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Lunasta lippusi www.lipputoimisto.fi tai Akustiikan lipunmyynnistä, avoinna ma-pe 12-18 ja la 12-15 sekä tuntia ennen esityksiä. Koulukatu 2 B, p. 044 429 4545. Lämpimästi tervetuloa!
Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.

www.ylivieskanravit.fi

RAVIT
ja KARAOKEBILEET
LAUANTAINA
22.9.2018
klo 18:00–24:00

Lappeen ravit screeniltä
klo 16:00 alkaen ravintola
Heinäseipäässä.

Liput 5 €
ja 4 €
Tervetuloa!
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ki
Tulossa TEEMAPÄIVIÄ mm.
kaverikoirat esittelevät
toimintaansa. Lue lisää
Parasta
facebooklemmikillesi
paikalliselta
sivuiltamme
Kauppakatu 6, Ylivieska • Puh. 044 236 4620
Avoinna ma-pe klo 10-18, la 10-15

Raitatie 8, YLIVIESKA
0400 295 030, 040 768 8351

Onneksi osteoporoosi voidaan
tunnistaa ajoissa luuntiheysmittauksella – ja sen jälken hoitaa.
Mikä on luustosi kunto?

AJANVARAUS 08-424 681
Torikatu 3, Ylivieska

jounimikkola.com

PAIKALLISET
POJAT!

Järj. JP-Viihde • Tervetuloa!

…kevät,

kesä,

sy... SADE!

Kauttamme myös
opiskelija-asunnot

Sateet tulee varmasti.
Suojaako katto?
Vielä ehdit varmistaa
katon kunnon.

KÄY TUTUSTUMASSA
VUOKRATTAVANA OLEVIIN
KOHTEISIIN OSOITTEESSA

• Varaa maksuton
kuntoarvio nyt!
• Säältä suojaan
1 päivässä
• Tuotteet suoraan
tehtaalta ilman
välikäsiä

www.ylivieskanvuokraasunnot.fi

PL 192, Juurikoskenkatu 6, 2. krs.
84101 Ylivieska, Puh. 044 7110 800

Liput 5 €. Vain Akustiikasta. Sis. kahvitarjoilun.
Lipunmyynti avoinna
ma–pe 12–18 ja
la 12–15 sekä tuntia
ennen tapahtumaa,
Kouluk. 2 B, puh.
044 4294 545.

kuntoarviot
• Kosteuskartoitukset
• Asbestikartoitukset
t
• Vesivahinkoremonti

Liput 10 € sis. nisukahvit

YLIVIESKAN
VUOKRA-ASUNNOT OY

Videodokumentti Ylivieska 150 juhlavuoden
keskeisimmistä tapahtumista.
Veikko Lesell ohjaus, taltionti, leikkaus
Veli Lesell leikkaus

• Asuntokauppojen

Tanssimusiikista vastaa
Merja Juutinen orkestereineen

PYSYVÄÄ JA EDULLISTA
VUOKRA-ASUMISTA
YLIVIESKASSA

TO 27.9. KLO 13:00
TORSTAITUOKIO

Yli 50 v. naisista 1 kolmesta ja 1 viidestä
miehestä saa luunmurtuman osteoporoosin vuoksi.

Rakennustekniset palvelut
& remontit

TANSSIT

Savelan Nuorisoseuralla
Veitsimäentie 1, Ylivieska
sunnuntaina 23.9. klo 18.00-22.00

SYYSKAUDEN 2018 LIPUT MYYNNISSÄ!
Tule nauttimaan loistavasta ohjelmistostamme
www.ylivieska.fi/akustiikka

Tuulilasin asennus
Ylivieskassa
Ota yhteyttä ja varaa aika!
Autopurkaamo J. Koskela Ky on toiminut Ylivieskassa
jo vuodesta 1969 lähtien. Olemme Suomen Autokierrätyksen
virallinen romuautojen vastaanottopiste, sekä
Suomen Autopurkamoliiton jäsen.

Autopurkaamo J. Koskela Ky
Vähäkankaantie, 84100 YLIVIESKA
puh. 08 422 400,
www.koskelanpurkaamo.com
toimisto@koskelanpurkaamo.com

Avoinna:

MA-PE 8-17, Lauantaisin sovittaessa
Oulu

Autopurkaamo
J. Koskela Ky
n. 800 m
Vähäkankaantie
n. 1,6 km

Soita heti

06 2410 2686
vesivek.fi

Keskusta

Meidän katon alla on hyvä olla.

