivat hyvin kiinnostuneita näyttelystä,
kertoo Ruusa Saarinen.
Yhteisnäyttelyä oli antoisaa
suunnitella ja koota, ja kokonaisuudesta tuli yhtenäinen
ja harmoninen. Kristiina
Parkkilan tekstit näyttivät
puhuttelevan avajaisvieraita,
joten kannattaa varata aikaa,
että ehtii pureskella runoja
rauhassa, Saarinen jatkaa.
”Toivomme että ihmiset
löytävät tiensä näyttelyyn ja
näyttelytöitä voi kommentoida myös Facebookissa ja
Instagramissa #lähtöjä2018.”
Näyttely on avoinna tammikuun loppuun saakka
ja presidentinvaalien ennakkoäänestyksestä johtuen voi näyttelyyn käydä
tutustumassa pidennetyin
aukioloajoin, Saarinen vinkkaa lopuksi.

Myös apteekki voi osaltaan auttaa uudenvuodenlupausten toteutumisessa. Erityisesti tupakasta
vieroitus on asia, jossa meillä on hyvät keinot auttaa.
Nikotiinikorvaushoito on tehokkaaksi todettua
itsehoitoa, joka auttaa tupakoinnin lopettamisessa.
Nikotiinikorvaustuotteet ovat lääkkeitä, joista hyötyy
vain jos lääke on oikein valittu ja sitä käytetään oikein.
Apteekin ammattilaiset ovat lääkehoidon asiantuntijoita, joilta saa neuvot hoitojen onnistumiseksi.

Lähtöjä kuvaa luonnon ja
ihmisen suhdetta

Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikan näyttelysalissa
on tammikuun ajan nähtävillä valokuvia ja sanataidetta.
Lähtöjä on neljän ylivieskalaisnaisen yhteisnäyttely,
jonka kokoavana teemana on luonto ja ihmisen elämänkaari osana luonnon kiertokulkua. Valokuvat ovat
Ruusa Saarisen, Päivi Saarelan ja Marjaana Harvala-Ojalan, tekstit Kristiina Parkkilan. Kaikkien neljän
naisen päätyö on muualla, mutta taiteen tekeminen
on tärkeä harrastus. Idea yhteisestä näyttelystä syntyi
reilu vuosi sitten.
Näyttelyssä on haluttu tuoda esiin ihmisen elämän,
erityisesti arjen, tapahtumia, pieniä ja isoja hetkiä.
Jokaisessa niissä on sisäänrakennettuna ajatus lähtemisestä, luopumisestakin.
-Tärkeä elementti ja innoittaja meille kaikille on luonto.
Kaikki lähtee luonnosta ja palaa luontoon. Ihmisen
hetket ja teot ovat vain pieni osa sitä, samanveroinen,
ei yhtään isompi eikä voimakkaampi kuin luonto itse.
Tätä herkkää suhdetta olemme pyrkineet kuvan ja
sanan keinoin tuomaan esille, Päivi Saarela kertoo.

Liikunnassa tärkeintä on löytää oma liikumistapansa,
josta nauttii. Jos et nauti liikunnasta, et sitä pitkään
jaksa säännöllisesti harrastaa. Motivaatiota voi toki
lisätä tieto siitä, että liikunta auttaa toimintakyyvn
säilyttämisessä kun ikää karttuu.
Aikuisen ihmisen elämäntavat ovat muodostuneet
pitkänä aikana. Uudenvuodenlupauksia tehtäessä
olisi muistettava, ettei kukaan voi elämäntapojansa
kovin lyhyessä ajassa muuttaa. Hidas ja tasainen
kehitys on useimmiten ainoa tie pysyviin muutoksiin.
Ei myöskään ole mielekästä pyrkiä muuttamaan
kaikkea kerralla. Valitse yksi asia johon keskityt, niin
on helpompaa onnistua. Keskittyisitkö ravintoosi
vai liikuntaan? Jos tupakoit, olisiko nyt aika pyrkiä
lopettamaan tupakointi?

Elina Kytökorpi

Valokuvia ja sanataidetta Akustiikassa

Kuva Marjaana Harvala-Ojala.

Lähtöjä-näyttely avautui yleisölle tammikuun 5. päivä
ja on avoinna tammikuun loppuun.
Lisätiedot: Päivi Saarela, paivi.saarela@alavieska.fi

Kuva Marjaana Harvala-Ojala.

