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AVOINNA:
ma - pe 7:30 - 16:30
www.puumesta.fi

Akustiikan
kävijämäärä

ROMUAUTOT

huipussaan

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

Louekalliontie 60, 85410 Sievi

Takuuvaraosat

Puh. 044 502 6902

0400 534 406 Tero
040 484 9255

Satoja unelmia

Purkaamo Auto-Osix Oy

Sivu 8

www.auto-osix.fi

YLIVIESKAN KULTTUURIKESKUS
KULTTUURIHELMET 2018

PE 2.3. klo 19 JOHANNA FÖRSTI - HEIKKI HELA
– HEIKKI SILVENNOINEN Ennakkoon 25 €, ovelta 30 €.

SM-hiihdot

OSTAMME JA NOUDAMME

www.louekeskus.fi

TO 15.2. klo 18 VARASTO 2 ENNAKKOESITYSGAALA
Liput 35 €, sis. tarjoilun, esityksen sekä ohjelman.
Mukana gaalassa näyttelijä Minttu Mustakallio.
PE 16.2. klo 19 JIRI NIKKINEN
THE BEATLES TRIBUTE BAND
Liput ennakkoon 20 €, ovelta 25 €.
KE 21.2. klo 18 KAMARIMUSIIKIN HEHKUA
Tero Latvala,
viulu
– Marko
Ylönen,
sello
– Risto piano,
Lauriala,
15€
Marko
Ylönen,
sello
– Risto
Lauriala,
15piano,
€.
PE 23.2. klo 19 EINI – 40 VUOTTA KIERTUE
Liput ennakkoon 20 €, ovelta 25 €.
TO 1.3. klo 19 ELASTINEN
Nuorisolippu 18-v. ja alle 15 €, 25 €.

Meiltä saat puutavaran sekä muut
tarvikkeet rakentamiseen.

Korjaamontie 29
84100 YLIVIESKA
puh. 044 357 1210

10 KM SIEVISTÄ
TA
28 KM YLIVIESKAS
ASTA
34 KM ALAVIESK

TO 1.2. klo 13 SENIORIPÄIVÄ
Ohjelma pääsalissa klo 13–14, päiväkahvit ja tanssit klo 14–15.30.
Juontaa Pauli Ylitalo. Liput 5 €, sis. kahvitarjoilun.
PE 2.2. klo 19 TUNTEIDEN ILTA
Johanna Iivanainen, laulu – Antti Sarpila, klarinetti
– Janne Maarala Trio. Liput 20 €.
SU 4.2. klo 15 RUNOJEN JA SÄVELTEN SIIVIN
Näyttelijä Matti Ristinen lausuu jousitrion sävelien siivittämänä.
Liput15 €, sis. kahvitarjoilun.
TI 6.2. klo 17.30 LASTEN JUHLAA
Satu Sopanen & Tuttiorkesteri 15 €, perhelippu 50 € (Akustiikasta).
Nelli ja Niilo -pellet klo 15.30 lähtien tavattavissa Akustiikassa.
KE 7.2. klo 18 BRASILIALAINEN KITARA
Kitaravirtuoosi Alvaro Henrique konsertoi yhdessä Kemin
kaupunginorkesterin puhallin- ja lyömäsoittajien kanssa. Liput 15 €.
PE 9.2. klo 19 JUKKA PUOTILA SHOW
Liput ennakkoon 20 €, ovelta 25 €.
LA 10.2. klo 11-15 KIRJAMESSUT
Mukana messuilla Finlandia-voittajat Jukka Viikilä ja
Mari Manninen sekä kummituskirjailijat Aki Pulkkanen, Terhi
Hautala ja Marko Hautala. Kahvila sekä kirjojen myyntipisteitä.

Veteraanien

PUUMESTA YLIVIESKA

KAHVIO

TO 25.1. klo 19 LAPIN SOITTOKUNTA
PUOLUSTUSVOIMAT 100 VUOTTA -KONSERTTI
Liput 15 €.

RAKENNATKO, REMONTOITKO?

Valikoimassa myös jalopuut sekä
sisustuslistat ja -paneelit.

VÄLINEVUOKRAUS

AKUSTIIKKA

Tässä
lehdessä mm.

ANNA LAHJAKSI
IKIMUISTOINEN
HETKI LAHJAKORTIN
MUODOSSA!

LA 10.3. klo 19 VESTERINEN YHTYEINEEN
Liput ennakkoon 20 €, ovelta 25 €.
PE 16.3. klo 19 JP LEPPÄLUOTO – NETTA SKOG
Liput ennakkoon 20 €, ovelta 25 €.
LA 17.3. klo 18 KEIKALLA - AKI HIETALA YHTYEINEEN
Liput 20 €.
PE 23.3. klo 19 GOLDEN ABBA -SHOW
Lipun hinnat: Normaali 39 €, eläkeläinen 36 €,
ryhmä 36/34 €, opiskelija, lapsi, ym. 26 €.
TO 29.3. klo 19 TANGON TAIKAA
Tangokuningas Teemu Roivainen ja Guardia Nueva -orkesteri
kapellimestarinaan Raimo Vertainen. Liput ennakkoon 25 €,
ovelta 30 €.

TIVAALI

KULTTUURIKESKUS
KAUPUNKIFES
AKUSTIIKKA
TO 10.5. KLO 18
EVELINA
Liput 20 €.
HUOM! Konserttipäivä
muuttunut. Lunastetut liput voi
KULTTUURIKESKUS
vaihtaa
Akustiikan lipunmyynnissä.

SUN PAMPAS
8.–10.6.2018
AKUSTIIKKA

PEUP
8.6.UN
KLOKI
19 FESTIVAALI
KA
EVELINA
SUN PAMPAS
Liput 20 €
8.–10.6.2018
KALAJOKILAAKSOAREENA, YLIVIESKAN
JÄÄHALLI
LA 9.6.
KLO 13
TI-TI NALLE

Liput 15 €, perhelippu 50 €
(4 hlöä) Akustiikasta
KLO 20.30
BORDUNA
KLO 22
PAULI HANHINIEMI
& RETKUE

KLO 24
SUVI TERÄSNISKA

Lauantai-illan lippu ennakkoon 25 €, ovelta 30 €
KALAJOKILAAKSOAREENA, YLIVIESKAN
JÄÄHALLI
SU 10.6.
KLO 16.30
THE GEORGIES
KLO 18
KATRI HELENA

Tervetuloa tapahtumiin!

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.

KLO 19.30
JUHA TAPIO

Sunnuntain lippu ennakkoon
25 €, ovelta 30 €

Päivyri

Ylivieskassa 26. tammikuuta 2018
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Pääkirjoitus
Kaksi viikkoa on kulunut
viimeisimmästä lehdestä
ja siinä aikana ehti tulla
jopa ensimmäiset kunnon
pakkaset. Eihän niitä montaa päivää kestänyt, mutta
olihan siinäkin jo tarpeeksi,
ainakin minulle. Eipä juuri
tullut niinä päivinä ulkona
oltua, sairastuin nimittäin
vatsatautiin. Eikä mihinkään
pieneen, vastaavassa en ole
ollut kuin joskus vuosia sitten
Intiassa. Sitä on ilmeisesti
ollut liikenteessä ja tästäkin
tiesin että se ei ollut syömisestä johtuvaa, sillä samoilla
oireilla kuulin muillakin sitä

Nimipäivät

olleen. Itselläni oireet alkoivat aamuyöstä neljän aikoihin
ja sitä vessassa ramppaamista
olikin sitten koko aamuyön ja
aamun, jonka jälkeen hieman
alkoi helpottamaan. Tosin
sitä jatkui enemmän tai
vähemmän koko seuraavan
päivän ja kaiken lisäksi päälle
vielä kuume. Olo oli kyllä
sen mukainen ja eipä juuri
muuta pystynyt tekemään
kuin torkkumaan koko päivän. Siltikään ei tuottanut
vaikeuksia nukkua päälle
vielä kunnon yöunet. Oli
kyllä melkoinen yli vuorokauden rupeama, mutta sen
jälkeen olo helpotti.
HHH

Elina Kytökorpi

Entä jos kyseessä olisikin ollut vielä yksin asuva
ikäihminen, jonka kunto
ei ole enää hyvä. Tällainen
saattaa heikentää ihmisen
yhdessä hujauksessa, kuinka
helposti tällainen ihminen
saa apua ellei ole ystäviä tai
sukulaisia kenelle soittaa?
Vanhusten palvelunsaannista keskustellaan paljon ja

koska kotona pitäisi pysyä
mahdollisimman pitkään,
onko tällaisissa tapauksissa
helppo avunsaanti turvattu.

tejä sekä tekstiviesteillä,
että sähköpostitse. Erilaisia
keinoja on kirjava joukko ja
röyhkeimmät soittavat ja
esiintyvät poliisina ja näin
HHH
ollen koittavat kalastaa tilitietoja. Toinen joukkio on niitä,
Äänestämisen aika on jälleen jotka lähettävät tekstiviestitse
tänä sunnuntaina. Tosin jonkin supertarjouksen ja kun
moni on varmasti käynyt sen menee tilaamaan, lasku
tekemässä sen jo ennak- onkin ihan jotain muuta
koon, mutta minä jätin kuin piti. Sähköpostitse
tarkoituksella varsinaiselle taasen on paljon tullut viesvaalipäivälle. En kyllä vielä tejä esimerkiksi pankeilta,
ole aivan varmaksi päättänyt joissa kehoitetaan jonkin
ketä äänestän, mutta kyllä se syyn varjolla klikkaamaan
vahvistuu tässä viimeisien linkkiä. Tämän linkin kautta
päivien aikana. Mielestäni kuitenkin ohjautuu ihan
vaalipuheet ja -tentit ovat muuhun tarkoitetulle sivusolleet aika laimean oloisia, tolle ja tietojen kalastelijat
johtuisikohan siitä että juu- saattavat päästä tilitietoihin.
rikaan ei odoteta edes toista Näitä samantyyppisiä huikierrosta. Joka tapauksessa jauksia pyörii jatkuvasti ja
aina on hyvä käydä äänes- koskaan ei pidä klikata tai
tämässä, ei se suurimmalle vastata mihinkään epäilytosalle ole kovinkaan iso täviin viesteihin. Varsinkin
vaivannäkö.
ikäihmisten kannalta tämä
on erittäin vakavaa, koska
HHH
esimerkiksi soittaja saattaa
olla niin vakuuttava, että jopa
Viime aikoina on jälleen nuorempi sukupolvi voisi
kerran tullut monenlaisia mennä ansaan. Pidetään
huijauspuheluita ja –vies- huoli myös toisistamme.