Päivyri

Ylivieskassa 21. syyskuuta 2018
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Pääkirjoitus
Viime aikoina on jälleen
liikkunut useita huijausviestejä. Itselleni on parin viikon
ajan niitä tullut sähköpostitse lähes joka päivä. Suurin
osa on pankkien nimissä
lähetettyjä kalasteluviestejä,
joissa pyydetään käymään
päivittämässä yhteystiedot tai muuta vastaavaa.
Sähköpostissa on yleensä
linkki, jota klikkaamalla se
pitäisi tehdä. Sen tarkempaa
en tiedä mitä linkin takaa
paljastuu, sillä en todellakaan kokeile, vaan poistan
viestin välittömästi. Niin
ja olihan se Verohallinnon
nimissä lähetetty sähköposti, jossa luvattiin muka
reilun kahdensadan euron
veronpalautusta. Ja jälleen
olisi pitänyt klikata viestissä
ollutta linkkiä. Onneksi
näistä nykyään uutisoidaan
aika hyvin, mutta kuinkahan moni meni tuohonkin
ansaan.
HHH
Tällä viikolla tuli avattua villasukkakausi. Ihmeen kauan
sitä saikin tänä vuonna
odottaa, mutta viikonloppuna alkanut orastava flunssa

laittoi suosiolla penkomaan
sukkalaatikkoja. Flunssan
vilunväreisiin ne auttavat
ja lisäksi aina otan hyvän
tankkauksen vitamiinilisiä. Niiden lisäksi käytän
flunssalääkityksenä etikassa
pikkelöityä valkosipulia ja
inkivääriä. Syön niitä kyllä
muutenkin lähes päivittäin,
mutta flunssan uhatessa
menee valkosipulia helposti
päivässä yli kymmenen
kynttä ja inkivääriä sentin
pätkä.

voi tehdä erinomaisia löytöjä
ja nimensä mukaisesti se on
lähiruokaa.

pöydällä ennen homeen
ilmestymistä.
HHH

HHH

Viime viikolla vietettiin
valtakunnallista hävikkiruokaviikkoa. Onhan se
melkoinen määrä ruokaa,
kun tutkimuksen mukaan
jokainen heittää roskiin
vuosittain keskimäärin 24
kiloa ruokaa. Listan kärjessä
ovat tuoretuotteet kuten
vihannekset ja hedelmät.
HHH
Erään tutkimuskeskuksen
arvioon mukaan Suomessa
Onneksi löysin elokuussa kaikesta ruuasta jopa 10-15
markkinoilta erään pien- prosenttia päätyy roskiin,
tuottajan valmistamia ma- se on ihan hirvittävä määrinoituja valkosipuleja, ne rä. Itse koitan olla tarkka,
ovat mukavaa naposteltavaa ettei ruoka ehtisi pilaantua
ihan paljaaltaan ja tuli- jääkaappiin. Joskus se on
vat nyt todella tarpeeseen. kuitenkin hankalaa, kun
Marinoituja valkosipuleita taloudessa ei ole montaa
toki löytyy myös isommil- syöjää ja monestikin jotkin
ta valmistajilta kauppojen pakkauskoot ovat suuria.
hyllyiltä, mutta ainakaan Onneksi pakastin kuitenkin
minä en ole vielä löytänyt helpottaa, kunhan muistaa
marketista suosikkia. Pien- esimerkiksi osan leivästä
tuottajilta muutoinkin löytyy laittaa sinne jo tuoreeltaan.
loistavia tuotteita, kannat- Lempileipäni perunarieska
taa tutustua esimerkiksi pilaantuu nopesti ja varsinREKO-lähiruokaryhmän kaan kuumina kesäpäivinä
toimintaan, jossa juurikin sitä ei kauaa pysty pitämään

Lukijan kuva
Pari kuvaa Itäkairasta.
Nuorttijoki ja riekonmarjan ruskaa.