Voit aloittaa elämäntapojesi tarkastelun ihan koska
haluat, vaikka uusivuosi jäi taakse ja lupaukset jäivät
tekemättä…
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
Kuva Marjaana Harvala-Ojala.

Kuva Elina Kytökorpi.
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Ylivieskan Työttömien yhdistys ry.

EU-ruokakassien jako
ma 10-13, ke 14-17, pe 10-13
Asemakatu 4, 84100 Ylivieska. Tervetuloa
Elintarvikkeita jaetaan niin kauan kuin niitä riittää.

Jaamme arkisin kauppojen ylijäämäruokaa
ma - to klo 9.30 - 14, pe 9.30 - 13.00
Joutsentie 11, 84100 Ylivieska. Tervetuloa!
Etsimme toimintaan aktiivisia vapaaehtoisia.
www.ylivieskantyottomat.fi

Päivän sana

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

Perjantaina, 12.1.2017
Ps. 89:21-22

www.ylivieskanseurakunta.fi

Herra sanoo: "Minä olen löytänyt
palvelijani Daavidin ja voidellut hänet
pyhällä öljylläni. Minun voimani
vahvistaa häntä ja käteni on hänen
tukenaan."

-Öljypoltinhuollot
-Muut LVI-alan
työt

LVI
Hautakoski
Jarkko Hautakoski,
Ylivieska
Puh. 040 729 8732

Kirkkotalakoot
Kirkkotalakoiden hyväksi:
Hannele Lampelan ja Mirkka
Näverin uutuuskirjaa Kettu ja
Vanhus 25 e ja 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.

Lukijalta
Seksuaalista häirintää vai sukupuolivalistusta?
Tämä tapahtui 1950-luvun
alku vuosina. Lukion seitsemännen ja kahdeksannen
luokan tytöt ja pojat kutsuttiin puhutteluun. Pojat
erikseen ja tytöt samoin eri
opettajien puhuteltaviksi.
Meitä tyttöjä puhutteli
biologian opettaja Anna,
poikia koululla laulua opettava seurakunnan kanttori
Martti.
Opettaja Anna aloitti,
että koululle on joku ulkopuolinen henkilö tehnyt
kantelun oppilaitten sopimattomasta kielenkäytöstä.
Hän ei sanonut, mitä moittija tarkemmin oli sanonut.
Hän aloitti puhuttelun ja se
meni jotenkin näin. Tyttöjen
moraalista riippuu, miten
pojat käyttäytyvät. Jos tytöt
eivät itse puhu sopimattomia tai anna aihetta siihen,
eivät pojatkaan puhu. Jos
pojat käyttävät rumaa kieltä,
se on tyttöjen syytä. On
muutamia asioita, joista ei
saa puhua, sillä se loukkaa
tiettyjä ihmisiä. Etenkin
vanhemmilla ihmisillä on
sellaisia arkaluonteisia aiheita, joista kevytmielinen

puhuminen loukkaa syvästi.
On huolestuttavaa, mihin
kehitys johtaa, jos tytöt
ja pojat keskenään, jopa
naureskellen, julkisella paikalla puhuvat asioista, joista
pitäisi ymmärtää vaieta.
Yhteiskoulua käyvien pitäisi
antaa mallia nuorisolle, joka
ei ole saanut oppikoulusivistystä. Nyt kuitenkin
muutamat oppilaat ovat
sopimattomilla puheillaan
pilaamassa kaikkien lukiolaisten maineen.
Siinä se puhuttelun sisältö oli. Koko ajan tuntui
opettaja katsovan minua.
Minä kirkkailla viattoman
kahdeksantoistavuotiaan
tytön silmillä katsoin kiinnostuneena takaisin. Hiljaa
puhuttiin sieltä lähdettyä.
Mistä oli kysymys? Keitä
olivat ne hävyttömyyksien
puhujat? Mitä he ylipäätään
olivat puhuneet? Vähän
aikaa siitä supistiin, kun
mikään ei ollut selvinnyt.
Minä ainakin tunsin helpotusta, minua se ei voinut
koskea, en ollut paska-sanaa
sanonut. Aikaa kului ja asia
oli jo melkein unohtunut.

