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Keittiökevään AVAJAISET pe-su 10-15
Tule avaamaan ihanasti oman SIEVIN KEITTIÖn keittiökevät. Kymmenelle
nopeimmalle keittiökaupan päättäneelle (keittiön hinta väh. 3500 €)
lahjoitamme kylpyläviikonlopun Holiday Club-kylpylässä. Lisäksi kun
pyydät viikonloppuna tarjouksen tai varaat suunnitteluajan, osallistut
kylpyläloman arvontaan. Varaa siis ilmainen kotikäynti tai
tule tutustumaan uusiin malleihimme.

AEG ja ELECTROLUX

WC- JA LIUKUOVIA

- erä AEG- ja Electrolux-kodinkoneita puoli-ilmaiseksi

SIEVIN
KEITTIÖ
ihanasti oma

-10%, -20%, -40%, -50%

Matti Meetteri

Tarkista muut talven

040 771 8760

huipputarjoukset koti-

matti.meetteri@sievinkeittio.ﬁ

ihanasti oma

sivuiltamme tai myymälöissä.

www.sievinkeittio.ﬁ

LA 10.2. KLO 11:00-15:00
KIRJAMESSUT
Kirjailijoita, haastatteluja, kirjaesittelijöitä, kustantajia sekä
kirjakahvila. Tervetuloa! Vapaa pääsy.
Klo 11:15 Kirjailijavieraana kauhukirjailija Marko Hautala.
Klo 11:40 Kirjailijavieraana kummituskirjailijat
Tiina Hautala ja Aki Pulkkanen.
Klo 12:00 Powerpoint-esitys Akvarelleja Koillismaalta Lappiin
Taiteilija Kari Holma – Runot Eeva Holma.
Klo 13:00 Kirjailijavieraana 2017 kaunokirjallisuus
Finlandia-palkinnon voittanut Jukka Viikilä.
Klo 13:30 Kirjailijavieraana 2017 tietokirjallisuus
Finlandia-palkinnon voittanut Mari Manninen.
Yhteistyössä kirjastopalvelut.

SU 11.2. KLO 15:00
KAUHAVA BIG BAND
– MARILYN KONSERTTI

Solisteina Susanna Erkinheimo, Mariam Sandhu ja Lars Edberg sekä
kapellimesteraina Jukka Lumme. Pääkertojana Irma Nieminen.
Kahvila ja ravintola palvelevat tuntia ennen tapahtumaa ja väliajalla.

PE 16.2. KLO 19:00
JIRI NIKKINEN
THE BEATLES TRIBUTE BAND

Liput ennakkoon 20 €, ovelta 25 €
Kahvila ja ravintola palvelevat tuntia ennen tapahtumaa ja väliajalla

Tervetuloa tapahtumiin!

Lunasta lippusi Akustiikan lipunmyynnistä
tai Lipputoimistosta www.lipputoimisto.fi.
Lipunmyynti avoinna ma–pe 12–18 ja la 12–15
ja tuntia ennen tapahtumaa, Kouluk. 2 B, puh. 044 4294 545.

KAIKKI HUONEISTOREMONTIT
JA PERUSKORJAUKSET
• Kiinteistöjen saneeraukset • Laatoitukset
• Vesieristykset • Kalusteasennukset
• Matotukset • Lattioiden asennukset
• Tapetoinnit • Paneloinnit • Lauderakentamiset

KYSY TARJOUS!

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

Lisäksi The Post, Kedi, The Florida
Project, Supermarsu, Black Panther,
Veljeni vartija ja Varasto 2

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

Päivyri
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Nimipäivät

Pääkirjoitus
Tasan vuosi on vierähtänyt
siitä kun ensimmäinen Vieskan Viikko näki päivänvalon.
Vuosi on pitkä aika sinänsä,
mutta on hämmästyttävää
kuinka nopeasti aika vain
menee. Viikko sitten olin
mukana paikallisen yrityksen
pelinjulkistamistilaisuudessa,
jossa pääsin uuden uutukaisen pelin lisäksi pelaamaan
myös nostalgista Nintendon
Mario Bros peliä. Välittömästi samalta seisomalta
kun sain kaiken lisäksi vielä
alkuperäisen peliohjaimen
käteeni, mieleeni palautui

muistot 80-luvulta, kun
tätä peliä tuli pelattua ehkä
liiaksikin asti. Nuoruusvuosieni jälkeen en juurikaan ole
pelannut tietokonepelejä,
mitä nyt satunnaisesti Facebookin yksinkertaisia pelejä
ajanvietteenä junamatkoilla
tai muissa vastaavissa tilanteissa. Kuitenkin tämä
nykyaikaistettu ”Mario Bros”
toi heti mieleeni lapsuusaikani tietokonepelailut ja sai
sisälläni huokumaan sen
pienen peliminäni. Täytyy
myös tunnustaa että äänetöntä pelaamiseni ei ollut ja
mikäli se olisi televisioitu,
niin ”piip” –äänimerkkiä
olisi jouduttu käyttämään
useasti.
HHH

Elina Kytökorpi

Raudaskylän usvaa maanantaina

Nostalgian huippu oli todellakin se, kun käsissäni
oli juurikin alkuperäinen
Nintendon peliohjan ja
alkuperäinen Mario Bros
ykkönen. Vaikka sen viimekertaisesta pelaamisesta

on aikaa yli kaksikymmentä
vuotta, palautui mieleeni
todella nopeasti taulujen eri
kommervenkit, kuten mistä
löytää esimerkiksi lisäelämät,
kolikot ja salakäytävät sekä
oikotiet ohittaa seuraavia
tauluja. Heille jotka peliä
ovat pelanneet ymmärtävät
mitä tarkoitan.
HHH
Muutenkin elämässä on
miellyttävää ja hauskaa
nähdä, että lähes kaikissa
meissä elää tietynlainen
leikkimielisyys ja pelaamisen
halu läpi elämän. Tosin ei
se monien kohdalla liity
mihinkään kilpailutyyppiseen pelaamiseen, se on ehkä
enemmänkin viihdykettä
jota voi tehdä aikaan ja
paikkaan katsomatta. Edes
nykypäivänä tämä ei liity
pelkästään digitaalisuuteen
ja onhan lehdissäkin ollut
kautta aikojen ristikoiden ja
kryptojen kaltaisia tehtäviä ja
ne ovat säilyttäeet suosionsa

vuodesta toiseen lukijoiden
keskuudessa.
HHH
Nyt eletään varmaankin
sitä talvisinta talviaikaa.
Pakkanen on paukkunut
ihan kunnolla, mutta onneksi sentään valoisa aika
päivästä on lisääntynyt jo
huomattavasti. Lähipäivinä
vietetään laskiaisen lisäksi
ystävänpäivää ja kaikilla kaimoillani on myös nimipäivä
lauantaina. Kaiken tämän
lisäksi on lehden yksivuotisjuhlapäivä, ensimmäinen
lehti näki päivänvalonsa
kymmenes päivä helmikuuta,
juurikin Elinan nimipäivänä,
tarkoituksella. Olen todella
kiitollinen kaikille lukijoille
ja tukijoille sekä mainostajille, koska ilman kaikkia
teitä ei olisi lehteäkään.
Tätä on tehty alusta saakka
suurella sydämellä ja palaute
on jatkuvasti ollut erittäin
positiivistä ja kannustavaa.
Suuri kiitos Teille kaikille!

Viikon kuva
Ylivieskan kameraseuran kuukausittaisissa kuvailloissa
valitaan kuukauden kuva ja tammikuussa valinta osui
kuvaan nimeltä "Maan varjo".

Kyliltä

Kauppakadun
Mustanlesken
kiinteistön purkutyöt edistyvät.
Alakulmassa
kiinteistö 70-luvun alussa.

Perjantai 9.2 (vk 6): Raija, Raisa
Lauantai 10.2: Elina, Ella, Ellen, Elna
Vainojen uhrien muistopäivä
Sunnuntai 11.2: Iisa, Isabella, Talvikki
Laskiaissunnuntai
Maanantai 12.2. (vk 7): Elma, Elmi
Tiistai 13.2: Sulo, Sulho
Laskiaistiistai
Keskiviikko 14.2: Tino, Voitto, Valentin
Ystävänpäivä
Torstai 15.2: Sipi, Sippo
Perjantai 16.2: Jemina, Kai

Aurinko

Aurinko nousee klo 8:37 ja laskee klo 16:36.