Nimipäivät

Myös toiseen ruokaan
liittyvään asiaan kiinnitin
huomion alkukuusta. Kerätessäni tuttuja tuotteita
ostoskärryyn, huomasin että
useiden tuotteiden hinnat
olivat nouseet. Ja sehän jo
tuttuun tapaan tietää sitä,
että niitä kohta näennäisesti
lasketaan.
HHH
Mukavaa syyskuun loppua,
nautitaan syksyn väreistä!

Perjantai 21.9. (vk 38): Mervi
Lauantai 22.9: Mauri
Sunnuntai 23.9: Minja, Miisa, Mielikki
Syyspäiväntasaus
18. sunnuntai helluntaista
Maanantai 24.9. (vk 39): Alvar, Auno
Tiistai 25.9: Kullervo
Keskiviikko 26.9: Kuisma
Torstai 27.9: Vesa
Perjantai 28.9: Arja, Lenni

Aurinko

Aurinko nousee Ylivieskassa klo 7:01 ja laskee
klo 19:27. Päivän pituus on 12 h, 26 min.

Ateriapalvelun ruokalista

Perjantai: Nakkikeitto, kasvispalat, pehmeä leipä
Lauantai: Kinkkukiusaus, punajuuriomenasalaatti,
hedelmäsalaatti
Sunnuntai: Palapaisti, perunamuusi,
perunasalaatti, puolukkakinuskirahka
Maanantai: Jauhelihakeitto, juusto, omenapuuro
Tiistai: Kinkkujuustokastike, perunat, porkkanapuolukkaraaste, punaherukkakiisseli
Keskiviikko: Lihaperunalaatikko, keitetyt
vihannekset, tomaattisalaatti, marjarahka
Torstai: Uunimakkara, perunamuusi, kastike,
sinappikurkkusalaatti, mustikkakeitto
Perjantai: Palapaisti, perunat, melonisalaatti,
appelsiinikiisseli

Jokirannan keittiön ruokalista
Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

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. Kuka on Ylivieskan kirkkoherra?
2. Kuka näytteli pääosaa elokuvassa "Kultainen
lapsi" (1986)?
3. Kuka kirjoitti "Viisikko"-lastenkirjasarjaa?
4. Minkä värinen vyö sijoittuu karatessa oranssin
ja sinisen väliin?
5. Montako maitohammasta ihmisillä yleensä on?
6. Mistä sanoista tulee lyhenne CIA?
7. Minä vuonna alkoi ensimmäinen maailmansota?
8. Kenen patsas koristaa Ankkalinnan kaupunkia?
9. Missä valmistetaan Turun sinappi?
10. Minkä yhtyeen jäseniä ovat Amen, OX, Mana
ja Hella?
Vastaukset sivulla 11

Seuraava Vieskan Viikko ilmestyy pe 5.10.
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 2.10.