Taatusti savuttomat lähihoitajat

Perjantai 26.1 (vk 4): Joonatan
Lauantai 27.1: Viljo
Vainojen uhrien muistopäivä
Sunnuntai 28.1: Kalle, Kaarlo, Kaarle, Mies
3. sunnuntai ennen paastonaikaa
Maanantai 29.1. (vk 4): Valtteri
Tiistai 30.1: Irja
Keskiviikko 31.1: Alli
Torstai 1.2: Riitta
Perjantai 2.2: Jemina, Lumi, Aamu

Aurinko
Aurinko nousee klo 9:20 ja laskee klo 15:50.

Ateriapalvelun ruokalista
Perjantai: Hernekeitto, juusto, ohukaiset ja
mansikkahillo
Lauantai: Makaronilaatikko, punajuuriviipaleet,
mansikkakiisseli
Sunnuntai: Lihapyörykät ja muusi, italiansalaatti,
puolukkarahka
Maanantai: Makkarakastike, perunat, punajuuriomenasalaatti, punaherukkakiisseli
Tiistai: Jauhelihavihanneslaatikko, porkkanapuolukkaraaste, mangovaahto
Keskiviikko: Silakkapihvit, perunasose, kastike,
tomaattisalaatti, puolukkakeitto
Torstai: Kaalikeitto, juusto, omenapaistos ja
vaniljakastike
Perjantai: Broilerikastike, perunat, maissiporkkanasalaatti, hedelmäkiisseli

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

Kuka mitä häh?

Me yllätimme ja meidät yllätettiin! Koulutuskeskus JEDU Ylivieskan ensimmäisen vuoden lähihoitajaryhmä on
miesmuistiin oppilaitoksen ensimmäinen täysin savuton ryhmä. Opintojen alkaessa syksyllä 2017 kukaan ryhmän 17
opiskelijasta ei tupakoinut! Oppilaitos huomioi historiallisen hetken tarjoamalla yllätyskahvit savuttomuuden kunniaksi. Kuvassa vasemmalla ryhmänohjaaja Arja Järjenpää. Kuva Tytti Sydänmetsä.

1. Kuinka pitkä matka on Ylivieskasta Helsingin
rautatieasemalle rautateitse?
2. Minkä niminen on vuonna 2013 valittu katolisen kirkon paavi?
3. Enonkosken kunnalla on vain yksi rajanaapuri.
Mikä?
4. Mitkä ovat Pac Man -tietokonepelin haamujen
nimet?
5. Minkä ikäinen Cranberries-yhtyeen laulaja
Dolores O’Riordan oli kuollessaan?
6. Kuinka pitkä on Ylivieskan lentokenttä?
7. Montako joukkuetta on kauden 2017-2018
jääkiekon SM-liigassa?
8. Mitä planeettaa tutkimaan NASA lähetti Messenger-luotaimen 2004?
9. Mikä on Suomen ainoa myrkyllinen nisäkäs?
10. Minkä kokoinen on A3-paperiarkki?
Vastaukset sivulla 11

Löydät meidät
myös Facebookista
facebook.com/vieskanviikko

Kaikki näköislehdet
luettavissa ilmaiseksi
www.vieskanviikko.fi

Veteraanien SM-hiihdot
Alavieskassa
Alavieskan Viri järjestää
Veteraanien SM-hiihdot
Alavieskan Lumikurussa
Someronkylällä. Kilpailut
hiihdetään 2.-4.2.2018.
Viestihiihdot kilpaillaan
perjantaina klo 15 alkaen
ja henkilökohtaiset matkat
lauantaina perinteisellä sekä
sunnuntaina vapaalla hiihtotavalla. Kaikki henkilökohtaiset matkat hiihdetään
väliaikalähtöinä. Lauantain
kilpailut alkavat klo 12.00
ja sunnuntaina ensimmäinen hiihtäjä lähtee ladulle klo 11.00. Veteraanien
SM-hiihdoissa sarjoja on
aina 35-vuotiaista yli 75
vuotiaisiin ja kilpailuihin
odotetaan kovimpia veteraanisarjojen hiihtäjiä
ympäri Suomen kisaamaan
SM-mitaleista.
Kilpailuja on valmisteltu
jo pitkän aikaa ja suuri
talkootyö Lumikurun kilpailuolosuhteiden eteen
on tehty jo kesällä. Kesällä
traktorit ja talkoomiehet
tekivät satoja talkootunteja
Lumikurun latupohjien oikomiseksi, leventämiseksi ja
tasaamiseksi. Uutta haketta
ja purua levitettiin Lumikurun laduille yhteensä yli
1000 kuutiota. Nyt kisapaikat ovatkin erinomaisessa
kunnossa ja lumitilannekin
näyttää erittäin hyvältä, kertoo kilpailujen ratamestari
Ilmo Sipilä.
-Uudet reittiopasteet
ovat laitettu paikoilleen
ja nyt onkin hyvä tilai-

raavalla viikolla järjestettiin
palaveri, jossa päätettiin
kilpailutoimikunta ja heidän
vastuualueet. Siitä päivästä
lähtien jokainen vastuuhenkilö on tehnyt töitä oman
osa-alueen hyväksi. Tällä
hetkellä meillä on mukana
viitisenkymmentä talkoolaista ydinporukan lisäksi,
jotka ovat merkittävä osa
kilpailujen onnistumista.
Valmistelut ovat todella
hyvässä vauhdissa ja uskon,
Lumikurun SM-hiihtoja selostaa itse Anssi Kukkonen.
että saamme järjestettyä
erittäin hyvät kilpailut. Toi-3 km:n reitti on hel- vottavasti pakkanen ei tule
suus lähialueen hiihtäjillä
tutustua kilpareitteihin. pompaa maastoa, jossa ei ole kiusaamaan kisojen aikaan,
Jotta 5 km:n reitistä saatiin jyrkkäpiirteisiä nousuja eikä lunta meillä kyllä nyt piisaa
täysimittainen, tehtiin läh- kovavauhtisia kurvilaskuja. erittäin hyvin, kertoo Pudas
töalueelle reilun parinsadan Kilpaladun varrella, lähellä kilpailuvalmisteluista.
metrin lisälenkki, jonka stadionaluetta on kilpailiKilpailuja selostaa Anssi
varrella myös viestin lähtö- joiden käytössä luistotesti- Kukkonen, joka on yksi
ja vaihtoalueet sijaitsevat. latu, jonne pääsee kätevästi Suomen tunnetuimpia urSamalla kilpailijat ovat suksihuoltotilalta lähtevää heiluselostajia. Kukkonen on
pidempään yleisön sekä lämmittelylatua pitkin.Reitit selostanut 38 suomalaisten
kanssakilpailijoiden näh- ovat lähes kauttaaltaan 6 olympiavoittoa, joten ääni
tävillä lähdössä ja uudelle metriä leveitä, nousuissa jopa on varmasti suurelle urheikierrokselle lähdettäessä. leveämpiä, joten ohitustilaa luyleisölle tuttu. Kukkosen
Maasto soveltuu erinomai- on kyllä tarvittaessa tarjolla, selostus tuo kilpailuja seusesti veteraanisarjan hiihtä- kuvailee Sipilä kilpailijoiden raavalle yleisölle varmasti
jille reilun parinkymmenen olosuhteita.
oman ainutlaatuisen lisänsä.
Kisavalmistelut ovat Kilpailuihin on yleisöllä
metrin korkeuseroineen. 5
km:n reitillä ovat haasteel- sujuneet mukavasti ja ai- vapaa pääsy ja yleisön liiklisimmat maastonkohdat kataulussa, kertoo kilpai- kuminen kilpailupaikalle on
nousuosuuksineen ja myös lunjohtaja Marko Pudas. tehty helpoksi. Yleisölle
suhteellisen vauhdikkaat Ja kun lumitilannekaan ei ilmainen bussikyyti Lumikurvilaskut. Ilman pitoja aiheuta päänvaivaa, voidaan kuruun lähtee lauantaina
lauantain kisaan lähteville kilpailuja odotella hyvillä ja sunnuntaina Alavieskan
voi luvata hikistä työpäivää, mielin.
Virin urheilutalon pihasta
-Kun saimme tiedon tunti ennen kilpailun alkua
mikäli sattuu vähääkään
pöpperökeliä, sillä sen verran hiihtoliitosta, että kisat ja paluukyyti on kilpailujen
Lumikurun perälenkeiltä saadaan Alavieskan Virin päätyttyä.
vastamaata löytyy, lupailee järjestettäviksi, alkoi jaostossamme ”pöhinä”. Jo seuSipilä.

Lyhyesti
Toimistotöitä yhteisöllisessä
työtilassa
Syksyllä 2017 kokeiluun tulleet Pop Up HUB –
yhteisöllisen työtilan päivät saavat jatkoa. YTEK
Yrityspalvelut järjestää kaikille avoimen tapahtumapäivän seuraavan kerran ensi viikon perjantaina
2.2.2018 Kulttuurikeskus Akustiikan näyttelysalissa.
Yhteisöllinen työskentelytila soveltuu yrittäjälle,
etätyöntekijälle, työnhakijalle, freelancerille ja kaikille,
jotka kaipaavat vain tavalliseen toimistotyöpäiväänsä
vaihtelua. Tilassa on mahdollista tehdä toimistotöitä,
verkostoitua ja inspiroitua uudesta tavasta tehdä työtä.
Osallistuminen on maksutonta. Tapahtuma on osa
Bisnestä keittiönpöydältä -hankkeen pop-up -kokeilutoimintaa, jonka kautta tiedotetaan ja aktivoidaan
alueemme ihmisiä uuden työn ja yrittäjyyden äärelle.
Bisnestä keittiönpöydältä on Pohjois-Pohjanmaan
alueella toimiva Maaseuturahaston rahoittama aktivointihanke. Sen toteuttajina ovat YTEK Yrityspalvelut, Maaseudun Sivistysliitto sekä Valtakunnallinen
YES ry. Hankkeen tavoitteena on aktivoida uutta
työtä, liikeideaa tai yrittäjyyttä pohtivat henkilöt
yhteisöllisen kehittämisen kautta.