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, kasvispalat, pehmeä leipä
Maanantai: Lohikeitto, suolakurkku, pehmeä
leipä
Tiistai: Broilerpihvit, riisi, lämmin currykastike,
raejuusto-porkkanaraaste
Keskiviikko: Ohrapuuro, soppa, leikkele
Torstai: Maksapihvit, perunat, ruskea kastike,
kaali-kurkku-melonisalaatti, puolukkasose
Perjantai: Makkaravuoka, perunat, porkkana-suolakurkku-kiinankaalisalaatti

Kuka mitä häh?

1. Montako sekuntia on vuorokaudessa?
2. Kuinka suuri (hehtaareina) oli 1950-luvulla
kuivatettu Alavieskanjärvi?
3. Missä 1991 julkaistussa tietokonepelissä ohjataan vihreähiuksisia "sopuleita" ja yritetään saada
mahdollisimman moni heistä kotiovelle?
4. Kuinka leveitä ovat rahdin kuljetuksessa käytettävät ISO-kontit?
5. Kuka näytteli Elizabeth Swannia "Pirates of
The Caribbean"-elokuvasarjassa?
6. Sekä Antti Tuisku että Matti ja Teppo ovat levyttäneet samannimisen albumin. Minkä?
7. Kuka valittiin maanantaina eduskunnan puhemieheksi?
8. Mitkä ovat aurinkokunnan planeetat kokojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan?
9. Mikä on liikevaihdoltaan Suomen suurin
yritys?
10. Minkä värinen on Olympiarenkaiden keskimmäinen rengas?
Vastaukset sivulla 11

Löydät meidät
myös Facebookista
facebook.com/vieskanviikko

Ilmoitus
Vieskan Viikossa
huomataan!

Oppilaiden vanhemmat huolissaan

Rahkolan koulun sisäilman
laatu askarruttaa

Keskiviikkona 31.1. klo
18.30 alkaen Rahkolan
koulun sisäilmaryhmän
infotilaisuus koulun oppilaiden huoltajille ja henkilökunnalle Kulttuurikeskus
Akustiikassa. Paikalle oli
saapunut noin 55 henkilöä, joista suurin osa oli
oppilaiden vanhempia. Tilaisuuden tarkoituksena oli
päästä kommunikoimaan
koulun tilanteesta vanhempien sekä kuntapäättäjien
kesken. Tilaisuuden avasi
Ylivieskan sivistysjohtaja

Kai Perttu, joka esitteli
muun muassa sisäilmaryhmän toimintaa. Heillä oli
juuri ollut kokoontuminen,
jossa oli käsitelty yleisesti
ottaen Ylivieskan koulujen
tilannetta. Tilaisuudessa oli
mukana myös kaupungin
puolelta Leena Löytynoja,
joka on hiljattain aloittanut
kaupungin rakennuspäällikkönä. Vahanen Rakennusfysiikka Oy:ltä paikalla
oli diplomi-insinööri Pasi
Wahlroos.

Rahkolan koulun sisäilman laatua epäillään. Kymmenillä oppilailla sekä henkilökunnalla on havaittu oireita.

Rahkolan koulun sisäilmaryhmän infotilaisuudessa kuultiin kipakoitakin puheenvuoroja oppilaiden vanhempien puolelta.
Tilaisuudessa kerrottiin
useaan otteeseen, että Rahkolan koulun tilannekuva
on heikentynyt syksyn 2017
aikana. Terveydenhuoltoon
ilmoitettuja oireilijoita on
46, mutta esiintyvien oireiden kirjo on viranomaisten
mukaan hyvin laaja eikä

kaikissa tapauksissa ole
selvää syy-yhteyttä. Wahlroos esitelmöi tilaisuudessa muun muassa, että
”ongelmat voivat johtua
rakennuksesta, (puutteellisesta) talotekniikasta tai
rakennuksen täytöstä tai
käyttäjistä. Syitä oireilulle

ei tällä hetkellä ole tiedossa,
eli tutkimuksille on tarvetta.
Toimenpiteitä on mietitty
ja koska oireilijoiden määrä
kasvaa ja selkeää syytä ei ole,
on syytä selvittää ja tutkia”
Kai Perttu kertoo, että
Vahanen Rakennusfysiikka
Oy:ltä on pyydetty raportti

Rahkolan koulun korjaus
historiasta, eli mitä on tehty
sekä mitä lisätutkimuksia
pitäisi tehdä. Perttu myös
painotti puheessaan, että
ongelmia ei haluta missään
nimessä vähätellä, vaan
halutaan selvittää mikä
aiheuttaa oireiluja koululla.
Tilaisuudessa annettiin
välillä kipakoitakin puheenvuoroja oppilaiden vanhempien puolelta. Kysymyksiä
oli paljon, mutta vastauksia
vähemmän. Rahkolan koulun vanhempainyhdistys oli
valmistautunut tilaisuuteen
todella hyvin kysymyksin, mutta valitettavasti
vastaukset jäivät kaiken
kaikkiaan laimeaksi. Lähiviikkoina tilanteeseen tulee
kuitenkin toivon mukaan
selkeyttä, sillä Vahanen
Rakennusfysiikka Oy:n
raportin pitäisi valmistua
maaliskuun aikana.

Kulttuuristartti pääsi vauhtiin
Uusia kulttuurinkävijöitä osallistetaan
- Kulttuuristartti - hankkeessa osallistamme eri
kohderyhmiä ja tarkoituksena on löytää kulttuuripalveluiden pariin kävijöitä,
jotka eivät ole aikaisemmin
jostakin syystä käyttäneet
kulttuuria joko lainkaan
tai eivät kovin aktiivisesti.
Esimerkiksi syitä vähäiseen osallistumiseen voi
olla tilaisuuksien ja tapahtumien hinta, mahdollisen
potentiaalin kohderyhmän
ikä, terveys, seuran puute,
käyntitottumukset sekä
kielteiset tai myönteiset
tilaisuutta kohtaan, odotukset ja näkemykset taiteesta
ja kulttuurista vaikuttavat
myös osallistumiseen.Syyt
voivat olla myös palveluntarjontaan liittyviä; kulttuuripalveluja ei ole riittävän
paljon, monipuolisesti tai
lähellä tai niiden tarjoamisen
tapa koetaan vieraaksi.

Hanke avataan toteuttamalla osallistuvien kuntien
alueella kulttuurikysely.
Kysely tulee nähtäville
maaliskuussa Ylivieskan
kaupungin, Ylivieskan seutukunnan ja Kärsämäen
kunnan sivustoille, sitä myös
postitetaan eri ryhmille.
Kyselyssä kartoitetaan
mm. kulttuuripalveluiden
ei-kävijöitä, kulttuuripalveluiden imagoa ja asukkaiden
toiveita palveluiden suhteen.
Kulttuuristartti koostuu
luovista kulttuurikokeiluista
Ylivieskan ja Kärsämäen
kuntien alueella.
Hankkeen kootaan testiryhmät, Ylivieskan alueella
toimivat kulttuurikokeilijat
ja Kärsämäen alueella toimivat kulttuuristarttaajat.
- Ylivieskan seudulla
osallistamme eri ryhmiä
ja tämän vuoden aikana on
tulossa seitsemän osallista-

Kyseessä on heterogeeninen
ryhmä, jossa on mukana eri
ikäluokkien ja sukupuolien
edustajia.
Kokeilut tehdään testiryhmissä, joiden avulla
kulttuuripalveluita kehitetään kävijälähtöisesti. Kokeiluiden ja niissä kerätyn
tiedon pohjalta laaditaan
osallistamissuunnitelma
alueen kulttuuripalveluiden
käyttöön. OsallistamisOhjaajana toimi Sanna-Mari Prittinen MeWeArtilta
suunnitelma on vapaasti
ja Kulttuuristartin projektipäällikkö Merja Haukipuro
myös muiden kulttuurialan
oli mukana osallistamassa luovaa kokeilua. Kuva Eeva
toimijoiden käytössä.
Teppo.
Alueella ei ole tällä hetvaa luovaa kokeilua näille
Kärsämäellä projekti- kellä käytössä kulttuurisuunryhmille. Ensimmäisis- päällikkönä toimii Raisa nitelmaa, eikä asukkaiden
sä Kulttuurikokeilijoiden Tasanto, joka vie eteenpäin osallistamista ole tehty järryhmissä on senioreita ja Kulttuuristarttaajat testi- jestelmällisesti. Kunnissa ei
myöhemmin nuoria, lap- ryhmää.Kulttuuristarttaajat tunnisteta, ketkä ovat tällä
siperheitä ja erityisryhmiä, -nimellä kulkevat ryhmät hetkellä kulttuuripalveluiden
Kulttuuristartin projekti- koostuvat henkilöistä, jotka ei-käyttäjiä ja tapahtumien
päällikkö Merja Haukipuro eivät ole ennen käyttäneet ei-kävijöitä. Kunnissa kuikertoo Ylivieskan seudulla kulttuuripalveluita tai ovat tenkin tiedostetaan kultaloitetusta toiminnasta.
käyttäneet niitä vain vähän. tuuripalveluiden tärkeys

hyvinvoinnin lisääjänä ja
tulevan kuntauudistuksen
myötä paikallisia kulttuuritoimijoita halutaan tukea
asukkaiden tavoittamisessa
ja kulttuuripalveluiden kehittämisessä.