Ylivieskan kaupunki
lähtee mukaan Suomirata yhteistyöhön

Ylivieskassa ja Alavieskassa
viisi huonokuntoista
betonisiltaa

Liikennevirasto on luokitellut Suomen sillat kuntoasteikolla yhdestä viiteen.
Suomen yli 15.000 sillasta
Ylivieskan kaupunki lähtee kehityksen sekä lyhentävät henkilömatkustajaliikenNykyisellä raidemäärällä yli 600 on saanut arvosamukaan yhteistyöaloittee- junaliikenteen matka-aikoja. teestä on ylivoimaisesti päärata ei kykene tarjoamaan nakseen 1-2 eli huonoja
seen pohjoisen pääradan Nykyiset henkilöliikenteen suurin. Vuoteen 2035 ulottu- tarvittavia liikennepalveluja. tai erittäin huonoja. Neljä
eli Suomi-radan kunnos- matka-ajat mm. Tampereelle vassa ennusteessa henkilölii- Raidekapasiteettivaje muo- silloista sijaitsee Ylivieskassa
tamiseksi ja kaksoisraiteen ja Helsinkiin ovat liian kenteen arvioidaan kasvavan dostaa pullonkaulan sekä ja yksi Alavieskassa.
suunnittelun ja rakenta- pitkät. Aloitteen koko- Suomi-radalla rataväleistä nopean henkilöjunaliikenKunnoltaan huonoja silmisen käynnistämiseksi. naistavoitteena on lyhentää riippuen 34-114 %. Kauko- teen, taajamajunaliikenteen toja Ylivieskassa ovat YliOulun kaupunki esittää matka-aika Oulusta Helsin- liikenteessä tehdään ennus- että tavarajunaliikenteen vieskan eteläinen ylikulkualoitteessaan, että Tam- kiin neljässä tunnissa. Tämä teen mukaan vilkkaimmilla kehittämiselle. Kapasiteetti- silta, Kankaan ylikulkusilta
pere, Seinäjoki, Kokko- lyhentäisi matka-aikoja rataosuuksissa noin 6-9 vaje näkyy myös sekä ratapi- Ouluntien varressa, Tuomila ja Oulu sekä nyt myös myös maakuntakeskusten miljoonaa matkaa vuodessa. hojen että satamayhteyksien perän putkisilta, SuopelloYlivieska, aloittavat asian välillä ja helpottaisi esimer- Tavaraliikenteen kasvua on toiminnassa. Kehittämällä nojan silta Raudasmäellä
valmistelun ja kaupunkien kiksi työmatkaliikennettä. ennakoitavissa muun muassa päärataa nopealla aikatau- sekä Alavieskassa Alavieskan
alan asiantuntijat kutsutaan Ylivieskan kaupungin mie- Pohjois-Suomen kaivos- lulla on mahdollista tehok- silta. Kaikki sillat on rakenkoolle jatkotoimenpiteiden lestä on tärkeää olla mukana kuljetusten käynnistyessä kaimmin lisätä taloudellista, nettu 1960-luvulla paitsi
valmistelua varten.
kehitystyössä, jolla on suuri sekä puu- ja raaka-aine- sosiaalista ja ekologista Suopellonojan silta 1932.
Kaksoisraiteisiin ja vaikutus oman alueen sekä kuljetusten lisääntymisenä kestävyyttä sekä tukea ym- Erityisiä painorajoituksia
ratapihoihin tehtävät in- koko Pohjois-Suomen elin- uusien biojalostamoiden ja päristö- ja asuntopoliittisia silloilla ei kuitenkaan ole.
vestoinnit mahdollistavat voimaisuuteen.
energiateollisuuden hank- tavoitteita sekä paikallisella
Ylivieskan eteläisen ylihenkilö- ja tavaraliikenteen
Suomi-radan osuus koko keiden myötä.
että kansallisella tasolla.
kulkusillan osalle on suun-

nitteilla noin 10 miljoonan
euron uudelleenrakennusprojekti. Suunnitelmassa
on tielinjauksen muutos
noin 600 metrin matkalla
sekä esitys rautatiesillan ja
valtatien varteen osoitetusta
kevyen liikenteen väylän
edellyttämästä tilavarauksesta. Hankkeen tavoitteena
on liikenteen sujuvuuden
ja liikenneturvallisuuden
parantaminen.
Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan
rakennussuunnitelma, joka
valmistuu lokakuun loppuun
mennessä. Hankkeen rakennuskustannusarvio on
noin 6 miljoonaa euroa.
Hanke pyritään toteuttamaan erillisrahoituksella
lähivuosien aikana.

Huonokuntoiset betonisillat Alavieskan ja Ylivieskan
alueella. Karttapohja Google.

Iltaravit Keskisellä lauantaina
Ylivieska avaa lauantaina
syyskautensa vauhdikkailla
kello 18 käynnistyvillä iltaraveilla. Ponilähtö pinkaistaan jo 17:40.
Kaviouralla käydään yhdeksän mielenkiintoista
lähtöä. Suomenhevosten
kovimmassa ryhmässä nähdään tiukka matsi Markus
Porokan kovan kaksikon
Kobardin ja Iikorin sekä
Veli-Erkki Paavolan Wauhdin välillä.
Lämminveristen ykkössarjassa iskevät yhteen viime

vuoden Kuopio Stakes-kakkonen Batman Evo, voitokas Captivate ja pieneltä
paussilta palaava Protector.
Kakkossarjan kuumat nimet
ovat Kuninkuusraveissa
juhlinut Ain't She Sweet,
Pohjanmaalle muuttanut
Capo the Fly ja Kajaanissa
rajun juoksun laukan jälkeen
tehnyt Wille Caramell.
Rentoa lauantai-iltaa
kelpaa viettää ravintola Heinäseipäässä. Varaa pöytäsi
ennakkoon numerosta 050917 5323 tai sähköpostilla