Huuhankallion retkihiihto
Lauantaina 27.1.2018 järjestetään ensimmäinen
Huuhankallion retkihiihto eksoottisissa ”Lapin maisemissa” Maasydän – Huuhankallio alueella, Sievin
korkeimmassa paikassa. Mahdollista on retkeillä
myös lumikenkäilemällä. Perinteisellä hiihtotavalla
hiihdettävä reitti on edestakaisin 10 km. Alueen valaistulla ladulla on mahdollista hiihtää myös vapaan
hiihdon tekniikalla.
Ilmoittautuminen Urjanlinnan tiloissa klo 10 – 14
välisenä aikana. Osallistumismaksu 5 euroa/hlö tai 10
euroa/perhemaksu, joka maksetaan paikan päällä. Se
sisältää mehutarjoilut maalipaikalla ja Huuhankalliolla sekä osallistujille diplomin. Osallistujien kesken
arvotaan ”Piccolo Maasydän 2 vrk mökkimajoitus”
sekä runsaasti tavarapalkintoja.
Huuhankallion näkötornin kupeessa loimuaa
nuotio koko tapahtuman ajan. Mahdollisuus ostaa
makkaraa. Myös Urjanlinnan kahvio on auki.
Järjestäjinä Sievin vapaa-ajan toimi sekä Ylivieskan Latu ja Maaselän Latu, pakkasraja -20 astetta.

Facebook uudistaa syötettään – kaverien päivitykset näkyvät
mainostajien lempiravintolaa todennäköisemmin
Kaksi viikkoa sitten perjantaina Facebook teki ilmoituksen, jota siltä on odotettu
jo jonkin aikaa, yhtiö alkaa
suosia uutisvirrassaan ystävien tekemiä postauksia ja
painaa samalla alas sivujen
eli yritysten, yhdistysten ja
julkisuuden henkilöiden
postauksia. Käytännössä
tämä tarkoittaa sitä, että
viraalivideot ja yritysten

mainosspotit eivät dominoi
enää Facebookin uutisvirtaa.
Uudistuksen taustalla on
Facebookin halu priorisoida
ystävien ja perheenjäsenten
julkaisemaa sisältöä ja lähipiirin kommentteja.
Erityisesti muutos vaikuttaa
pienten yritysten sekä kansalaisjärjestöjen asemaan.
Niistä moni toimii pienillä
varoilla ja on ollut Faceboo-

kissa tärkeä tiedonlähde.
Facebookin aiemmin tekemässä testissä kuudessa
maassa juuri nämä tahot
olivat ahtaalla. Tämä onkin
se asia, jota nyt julkistetun
muutoksen aikanakin kannattaa seurata.
Pian kissavideot ynnä muut
postaukset ovat vain murto-osa uutisvirrasta ja tilalla
on merkityksellisempää sisäl-

töä. Samoin katoavat kaikkien rakastamat “tykkää ja
jaa” -postaukset. Facebookista
on tullut 2010-luvun televisio
ja kohta tämä negatiivinen
kierre katkeaa. Enää ei voi
vaan ottaa huonoa ideaa tai
videota ja rahalla boostata sitä
ihmisten tietoisuuteen. Viime vuosina sisällön kuluttajat
on houkuteltu Facebookin
kautta, osin rahalla, omien

sisältöjen pariin, joiden
lomassa on näytetty itse
myytyjä mainoksia. Reaktioiden perusteella tämä on
markkinoijan painajainen,
sillä useimmat digitaaliset markkinointistrategiat
on rakennettu Facebookin
ympärille. Laiskan Facebook-markkinoinnin aika
on ohi.
Toisena uudistuksen tar-

koituksena on myös kitkeä
valemedia sekä vihapuhe.
Zuckeberg toteaakin tiedotteessa, että ”maailmassa on
paljon vastakkainasettelua,
joten työtä riittää. Facebookia
on suojattava siltä, ettei sen
avulla lietsota vihaa ja sitä on
puolustettava valtiotasoiselta
häirinnältä. On myös varmistettava, että Facebookin
käyttäjät ovat tyytyväisiä”.
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Vaihto-opiskelijana Enschedessä

Jääräpäisesti äänestämään ja
tutustuminen Rotterdamin
Merimieskirkon toimintaan

S

aatoittekin huomata,
että 18.1.2018 Alankomaitakin järkytti
hurrikaanin vahvuusasteelle
yltäneet myrskytuulet. En
tiennyt myrskyvaroituksista
mitään, ensimmäinen äänestysmatkani Haagiin päättyi
junan tyhjentämiseen ja
harhailuun keskelle myrskyn ensimmäisiä puuskia.
Tuon torstain tapahtumat
olivat kova järkytys ja myrsky yllätti monet. Onneksi
Rotterdamin Merimieskirkon ennakkoäänestys
oli auki 20.1. klo 21.00
asti. Äänestysmatkani oli
junalla 2,5 tuntia suuntaansa,
mutta kyllä äänestäminen
on sellainen etuoikeus, että
hyvillä mielin lähdin taas
matkaa taittamaan.
Rotterdamin Merimieskirkko on osa Benelux-maiden Merimieskirkkoa, joka
on osa Suomen Merimieskirkkoa. Merimieskirkkojen
tarina alkoi lähes 150 vuotta
sitten ja Rotterdamin Merimieskirkko täytti 90-vuotta
viime syksynä. Toiminta

perustuu kahteen ydintehtävään, merenkulkijoiden
palvelemiseen ja ulkosuomalaisten sekä matkustajien
palvelemiseen. Maailma ja
merenkulku on muuttunut
paljon ja nykyään yksi nouseva kohderyhmä ovatkin
opiskelijat. Näkyvin osa
toimintaa on kahvila ja Hollannin ainoa Suomi-kauppa.
Sauna on todellinen hitti
niin suomalaisten kuin ulkomaalaistenkin vierailijoiden
keskuudessa. Paikalla on
myös sosiaalikuraattori,
joka tekee sosiaalityötä
monissa muodoissa kaikkien kohderyhmien kanssa
merimiehistä ja rekkakuskeista opiskelijoihin. Merimieskirkon palvelut ovat
sosiaalisia, kulttuurillisia ja
hengellisiä. Konkreettisesti
ihan kaikkea maan ja taivaan
väliltä – koska Rotterdamin
satamasta ei enää pääse rekalla tai julkisilla kaupungin
keskustaan ja takaisin, on
ammattilaisille kuljetuspalvelu. Sosiaalikuraattori Valtteri Salmi kertookin, että

18.1. riehuneen myrskyn tuhoa on vaikeaa sanoin kuvata, kuvassa näkymää kotikadultani.

Sosiaalikuraattori Valtteri Salmi kertoi minulle Merimieskirkon toiminnasta, taustalla Suomi-kauppa.
ikinä ei tiedä mitä ovesta tai
puhelimesta aamulla tulee!
Tukkeutuneita vessojakin
on lähdetty avaamaan.
Suomalaiset ovat lähteneet aikanaan isolla joukolla
maailmaa valloittamaan. Ulkosuomalaisia on maailmalla
n. 2 miljoonaa. Merkittäviä
muuttoliikkeitä oli mm.
Amerikkaan ja Ruotsiin
paremman elämän toivossa.
Osalle se toteutui, osalle
ei. Voidaan puhua myös
”seikkailugeenistä”, halusta
nähdä ja kokea erilaisia
asioita. Matkaan kannustaa
myös se, että ulkomailta
pääsee aina kotiin.
Merimiespastori ja tiiminvetäjä täällä Hollannin
puolella on Pauliina Tuomanen. Hän kuvaili tehtävän
kuvaansa laajaksi. Hengellinen työ on ydintehtävä ja
vastuualue, mutta ihmisten
kanssa keskustellaan monenlaisista asioista ja hengellisen ja sosiaalisen työn
välille ei pystyisi vetämään
tarkkaa rajaa. Rotterdamin
Merimieskirkossa pidetään

sekä makeisiin (Fazerin
Sininen, Turkinpippuri,
Salmiakkiaakkoset). Vaikka
Hollanti on pieni maa, kyllä
edes yksi Suomi-kauppa
on välttämätön. Kauppaan
tullaan pitkien matkojen
takaa, säännöllisesti myös
Belgiasta asti. Samalla hoidetaan muita asioita kuten
äänestämistä. Basaarit ovat
suurimpia myyntivolyymiltään. Esimerkiksi jouluruoka, kuten lanttulaatikko
ja porkkanalaatikko ovat
ulkosuomalaisille tärkeitä
tunnelman luojia ja ne tuodaan Suomesta asti heitä
varten Suomi-kauppaan.
Kauppa on kuusi päivää
viikossa auki. Toiminnassa
yllättää se, että suomalaisten palvelemisen lisäksi
Suomea tuodaan Hollantia
ja Etelä-Afrikkaa myöten
tutuksi! Hollannissa asuvat
suomalaiset tuovat tuttujaan
ja ystäviään saunomaan,
joulupäivällisille sekä maistamaan karjalanpiirakkaa
ja ruisleipää. Suomalaisille

ruoka on helppo tapa esitellä
kulttuuriaan. Vaikka lohikeittoa ja poronkäristystäkin
tarjotaan, on suomalainen
grillimakkara ylitse muiden.
Vierailijat varaavat saunan
rakennuksesta, ottavat kaupasta paketin makkaraa
ja valmistavat kiukaalla
saunaillan yhteydessä.
Merimieskirkon toiminta kaikessa laajuudessaan
löi minut täysin ällikällä
ja Pauliinan, Valtterin ja
Anniinan työ ansaitsisivat
enemmänkin suitsutusta.
Voin nyt vierailuni perusteella sanoa, että täällä
Hollannissa vieraillessa
on yksi lämminhenkinen
Suomi-saareke, jossa todellakin ollaan ihmistä varten.
Tämän toiminnanesittelyn
lisäksi nautin Suomi-kaupan
kahviossa karjalanpiirakkaa
munavoilla ja pullakahvit,
sekä keskustelin omasta
koti-ikävästäni Valtterin
ja Pauliinan kanssa.