Ensimmäinen Kulttuurikokeilijoiden ryhmä
starttasi tiistaina Esperi
Hoivakoti Suvannolla,
jossa seniorit pääsivät
osallistumaan luovaan
kokeiluun yhteisöllisellä
maalauksella.
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Vaihto-opiskelijana Enschedessä

Vaihdon hienoimmat ja hirveimmät
kokemukset sekä paluu Suomeen

K

irjoitan tällä kertaa
vaihtokertomusta
Ylivieskasta käsin.
Palasin Suomeen tammikuun viimeisenä päivänä ja
onhan tämäkin eräänlainen
kulttuurishokki. Loppuajat
Enschedessä ja Alankomaissa menivät viimeisten
kokeiden ja projektien ansiosta kiireessä ohi. Muutamia tuttuja olen jo ehtinyt
Suomessa tavata, mutta
vaihdosta toipuminen on

vielä sillä mallilla että on
vaikeaa kertoa mitä siitä
todella jää käteen.
Aloitetaan niistä hirveimmistä. Minulla oli
ilo kuulua Enschedessä
opiskelijanyrkkeilijöihin,
ja harrastusmaksut pidettiin edullisena keräämällä
omalle joukkueelle varoja
vapaaehtoistyössä. Hollannissa on erilainen anniskelulainsäädäntö kuin meillä
Suomessa, ja minulle tar-

Olisi varmaan jäänyt selfie ottamatta jos olisin tiennyt
minkälainen katastrofi illasta tulee.

Kansainvälinen projektitiimimme Ukrainassa.
joutui mahdollisuus kerätä
joukkueelle varoja tekemällä
vuoro baarimikkona kampuksen kanttiinissa. Alun
perin oli tarkoitus, että
kanssani samassa vuorossa
olisi kokeneita tekijöitä,
jotka opastaisivat minua,
miten homma tehdään. Vuorolistoissa kävikin virhe, ja
minun lisäkseni kanttiinissa
oli kiireiseen ilta-aikaan
kaksi muuta ensikertalaista,
ja baarivuoroni olikin kuin
hirvittävää tositelevisiota.
Tarjoilin jopa teen väärästä
astiasta ja hyvää tarkoittavat
kollegani veivät mm. jäisiä
voileipiä pöytään kun eivät
olleet huomanneet, että ne
pitää ensin valmistaa grillissä. Baaritiskillä itkettiin,
naurettiin ja huudettiin.
Parissa tunnissa saimme
keittiön, baarin ja kassan
niin sekaisin että kanttiiniin
kutsuttiin kotoa kokenut
työntekijä sotkuja selvittämään.

Kutsu
me valmiita. On kiitoksen
ja päätöskahvin aika. Tämä
oli todella upea kaikkien
ylivieskalaisten 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 myötävaikuttaneet ja hengessä mukanaeläneet kiitos- ja päätöskahville Ystävänpäivänä 14.2.
Savelan nuorisoseuralle klo

14 (kahvitus alkaen klo 13).
Ohjelmassa mm: puheenvuoroja ja muisteluita sekä
valokuvaesitys "Matkalla
- unelmia kohti". Jouko
Herranen ja Pekka Roiko
tahdittavat tunnelmaan
soitollaan ja laulullaan.
Tervetuloa niin vanhukset
ja heidän omaisensa sekä
kaikki heidän unelmansa
toteutusta edesauttaneet,
kaikki sponsorit, avustajat,
kuvaajat, kirjoittajat, kaikki, kaikki - kahvitellaan,
kohdataan, muistellaan ja
päätetään kampanja yhdessä,

tilaisista kuin siellä asuvista
muista ”ulkomaalaisista”.
Kävin monissa juhlissa niin
harrastusten kuin koulunkin
kautta. Hauskimmat olivat
ruotsalaisen kämppikseni
Mickaelan ja hänen espanjalaisen ystävänsä Pilarin
yhdistetyt syntymäpäiväjuhlat juuri ennen lähtöäni.
Pitkän pöydän ympärille
kerääntyi kansainvälinen
joukko opiskelijoita syömään
espanjalaisia ja ruotsalaisia
herkkuja. Taustalla soi vaihtelevasti musiikkia ympäri
maailmaa. Tunsin hetken
olevani kotona.

Osittainen liikuntakyvyn
menetys juuri joulun alla
kaaduttuani oli sekin varsin
ikävä yllätys. Kolme viikkoa
kyynärsauvoilla vieraassa
maassa ilman Suomen tukiverkostoa tuntui hetkittäin
Milla-Maria Koskela
todella lannistavalta. Niinä
hetkinä pintaan nousi sisuuntuminen ja suremisen
sijaan tein kaikkeni, että
pystyisin niihin asioihin
jotka minulle ovat merkityksellisiä.
Hienoimpia kokemuksia
oli päästä Ukrainaan projektia tekemään muutaman
muun opiskelijan kanssa.
Projektiin piti hakea jo
syksyllä, jos mieli mahdollisuutta päästä mukaan.
Mietin vielä hakemusta
lähettäessä, haluanko varmasti ylimääräistä tekemistä,
mutta nyt jälkikäteen voin
sanoa, että projekti kaikkine töineenkin oli vaihtoni
huippuhetkiä. Työskentely
monikansallisessa tiimis- Parhaat juhlat syntyvät yhdessä tekemisestä.

100 Unelmaa Ylivieska
100 Unelmaa Ylivieska!
-kampanja kiittää. Kampanja päättyy. Tervetuloa
Ystävänpäivänä 14.2. kiitos- ja päätöskahville.
100 Unelmaa Ylivieska!
-kampanjassa on toteutettu
sadan ylivieskalaisen ikäihmisen unelma. Toteutuksiin
ja erilaisiin tapahtumiin on
kuitenkin päässyt osallistumaan yli 200 vanhusta.
Unelmia toteuttamassa ja
mahdollistamassa on ollut
niin yksityisiä henkilöitä
kuin yrityksiä, yhteisöjä ja
muita toimijoita. Nyt olem-

sä Hollannin ja Ukrainan
yritysmaailmassa tiukalla
aikataululla oli minulle
täysin uudenlainen kokemus ja Ukraina maana oli
minulle todella eksoottinen
ja vaikuttava.
Hollantilaisten ja muiden kansainvälisten opiskelijoiden ystävällisyys ja
sosiaalisuus teki minuun
suuren vaikutuksen. Toivon,
että jotain siitä tarttuisi
minuunkin! Esimerkiksi
liikkuessani kyynärsauvojen
kanssa, minulle tarjottiin
apua missä tahansa olinkin.
Myös eksyessä kaupungilla
ei tarvinnut edes kysyä, kun
joku tuli jo neuvomaan. Sain
monta ystävää niin hollan-

Anna-Kaisa Saari
MM-kisoissa
Sveitsissä

sydämellisesti tervetuloa!
100 Unelmaa
Ylivieska -tiimi:
- Peruspalvelukuntayhtymä
Kallio/Ikääntyneiden
palvelut
- Ylivieskan kaupungin
Vanhusneuvosto
- Yhteisestä Ovesta ry/
Tuokiotupa

Ylivieskalainen Anna-Kaisa Saari sijoittui hienosti
sijalle 18 alle 23-vuotiaiden maastohiihdon MM-kisojen
ylhdistelmäkisoissa Sveitsin Gomsissa. Kuvassa Anna-Kaisa lähtötunnelmissa Ylivieskan Rautatieasemalla.
Kuva: Jouko Liikanen.
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Tuomas Jokitalo Duo

Päivän sana

Ystävänpäivän illassa luvassa tuttuja hittejä, mm. kotimaista
iskelmää 60-luvulta tähän päivään. Tule nauttimaan hyvästä
musiikista. Vapaa pääsy, kesto noin 1 tunti.