Luokkatoverini Pirkko
sitten kuitenkin aukaisi
vyyhden.
Pirkon isä oli veiston
opettajana alemmilla luokilla
ja sattui kerran opettajainhuoneeseen, jossa tapahtumaa jaksettiin yhä puida.
Hän kuuli tapahtumasta
tarkemmat tiedot. Kantelija
oli antanut tuntomerkit,
että oli yksi poika ja tyttöjä
oli kaksi, joista toisella oli
punainen lappalaislakki.
Koulussa oli punainen lappalaislakki vain kahdella
tytöllä, toinen oli Pirkon
sisko Marjatta, seitsemännellä luokalla ja toinen olin
minä. Veistonopettaja-isä
oli ottanut tyttönsä Marjatan puhutteluun, sinäkö
olet sellaisia hävyttömiä
puhunut. Marjatta pystyi
täysin vakuuttamaan syyttömyytensä. Isää helpotti
tieto: se hävyttömyyksien
puhuja olikin Maire-Liisa.
Pirkko oli ainoa, joka
minut tuntien saattoi epäillä
koko juttua. Onneksi naapurin tyttö Eila oli paikalla,
kun Pirkko kertoi koko
”stoorin”. Se nainen oli näh-

nyt ja kuullut seuraavaa: Joku
poika oli juossut kahden
tytön perään ja huutanut:
”Älkää tytöt menkö niin
kovaa, minä en jaksa, kun
minulla on vaihdevuodet.
Toinen tyttö nauroi ja sillä
toisella oli punainen lappalaislakki.” Eila muisti heti
sen tapauksen ja myönsi
nauraneensa. Hän tulevana
kätilönä tiesi jo silloin mitä
vaihdevuodet merkitsevät.
Minulle sana oli outo, enkä
sen takia reagoinut siihen
mitenkään. Se perässä
juossut poika asui samalla
suunnalla kuin Eila ja minä,
joten kuljimme yhdessä
koulumatkoja.
Hupasinta asiassa oli, että
viattomimpana minut uskottiin kaikkein pahimmaksi
hävyttömyyksien puhujaksi.
Asiaa ei koskaan oikaistu
ja jokainen sen opettajahuoneen opettajista meni
hautaankin siinä luulossa.
Itse olen mielelläni kertonut
tästä ”hävyttömyydestäni.”
Maire-Liisa Salmela,
Ylivieska