kerran kuussa suomenkielinen jumalanpalvelus – pyrkimys on tarjota täydentävää
Milla-Maria Koskela
palvelua luterilaisille, mutta
Merimieskirkko kannustaa
myös löytämään seurakuntayhteisön paikallisesti.
Viime vuosi oli reformaation 500-vuotis juhlavuosi.
Merimieskirkko toteuttaa
reformaation perusajatusta
antamalla ihmisille mahdollisuuden pohtia uskonasioita
omalla kielellä. Kirkolliset
toimitukset kuuluvat myös
palvelutarjontaan – kaste,
avioliittoon siunaaminen
ja hautaan siunaaminen.
Tärkein ydintyö on se, että
ollaan paikalla ihmisiä varten. Pauliina valmistautui
vierailuni iltana sunnuntain
saarnaan, ja kertoi, että
yksin jumalanpalveluksesta
vastuullisena sitä prosessoi
ihan saarnan alkuun asti.
Suomi-kaupan toimintaa
minulle esitteli Anniina
Juhola. Toiminta perustuu peruselintarvikkeisiin
– ruisleipään, grillimak- Korvapuustia kahvilaan leipoo rakkaudella, aidolla voilla
karaan, hapankorppuihin ja maidolla Anniina Juholan edeltäjä vielä eläkkeeltäkin.

Perjantai 26.1.2018

5

Päivän sana

Kirkkovaltuusto
käsittelee uuden
kirkon rakentamista
Ylivieskan seurakunnan
kirkkovaltuusto kokoontuu
maanantaina 29.1.2018 klo
18 käsittelemään kirkkoneuvoston esitystä kirkon
rakentamisesta. Kokouspaikka on toimitalo Pietarin
kokoushuone Bäckman,
Terveystie 11. Kokous on
avoin kaikille kiinnostuneille.

Kirkkoneuvosto päätti
esittää 15.1.2018 kirkkovaltuustolle, että se valitsisi
arkkitehtuurikilpailun palkintolautakunnan yksimielisen suosituksen mukaisesti
ehdotuksen nro 82 Trinitas
jatkosuunnittelun pohjaksi
ja kirkon suunnittelutehtävän antamista voittaneen
ehdotuksen tekijälle.

Arkkitehtuurikilpailun voittaja "Trinitas".

Perjantaina, 26.1.2017
Ps. 102:20-21

Herra katsoo pyhästä korkeudestaan,
tähyää taivaasta maan päälle. Hän kuulee
vankien vaikerruksen, hän vapauttaa
kuoleman omat.

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.

Luistelutapahtuma
Ylivieskan jäähallilla
Pihapihlaja tarjoaa asukkailleen
ympärivuorokautista hoivaa ja
huolenpitoa.
Hoivakoti Pihapihlaja sijaitsee idyllisessä
maalaismaisemassa, Alavieskan Käännänkylässä.
Olemme erikoistuneet muistisairaiden hoivaan

Hoivakoti Pihapihlaja Oy
Ylikäännäntie 265, 85200 Alavieska
Kirsi Nisula puh 050 5115 848
kirsi.nisula@pihapihlaja.fi
LVI-urakointi

Remontointi

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

Rakennusurakointi

Kuolleet: Amanda Esteri Peltosaari 104 v., Leontiina Kemppi
84 v., Hanna Liisa Hannula 83 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 26.1. klo 18 Rauhan Sanan pyhäkoulu Keskisipilällä, Mäntyniementie 23; klo 19 Nuorten perjantai Rauhanyhdistyksellä.
La 27.1. klo 14 Lahden ry:n järjestämät myyjäiset Rauhanyhdistyksellä.
Su 28.1. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Tuomo Kälviä,
Niko Salminen, Eeva Korhonen, Löytyn mieslaulajat, pyhäkoulu, kirkkokahvit; klo 14 Rauhan Sanan seurat Siltalan seurahuoneella, Timo Kontio; klo 14.30 Seurat Rauhanyhdistyksellä,
Markku Kamula ja klo 16 Arto Kotajärvi; klo 19 Rukouspiiri
toimitalo Pietarin kokoushuone Lydiassa.
Ma 29.1. klo 17 Ystävyyden kerho toimitalo Pietarissa; klo
18 Kirkkovaltuuston kokous toimitalo Pietarin kokoushuone
Bäckmanissa.
Ti 30.1. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 12 Siionin virsien
päiväveisuut Marian toimituskappelissa; klo 13 Tiistaikerho
Rauhanyhdistyksellä, Eero Salin; klo 13 Kyläkerho Löytyn
koululla; klo 13 Kantokylän kyläkerho vanhalla kyläkoululla; klo
13.30 Tuomelan kyläkerho Tuomelan kylätalolla.
Ke 31.1. 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 18.30 Gospelkuoron harjoitukset Suvannon kappelilla; klo 18.30 Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä, Markku Launonen.
To 1.2. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 13 Varttuneen
väen kerho ja Lähetyspiiri Mariassa; klo 15.30 Eläkeliiton
kuoron harjoitukset Mariassa; klo 17 Lapsikuoron harjoitukset
rippikoulusalissa; klo 18 Kirkkokuoron harjoitukset Suvannon
kappelilla; klo 18 Nuorisokuoron harjoitukset rippikoulusalissa; klo 18.30 Kokkikerho 5-6lk Vitiksessä.
Pe 2.2. klo 19 Oloilta yläkouluikäisille Rauhanyhdistyksellä.
Seurakunnan ateriapalvelu Mariassa avoinna ma-to klo
10.30-13, pe klo 10.30-12. Lounaan hinta eläkeläisille 6,50 e,
muilta 7,50 e. Lisätietoja Maarit Repo 044-7118630.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma-ke klo 9-15, to klo 11-17, pe
suljettu, p. 044-7118 610, os. Terveystie 11.
Kynttiläkirkko su 4.2. klo 18 Ylivieskan kirkon raunioilla,
Eeva-Kaisa Laakko, Raudaskylän Sekakuoro, kolehti Kirkkotalakoisiin, mehutarjoilu. Voit tuoda mukana oman kynttilän,
jonka voi jättää omalle paikalle penkille. Parkkipaikkoina
seurakuntakodin, terveyskeskuksen ja kaupungin parkkipaikat.
Järjestää Ylivieskassa toimivat lions-klubit, Kotiseutuyhdistys,
Urheiluautoilijat ja seurakunta.
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.
Hiihtoretki Vuontispirtille 7.-14.4., lähde hiihtämään Pallastunturille p. 044 3025 119/ Markku Kinnunen.

VARHAISNUORET
Ke 31.1. klo 17 Askartelukerho 1-2lk Vitiksessä; klo 17 Välipalakerho 1-2lk Vitiksessä; klo 18 Pelikerho 3-4lk Vitiksessä;
klo 18.30 Kokkikerho 4lk Vitiksessä.
To 1.2. klo 17 Kokkikerho 3 lk Vitiksessä.

Vuosien
kokemuksella ja
ammattitaidolla!

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

Varaathan paikkasi ajoissa! Materiaalit
viimeistään tiistaina 6.2.

Kastettu: Ilari Viljo Robert Heikkilä, Elisia Joanna Mäkinen,
Konsta Taneli Perttula, Josefiina Katriina Seppälä, Anthon Niila
Joonas Vähäkangas

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.

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

Seuraava Vieskan Viikko
ilmestyy pe 9.2.2018

www.ylivieskanseurakunta.fi

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-illasta 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.
Diakoniatyöntekijä Marja Määtän eläkejuhla 4.2. klo 10
messun jälkeen Suvannon kappelissa. Tarjolla lohikeitto vapaaehtoisella maksulla Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Juhla
jatkuu pienellä ohjelmatuokiolla ja lopuksi täytekakkukahvit.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki ystävät työvuosien varrelta. Taksikyyti toiveet diakoniatoimistoon 044-7118670 ti-pe ke
8.30-10 perjantaihin 2.2. mennessä.

Tiedustele vapaita hoitopaikkoja.

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

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

Ice Skating Tour pysähtyi myös Ylivieskan jäähallille
20-vuotis juhlakiertueella. Liikunnallinen tapahtuma
keräsi väkeä mukavasti. Maskotin kanssa Akseli ja Siri
Pesonen.

NUORET
Pe 26.1. klo 18 Nuorekas iltakirkko Heikkilän kappelissa;
Nuorisotila Vitiksessä.
To 1.2. klo 14.30-16.30 Oloilta seiskaluokkalaisille Nuorisotila
Vitiksessä. Kaikki 7-luokkalaiset pelailemaan, tekemään läksyjä, tapaamaan kavereita ja syömään välipalaa; klo 18.30 K-16
lautapeli-ilta 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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Kulttuurikeskus Akus
jälleen uuteen
Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikka
on rakennettu vuonna 2003. Vuosien
varrella se on tullut tutuksi Ylivieskan
ja lähikuntien lisäksi myös laajemmalle
alueelle. Kävijämäärän kasvu on viime
vuosina ollut huikeaa ja nyt kolmena
peräkkäisenä vuotena se on lisääntynyt
yli kymmenellätuhannella kävijällä
vuodessa. Ensi viikolla alkavat Kulttuurihelmet tuovat jälleen kaivatun
piristyksen pimeään talviaikaan.