Perjantaina, 9.2.2018
Ps. 44:4

Ylivieskan kaupunginkirjastossa ke 14.2. klo 18.30

Tervetuloa!

tanssit
n
e
j
o
h
n
ion Wa eskuksessa
k
u
l
n
a
k
Ylivies kan Liikuntak
Ylivies

Isämme eivät vallanneet maata omalla
miekallaan, ei heidän oma voimansa
vienyt heitä voittoon, vaan sinun oikea
kätesi, sinun voimasi ja kirkkautesi, sillä
sinä rakastit heitä.

Yleisöesitykset

perjantaina 16.2.2018
klo 11.30 ja klo 12.30
Liput: aikuiset 2 €, koululaiset 1 €,
päiväkodit 10 € / lapsiryhmä

Kirkkotalakoot
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

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.

Viime sunnuntaina järjestetty Kynttiläkirkko keräsi yhteensä noin 300 ihmistä
vanhan kirkon raunioille. Pakkasesta
huolimatta runsaslukuinen joukko saapui
toista kertaa Kynttilänpäivän iltana
järjestettyyn tilaisuuteen, jonne sai tuoda
mukanaan oman kynttilän ja jättää sen
palamaan vanhan kirkon alueelle.

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kuolleet:
Voitto Kalervo Hakala 87 v., Aila Marjatta Lintonen 82 v., Eino
Aarre Vuolteenaho 79 v., Pirkko Anneli Heinistö 71 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 9.2. klo 19 Nuorten perjantai rippikoulun käyneille Rauhanyhdistyksellä.
La 10.2. klo 19 Rauhanyhdistyksen kotiseurat Kärkkäisellä, Sievintie, Veli Matti Linnanmäki; Kaikkosella, Hillapolku
28, Yrjö Koskimäki ja Hietalalla, Männikköperäntie, Jorma
Manninen.
Su 11.2. klo 10 Laskiaissunnuntain perhejumalanpalvelus jäähallilla, Riikka Talvitie, Niko Salminen, Eeva Korhonen, lapsikuoro. Talvitapahtuma jäähallilla jatkuu: luistelua, mäenlaskua,
keppihevosrata, ongintaa, mehua, makkaranpaistoa, kahvila,
tuotto Yhteisvastuulle; klo 14 Rauhan Sanan seurat Siltalan
seurahuoneella, Timo Kontio; klo 14.30 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Markku Kalliokoski ja klo 16 Seppo Jokelainen, klo 19
Rauhanyhdistyksen seurat seurakuntakoti Mariassa, Markku
Kalliokoski; klo 19 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone
Lydiassa.
Ma 12.2. klo 17 Ystävyyden kerho toimitalo Pietarissa.
Ti 13.2. Tiistaikerhon vierailu Raahessa; klo 9-11 Perhekerho
Pietarissa; klo 12 Siionin virsien päiväveisuut Marian toimituskappelissa; klo 19 Sanan ja Siionin kanteleen ilta Toivolantie 7
kerhohuoneella, mukana Niko Salminen ja Samuel Korhonen.
Ke 14.2. 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, Martti Nuorala.
To 15.2. 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 rippikoulusalissa; klo 19 Virsi-ilta toivosta ja jakamisesta Yhteisvastuukeräyksen hyväksi, Niko Salminen, Eeva Korhonen.
Pe 16.2. klo 17-18, 8-Action (ryhmä4) ja Oloilta klo 18-23
Nuorisotila Vitiksessä, B-sisäänkäynti; klo 19 Oloilta yläkouluikäisille Rauhanyhdistyksellä.
Seurakunnan ateriapalvelu Mariassa avoinna ma-to klo
10.30-13, pe klo 10.30-12. Lounaan hinta eläkeläisille 6,50 e,
muilta 7,50 e. Lisätietoja Maarit Repo 044-7118630.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma-ke klo 9-15, to klo 11-17, pe
suljettu, p. 044-7118 610, os. Terveystie 11.
DIAKONIA		
Diakoniatyön asiakasvastaanotto avoinna ti-pe klo 8.30-10.
Päivystysaikana vastaa numero 044-7118670.
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 14.2. 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 15.2. klo 17 Kokkikerho 3 lk Vitiksessä; klo 17 Liikuntakerho 1-2lk Vitiksessä; klo 18.30 Kokkikerho 5-6lk Vitiksessä.

KOKO PERHEEN TALVITAPAHTUMA

Kahvilan hinnasto:
‐ Laskiaispulla 2€
‐ Kahvi/tee 1,50€
‐ Mehu 1€
‐ Makkara 1,50€
Kahvila sisätiloissa ja
ulkogrillistä makkaraa.
Maksu käteisellä.

112‐päivän merkeissä
paikalla poliisi ja
palomiehet autoineen.
Tapahtuman tuotto
Yhteisvastuukeräykseen!

Yhteistyökumppanit:
Ylivieskan Martat, Partiolaiset: Lippukunta Viessojat, Ylivieskan kaupunki, poliisi ja Jokilaaksojen pelastuslaitos.

NUORET
Pe 9.2. klo 17-18, 8Action (ryhmä8A) ja Oloiltaan osallistuminen klo 18-20.30, Nuorisotila Vitis, B-sisäänkäynti; klo 18
Oloilta Nuorisotila Vitiksessä.
To 15.2. 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.
Pe 16.2. klo 17-18, 8-Action (ryhmä4) ja Oloilta klo 18-23
Nuorisotila Vitiksessä.
KALAJOEN ROVASTIKUNTA
Siionin virsien juhlasunnuntai - Älä pyytävältä peitä kasvojasi - 18.2. Kokkolan kirkossa. Klo 10 Messu, saarnaa Matti
Nuorala, liturgina Jouni Sirviö, Johanna –kuoro, Kokkolan Siioninvirsien -veisuuryhmä ja Erkki Uusimäki, laulu,
kanttoreina Janne Salmela ja Eeva Holappa. Ruokailuväliaika
Kokkolan seurakuntakeskuksessa. Klo 13 Kansanveisuut
Kokkolan kirkossa. Toiminnanjohtaja Simo Juntunen alustaa
aiheesta: Uudet Siionin virret ja lähetys. Kahviväliaika. Klo 15
Juhlakonsertti Kokkolan kirkossa, mukana alueen kuoroja.
Järj. Kokkolan suom. seurakunta ja Herättäjä-Yhdistys.
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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Uusi Angry Birds?

Ylivieskalaisosaamista maailmalle
Viime viikon perjantaina koettiin Ylivieskan pelipiireissä historiallisia hetkiä kun
Bitecore Oy julkaisi Bounce Rescue! -tasohyppelypelin. Julkaisu tapahtui keskiyöllä
Suomen aikaa Steam-peliportaalin kautta,
joka on yksi käytetyimmistä pelikaupoista
maailmanlaajuisesti.
Perjantai oli jännitystä täynnä kun ylivieskalainen tiimi
julkaisi ensimmäisen pelinsä
maailman markkinoille.
Näillä lakeuksilla tämä on
ainakin vielä harvinaista ja
Bitecoren tiimi onkin saanut
matkan varrella oppia pelin
julkistamisen tien yrityksen
ja erehdyksien kautta. Usean vuoden koodaamisen
jälkeen peli sai kuitenkin
julkistuksen ja tunnelma
oli jännityksellisen odottava. Yrityksen perustaja ja
omistaja Antti Meriläinen
kertoo, että hän on aloittanut
kyseisen pelin ohjelmoinnin
jo vuonna 2012. Aluksi hän
teki sitä osa-aikaisesti, mutta
vuodesta 2015 lähtien se
on ollut hänen päätyönsä.
Meriläisen lisäksi tiimiin
kuuluvat Kim Kupiainen
ja Ari Ruotsalainen, jotka
hyppäsivät remmiin viime

vuoden marraskuussa ja ovat
siitä lähtien olleet tiiviisti
mukana pelin saattamisessa julkaisuun. Meriläinen
keskittyy pääasiassa koodaamiseen, kun taas Kupiainen grafiikkaan ja ääniin.
Ruotsalaisen pääalueena
on grafiikan lisäksi kenttäsuunnittelu, tosin koko tiimi
tekee hyvin monipuolisesti
töitä pelin eteen.
Matkan varrella on ollut useita haasteita, eräs
suurimmista on ollut Japanin markkinat, jossa
PlayStaysonin Sony pitää
pääpaikkaansa. Markkinat
Japanissa ovat valtavat ja
Sony globaali suuryritys,
mutta silti Sonylta kommunikoidaan pelkästään
japaniksi. Tästä haasteesta
kuitenkin on selvitty kuin
sattuman kaupalla, sillä
Kupiaisen pitkäaikainen