Kastettu:
Inka Liisa Maria Moilanen, Isla Marleena Kontio, Inkeri
Irja Helena Rautakoski
Kuolleet:
Sanni Eedit Visuri 89 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 12.1. klo 19 Oloilta Rauhanyhdistyksellä.
La 13.1. klo 18 Seurakuntapäivä Rauhanyhdistyksellä,
alustus: Uskovaisena muuttuvassa ajassa, Arto Heikkilä;
klo 19 Iltamessu Suvannon kappelilla, Vesa Pöyhtäri ja
klo 21 Nuorten- ja nuortenaikuisten ilta Siltalan seurahuoneella, Vesa Pöyhtäri.
Su 14.1. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Eeva-Kaisa Laakko, Anne Sumela, Eeva Korhonen, pyhäkoulu,
kaikkien jumalanpalvelusryhmien ja pyhäkoulunopettajien kokoontuminen; klo 14 Rauhan Sanan seurat
Siltalan seurahuoneella, Vesa Pöyhtäri; klo 14.30 Seurakuntapäivä Rauhanyhdistyksellä, alustus: 1.Joh.1:7
"Jos me valkeudessa vaellamme", Antti Paananen; klo
19 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone Lydiassa.
Ma 15.1. klo 13 Näkö- ja liikuntavammaisten kerho
seurakuntakoti Marian kahviossa; klo 17 Ystävyyden
kerho toimitalo Pietarissa.
Ti 16.1. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 12 Siionin
virsien päiväveisuut Marian toimituskappelissa; klo 13
Tiistaikerho Rauhanyhdistyksellä; klo 19 Sanan ja Siionin kanteleen ilta Toivolantie 7 kerhohuoneella, mukana
Pasi Palmu ja Samuel Korhonen.
Ke 17.1. klo 7.30 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone Lydiassa; klo 11.45-13.45 Ekavauvakerho Toimitalo Pietarissa; klo 18 Raamattu- ja yhteyspiiri toimitalo
Pietarissa, miehet Laguksessa, naiset Lydiassa; klo
18.15 Gospelkuoron harjoitukset Pietarissa, kokoushuone Bäckman; klo 18.30 Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä, Seppo Jokelainen.
To 18.1. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 13
Varttuneen väen kerho ja Lähetyspiiri Mariassa; klo
17 lapsikuoron harjoitukset rippikoulusalissa; klo 18
Kirkkokuoron harjoitukset Suvannon kappelilla; klo 18
Nuorisokuoron harjoitukset Marian rippikoulusalissa.
Pe 19.1. klo 19 Nuorten järjestämät porinamyyjäiset
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 0447118630.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma-ke klo 9-15, to klo 1117, pe suljettu, p. 044-7118 610, os. Terveystie 11.
Kirkkotalakoiden hyväksi: Hannele Lampelan ja Mirkka
Näverin uutuuskirjaa Kettu ja Vanhus 25 e ja 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.
Yhteisvastuulapasia kudotaan talkoilla kevään 2018
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Lapasia myydään 11.2.
talvitapahtumassa ja siksi tarvitaan eri kokoisia ja värisiä lapasia tarjolle. Lapaseen voi hakea ohjeen ja langan
diakoniatoimistosta päivystysaikoina tai olkkari-illoista
(22.1.tai 5.2.). Lisätietoja Satu Similä 044-7118628.
Kirkkokyyti Suvannolle lähtee sunnuntaisin klo 9.40
seurakuntakoti Marian pihasta ja paluu tilaisuuden
jälkeen. Kyydin omavastuu 2 euroa.
LAPSET
Pyhäkoulu sunnuntaisin jumalanpalveluksen saarnan
aikana Suvannon kappelissa
Perhekerho tiistaina ja torstaina klo 9-11 ja ekavauvakerho keskiviikkona klo 11.45-13.45 Toimitalo Pietarissa.
VARHAISNUORET
Ke 17.1. klo 17 Välipalakerho 1-2lk Vitiksessä; klo 17
Askartelukerho 1-2lk Vitiksessä; klo 18 Pelikerho 3-4lk
Vitiksessä; klo 18.30 Kokkikerho 4lk Vitiksessä.
To 18.1. klo 17 Kokkikerho 3 lk Vitiksessä; klo 17
Liikuntakerho 1-2 lk Vitiksessä; klo 18.30 Kokkikerho
5-6lk Vitiksessä.
NUORET
Pe 12.1. klo 18-23 Oloilta Nuorisotila Vitiksessä.
To 18.1. klo 18.30 K-16 lautapeli-ilta Vitiksessä.
Pe 19.1. klo 17 8Action rippikouluryhmä 6 ja klo 18
Oloilta Vitiksessä.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma-ke 9-15, to 11-17, pe suljettu
Kirkkoherranvirasto, Terveystie 11, puh. 044 7118 610
Talous- ja tiedotustoimisto ma-ke 9-15, to 9-16, pe suljettu
Taloustoimisto, Terveystie 11, puh. 044 7118 601
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Kulttuuri

Kun sota on ohi
Sodista kirjoitetaan paljon.
Viime vuosina katseet on
käännetty sodan jälkeiseen
aikaan: Mitä tapahtuu aseiden vaiettua? Miten ihmiset
jatkavat elämäänsä menetysten jälkeen? Aihetta on
käsitelty myös elokuvissa.
François Ozon ohjaama
Frantz (2016) sijoittuu ensimmäisen maailmansodan
jälkeiseen aikaan, mutta voisi
yhtä hyvin kertoa minkä
tahansa sodan vaikutuksista
yksilötasolla. Kuvitteellisen
saksalaiskylän tapahtumista
kertova televisiosarja Tannbach (2015) kuvaa puolestaan yhteisön kokemuksia,
joskin keskiöön nousee
kahden nuoren tarina.
Palkittu mutta jossain
määrin ristiriitaisia arvioita saanut Frantz sijoittuu
pieneen saksalaiskylään.
Katkera häviö painaa yhä
ihmisiä. Anna suree sodassa
kaatunutta sulhastaan ja käy
hänen haudallaan päivittäin.
Eräänä päivänä hän näkee
nuoren miehen itkevän haudalla. Mies on ranskalainen
Adrien, joka ystävystyy
alkukankeuksien jälkeen
niin Annan kuin Frantzin
vanhempien kanssa. Hänen muistonsa ja tarinansa
Frantzista lohduttavat heitä.
Kaunis mustavalkokuvaus
herää väreihin esimerkiksi

Ari Räty:

Syyskuun
viimeinen

12-vuotias Tomi, kutsumanimeltään Syyskuu, löytää
kaveriensa Komon, Piezon,
Lehtolan ja Edin kanssa
heille tutun tytön murhattuna levähdyspaikan läheltä.
Tomi näkee vilahduksen
miehestä ja hänen mieleensä jää tämän erityinen
kävelytyyli. Tomi käyttää
aikansa etsiessään murhaajaa
keräten rekka-autojen rekisterinumeroita luullen, että
mies on rekkakuski. Vuosia
kohtauksessa, jossa Adrien listen laulujen muodossa ja tekoja selitellään omakmyöhemmin löytyy toisen
kertoo vierailusta Louvreen törmää niin Adrien Saksassa si eduksi. Toisia kiehtoo
tytön ruumis ja poliisikin
ja kuvailee Manet’n taulua, kuin Anna vieraillessaan lupaus alueen kartanon ja
alkaa olla kiinnostunut ai”jossa oli kalpea nuori mies Pariisissa. Kolmiosaisessa muiden suurtilojen maiden
emmasta tapauksesta. Onko
pää kenossa”. Monen yllä- minisarjassa Tannbach pie- jaosta. Kartanon tytär Anna
kyseessä sarjamurhaaja?
tyksellisen käänteen jälkeen nen kylän asukkaat joutuvat vastustaa kiivaasti ajatusta,
Vuodet vierivät ja 20 vuotta
näemme elokuvan lopussa rauhan tultua ensin amerik- mutta hänen rakastettunsa
myöhemmin Tomi törmää
Annan istumassa kyseisen kalaisten sitten venäläisten Friedrich kannattaa uutta
sattumalta huoltoasemalla
taulun edessä. Annan ja hallitsemiksi – yhteistä mie- järjestystä. Kestääkö heidän
mieheen ja tunnistaa tämän
Adrienin rooleissa nähdään hittäjille on vain syvä viha keskinäinen rakkautensa,
murhaajaksi. Tästä alkaakin
häikäisevät Paula Beer ja natseja kohtaan. Lopulta kun byrokratia ja Stasin suopurkautumaan melkoinen
Pierre Niney. Viipyilevästä raja vedetään keskeltä kylää. ranainen vainoharhaisuus
salaisuuksien vyyhti ja Tomi
kerronnasta huolimatta Salakuljetus kukoistaa, sillä tuhoavat toivon tasa-arvoion lähellä päättää päivänsä
elokuva pitää otteessaan ja monet haluavat länteen, sesta unelmayhteiskunnasta?
murhaajan käsissä.
sen päätyttyä haluaa palata kun taas idässä on pulaa Natsi-Saksaa kuvaavien eloKirjan juoni on välillä sekauudestaan alkuun.
elintarvikkeista. Asukkaiden kuvien joukossa Tannbachin
va, varsinkin se minkä takia
Vaikka aseet vaikenevat, joukossa on niin natsien näkökulma tapahtumiin on
poliisi Hagman ei haluaisi
sota jatkuu ihmisten mie- kannattajia kuin vastusta- virkistävä – sarjaan onkin
murhaajan jäävän kiinni.
lessä. Elokuvassa Frantz jia. Puolueen jäsenkirjat ja filmattu jatkoa.
Tämä ei selviä edes kirjan
sotaisaan uhoon isänmaal- Hitlerin kuvat piilotetaan
Marita Hietasaari
lopussa. Myös henkilöitä oli

Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa

Järjestötoiminta

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. Tupa on auki joka päivä: ma-pe
klo 9-16, la-su ja pyhisin klo 11-16.
Hyvää uutta vuotta kaikille! Tuvallakin joulutauko alkaa olla ohi ja
ohjelmatuokiot käynnistyvät jälleen – tervetuloa mukaan! Alla tulevaa
ohjelmaa (muutokset mahdollisia – viimeisin tieto tuvalla):
Joka viikko seuraavat säännölliset viikkotuokiot – uudet kävijät aina
lämpimästi tervetulleita:
Maanantaisin porukkalenkki, lähtö tuvalta klo 10 (sauvakävely- ja
rollaattoriryhmät)
Tiistaisin tuolijumppa klo 10
Keskiviikkoisin yhteislaulutuokio klo 13 ja miesten ilta klo 18 (tervetuloa
uudet mukaan miesten iltaan)
Torstaisin kuntosalivuoromme Kotikartanossa klo 8 - 10 HUOM!
Kuntosalille maksuton kuljetus tuvalta klo 8.30 ennakkovarauslistan
mukaan.Varaa itsellesi kyyti tuvalta!
Sunnuntaisin pelituokio klo 12 - pelaamme esim. Skip-Boa, Aliasta
Lisäksi tammikuussa:
Ti 16.1. klo 13-15 Seniorineuvonta: sairaanhoitajan vastaanotto, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Ke 17.1. klo 9-12 JEDU:n Vanhustyön opiskelijoiden toimintatuokio:
”Tuulahdus Aasiasta”. Ohjelmassa: makumatkaa maailmalle, kädentaitoja (origamit), rentoutustuokio, verenpaineen mittausta. Tarkempi
aikataulu tuvalla.
To 25.1. klo 13 Matkainfo tuvalla. Voit samalla jo ilmoittautua mukaan
yllätysretkelle.
Ma 29.1. klo 10.15 Lähdemme yhdessä laulamaan Kotikartanoon.
Ti 30.1. klo 14 Keskustelutuokio. Aihe: Kuolema ja kuolemanjälkeinen
elämä. Maire-Liisa Salmela johdattaa aiheeseen. Tuokion lopuksi pää-

tetään taas yhdessä seuraavan kuukauden aiheesta. Keskustelutuokio
aina kk:n viimeinen tiistai.
To 1.2. klo 13 Ompeluseurassa raataillaan vapaamuotoisesti. Tervetuloa
mukaan – käsityön kanssa tai ilman!
To 1.2. Arvotaan talviliikuntakampanjan tammikuun kannustuspalkinnot
klo 10 (tarkistettua kuntoilukorttia vastaan saat yhden arpalipukkeen/kk).
Muista osallistua Ylivieskan kaupungin talviliikuntakampanjaan –
Tuokiotuvalta saat kuntoilukortteja! Arvomme kuukausittain tuvalla
lisäksi myös omia kannustuspalkintoja kampanjaan osallistuneiden
kesken. Arvonta aina kk:n ensimmäisenä päivänä klo 10.
Tervetuloa Tuokiotuvalle!

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Ikääntyvien yliopiston verkkoluennot jatkuvat jälleen keväällä 2018.
Ensimmäinen luento on Kuka minä olen? Perimän ja ympäristön
merkitys käyttäytymiseen ja temperamenttiin
Aika ja paikka: ke 17.1.2018 klo 14.00–16.00, Ylivieska, Kulttuurikeskus
Akustiikka, Koulukatu 2.
Kouluttaja: Professori Liisa Keltikangas-Järvinen, HY
Luento on maksuton! Tervetuloa!

Ylivieskan Latu

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.
Otsalamppulumikenkäretki Korkeakalliolle to 18.1. Lähtö klo17.30
Ouluntien nesteeltä. Retken kesto n. 2h. Omat eväät, ei tulistelua.
Ilmoittautumiset ja lumikenkävaraukset (5€) Juhalta p. 0400 249 030.
Tiistaina 23.1. Ylivieskan uimahallin takkahuoneessa jäsenilta klo
18–19.30. Jonka jälkeen Talvilintuillassa klo 19.30–20.30 Jussilaisen
Reijo kertoo ja näyttää kuvia talvehtivista linnuistamme. Tervetuloa
kertomaan toivomuksia ja juttelemaan toiminnasta kahvittelun lomassa
ja nauttimaan talvilintuillasta.

paljon ja välillä piti selailla
kirjaa taaksepäin, että sai
selville keitä nämä kaikki
henkilöt olivatkaan.
Kirja on myös täynnä yksityiskohtaisia tietoja autojen
ominaisuuksista, moottoreista ja veneistä. Kavereista
kerrotaan pienimmätkin
asiat ja kielenkäyttö on
ronskia, miesmäistä. Kirjaa
lukiessa käykin mielessä, että
kirja on suunnattu erityisesti
mieslukijoille.
Suosittelenkin kirjaa kaikille
”äijille”.
Eira Someroja

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.