Kulttuurikeskus Akustiikka
on monipuolinen kokous- ja
konserttikeidas Ylivieskan
keskustassa, josta löytyy 401
paikkaisen pääsalin lisäksi
näyttelysali, videoneuvotteluhuone, kokoushuone sekä
140 paikkainen ravintolasali.
Lisäksi kolmannessa kerroksessa on mediapaja, jossa
on puitteet korkealaatuisten
äänitteiden valmistamiseen.
Ylivieskan kulttuurijohtaja
Katriina Leppänen kertoo,
että viime vuoden kävijämäärä oli historian suurin,
yhteensä 78 752. Se oli yli
kymmenentuhatta enem-

män kuin vuonna 2016, jolloin kävijämäärä oli 68 611.
Suurin harppaus tapahtui
sitä aiemmin, sillä vuonna
2015 kävijöitä oli noin 50
000. ”Erilaiset tapahtumat
ovat lisääntyneet, pääsalin
konsertit ovat vetäneet hyvin
väkeä sekä alkuvuoden Kulttuurihelmet ovat lisänneet
kävijämäärää”, luettelee
Leppänen. ”Lisäksi erilaisten Kulttuurihelmet
seminaarien, koulutuksien ja piristämään
kokouksien järjestäminen on helmikuun
lisääntynyt, Leppänen jatkaa pimeyttä
tyytyväisenä positiivisesta
kehityksestä.
Ylivieskan kaupungin kulttuuripalvelut järjestävät
Kulttuurihelmet jo kolmatta

kertaa. Tapahtuma on laajentunut vuosi vuodelta ja on
jo vakiinnuttanut paikkansa
alueen kulttuuritarjontaan.
Leppänen kertoo, että tapahtuman ajatuksena on
ollut aina se, että tarjonta
olisi mahdollisimman moni-

Kultturikeskus Akustiikan pääsalissa järjestetään monipuolista ohjelmaa ja viime vuonna sali oli loppuunmyyty kymmeniä kertoja

puolinen. ”Haluamme luoda
tapahtumatarjonnan, josta
jokaiselle löytyisi itseään
kiinnostava tapahtuma.
Tänäkin vuonna on monipuolinen kattaus, josta
löytyy musiikkia, stand
uppia, teatteria, lasten tapahtuma, senioripäivä ja
uutuutena Varasto 2 –elokuvan ennakkoesitysgaala.
Eikä sovi unohtaa suosittuja
kirjamessuja, johon on tällä
kertaa saatu paikalle Finlandia-palkintojen voittajia.”

buffet-ruokailu juomineen
ja alueelta on esteetön näkymä lavalle. Lava tulee
olemaan isompi ja eri paikassa ja näin ollen saadaan
tarjoilupisteet molempiin
päihin hallia. Tänä vuonna kentän tarjoilupuolesta
vastaa Ravintola 10-kerho,
joka on ollut myös mukana
ideoimassa tapahtumaa.
Äänentoisto tulee olemaan
astetta järeämpi ja valaistukseen ja rekvisiittaan tullaan
panostamaan tunnelman
luomiseksi. Ajankohtana
on tuttu kesäkuun toinen
Sun Pampasin
viikonloppu, joka on muivetovastuu
ta kesätapahtumia ajatelKulttuurilen hyvä startti. Yhteistyö
palveluille
on ollut erinomainen eri
Ensi kesän Sun Pampas tahojen kesken ja lisäksi
–tapahtuman järjestää Kult- Leppänen haluaa kiittää
tuuripalvelut yhteistyössä myös Pohjoisartistit Oy:n
Liikuntapalveluiden kanssa. Jari Huhtakangasta, joka
Tapahtuma on kaksipäi- myös on ollut mukana orväinen ja se järjestetään ganisoimassa tapahtumaa.
Sun Pampasin yhteydessä
Ylivieskan jäähallilla. Taroleva
Piknik –tapahtukoituksena on uudistaa konma
järjestetään
myös tänä
septia ja näin ollen toivoa,
että väki saataisiin liikkeelle vuonna. Vielä ei ole mieja tapahtuma pysymään titty esiintyjiä ja paikkakin
jatkossakin. Tapahtuman on hieman auki, kertoo
kokonaisilme uudistetaan nuorisopalvelujohtaja Elisa
ja uutena ovat myös Vip-li- Männistö.
put. Vip-lipuun sisältyy
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stiikan kävijämäärä
n ennätykseen
Kesälle lisää
tapahtumia
Sun Pampasin lisäksi Kulttuuripalveluilla on hyvä tahtotila ke-

hittää entisestään kesätoimintoja.
Heti kaupunkifestivaalin jälkeen
järjestetään taideviikko, jossa on
tapahtumia Akustiikan lisäksi
Puuhkalan museolla. Myös lapsia

on ajateltu ohjelmistossa, josta
esimerkkinä Lystiä lapsille –viikko,
joka järjestetään myös tänä kesänä
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Kauppatorille ja Myllyaukiolle on

tulossa viikottaiset tapahtumat, nuntaille. ”Täytyy vaan toivoa että
keskiviikkoiset iltatorit Kauppa- säät suosisivat tulevana kesänä”,
torilla ja Myllyaukion tapahtumat Leppänen lopettaa hymyssä suin.
lauantaisin. Lisäksi Puuhkalaan
on kaavailtu tapahtumaa joka sunElina Kytökorpi

KulttuuriHelmet-ohjelmaa
To 1.2.

vietti 30-vuotisjuhliaan vuonna 2012.Suomen Jazzliitto
Klo 13:00 senioripäivä - juontaa Pauli Ylitalo. on myöntänyt Antti Sarpilalle arvostetun Yrjö-palOhjelmassa Päivärinnan lapsikuoro, johtaa Sanna kinnon (v. 1997) ja Classic Jazz ry Louis Armstrong
Hilonen. Unen merkitys hyvinvoinnille. Luennoi Eeva -palkinnon (v. 1996). Janne Maarala (s. 1971) on
Huhtala, YTM. Senioritanssia. Eläkeliitto Ylivieska. huipputaitava ja monipuolinen pianotaiteilija. Hän
Paneelikeskustelu Kulttuurin merkityksestä hyvin- on toiminut päätoimisena ja laaja-alaisena musiikin
voinnille – Miksi harrastan - Mitä se antaa minulle? ammattilaisena - orkesterinjohtajana, pianistina, säPaneelissa Sirkka Huttunen, Irene Pentilä, Väinö veltäjänä ja sovittajana – vuodesta 2000 lähtien. Hän
Haapakoski ja Tapio Hanhineva. Puheenjohtajana on esiintynyt soolopianistina ja yhtyeidensä kanssa
mm. monilla festivaaleilla, konserttisaleissa, kirkoissa,
toimii Pauli Ylitalo.
Klo 14:00-14:20 Kahvimusiikkia. Lucia Pavlovics jazzklubeilla, laivoilla, hotelleissa, palvelutaloissa sekä
lukuisissa yksityis- ja yritystilaisuuksissa. Hän toimii
& Band
Klo 14:20-15:30 Tanssit Iltatähtiorkesterin tahditta- myös The Great Helsinki Swing Big Bandin pianistina.
mana. Iltatähtiorkesteri Taimo Löfin johdolla soittaa Janne Maarala Triossa soittavat Jannen lisäksi rumpali
vanhaa tanssimusiikkia pelimannihengessä.Liput 5€ Jussi Miettola sekä basisti Sampo Tiittanen.
sis.kahvitarjoilun.
Su 4.2.
Keittolounaskattaukset klo 11.30 ja klo 12.00
Jauhelihakeitto, rieska, suolakurkku, juusto, ruokajuomat. Klo 15:00 Runojen ja sävelten siivin - näyttelijä Matti
Hinta 10€, sis. myös päiväkahvitarjoilun ja ohjelman. Ristinen. Tv.sarjaoista Syke ja Salatut elämät tuttu
näyttelijä Matti Ristinen lausuu jousitrion sävelien
Ennakkovaraukset puh. 044 4294543
siivittämänä suomalaisia runoaarteita. Jousitriossa
soittavat Annastiina, Ellinoora ja Kristina Leskinen.
Pe 2.2.
Klo 19:00 Tunteiden ilta
Johanna Iivanainen - Antti Sarpila - Janne Maarala trio Ti 6.2.
Trio esiintyy solisteinaan laulaja Johanna Iivanainen Klo 17:30 Lasten juhlaa - Satu Sopanen & Tuttiorkesteri
sekä klarinetisti – saksofonisti Antti Sarpila Ylivieskan Alkaen klo 15:30 Niilo ja Nelli pellet ilostuttavat
Akustiikassa helmikuun 2. päivänä. Tunteiden ilta näyttelysalissa taikatempuin ja ilmapallohahmoin.
-konsertissa kuullaan monipuolinen kattaus tunnettuja Mukaan tapahtuamassa Siiri ja Santtu ratasponit.
amerikkalaisia ja kotimaisia ikivihreitä sekä jazzklas- Kasvomaalausta. Lastenkahvila palvelee, myynnissä
sikoita. Illan tunnelmat vaihtelevat vauhdikkaista minidonitseja, mehua jne.
swing-numeroista herkkiin balladeihin ja brasialaisiin
bossa nova -rytmeihin. Johanna Iivanainen (s. 1976) Ke 7.2.
on oululaislähtöinen nykyään Mäntsälään kotiutunut Klo 18:00 brasilialainen kitaravirtuoosi Alvaro Henrique
laulaja-lauluntekijä. Johannan raikkaan luonnollinen Konserttiohjelmassa mm. Calimério Soaresin säveltämä
esiintyminen ja sävykäs tulkinta on saavuttanut suu- Concertino kitaralle, puhaltajien ja lyömäsoitinten
ren suosion ja varsinkin hänen monipuolisuutensa on kanssa sekä Charles Gounod’n Petite Symphonie
suorastaan hätkähdyttävä kattaen levytyksiä jazzin, puhallinsoittimille. Alvaro Henrique konsertoi yhdessä
accappellan, popin, dancen ja lastenmusiikin alueilta. Kemin kaupunginorkesterin puhallin- ja lyömäsoittajien
Vuonna 2002 Johanna sai Louis Armstrong -palkinnon kanssa hurmaavalla konserttikokonaisuudella.
ja vuotta myöhemmin Sony Electronics Finland ja
Suomen Jazzliitto myönsivät hänelle historian ensim- Pe 9.2.
mäisen Sony jazz -palkinnon. Hän on ollut Jazz-Emma Klo 19:00
ehdokkaana albumeilla Suomalainen vuonna 2003 ja Jukka Puotila Show
Johanna Iivanainen vuonna 2004. Antti Sarpila (s. 1964) Jukka Puotila Show on aina ajankohtainen ja alati sisälon kansainvälisesti tunnetuimpia jazzmuusikoitamme, löltään muuttuva komiikkaan ja imitaatioon pohjautuva
joka esiintyy jatkuvasti solistina ympäri maailmaa. esitys. Siinä Puotila käsittelee huumorin sävyttämänä
Antti Sarpilan oma yhtye Antti Sarpila Swing Band kaikkia ajankohtaisia tapahtumia ja ilmiöitä sekä imitoi
lukuisia julkisuuden henkilöitä itseään säästelemättä

ja imitoinnin kohteitaan säälimättä. Näyttelijä Jukka
Puotila tunnetaan yhtenä Suomen monipuolisimmista
näyttelijöistä, koomikoista ja imitaattoreista. Hän on
työskennellyt Suomen Kansallisteatterissa vuodesta
1984 lähtien, jonka rinnalla hän on samanaikaisesti
esiintynyt lukuisissa tv- ja radio-ohjelmissa, elokuvissa
sekä oman Jukka Puotila Shownsa puitteissa.