Iloinen kolmikko toimistollaan juhlistamassa Bounce Rescue! –pelin julkaisemista.
Maljapuheessa kiitoksia ei säästelty puolin eikä toisin.
ystävä työskentelee tällä
hetkellä Japanissa. Tämän
kontaktin avulla tiimi on
saanut kommunikoitua Japanin päässä ja ovet ovat nyt
aukeamassa sinne. Tämä
onkin suuri askel, sillä Japanin pelimarkkinat ovat
valtaisat. Toki menestykseen
tarvitaan mielenkiintoinen
ja erittäin tasokas peli ja
toivon mukaan se on nyt

tässä. Tällä hetkellä peli on
Sonyn testauksessa ja Meriläinen arvioi, että palautetta
heiltä tulee jo viikon sisällä.
Sieltä saattaa tulla joitain
korjausehdotuksia, mutta
yleensä niiden korjaamiseen ei mene juurikaan
aikaan. Peli aiempi versio
julkistettiin Euroopan ja
Yhdysvaltain markkinoilla
vuonna 2016, joten on jo

Bounce Rescue on Ylivieskalaisen Bitecoren kehittämä monipuolinen tasohyppelypeli Windows-tietokoneille. Peli löytyy
Steam-pelikaupasta osoitteesta http://store.steampowered.com/app/746680/Bounce_Rescue ja maksaa noin 10 euroa.

tiedossa minkälaisen kaavan
ja aikataulujen mukaan
testaukset mahdollisine
korjauksineen menee. Tässä
aiemmassa versiossa oli
vähemmän tauluja, mutta
kun peli menee läpi Japanin
markkinoille, myös tämä
versio päivitetään uuteen.
Seuraavana vuorossa on
pelin lähettäminen testaukseen Xboxille, tämä tapahtuu
muutamien korjauksien
jälkeen. Sieltä vastauksia
on odotettavissa huhtikuun
paikkeilla. Tämän rupeaman
jälkeen katseet käännetäänkin jo tulevaisuuteen ja alkaa

uuden pelin suunnittelu.
Se tullaan tekemään Unity
–pelimoottorilla, joka on
tarkoitettu kolmiuloitteisten
pelien tekemiseen.
Bounce Rescue! –peliä
voidaan pelata yksinpelin
lisäksi myös moninpelinä, jolloin pelaajia voi olla
maksimissaan neljä. Yksinpelikenttiä on 50, kun
taas monipelikentät on
jaettu kolmeen eri tyyppiin,
joissa jokaisessa on kuudesta
seitsemään erilaista kenttää.
Peli on tehty Gamemaker
–pelimoottorilla, joka on
tarkoitettu kaksiuloitteisten
pelien tekemiseen. Meriläinen kertoo, että pelimekaniikassa suurin haaste on
pelihahmon liikkuvuudessa
eli se miten hahmo liikkuu ja
käyttäytyy ruudulla. Lisäksi
fysiikka hahmon takana
on oleellinen osa hahmon
liikkuvuutta, se että hahmo
oikeasti myös pomppii.
Peli tukee tällä hetkellä
seitsemää kieltä ja niiden
käännöksiin on saatu apua
myös ylivieskalaisin voimin.
Meriläinen kertookin heidän
tehneen pioneerityötä, sillä
nyt he voivat kokemuksen
kautta auttaa myös muita
paikallisia pelintekijöitä.
Koko tiimi huokuu intohimoa alaan. On päivänselvää että tämä tiimi saa
vielä paljon aikaan.
Elina Kytökorpi

Antti Meriläinen sai 4-vuotiaana joululahjaksi Nintendon
sekä Mario Bros -konsolipelin ja siitä kaikki sai alkunsa.
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Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus

Ystävänpäivävalmisteluja Taikaniityssä,
Taikatuulessa, Simonpuistossa ja Niemelän koululla

Talvella laulamme ja soitamme ulkona niin että metsän
ystävät saavat kuulla ilmaisen konsertin ja kun kevät
tulee, niin makoilemme kalliolla ja kuuntelemme puolestamme lintujen järjestämää konserttia.

Simonpuiston päiväkodin Tiitiäisten ryhmässä on
askarreltu oma ystävänpäivänkortti. Kortissa on kaverikuva oman ystävän kanssa sekä yhdessä pohdimme,
mikä tekee omasta kaverista hyvän ystävän. Tiitiäisten
mielestä hyvä ystävä on kiva kaveri: "Hyvä ystävä leikkii
mun kans legoilla ja autoilla", "Hyvä ystävä on iloinen
ulkoleikeissä", "Hyvä ystävä on kiltti", "Hyvä ystävä on
mun paras kaveri". Tiitiäiset toivottavat kaikille hyvää
ystävänpäivää!

Luonnossa kotonaan Taikaniityssä Poutapilvet viettävät
ystävänpäivää omassa retkipaikassaan "kesämaassa".
Tässä tehdään yllätystä Metsä-mörrille, joka myös on yhteinen ystävämme. Poutapilvet leikkivät luonnossa ilman
leikkivälineitä pelastuspartiota, eläin- tai majaleikkiä,
joihin voi osallistua kaikki pienryhmän lapset.

Taikatuulessa askarreltiin ystävänpäiväkortteja ryhmässä ja lapset ovat saaneet kotona yhdessä vanhempien kanssa
miettiä, kenellä haluavat kortin lähettää. Ystävänpäiväkortin saajiksi valikoitui lasten kavereita, serkkuja, mummeja,
kummeja ja naapureita... Kortit käydään yhdessä postittamassa. Kuva Jenni Jyrinki.
Leikkaa talteen

Tervetuloa
tutustumaan!
Tervetuloa Hoivakoti Suvannon Avoimiin
Oviin 22.2. klo 14-16. Kerromme hoivapalveluistamme sekä nautimme yhdessä
virkistävät päiväkahvit!
Tarjoamme lämminhenkistä hoivaa ja
turvallista asumista ikäihmisille Ylivieskassa.

Niemelän koulun välituntiliikuntaa.

Taikatuulen lapset ja aikuiset toivottavat sydämellistä ystävänpäivää. Kuva
Jenni Jyrinki.

Kysy lisää:
Merja Saari 050 302 4081
Mikontie 3, Ylivieska
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 ISO 9001 -laatujärjestelmän käyttöönotto yrityksessä, 4 h... 7.2.

 ISO

9001
9001
-laatujärjestelmän
-laatujärjestelmän
käyttöönotto
käyttöönotto
yrityksessä,
yrityksessä,
44hh...
...7.2.
7.2.
 ISO
Rakennusalan
yleiset sopimusehdot,
YSE1998
..................
15.2.
 Rakennusalan

Rakennusalan
yleiset
yleiset
sopimusehdot,
sopimusehdot,
YSE1998
YSE1998
..................
..................
15.2.
15.2.
 ISO 9001 -laatujärjestelmän päivittäminen, 3 h ................. 27.2.
 ISO