Myydään
Moottorikelkka Yamaha
BR250 mattoa on, kuomu
ehyt, mutta penkki pitäs
päällystää ja käynnistyslaite
laittaa. Mulle turha. Paperit
löytyy, ollut käyttämättä 3 v.
Tästä osaavalle halpa peli,
370 €. Puh. 0400 822 157.
Myydään tarpeettomana
siisti, todella vähän käytetty
Sandi-vuodesohva. Vuodekoko 138 x 195. Mitat:
leveys 160 cm, syvyys 90
cm, korkeus 80 cm, istuin-

korkeus 47 cm. Säilytystila
vuodevaatteille. Ilmainen
kotiinkuljetus Ylivieskasta
30 km:n säteellä. Hinta
250 €. 044 274 8990.

Ostetaan
Kesärenkaat 15"tai 16"
ei loppuun ajettuja puh.
040 706 1749.
Ostetaan mönkijä 50-90 cc.
Puh. 040 812 1371
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Vaikea

Kuka mitä häh -vastaukset
1. Kahdeksan.
2. 1.1.1992.
3. Marantakasvien heimoon
kuuluva huonekasvi.
4. -51,5 °C, Kittilän Pokassa
28.1.1999.
5. Aikakoneen.

6. 55.
7. Tellu.
8. Manhattan-projekti.
9. Hryvnia.
10. Yhdysvaltain Casey Mittelstadt.
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Ristikoiden vastaukset takasivulla

Yhteystiedot
Postiosoite:

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

Etusivu
Sisäsivut
Takasivu

1,50 €/pmm +alv
1,20 €/pmm +alv
1,30 €/pmm +alv

Puhelin:

040 5300 600 (klo 10-17)

Järjestöpalsta

20 €/kerta

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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Tekniset tiedot
Jakelu:
Painos:
Painopaikka

Posti Group Oyj
10150 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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Perjantai 12.1.2018

AKUSTIIKKA-KINO

Vieskan Viikko
ilmestyy

Tili- ja isännöintitoimisto

TAMMIKUU 2018

TAMMITARJOUS
NELIPYÖRÄSUUNTAUS 3D-LAITTEELLA

Puh. 0500 589 203
tiliviesti@tiliviesti.fi
www.tiliviesti.fi
MA 15.1.2018 KLO 17:00

FERDINAND
Suomeksi puhuttu. Ferdinand on jättikokoinen härkä,

joka on varustettu suurella sydämellä. Hän on iloinen
otus, joka viihtyy niityllä suuren puun varjossa kukkia
nuuhkien. Virheellisesti häntä luullaan vaaralliseksi
hirviöksi, jolloin hänet napataan kiinni ja viedään pois
kotoa. Ferdinand haluaa kovasti palata perheensä luo
takaisin, joten hän lähtee seikkailuun kotia kohti omalaatuisen ystäväjoukkonsa kanssa. Ferdinand todistaa,
ettei härkää voi tuomita pelkän ulkokuoren perusteella.

Nuppi ja ruppi -ryhmä Ylivieskassa
torstaisin 18.1, 15.2, 15.3, 19.4 ja 17.5 klo 13-14.30

Liput 8 €, K 7/4, kesto 1 h 48 min

40€

Sis. suuntauksen tarkistus
+ 15 min. työ

•
•
•
•

HUOLLOT
KORJAUKSET
VARAOSAT
SIJAISAUTOT
Autonhoitotuotteet

Romutuspalkkio 1.1.-31.8.2018 1500–2500 €
Romurautaa, maatalouskoneet, arvometallit ym.
Rekisteristäpoisto ja romutustodistus MAKSUTTA

Liput 10 €, - S -, kesto 1 h 36 min

0400 534 406 Tero
Takuuvaraosat 040 484 9255

Metalliromun osto

Purkaamo Auto-Osix Oy
www.auto-osix.fi

Toimipaikat Ylivieskassa
ja Haapajärvellä
Asiakaspalvelu avoinna
klo 9.00-11.00 ja 13.00-15.00
Ajanvaraus 029 566 1300
Sähköinen asiointi:
www.oikeus.fi/oikeusapu

TI 16.1. KLO 18:00

STAR WARS:
THE LAST JEDI

Skywalker-saaga saa jatkoa Lucasfilmin elokuvassa Star
Wars: The Last Jedi, kun The Force Awakens -elokuvasta
tutut sankarit yhdistävät voimansa galaktisten legendojen kanssa ja matkaavat eeppiselle seikkailulle, jonka
varrella kohdataan niin ikivanhoja arvoituksia kuin
järisyttäviä paljastuksia menneisyydestä.