La 10.2.

Klo 11:00-15:00 Kirjamessut
Mukana messuilla Finlandia-voittajat Jukka Viikilä ja
Mari Manninen, kauhukirjailija Marko Hautala sekä
kummituskirjailijat Tiina Hautala ja Aki Pulkkanen.
Klo 11:15 Kirjailijavieraana kauhukirjailija Marko
Hautala. Haastattelijana Janne Koski, Ylivieskan
kaupunginkirjaston kirjastonhoitaja
Klo 11:40 Kirjailijavieraana kummituskirjailijat Tiina
Hautala ja Aki Pulkkanen. Haastattelijana Janne Koski,
Ylivieskan kaupunginkirjaston kirjastonhoitaja
Klo 12:00 Messuilla nähdään ensi kertaa ainutlaatuinen
powerpoint- esitys Akvarelleja Koillismaalta Lappiin .
Esitys perustuu taiteilija Kari Holman kirjaan Akvarelleja ja runoja Koillismaalta Lappiin . Esityksen aikana
esittää hänen vaimonsa Eeva Holma teemaan liittyviä
luontoaiheisia runoja. Holmat ovat julkaisseet yhteensä
14 kirjaa. Eeva on julkaissut kahdeksan runokirjaa,
joista Kari on kuvittanut viisi ja Eeva kolme kirjaa.
Kari Holmalta löytyy myös kirja Kulttuurikohteita
Pohjois-Suomessa, jossa on historiikkia ja akvarelleja.
Hänen kirjastaan Pohjois-Suomalaisia kirkkoja löytyy
n. viisikymmentä akvarellia ja historiaa. Uusimmassa
Suomi 100 -kirjapainoksessa ovat mukana myös Sallan
, rajan taakse jäänyt kirkko sekä Ylivieskan kirkko.
Klo 13:00 Kirjailijavieraana Jukka Viikilä. Haastattelijana Arja Nevanperä, kirjastonhoitaja. Esityksessä
Eeva Holma lausuu Jukka Viikilän runoja.
Klo 13:30 Kirjailijavieraana Mari Manninen. Haastattelijana Tuulevi Borén, Ylivieskan kaupunginkirjaston
johtaja.
Kirjailijoita ja kirjaesittelijöitä tulossa mm. Ari Mehtälä, Ylivieska.
Kalevi Mäenpää, Kokkola. Kirjoittajayhdistys Pränttärit. Kirsti
Mäenpää, Vantaa. Esko Toiviainen/Antikvariaatti, Oulu. Haamu
Kustannus, Vaasa. Mari Manninen, Aki Pulkkanen, Raahe. Irma
Hannula, Ylivieska. Jenni Parikka. Katri Parikka. Tarja Ronkainen,
Oulu. Ulla-Mari Kivi, Ylivieska. Eeva Rutanen, Ylivieska. Ylivieskan
sukututkijat. Kari Holma, Eeva Holma. INFO Ylivieska. Pietari
Päivärinta seura. Kalevi Rajala. Ylivieskan kaupunginkirjasto.
Yhteisestä Ovesta ry/Tuokiotuvan kirjoittajat.
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100 Unelmaa Ylivieska
Paavon ja Maijan päivä
Tämä vallaton joukko vietti
ihanan hemmottelupäivän
yhdessä ja erillään. Maijalla
ja Paavolla oli vuorotellen
omat hetkensä Mervin
käsittelyssä ja sillä välin me
muut haukkasimme happea
kaupungilla ja nautimme
kauniista talvipäivästä. Lopuksi lämmiteltiin kaikki
yhdessä kahvikupin äärellä.
Upea yhteinen päivä, kiitos
kaikille! - kuvassa ihanat
Maija, Paavo ja Mervi.
Avustajina tänään Anne
ja Katja.

Einen ja Kaisun aamu
Eräänä aamuna lähdimme
Einen kanssa retkelle Vähäkankaan suuntaan. Perillä
puhutimme ensin pihalla
hevosen, kissan ja vasikan.
Olihan meillä lystiä! Vaan
sitten jo Kaisu huuteli sisälle
tupaan ja oli hemmotteluhoidon aika. Kipeät jäsenet
rentoutuivat ja olo helpottui.
Ja siinä kun kaksi sairaanhoitajaa tapasi, niin juttua
riitti ja koko päivähän ois
voinut ihan raatatessakin
mennä. Vaan pian oli jo
auto odottamassa - siis

Yhden unelman syntyminen
ja sen toteutuminen
Lokakuussa tyttäreni Ritva
(Helsingistä) vieraili luonani. Järjestelimme valokuvia.
Tulipa eteen kaksi pientä,
mustavalkoista valokuvaa
tiernapojista. Muistui mieleen jouluaika Oulaisissa.
Tiernapojat alkoivat esiintyä
ennen joulua eri tilaisuuksissa. Isä-Osmo (syntynyt
Kymenlaaksossa) arvosti
suuresti tätä Pohjois-Pohjanmaan jouluperinnettä.
Niinpä hän kutsui vuosina
1960 ja 1961 oulaistelaiset tiernapojat laulamaan
kotiimme, erityisesti tyttärillemme Anja-Riitalle
ja Ritvalle.
Tästä Ritva sai idean. Hän
otti yhteyttä ylivieskalaiseen
Sanna Kontioon ja kysyi,
miten voisi edetä. Sannan
neuvon mukaan Tuokiotupa
voisi auttaa ja niinhän tapah-

tui. 100 Unelmaa Ylivieska
tuli avuksi. Joulukuussa hän
soitti minulle ja kysyi, että
otanko vastaan muutaman
vieraan ennen joulua. Tuntui
salaperäiseltä, mutta lupasin. Sen verran hän vielä
kertoi, että hänen poikansa
Teppo (Espoosta) ja Tapio
(Helsingistä) tulevat silloin
Ylivieskaan. Minun pitää
vain istua ja pojat huolehtivat kaikesta.
Tuli 20. päivä joulukuuta.
Pojat olivat tulleet edellisenä iltana. Anne ja Marita
tulivat klo 10.30. Marita
lähti ulos odottelemaan
muita tulijoita. Vilkaisin
ulos ikkunasta. Kerrostalon
piha oli täynnä polkupyöriä! Sitten alkoi tapahtua.
Ovi aukaistiin. Tyttöjä ja
poikia sukkasillaan alkoi
tulla sisälle. Yhteensä 29

Rannan koulun oppilasta
rooliasuissaan! Mukana
oli mm. Kuningas Herodes, Murjaanien kuningas,
Knihti ja Mänkki. Tiernapojat (Tähdenpyörittäjät)
olivat tulleet. Esitys alkoi.
Säestäjänä kitaraa soittaen
oli Tapani. Hän innosti
joukkonsa mahtavan hienoon esitykseen. Kaikki
lauloivat täydellä innolla ja
sydämellä. Minä istuin mykistyneenä, silmät kyynelissä
kuuntelemassa tätä valtavan
hienoa esitystä. Muistoja
50 vuoden takaa tulvahti
mieleen. Esitys oli ohi. Istuin
aivan mykistyneenä. Pojat
tarjoilivat mehua ja pipareita,
makeisiakin oli. Oppilaat
olivat ihania, kiittivät kohteliaasti ja tulivat juttelemaan
kanssani. He halusivat jopa
nähdä ne vanhat valoku-

loppuhalaukset ja kiitokset
ja joutuin matkaan taas!
Kahvia tekikin jo mieli.
Yllätysvieraita tavattiin vielä
myös kahvipöydässä kun

Salli-ystäväkin oli kutsuttu
paikalle. Olipas se seikkailua,
ihana ja mieleenpainuva
päivä kaikille!

Vanhat valokuvat joista kaikki alkoi...

vat, joista tämä kaikki sai
alkunsa. Tulipa mieleen
oma kouluaika, kun olin
yli 70 vuotta sitten saman
ikäinen. Olimme arkoja ja
hiljaisia. Eipä tainnut juuri
tulla sanaa suusta. Nyt on
toisin. Sitten kaikki oli ohi.
Kengät portaikosta olivat
kadonneet ja polkupyörät
pihalta myös. Tapahtuma
tuntui epätodelliselta. Teppo Isoäiti Soile ja tyttärenpojat Teppo ja Tapio.
ja Tapio, isot pojat, olivat
vielä jäljellä. Seurakuntakoti Mariassa oli sopivasti
tarjolla jouluateria. Sitten
olikin pojilla edessä pitkä kotimatka. Kaikki on
mahdollista. Unelmista voi
tulla totta.
Suuret kiitokset kaikille!
Soile / äiti, isoäiti
Rannan koulun neljäsluokkalaisten Tiernapoika -esitys.