9001
9001
-laatujärjestelmän
päivittäminen,
päivittäminen,
33 h .................
.................
27.2.
 ISO
Writing
at-laatujärjestelmän
work – Työelämän
kirjallinen englanti,
15 h .......27.2.
28.2.–4.4.
 Writing
 Writing
at
work
work
– Työelämän
– Työelämänkirjallinen
kirjallinenenglanti,
englanti, 15 hh.......
.......28.2.–4.4.
28.2.–4.4.
 EU:nat
tietosuoja-asetuksen
muutos,
3 h................................
20.2.
 EU:n
 EU:n
tietosuoja-asetuksen
tietosuoja-asetuksenmuutos,
muutos,33hh................................
................................ 20.2.
20.2.
 Suunnitelmallinen markkinointi, Myynnin foorumi............. 13.3.
 Suunnitelmallinen
markkinointi,Myynnin
Myynninfoorumi
foorumi.............
 Suunnitelmallinen
markkinointi,
.............13.3.
13.3.
 Menesty messuilla, 4h ......................................................... 15.3.
 Menesty
messuilla,
......................................................... 15.3.
 Menesty
messuilla,
4h4h
.........................................................
15.3.
 Työelämän venäjän perusteet, 45 h .................................... 16.3.–18.5.
 Työelämän
venäjän
perusteet,45
45hh....................................
.................................... 16.3.–18.5.
 Työelämän
venäjän
perusteet,
16.3.–18.5.
 Projektijohtamisen käytännön työkalut, 12 h .................... 20.3.–17.4.
 Projektijohtamisen
käytännöntyökalut,
työkalut,12
12 hh ....................
.................... 20.3.–17.4.
 Projektijohtamisen
käytännön
20.3.–17.4.
 ISO 14001 & OHSAS 18001 ympäristö-, työterveys- ja
 ISO
14001
& OHSAS
18001ympäristö-,
ympäristö-,työterveystyöterveys- ja
 ISO
14001
& OHSAS
18001
ja
työturvallisuusjohtaminen, 4h............................................
............................................22.3.
22.3.
työturvallisuusjohtaminen,4h4h............................................
työturvallisuusjohtaminen,
22.3.
 Office
Office
365
verkkotyövälineenä,555hhh.....................................
.....................................27.3.
27.3.

verkkotyövälineenä,
.....................................
 Office
365365
verkkotyövälineenä,
27.3.
 Ms
Ms
Excel
tehokäyttö,
12
h...................................................
...................................................5.4.–19.4.
5.4.–19.4.

Excel
tehokäyttö,
 Ms
Excel
tehokäyttö,
1212
h h...................................................
5.4.–19.4.
 Onnistunut
Onnistunut
tapahtuma,
.................................................10.4.
10.4.

tapahtuma,
hh.................................................
 Onnistunut
tapahtuma,
4 4h4.................................................
10.4.
 Presenting
Presenting
in English
English
Esiinnyenglanniksi,
englanniksi,999hh.................
.................11.4.–25.4.
11.4.–25.4.

–– Esiinny
englanniksi,
.................
 Presenting
in in
English
– Esiinny
11.4.–25.4.
 Tehokkaimmat
Tehokkaimmat
laadunhallinnantyökalut,
työkalut,12
12hh..................
..................24.4.–22.5.
24.4.–22.5.

laadunhallinnan
työkalut,
12
..................
 Tehokkaimmat
laadunhallinnan
24.4.–22.5.

Kysy
myös
asiakaskohtaisiakoulutuksia!
koulutuksia!
Kysy
Kysy
myös
myös
asiakaskohtaisia
asiakaskohtaisia
koulutuksia!
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Rakennusmessut jäi
kävijätavoitteestaan
Rakenna-sisusta-asu –messut
järjestettiin viime viikonloppuna Ylivieskassa jo 18.
kerran. Kävijämäärä kaksipäivisillä messuilla oli noin
3 800 ja se jäi tavoitteesta,
mutta tapahtuman näyttelypäällikkö Reijo Alakoski
on kuitenkin tyytyväinen
kävijämäärään, jo hän epäilee
että myös pakkaset omalta
osaltaan verottivat kävijämäärää. Alakoski jatkaa,
että tämänvuotinen messu
oli ensimmäistä kertaa uudistetulla konseptilla, jossa
pääasiana eivät olleet valtavat
yleisömäärät vaan on koitettu
tavoittaa paikalle potentiaalisia remontoijia, rakentajia ja sisustajia. Aiemmin

Laura Ruohola esitelmöi viikonlopun aikana useeaan eri otteeseen, tässä aiheesta ”Hyvä,
kaunis ja toimiva keittiö. Mistä se syntyy?”
kävijämäärä on liikkunut
5000 ja 6000 välillä, mutta

tällöin on ollut vetonauloja
mukana, kuten esimerkiksi

Jethro Rostedt viime vuonna,
Alakoski lopettaa.

– Ensimmäinen kierros, seuraava 23.2. lehdessä –

Tällä viikolla palkintona liput (2 kpl) Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikkaan
joko pe 23.2. Eini – 40 vuotta kiertue TAI to 1.3. Elastisen keikalle!

KAIKKIA AKKUJA
SAATAVANA

Vastaa verkkosivujemme kautta osoitteesta
vieskanviikko.fi/mainoskisa, mikä tämän lehden
mainoksista oli mielestäsi mielenkiintoisin.
Jättämällä yhteystietosi osallistut myös arvontaan.
Aikaa osallistumiseen on 16.2. saakka.

MYÖS ROMUAKKUJEN
KERÄYS

POHJANMAAN AKKU
RAUHALANTIE 66, YLIVIESKA
PUH. 0500 389 117

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

• Asuntokauppojen

••••••VIIRI•E•O•
••••••I•R•MURINA
••••••ITARA•O•K•
••••••S•N•IRTAIN
KÄSI••TY••S•T••A
R•I•Ä•ELO•URAKKA
ELELLÄ•I•N•AA•UT
P•L•Y•K•KO•J••LT
P•L•••I•OS•ALATI
ITÄ•NURISTA•I•A•
•E••U•K•IO•PP•••
ISÄ•HAAPA•NEUTRI
TT•PAASI•PESTAUS
KELA•T•HOE•IT•H•
UE•LUOVA•RAJATON
•••O•S•••U•ÄA•••
LEO•A•ASU••••ELE
U•LINJA•••YDIN••
MAINONTA••H•LIKA
O•O•A•E•EMÄ•ON••

Tili- ja isännöintitoimisto

Helppo

jounimikkola.com

Ristikoiden
ratkaisut

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

Vaikea

Raitatie 8, YLIVIESKA
0400 295 030, 040 768 8351

Seuraa kisaa
Facebookissa!

Perjantai 26.1.2018
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Marilyn-konsertti
Akustiikassa
Kauhavan Big Bandin
menestyksekkäiden nostalgiakonserttien sarja
saa jälleen jatkoa uudessa
Marilyn-konsertissa, jonka
teemana on vuosisadan
kauneimmaksi naistähdeksi
v. 1998 äänestetty Marilyn
Monroe. Kohtalona kauneus
on tunnelmallinen draamakonsertti, jossa musiikin ja
dialogien kautta esitetään
välähdyksiä ja sirpaleita
Marilyn Monroen elämästä.
Perusajatuksena ovat Marilynin sanat, joihin moni voi
nykyäänkin samaistua: "Kun pikkutytölle pitäisi sanoa,
olin pieni tyttö, kukaan ei että hän on kaunis – vaikka
koskaan sanonut minulle, hän ei olisikaan."
Tunnettujen tähtien ikiettä olen kaunis. Jokaiselle

vihreistä lauluista inspiraationsa ammentavan
draamakonsertin juonta
kuljetetaan teatterista tutuin

elementein.
Konsertin upea kolmikko
Susanna Erkinheimo, Mariam Sandhu ja Lars Edberg
tulkitsevat teemaan liittyvän
musiikin solistiosuuksia
kukin omalla persoonallisella voimallaan. Konsertin
kappaleet ovat tehneet tunnetuiksi monet suuret tähdet: Frank Sinatra, Jennifer
Rush, Laila Kinnunen, Kari
Tapio, Keely Smith, Yves
Montand, Leonard Cohen,
Quincy Jones, Finlanders,
Topi Sorsakoski ja Diana
Krall.
Pääkertojana on Irma
Nieminen, joka on myös
dramatisoinut esityksen.
Konsertin suunnittelu ja
käsikirjoitus on Olli Niemisen, ja kapellimestarina
toimii Jukka Lumme.

RekryKohtaamo yhdistää
työnhakijat ja työnantajat

usean kunnan yhteistyönä.
RekryKohtaamossa työnantajat ja työnhakijat kohtaavat ja siellä voi käydä
keskusteluja työpaikoista.
Yrityksiä on tulossa paikalle
laajalta alueelta.

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ
– TAAS TÄRKEITÄ
TEEMOJA

Tänäkin keväänä vietetään lääkehoidon päivää. Se
on torstaina 22.3. eli vajaan puolentoista kuukauden
päästä. Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien
ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen, jokavuotinen teemapäivä. Vaikka päivä on valtakunnallinen, sen toteutuksessa on pyritty korostamaan
paikallisuutta. Tänä vuonna Lääkehoidon päivä on
liitetty mukaan isompaan ja arvovaltaisempaan,
jopa hallitusohjelmassa mainittuun rationaaliseen
lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaan. Hankkeella
on komea nimi ja sen tavoitteena edistää rationaalista
eli järkevää lääkehoitoa Suomessa. Järkevän lääkehoidon pitäisi olla vaikuttavaa, turvallista, laadukasta,
taloudellista ja yhdenvertaista.