sami.lepisto@keskisenravit.
net. Ilman varaustakin olette
tervetulleita nauttimaan
Heinäseipään keittiön antimista - palanpainikettakin
on tarjolla joka janoon.
Ravintola Heinäseiväs avaa
ovensa jo kello 16. Suurelta
screeniltä seurataan Lappeenrannan Toto76-ravien
parhaat palat, ja palvelu pelaa. Ravien jälkeen
vedetään Heinäseipäässä
karaoke-jatkot.
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Tuokiotuvalla syksy on alkanut liikkuen ja
laulaen – uusia vertaisryhmiä käynnistynyt
Viikko- ja kuukausituokiot
ovat jo päässeet kesätauon
jälkeen hyvin käyntiin, osa
entisistä jatkaa ja uusiakin
on alkanut. Esimerkiksi
suositut keskustelutuokiot jatkuvat kerran kuukaudessa ja
silloin jutellaan ikäihmisille
tärkeistä, ajankohtaisista ja
välillä kipeistäkin asioista.
Aiheen osallistujat valitsevat
aina itse. On puhuttu mm.
ystävän kaipuusta, hyvistä tavoista, kiusaamisesta,
ilosta ja hyvinvoinnista.
Maire-Liisa Salmela toimii
jututtajana ja vertaisohjaajana. Tervetuloa tutustumaan!
Uusia kuukausiryhmiä
tuvalla ovat Ikäihmisten
kipuryhmä, joka kokoontuu

aina kuukauden viimeisenä
torstaina klo 12 tuvalla
vertaisohjaajanaan Kirsi
Brandt, sekä Leskien vertaisryhmä. Leskien ryhmä
kokoontuu aina kuukauden
ensimmäisenä maanantaina
klo 16 vertaisohjaajana Anna-Liisa Aromaa. Tervetuloa mukaan ryhmiin! Tietoa
ryhmistä saa mielellään
myös jakaa.
Joka kuukausi myös
peruspalvelukuntayhtymä
Kallion sairaanhoitajalla on
Tuokiotuvalla vastaanotto ja
sinne voit tulla ilman ajanvarausta – Seniorineuvonta
aina kuukauden toisena
tiistaina.
Suosittu Ainin tuoli-

jumppa jatkuu tiistaisin ja
maanantaisin ulkoillaan
porukalla mm. Katjan ja
Annelin ohjauksessa. Reitit
vaihtelevat kiinnostuksen
mukaan ja ryhmä käy tutustumassa mielenkiintoisiin
kohteisiin lähialueella. Yli-

tuvan eri liikuntatuokioihin
osallistuneiden kesken arvotaan kuukausittain hyvinvointipalkintoja – kannattaa
lähteä liikkeelle.
Keskiviikko on aina vilkas
tapahtumapäivä – silloin
pyörähtää aina käyntiin
tuokioistamme pitkäikäisin
eli yhteislauluja lauletaan
Kertun johdolla joka keskiviikko jo viidettä vuotta.
Myös miesten piiri kokoonvieskassa riittää katseltavaa! tuu keskiviikkoisin – tuvalla,
Torstaiaamuisin tavataan lähiympäristössä ja tuntuKotikartanon kuntosalilla, vatpa miehet varsinkin näin
jossa Tuokiotuvan vuoro alkusyksyllä retkeilevänkin
on avoinna kaikille ikäih- kovasti. Syyskuun lopussa
misille. Liike on lääkettä. on kohteena Haapajärvi.
Lokakuun alussa otetaan Aktiivista porukkaa.
Kuukausiohjelma julkaistaas liikuntapassi käyttöön ja

taan kerran kuukaudessa ja
lähetetään jäsenille kotiin.
Sen saavat muutkin hakemalla monisteen tuvalta
tai tilaamalla sähköisen
uutiskirjeen (maksuton).
Vieskan Viikon järjestöpalstalla ja tuvan omalla
facebook-sivulla tiedotetaan
aina lähiviikkojen ohjelmasta – kannattaa seurata
sillä muutokset ovat aina
mahdollisia.
Siinäpä sitä taas ja monenlaista muuta – jokaiselle
jotakin! Ihana syksy on
täällä.
Tervetuloa mukaan
toimintaan toivottaa
Tuokiotuvan väki