100 unelmaa Ylivieska kiittää!
100 Unelmaa Ylivieska toteuttaa viimeiset
unelmat sadasta viikolla 3.
Saimme kaikki sata unelmaa listattua jo
itsenäisyyspäivään 6.12. mennessä, mutta
osa toteutuksista siirtyi vielä tammikuun
puolelle. Mutta nyt olemme valmiita.

Tämä oli todella upea yhteinen saavutus - kiitos kaikille näissä isoissa talkoissa
mukanaolleille ja toteutuksiin myötävaikuttaneille! Meidän toteuttavien tahojen
oma suuri unelma on täyttynyt ❤
Kutsummekin kaikki mukanaolleet ja

kampanjan toteutumiseen vaikuttaneet kuin kuvaajat, kirjoittajat - kahvitellaan,
kiitos- ja päätöskahville Ystävänpäivänä juhlitaan ja päätetään kampanja yhdessä,
14.2. klo 13 alkaen Savelan nuorisoseuralle. sydämellisesti tervetuloa!
Tervetuloa niin vanhukset ja heidän omaisensa sekä heidän unelmansa toteutusta
100 Unelmaa
edesauttaneet, kaikki sponsorit, avustajat
Ylivieska -tiimi
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Apteekkarin kynästä

KUIVAT SILMÄT – APUA
LÖYTYY APTEEKISTA

Näin talvella ilma on kuivaa sekä ulkona että sisällä. Kuiva ilma aiheuttaa useille meistä ongelmia:
iho kuivuu, nenä kuivuu, silmät kuivuvat – kaikki
aiheuttaen epämiellyttäviä tuntemuksia.

Hegulla on
nautittu monet
unelmakahvit. Nyt
oli Irman päivä
Sisaruksille järjestettiin tapaaminen ja mahdollisuus
viettää aikaa yhdessä sekä Ravintolamaailman
tarjoama lounas.

Kuivasilmäisyyden tärkeimpiä oireita ovat tunne
kuivuudesta, roskasta tai hiekasta silmässä, kirvely,
lievä kutina ja silmien väsyminen. Kuivat silmät ärtyvät helpommin esimerkiksi tuulesta, ja ärsytys voi
aiheuttaa silmien vetistelyä ja vuotamista. Silmien
vetistäminen voi siis olla oire liian kuivista silmistä,
ja tästä vähän ristiriitaisesta asiasta joudumme apteekissa aina silloin tällöin keskustelemaan. Kuivasilmäisyyttä esiintyy kaiken ikäisillä, mutta esiintyvyys
lisääntyy iän karttuessa. Jostakin syystä naisilla vaiva
on yleisempää kuin miehillä. Näyttöpäätetyö lisää
kuivasilmäisyyden oireita kaiken ikäisillä miehillä
ja naisilla.
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Urheiluhieroja Henna Ring
toteutti vapaaehtoistyöntekijä,
omaishoitaja Miljan unelman.

Fysikaalinen Hoitolaitos Yli-Kunto ja Sari
toteuttivat Leenan unelman. Sen jälkeen oli
hyvä ja kevyt kävellä.

Vuoden 2018
Vapaaehtoistoiminnan veturiksi
Pohjois-Pohjanmaalla valittiin
"100 Unelmaa Ylivieska"
Vuolle Setlementti ry:n
hallinnoima vapaaehtoistoiminnan verkosto VARES
valitsi vuoden 2018 Vapaaehtoistoiminnan veturiksi
Pohjois-Pohjanmaalla 100
Unelmaa Ylivieskan.
Palkinto luovutettiin lauantaina 20.1.2018 Oulussa,
kauppakeskus Valkeassa
pidetyn vapaaehtoistoiminnan messutapahtuman
yhteydessä.
Kunniamaininnat saivat Twins Katja ja Sari
sekä Henri Laukan Tukistus2016-kampanja.
Vuodesta 2009 lähtien
VARES-verkosto on palkinnut erilaisia vapaaehtoistoi-

minnan muotoja vuosittaisella vapaaehtoistoiminnan
palkinnolla. Vapaaehtoistoiminnan palkinnolla halutaan
tehdä vapaaehtoistoimintaa
näkyväksi ja tunnetuksi,
tuoda esiin Pohjois-Pohjanmaalla toteutettavia arjen
tarinoita vapaaehtoisesta
auttamistyöstä.
VARES-verkosto nimeää
vuosittain kriteerit sekä nimeää valitsijatoimikunnan,
joka valitsee ehdotettujen
toimintamuotojen joukosta
voittajan. Toimikunta koostuu VARES-verkoston ja
sidosryhmien edustajista.
www.varesverkosto.fi.

Silmämme ovat monella tavalla suojattuja. Yksi suojista on kyynelfilmi, joka tarkoittaa silmän pinnalle
ohueksi kerrokseksi levittäytynyttä kyynelnestettä.
Kyynelnesteellä on monta tärkeää tehtävää: se
huuhtoo silmien pintaa pitäen sen liukkaana sekä
suojaten ärsytyksiltä ja tulehduksilta. Kyynelfilmin
paksuus on vain millimetrin sadasosa, mutta silti siinä
on erotettavissa erilaisia vetisempiä ja rasvaisempia
kerroksia. Jos kyynelnesteen määrässä tai koostumuksessa tapahtuu syystä tai toisesta muutoksia,
kyynelfilmi voi vaurioitua ja tästä aiheutuu erilaisia
kuivan silmän oireita.

100 Unelmaa –tiimin kaikkien kolmen järjestävän tahon
edustajat Marita Öljymäki-Maarala, Ylivieskan Vanhusneuvosto, Anne Isokoski, Yhteisestä Ovesta ry/Tuokiotupa
ja Merja Heinonen, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio/
Sipilän palvelukeskus olivat vastaanottamassa palkintoa.

Kuivasilmäisyys ei ole vaarallista, vaikka oireet voivat
olla epämiellyttäviä. Hyvin kuivat silmät saattavat
heikomman kyynelfilmin takia olla alttiimpia tulehduksille. Silmälääkäri kykenee tutkimuksissaan
toteamaan kuivasilmäisyyden, mutta kuivien silmien
aiheuttamat oireet sopivat erittäin hyvin itsehoitoon.
Apteekista saa ilman reseptiä kostuttavia silmätippoja
silmiin tiputettavaksi. Nämä kostutustipat eivät sisällä
lääkeaineita, joten niitä voi tiputella silmiin niin
usein kuin tuntee tarvitsevansa. Jos epämiellyttävät
silmäoireet eivät ollenkaan helpota kostutustippojen
käytöstä huolimatta ja varsinkin jos oireet pahenevat,
on syytä harkita silmälääkärillä käyntiä. Joskus harvoin kyse voi olla infektiosta tai piilevästä roskasta
silmässä, joihin kostutustippa ei auta.
Muistathan, että silmälääkärillä käyntiä suositellaan
kaikille yli 50-vuotiaille muutoinkin.
Myös muutamat lääkkeet saattavat vähentää kyyneleritystä ja aiheuttaa tai pahentaa kuivasilmäisyyden
oireita. Esimerkiksi eräät antihistamiinit, verenpainelääkkeet, psyykenlääkkeet ja parkinsonlääkkeet
saattavat vaikuttaa näin. Voit kysyä apteekista, voiko
lääkityksesi aiheuttaa silmien kuivumista, mutta älä
kuitenkaan lopeta lääkärin määräämää lääkitystä
oma-aloitteisesti.
Kostutustippoja on apteekissa iso valikoima, ja
neuvomme mielellämme sopivan tuotteen valinnassa. Tippoja on ohuempia ja paksumpia, ja niitä
löytyy pakattuina pulloon tai kertapipetteihin. Usein
joutuu kokeilemaan eri valmisteita, jotta sopivin
tuote käytettäväksi löytyy. Kostuttavat silmätipat eli
”keinokyyneleet” soveltuvat erittäin hyvin sekä tilapäiseen että jatkuvaan käyttöön. Voit siis halutessasi
lopettaa tippojen käytön kun oireet helpottuvat ja
aloittaa uudelleen, jos ne palaavat. Käyttöön otetun
pakkauksen säilyvyys vaihtelee eri valmisteilla, ja
se pitää huomioida käytössä. Silmätippojen käyttö
saattaa vaatia harjoittelua, jos sitä ei ole tehnyt aikaisemmin. Tässäkin neuvomme mielellämme joten
tervetuloa apteekkiin!
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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Kulttuuri

Jo Nesbø: Jano
Jano on 11. Jo Nesbøn kirjoittama Harry Hole -sarjan
jännäri muutaman vuoden
tauon jälkeen.
Kirja kertoo Oslossa riehuvasta sarjamurhaajasta,
joka etsii uhrinsa Tinderistä.
Hänestä tekee erityisen
se, että hän käyttää uhrien
surmaamiseen metallisia
raateluhampaita ja juo uhrin
verta, todellinen vampiristi.
Poliisi junnaa paikallaan
tutkimuksissa, joten apuun
murhia selvittämään pyydetään nykyisin raitistunutta
poliisikorkeakoulun opettajaa ja entistä rikostutkijaa
Harry Holea. Harry lähtee
töihin, vaikkakin on luvannut vaimolleen, ettei enää tee
rikostutkijan töitä. Mutta
eipä aikaakaan, kun Harry
on jo vauhdissa ja tutkimassa
näitä outoja murhia.

KUULA
LENTOPALLON
!
!
!
ISKE2-Esarjaa SUPERVIIKONLOPPU
aisten

N

YLIVIESKAN
KUULA

WoVo
(Rovaniemi)

Urheilutalo la 27.1. kello 18.00
YLIVIESKAN
KUULA

Jo Nesbø on kyllä paras
jännityskirjojen kirjoittaja.
Juonet kirjoissa ovat selkeitä
ja kirja etenee johdonmukaisesti ilman täytekertomuksia. Jännitys säilyy kirjassa
loppuun asti ja teksti vie
mukaansa niin, ettei tahdo
millään keskeyttää lukemista, vaan haluaa ahmia
koko kirjan yhdellä kertaa.
Tämän kirjan voi lukea
myös näin erillisenä kirjana,
mutta jos haluaa aloittaa
Harry -sarjan alusta alkaen,
niin voi aloittaa lukemisen
ensimmäisestä Harry Hole
kirjasta, vuonna 1997 ilmestyneestä Lepakkomiehestä.
Suosittelen Janoa kaikille
jännityskirjoista pitäville.