Kuvassa Marilyn-konsertin solistit Susanna Erkinheimo ja Mariam Sandhu.
Kuva: FOTO-neiti.

RekryKohtaamo yhdistää
työnhakijat ja työnantajat
keskiviikkona 21.2.2018 klo
12-17 Ylivieskassa Kulttuurikeskus Akustiikassa.
Yritykset esittelevät toimintaansa ja tarjolla olevia
työpaikkoja Akustiikan
aulan portaissa. My Way
-hankkeen Osaajaklinikka
palvelee koko tapahtuman
ajan. Työnhaun PopUp
-infot joka tunti. Tapahtumaan voi tulla myös pienten
lasten kanssa, sillä Centrian
sosionomiopiskelijat vastaavat lapsiparkin toiminnasta.
RekryKohtaamo on vuosittainen suuri rekrytointitapahtuma, joka järjestetään

Apteekkarin kynästä

RekryKohtaamossa ovat
mukana myös TE-toimisto,
ELY, Centria-ammattikorkeakoulu sekä Koulutuskeskus Jedu.
Tilaisuudesta saa apua
esimerkiksi työhakemuksen,

ansioluettelon tai LinkedIn
-profiilin tekoon sekä jopa
laadukkaan valokuvan itsestäsi CV:hen liitettäväksi
Lisätietoja löydät osoitteesta rekrykohtaamo.com.

Lääkehoidon päivän teema on tänä vuonna ”Sopiva
lääke”. Koska päivä on nyt osa isompaa hanketta, se
saa myös enemmän julkisuutta. Jälleen kerran väestöä
kannustetaan kysymään ja keskustelemaan lääkkeistään terveydenhuollon ammattilaisten kanssa – siis
myös apteekin farmaseuttien ja proviisorien kanssa.
Meille apteekin ammattilaisille toki jokainen päivä
on lääkehoidon päivä emmekä siksi aina muista, että
meille selvät asiat saattavat olla apteekin asiakkaille
vieraampia. Lääkkeitä ja lääkehoitoja vastaan on yhä
outoja ennakkoluuloja, ja tärkeä osa työtämme onkin
lisätä hoitomyöntyvyyttä ja hoitoon sitoutumista.
”Sopiva lääke” –teeman on kerrottu pyrkivän virittämään
kansalaiskeskustelua ja uudenlaista asennoitumista
lääkehoitoon. Minun mielestäni tämä uudenlainen
asennoitumien voisi olla aktiivisuutta tutkiskella
omaa lääkelistaansa ja halua pyrkiä luotettavan
lääketiedon lähteille. Tietoa kyllä nykypäivänä löytyy, mutta tiedon luotettavuuden arviointi on usein
haastavaa. Jokaisen olisi syytä tuntea omat lääkkeensä
ja osallistua lääkehoidon onnistumiseen käyttämällä
lääkkeet lääkärin ja apteekin antamien ohjeiden mukaan. Rahaa ja terveydenhuollon voimavaroja menee
hukkaan, jos apteekista kotiin ostettuja lääkkeitä ei
käytetä ohjeiden mukaisesti – tai syystä tai toisesta
jätetään käyttämättä.
Lääkäri tekee työtä potilaansa hyväksi, kun tekee
diagnoosin ja suosittaa parhaimmaksi arvioimansa
hoidon, joka on usein lääkehoito. Me apteekissa
teemme työtä asiakkaiden hyväksi, kun neuvomme
itsehoidossa ja suosittelemme hoitoa, joka on usein
reseptivapaa itsehoitolääke. Sopiva lääke on sekä lääkärin että apteekin tavoite, jolla potilasta tai asiakasta
pyritään auttamaan. Lääkehoidon päivän teema on
siis ajankohtainen ja jälleen kerran osuvasti valittu.
Me apteekissa myös muistutamme, että lääkkeet
eivät ole mitä tahansa tuotteita ja siksi niitä saa vain
apteekista. Lääkkeet ovat tarkoitettu ehkäisemään
ja parantamaan sairauksia ja hidastamaan niiden
etenemistä sekä lievittämään sairauden aiheuttamia
oireita. Lääkkeisiin ja niiden saatavuuteen liittyvä
sääntely ei ole mikään purkukypsä normi, vaan
väestön turvallisuuden varmistamista.
Tervetuloa apteekkiin!
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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Kulttuuri
Gabriella Ullberg Westin:

Murha Hudiksvallissa
- pahan asiamies
Poliisi Johan Rokasta kertova sarja jatkuu Johanin
kummitytön Siljen äidin kadottua työmatkalla
Shanghaihin.
Elokuvista palaavat ystävät joutuvat aseellisen
hyökkäyksen kohteeksi.
Mies Sebastian kuolee,
mutta nainen Lenita jää
henkiin. Lenita ei kuitenkaan ole mitenkään halukas
kertomaan miksi he joutuivat ammutuksi.
Tarina jatkuu Biotec
Iris -yhtiön aikomuksesta
laajentaa toimintaa Aa-

sian markkinoille. Yhtiön
johtaja lähettää Louisen
esittelemään uutta tuotetta
Shanghaihin, jonne hän ei
koskaan saavukaan.
Poliisi aloittaa kadonneen Johan Rokan serkun
vaimon etsinnät. Louisella
on hallussaan yhtiön arvokas algoritmi ja Louisen
pelätään joutuneen keksinnöstä kiinnostuneiden
teollisuusvakoojien käsiin.
Johan Rokka ja hänen
kollegansa Janna Weissman tutkivat Biotec Iriksen
asioita liittyen Louisen ka-

toamiseen. Samalla selviää
myös se, että ammutulla
Lenitalla on yhteys yhtiöön.
Yhtiön johtajan Haraldin
sihteeri Amanda huomaa
joutuneensa huijauksen
kohteeksi ja yhtiön uuden
tuotteen tiedot ovat kadonneet hänen tietokoneelta.
Tapaus saa lisää uusia
käänteitä, kun Johania aletaan kiristämään Siljen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.
Silje katoaa myös isänsä
Frankin kanssa ja heidänkin
pelätään joutuneen vakoojien kynsiin.

Rokan hahmo on peruspoliisi, jolta ei jää mikään
huomaamatta. Kirjan tarina
tuntui todenperäiseltä, joten
tutkimustyötä oli tehty kirjaa
varten. Teksti on soljuvaa ja
juoni etenee välillä ylläen
lukijan. Tarina oli todella
mielenkiintoinen ja jännittävä kirjan loppuun asti.
Tämä kirja ja muut kaksi
kirjailijan aiemmin ilmestynyttä kirjaa ( Juoksupoika
ja Yksinäinen perhonen)
kannattaa myös lukea.
Eira Someroja

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
ja klo 13 Ompeluseura
Sunnuntaisin pelituokio klo 12 - pelaamme esim. SkipBoa, Aliasta
Lisäksi lähiviikkoina
Pe 9.2. ”Aavetarinoita suomalaisista majapaikoista ja
kauhutarinoita” klo 14. Kirjailijapariskunta Tiina ja
Marko Hautala vierailee tarinoimassa. Kertoillaan ja
keskustellaan myös omista kokemuksistamme. Vapaa
pääsy. Tervetuloa!
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 Unelmaa Ylivieska -kampanjan kiitos- ja
päätöskahvit Savelan ns:lla, kahvitus alk. klo 13. Lämpimästi tervetuloa tapaamaan muita ja muistelemaan
yhdessä!
To 15.2. Kansanmusiikin ilta Tuokiotuvalla klo 18. Kansanmusiikkiyhtye BORDUNA soittaa oman alueemme
musiikkia. Myös yhteislauluja. Vapaa pääsy. Tervetuloa!
Ti 20.2. Keskustelutuokio klo 14. Aihe: Wanhan kansan
hoitokonsteja. Maire-Liisa Salmela johdattaa aiheeseen.
(HUOM! poikkeusaika. Muutoin aina kk:n viimeinen
tiistai.)
Su 25.2. ”Vaarin Värssyt” – Kotiseutuneuvos Martti

Härkösen runoteos julkaistaan. Kahvi alk. klo 13.30. Ylivieskan Martat ry
Runoja esittävät:Martti Härkönen, Irma Hannula ja
Matti Saarikettu. Lämpimästi tervetuloa!
Martta-ilta 5.3.2018 klo 18.00 Mielikkitalolla.
Ma 26.2. Lähdemme yhdessä laulamaan Kotikartanoon. Aiheena Terveet elämäntavat.
Lähtö tuvalta klo 10.15.
Tervetuloa!
Ti 27.2. Yllätysretki ”tuntemattomaan” klo 9-15. Tarkempi ohjelma ja tiedot tuvalla!
Ylivieskan seudun
Tervetuloa Tuokiotuvalle!