Ti-Ti Nallen juhlakiertue myös Ylivieskaan
Satuhahmo Ti-Ti Nalle täyttää tänä vuonna huikeat
30-vuotta. Lastenviihdettä tuottava lastentarhanopettajaksi
ja musiikkileikkikoulunohjaajaksi aikoinaan kouluttautunut Riitta Korpela antoi haastattelun Vieskan Viikolle.
Mistä juontuu nimi Ti-Ti
Nalle?
Opiskellessani Sibelius-akatemiassa äitini virkkasi
minulle nallen kommunikointivälineeksi itseni
ja lasten välille. Musiikkia
kun opiskelin, laitoin nallelle
nimeksi Ti-Ti Nalle = ti-ti
=kaksi kahdeksasosanuottia.
Nalleja on nyt kahdeksan,
ovatko ne tulleet mukaan
tasaisesti vuosien varrella vai
kuinka perhe on kasvanut?
Ti-Ti Nalle oli alkuun
melkoisen kauan yksin,
ennekuin sitten loin pikkunallen ympärille Isänallen
ja Äitinallen. Tuon jälkeen
tulivat Isoisänalle ja Isoäitinalle. Seuraavaksi tulivat Tau
Nalle, Ti-Ri Vauva ja nyt
kolme vuotta sitten Trioli.
Miten valmistaudut keikoille ja miten saat tunnelman
nostatettua ennen lavalle
astumista?
Ennen konserttia valmistellaan lavalla kaikki rauhassa kuntoon, katsotaan
nallejen asemat ja tehdään
soundcheck. Tuon jälkeen
vielä kaikilla oma aikansa
keskittyä joko rauhassa tai
verrytellen konserttiin.

Millaista musiikkia itse
kuuntelet?
Olen monipuolinen musiikin kuuntelija; kaikki muu
menee mutta ei uusi jazz.
Onko sinulla musiikin saralta esikuvia?
Eipä ole oikeastaan suoranaisesti esikuvia mutta
arvostan yleensä pitkän uran
tehneitä oman musiikkinsa
kulkijoita.
Millainen esiintyjä haluat
olla?
Toivoisin esiintymissä näkyvän ja yleisön kokevan
aidon yhdessäolon tunteen
ja nöyrän tekemisen ilon
yhdessä! Esiintymisissä
täytyy kyllä olla aina oma
itsensä.
Oletko sanoittanut tai säveltänyt muutakin kuin
Ti-Ti Nallen tuotantoa?
Kyllä suurin aika menee
oman tuotannon tekemiseen mutta sieltähän sitten
löytyykin kappaleita lapsista
isovanhempiin, jokaiselle
jotakin! Olen iloinen että
aikuisilta tulee palautetta
että nauttivat myös musiikistani ja osa vanhemmista
ostaa itselleen jonkin tietyn
cd:n missä on heille tärkeä

tai tärkeät kappaleet.
Olit pitkään mukana Pikku
Kakkosessa, mikä siinä oli
mukavinta/mielenkiintoisinta?
Kaikki oli tuolloin ihan
uutta ja hyvinkin erilaista
tehdä yhdessä Ylen kanssa
kun vertaa tähän päivään.
Yle satsasi hienosti lavasteisiin ja sainkin nyt kesällä
ihan alkuperäisen Ti-Ti
Nallen talon Yleltä, joka

koristaa nyt uutta Ti-Ti
Nallen kotia Lempäälän
Ideaparkissa. Sieltä löytyy
ihan alkuperäiset kalusteet
ja ihan ensimmäiset pikkunallet!
Kuinka monta tallennetta
olet julkaissut ja paljonko
niitä on myyty yhtensä?
DVD:eitä minulla on 33
kpl ja CD:eitä 21 kpl, joita
yhteensä on myyt toista
miljoonaa kappaletta.