Liput 10 €, K 12/9, kesto 2 h 32 min

www.moviecompanyalatalo.fi

Akustiikan lipunmyynti ma-pe 12-18, la 12-15
sekä tuntia ennen tapahtumaa.

LVI-urakointi

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

Remontointi

• Kattoremontit
• Ikkuna- ja
julkisivuremontit
• Pesuhuone- ja
saunaremontit
• Pintaremontit
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HELMIKUU 2018
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Laadukkaat
Valvoline-öljyt
hyd. 32 20 L
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Alavieska

MAALISKUU 2018
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= Materiaalipäivä
= Ilmestymispäivä
= Talvilomaviikko

Asiantuntevaa
puhtaanapitoa
• Ylläpitosiivoukset
• Toimitilapalvelut
• Tilaustyöpalvelut
• Siivoojan lomitukset

Wash palvelut Ky on oululainen perheyritys.
Yrityksemme tuottaa monipuolisia
siivous- ja tukipalveluita.
Wash palvelut toimii paikallisesti
Ylivieskassa, Kalajoella ja Oulussa.

• Kotipalvelut

Laadukasta Siivouspalvelua
yli 25 vuoden kokemuksella
Pyydä kilpailukykyinen tarjous!

Rakennusurakointi

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

••••••PELI•SIIKA
••••••A•AE•••S•P
••••••ROINA•ITSE
••••••I•T•SIVUTA
JAARDI•SOSE••T••
A•N•I•PUNATA•EMI
UUSHOPEA••U••••T
H•I•D•R•ORSI•E•U
AJO•ITÄOSA•SATU•
A•K•••T•A•KÄ•U••
•SAARNI•••O•••••
K•S•ATLANTTI•SUU
A•••T•A•A•A••U••
MASSAT•TAE•O•L•H
M•A•MAJAVA•HAAPA
OPTIO•A•A••E•V•R
•II•••EI••ANSA•H
LOITSU•TEE•NO••A
•NR•Ä••K•LIETTUA
KIITÄÄ•UROS•A••N

SU
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~ Yli 25 vuotta puhdasta palvelua ~

Ota yhteyttä:

Kartanotie 3, 84100 Ylivieska • Puh. 010 321 1017
pirjo.salmela@wash.fi

LVI ja Rakennus J. Kunelius Ky

Vaikea

6

21

Kaarnatie 24, 90530 Oulu • Puh. 010 321 1000
siivouspalvelu@wash.fi • www.wash.fi

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

Helppo
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14

Vuosien
kokemuksella ja
ammattitaidolla!

Ristikoiden ratkaisut
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• Erikoissiivoukset
YLIVIESKAN
OIKEUSAPUTOIMISTO

PE
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044-9868 159

Draamakomedia Eevistä, joka voittaa lotossa
jättipotin. Eevi työskentelee kauneushoitolassa ja elää
vaatimattomasti Helsingin laitamilla rokkarimiehensä
Karin kanssa. Voiton jälkeen pariskunta sopii jatkavansa
elämää toistaiseksi kuten ennenkin, kertomatta voitosta
muille. Rahat kuitenkin polttelevat taskussa. Tuovatko
miljoonat mukanaan onnea ensinkään?

KAIKKI OIKEIN

TO
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P. (08) 430 8800

ROMUAUTOT

KE

1
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Hankalantie 2, 85200 Alavieska • Ma-pe 6.30-21, la 8-21, su 11-19

MA 15.1.2018 KLO 19:00

TI

1

8

Ryhmään voi tulla joko sairastunut tai läheinen yksinkin

OSTAMME JA NOUDAMME

MA

7

ja läheiset OmaisOivan toimistolla (Savisilta 1).

Jokilaaksojen Omaishoitajat ja Läheiset ry
sekä Keski-

vk

* 010-alkuiseen numeroon soitettaessa puhelun hinta on
kiinteän verkon liittymistä 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min
ja mobiiliverkon liittymistä 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

Tervetuloa
tutustumaan!
Tervetuloa Hoivakoti Suvannon Avoimiin
Oviin 18.1. klo 14-16. Kerromme hoivapalveluistamme sekä nautimme yhdessä
virkistävät päiväkahvit!
Tarjoamme lämminhenkistä hoivaa ja
turvallista asumista ikäihmisille Ylivieskassa.

Merja Saari 050 302 4081
Miia Heikkinen 050 433 3578
Mikontie 3, Ylivieska