Ylivieskan Latu
Otsalamppulumikenkäretki Sievin Kukonkylälle ma
12.2. Polut ja laavut tutuksi talviretki. Matka 3km, puolessa välissä nuotiotauko. Lähtö liikuntakeskuksesta klo
17 tai suoraan lähtöpaikalle Kukonkyläntie 283, Sievi
Rieskaretki su 18.2. Lähtö klo 9-10 Huhmarista tai
liikuntakeskuken huoltorakennuksesta. Reitti Huhmari-Liikuntakeskusvälillä, matka vapaasti valittavissa.
Hiihtotapa V/P. Huoltopisteet Huhmari, Joonaala ja
liikuntakeskusken huoltorakennus.Huoltopisteet suljetaan
klo 14. Osallistumismaksu 10 €, alle 16 v. ilmaiseksi,
perhelippu 20€.
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.

JYTY Ylivieska
Jyty Ylivieskan jäsenilta
Ylivieskan Liikuntakeskuksen takkahuoneessa
perjantaina 2.3.2018 klo 18.30 alkaen.
Hohtokeilausta klo 19 – 20
Iltapalaa, makkaranpaistoa, sauna…
Ilmoittaudu 28.2. mennessä sari.laitala(at)ylivieska.fi
(tai viesti 0400 198 768 )
Tervetuloa!

Ylivieskan Martat ry
Ylivieskan Martat ry:n VUOSIKOKOUS
Ma 5.3.2018 klo 17.00
Mielikkitalolla , Katajistontie 10, Ylivieska
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
TERVETULOA !
Ylivieskan Martat ry:n hallitus

musiikkiopiston
kannatusyhdistys

Ylivieskan seudun musiikkiopiston kannatusyhdistyksen
sääntömääräinen VUOSIKOKOUS ma 26.2.2018 klo
19.00 keskustan Häggmanin kokoustilassa.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea Ylivieskan
seudun musiikkiopiston toimintaa mm. myöntämällä
oppilasstipendejä ja avustuksia eri toimintamuotoihin.
Yhdistys toimii yhdyssiteenä musiikkiopiston ja oppilaiden vanhempien välillä.
Tervetuloa vanhemmat, oppilaat ja muut asiasta kiinnostuneet!
Ylivieskan seudun musiikkiopiston kannatusyhdistyksen
johtokunta

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

Hakki, Palax, Japa sirk- As. Oy Hermanninpuisto
keli halkaisuruuvilla puh. saunallinen rivitalokaksio
040 812 1371.
(62 m2) Hermannintiellä.
Vapaa viimeistään 1.3 alkaen. 575 €/kk+vesi+sähkö. (1kk vuokraennakko,
Onnitteluja
luottotiedot tarkistetaan).
Juhalle rakkaita onnitteluja Viihtyisä koti ja rauhallinen
13.2. johdosta! Oot rakas! taloyhtiö. Tiedustelut p.
-Anna ja kaverit
044 555 4264.
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Kuka mitä häh -vastaukset

4

1. 86400.
2. Noin 380 ha (esim. Pidisjärvi
on 335 ha).
3. Lemmings.
4. 8 jalkaa eli 2,4 metriä.
5. Keira Knightley.
6. "Ensimmäinen".

7

7. Paula Risikko.
8. Merkurius, Mars, Venus,
Maa, Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter.
9. Nokia Oyj.
10. Musta.
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Ristikoiden vastaukset sivulla 8.

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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© 2018 Marko irkkula

Sudoku

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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LIIKUNNAN ILOA!
Liikuntakeskuksen kevät 2018
MAANANTAI

Autokorjaamo
AUTOKORJAAMO

AUTOFIXI

• Öljynvaihdot
• Määräaikaishuollot
• Jakohihnan vaihdot
• Moottori- ja voimansiirtokorjaukset
• Jarru- ja alustakorjaukset
• Rengastyöt
• Sähköviat
• Ilmastointihuollot
• Päästömittaukset
(bensiini ja diesel)

• Sisä- ja ulkopesut
• Käsinpesut
• Vahaukset (myös kovavahaus ja pinnoitus)
• Maalipintojen kiilloitukset
• Moottoripesut
• Tuulilasin pinnoitteet
• Otsonoinnit

sekä muut autojen huoltopalvelut kaikkiin merkkeihin.

Tarvittaessa
Fixus rahoitus
autoremontteihin.

10.00-11.00 Porukkakävelylenkki (lähtö Tuokiotuvalta)
13.15–13.45 Omaishoitajien vesijumppa
14.15–15.45 Kiipeilyiltapäivät

= 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

TIISTAI
08.30–09.00 Vesijumppa eläke1
09.15–09.45 Vesijumppa eläke2
10.00–10.30 Vesijumppa eläke3
10.45–11.15 Vesijumppa sydänryhmä
11.30–12.00 Vesijumppa naisten ryhmä
10.00–11.00 Tuolijumppa (Tuokiotupa)
10.00–11.30 Pyörätuolitanssi
13.30–14.30 Kuntosali-circuit senioreille
(Sporttikulma)

Katso jäähallin
maila- ja
yleisöluisteluvuorot
www.ylivieska.fi/jaahalli

KESKIVIIKKO
06.30–08.30
08.30–09.00
09.15–09.45
10.45–11.15
12.00–14.00

Aamu-uinti
Vesijumppa eläke4
Vesijumppa eläke5
Vesijumppa reumaryhmä
Liikuntaneuvonta

Hinta 3 €/aikuiset,
2 €/lapset

TORSTAI
08.30-09.00 Prisman aamujumppa
(Ravintolamaailma)
12.30–14.00 Erityiskeilailu
14.30–15.00 Vesitreeni työikäiset
15.30–16.00 Vesijumppa työikäiset
16.00–16.30 Vesitreeni työikäiset
16.30–17.00 Vesijumppa työikäiset
17.15–18.00 Kehonhuolto
18.30–19.00 Saunajooga
19.15–20.00 Saunajooga

Kynttiläuinti
Pe 23.2.
klo 19.30–
21.30

PERJANTAI

TULEVAT LIIKUNTATAPAHTUMAT:

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

Ma 12.2.

Otsalamppu-lumikenkäretki
Sievin Kukonkylälle

LAUANTAI

Su 18.2.

Hiihtoretki-Cup Rieskaretki

Vko 10 5.-11.3. TALVILOMALLA PALJON TEKEMISTÄ
KAIKENIKÄISILLE, mm. Angry Birds Go Snow
ulkoilutapahtuma – SEURAA ILMOITTELUA!

16.00–18.00 Hohtokeilaus (varaa rata)

SUNNUNTAI
13.00–17.00 Perhekeilaus (varaa rata)

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

Savarinkatu 3 Ylivieska (Entinen Autosompa)
P. 0440-486491 www.viitamaacaravan.fi

TEEMME TILAA KESÄVAATTEILLE

-15%
UOTTEITA

Kaikki varastossa olevat
TALVITYÖVAATTEET
(ei aletuotteet)

PALJON ALET
Esim. DimexTALVITYÖHOUSUJA

ALK.
Myös
isoja
kokoja!

LASTEN
TALVIVAATTEET

25,- -30%

Ruutihaantie 2, Ylivieska
Puh. 010 401 3920
Avoinna ma-pe 08-17

vianor.fi
Puhelun hinta 0,0835€/puh
+ 0,1699€/min (alv. 24%)

OSTAMME JA NOUDAMME

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

0400 534 406 Tero
040 484 9255

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

Seuraava
Vieskan Viikko
ilmestyy
pe 23.2.2018
Varaathan paikkasi
ajoissa!
Materiaalit
viimeistään
tiistaina 20.2.