ONMKY
(OULU)

Urheilutalo su 28.1. kello 17.00

Kaikilla Kuulan lentiskerholaisilla VAPAA PÄÄSY!!

Liput 5/3 €. Puffetti. Tervetuloa!
YLIVIESKAN
OIKEUSAPUTOIMISTO
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

Tili- ja isännöintitoimisto

Eira Someroja
Kuva: WSOY.

Puh. 0500 589 203
tiliviesti@tiliviesti.fi
www.tiliviesti.fi

Järjestötoiminta
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. Tupa on auki joka päivä: ma-pe klo 9-16, la-su ja
pyhisin klo 11-16. ALLA TULEVAA OHJELMAA (muutokset mahdollisia – viimeisin tieto tuvalla ja www.facebook.
com/tuokiotupa ):
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 LÄHIVIIKKOINA
Pe 26.1. klo 13 Matkainfo kevään matkoista. Voit samalla jo
ilmoittautua mukaan helmikuun yllätysretkelle!
Ma 29.1. Lähdemme yhdessä laulamaan Kotikartanoon, lähtö
tuvalta klo 10.15.
Ti 30.1. klo 14 Keskustelutuokio. Aihe: Kuolema ja kuolemanjälkeinen elämä. Maire-Liisa Salmela johdattaa aiheeseen.
Tuokion lopuksi päätetään taas yhdessä seuraavan kuukauden
aiheesta. Keskustelutuokio aina kk:n viimeinen tiistai.
To 1.2. klo 10 Ompeluseura, raataillaan vapaamuotoisesti.
Tervetuloa mukaan – käsityön kanssa tai ilman! Aluksi arvotaan
talviliikuntakampanjan tammikuun kannustuspalkinnot (tarkistettua kuntoilukorttia vastaan saat yhden arpalipukkeen/kk).
klo 13 Senioripäivä Akustiikassa (tarkempi ohjelma tuvalla)
Ti 6.2. klo 12.30 Kotikartanossa alkaa uusi lukupiiri: Maire-Liisa lukee Mielensäpahoittajan Suomi -kirjaa
Pe 9.2. klo 19 ”Hotellien henget heräilee” – tervetuloa kuu-

lemaan kiehtovia aavetarinoita suomalaisista majapaikoista,
joissa on historiaa, tunnelmaa, persoonallisuutta ja hyvä henki.
Tietokirjailija ja kustantaja Tiina Hautala vierailee tuvalla ja
tarinoi. Kertoillaan ja keskustellaan myös omista kokemuksistamme. Vapaa pääsy.
La 10.2. Kirjamessut Akustiikassa klo 11-15. Myös Tuvan
kirjoittajat esittelemässä Lentojätkä -kirjaansa.
Ti 13.2. Seniorineuvonta klo 13-15: sairaanhoitajan vastaanotto
ilman ajanvarausta. (Ppky Kallio)
Ke 14.2. 100 klo 13-16 Unelmaa Ylivieska -kampanjan kiitos- ja päätöskahvit Savelan ns:lla. Tervetuloa mukaan kaikki
mukanakulkeneet: te ikäihmiset, avustajat, omaiset, sponsorit
ja muut kampanjan onnistumiseen myötävaikuttaneet – tapaamaan muita ja muistelemaan yhdessä!
Tervetuloa Tuokiotuvalle!

Ylivieskan Latu
Huuhankallion retkihiihto la 27.1. Sievissä. Lähtö klo
10-14 Maasydänjärveltä. Perinteisen tyylin hiihtomatka
10 km. Osallistumismaksu 5€/hlö, 10€ /perhe. Myös
lumikenkäily mahdollisuus. Lisätietoa Reijo p. 050
461 6508
Ulkona kuin lumiukko –tapahtuma su 28.1. Kalajoella.
Lumiukkojen teon lisäksi mm. lumiukkopolku, lumikenkäilyä, liukumäki lapsille Keramiikka Isopahkalan
ympäristössä klo 11-14.
Kuutamolumikenkäretki ke 31.1. Iso-Sydänmaan
vaellusreitille Nivalaan. Lähtö klo 17.30 Ylivieskasta
nesteen pihalta. Lumikenkäileen klo 18 Vinnurvan
leirikeskuksen pihasta. Ei tulistelua, joten termarieväät.
Lumikenkäilyä Lumikurussa su 4.2. klo 12-14. Veteraaninen Sm hiihtojen yhteydessä lasten ja aikuisten
lumikenkiä vapaasti kokeiltavana lumiukkopolulla.
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.

Ylivieskan Martat ry
Ma 5.2. Martta-ilta Mielikkitalolla klo 18.00.
Keitetään yhdessä pepua.
Martta-illat kk:n ensimmäinen maanantai Mielikkitalolla
ellei muuta sovittu.
Tervetuloa vanhat ja uudet jäsenet!

Keskusta
Suomen Keskustan Ylivieskan kunnallisjärjestö tarjoaa
makkaraa ja Presidentti-kahvia Citymarketin pihalla la
27.1. alkaen klo 10.

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.

Ostetaan

Vuokrattavana

Ajettava ruohonleikkuri Saunall.kaksio Ykan kesk.
Husqvarna, Jonsered, Stiga, hissikrs-talossa. AutolMTD. Puh. 040 7061 749. le lämm.tolppa. Vuokra
525€/kk+vesi ja sähkö. 1kk
vuokratakuu. Ei lemmikk.
Miel.pitkäaik.asukkaalle.p
050 542 7471.
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Vapaa-aika
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Kuka mitä häh -vastaukset
1. 630 km (autolla 511 km).
2. Franciscus.
3. Savonlinna.
4. Blinky, Pinky, Inky ja Clyde.
5. 46-vuotias.

6. 1500 m.
7. 15.
8. Merkuriusta.
9. Vesipäästäinen.
10. 297x420 mm.
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Ristikoiden vastaukset takasivulla

Yhteystiedot
Postiosoite:

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

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

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.

12

Perjantai 26.1.2018

PUHDISTUSPALVELUALAN KOULUTUS

Rakennustekniset palvelut
& remontit
kuntoarviot
• Kosteuskartoitukset
• Asbestikartoitukset
t
• Vesivahinkoremonti

• Asuntokauppojen

Raitatie 8, YLIVIESKA
0400 295 030, 040 768 8351

Koulutusaika 12.2.-21.12.2018
Haku koulutukseen TE-palvelujen kautta.
Puhdistuspalvelualan koulutus
Ylivieska, koulutus alkaa 12.2.2018
Tiesitkö, että puhdistuspalvelualalla on pula ammattitaitoisesta työvoimasta? Työvoimakoulutus antaa hyvät perusvalmiudet ja ammattipätevyyden, joiden avulla voit työllistyä
puhdistuspalvelualan eri tehtäviin. Voit myös päivittää,
laajentaa tai syventää osaamistasi suorittamalla osia koulutuksen sisältämistä tutkinnoista.

na
Haukka

KOULUTUSKESKUS

paikalla

Asemakatu 1, 86300 Oulainen
040 533 1945, www.kinokulma.fi

jounimikkola.com

• Lämpö- ja vesiputkistojen saneeraukset
• Kauko- ja maalämpöasennukset ja huollot
• Uudiskohteiden LVI-työt

LVI

LOUNAS
ARKISIN
10:30-14:00
• 4-PYÖRÄSUUNTAUS
• HUOLLOT
• KORJAUKSET
• VARAOSAT
• SIJAISAUTOT

Autonhoitotuotteet

Hautakoski

Koulutuskeskus JEDUn koko
koulutustarjonta www.jedu.fi

Ota yhteyttä ja tule käymään,
niin kerromme lisää!

KinoKulma oy

• KAIKKI LVIALAN TYÖT
• ÖLJYPOLTINHUOLLOT

Opiskeluaika on yksilöllinen aikaisemmasta osaamisesta
riippuen. Tutkintotaso ja osaamisala valitaan koulutuksen
aikana. Koulutus sisältää yli puolet ajasta työssäoppimista
työpaikoilla.
Lisätietoja koulutuksesta
Päivi Heinonen
koulutusjohtaja
puh. 040 3120 407

★ Labyrintti - Tappava lääke ★ Veljeni vartija ★ Supermarsu
★ The Commuter ★ Tuntematon sotilas ★ The Greatest Showman

Jarkko Hautakoski,
Ylivieska
040 729 8732

Laadukkaat
Valvoline-öljyt
SynPower 5W-30

35 /5L
€

Alavieska

P. (08) 430 8800
Hankalantie 2, 85200 Alavieska • Ma-pe 6.30-21, la 8-21, su 11-19

0100
2400
Hinaus- ja tiepalvelut 24h

Ylivieska
Jokilaaksojen Hinauspalvelu
044-3138518 0100
aikalla

na p
Haukka

2400
Hinaus- ja tiepalvelut 24h

Ylivieska
Käytössämme
uusi
raskaan
Jokilaaksojen Hinauspalvelu
kaluston hinausauto!
044-3138518

0100 2400

Hinaus- ja tiepalvelut 24h

Varaathan paikkasi ajoissa! Materiaalit viimeistään tiistaina 6.2.
Hinaus- ja tiepalvelut 24h
lla
na paika
a
k
k
u
a
H

 Sälekaihtimet
Sälekaihtimet
 Hyönteissuojat
Hyönteissuojat
 Parvekekaihtimet
Parvekekaihtimet

 Pystylamellikaihtimet
Pystylamellikaihtimet
 Verhokiskot
Verhokiskot
 Duetteja Plisee-vekkiverhot
Duetteja Plisee-verhot

0440848
323 0848
044 323

valli.jussi@kotinet.com • www.kaihdintuote.fi
valli.jussi@kotinet.com • www.kaihdintuote.fi

Vaikea

0100 2400

Seuraava Vieskan Viikko ilmestyy pe 9.2.2018
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Helppo

Ylivieska
Jokilaaksojen Hinauspalvelu
044-3138518

Ristikoiden
ratkaisut