Mikä työssäsi on antoisinta?
Tehdä yhteistyötä lapsiperheiden kanssa ja olla
läsnä nallejen kanssa heidän
arjessaan!
Oletko kotiutunut hyvin
Tampereelle ja kuinka uusi
nalletalo on otettu vastaan
Lempäälässä?
Olemme kotiutuneet tosi
hyvin Tampereelle, tuttu
kaupunki jo entuudestaan.
Uusi Nallejen koti on otettu
vastaan mitä ihanimmin.
Kesä oli yhtä vilskettä ja
sama tahti jatkuu eteenpäin
uusine toimintoineen ja
yhteistyön merkeissä Lempäälän kunnan ja Ideaparkin
kanssa!
Ti-Ti Tuotanto Oy:ssä
työskentelee myös puolisosi sekä aikuiset poikasi.
Onko työn ja perhe-elämän
yhdistäminen haastavaa?
Kiitos ihanan perheeni!
Kun yhdessä tehdään, niin
jokainen on vahvasti läsnä
omalla osaamisellaan! Toki
otetaan myös sitä omaa
aikaa, joka meille kaikille
on tärkeää!
Onko tulevaisuudessa tulossa uudistuksia?
Tulevaisuus näyttää oikein hyvältä ja kiinnostavia
projekteja on tulossa! Toki
koko ajan pitääkin uudistua
unohtamatta sitä tuttua
turvallista lapsille!
Jokin vinkkisi yleiseen hyvinvointiin?

Uskalla elää, jalat tiiviisti
kumminkin maassa. Ole
itsellesi kiltti huomioiden
rakkaasi ja ystäväsi. Liiku ulkona syksyn tuulessa
ja sateessa ja anna tuulen
tuivertaa…
Mikä on seuraava lomasuunnitelmasi?
Nyt lokakuussa Mallorcalle
kirjoittamaan uutta kirjaa!
Kuinka yleensä aloitat aamusi? Nostamalla Lunan ja
Solen (kaksi mustaa tiibetinspanelia, ikä 11 vuotta)
viereen sänkyyn ja pidetään
aamuinen halailuhetki…
siitä siiten ulos ja kahville
puurolautasen kanssa.
Mikä on sinun neuvosi yksinäisyyden vähentämiselle?
Toivon että itseni mukaan
lukien ennätämme aidosti
välittää ympärillä olevista
ihmisistä ja oikeasti jutella
heidän kanssaan.
Uskotko enkeleihin?
Uskon ihmisen sieluun, joka
ei koksaan kuole ja tuntuisi
hyvälle, josko nuo sielut
olisivat enkelin muodossa…
Terveisesi ylivieskalaisille?
Ihanaa syksyä ja oikeasti
mukava tulla sinne teille!
Tulkaa jakamaan yhteistä
synttäririemua ja 30 vuoden
tunnelmaa minun ja nallejen
kanssa!
Elina Kytökorpi
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Päivän sana

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

Perjantaina, 21.9.2018
Ps. 86:11

www.ylivieskanseurakunta.fi

Herra, neuvo minulle tiesi, että noudattaisin
sinun totuuttasi.

HIERONTAPALVELU JUHA K. PUDAS
KOULUTETTU HIEROJA/URHEILUHIEROJA

• Kauppakatu 8, Ylivieska
• Siltatie 6, Alavieska
Ajanvaraukset 0440 684 418
Myös kotikäynnit! Tervetuloa!
Maksuvälineenä käy myös ePassi ja Smartum

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

Kirkkotalakoot
Kirkkotalakoiden hyväksi myytävänä Hannele Lampelan ja Mirkka
Näverin kirjaa Kettu ja Vanhus 25 e
ja Kirkkomatkalla-kirjaa 25 e kirkkoherranvirastossa, Terveystie 11
ja INFO-kirjakaupassa. Virastossa
myös kirkkosukkia, piispa Samuel
Salmen Sydämeni polkuja –juhlalevyä 20 e, ym.
Juhani Palmun palaneen kirkon materiaalista tekemiä tauluja ja könninkello myynnissä tarjousten
perusteella Kirkkotalakoiden hyväksi. Lisätietoa ja
tarjoukset: www.ylivieskanseurakunta.fi.
Timo Määtän lähtömessun kolehti Kirkkotalakoille
4117 euroa, valtakunnallinen kolehti 64.329 euroa
elokuun loppuun mennessä. Koko keräystilanne
534.388 euroa.

Uutta Ylivieskassa - Naisten aamukahvit
alkavat toimitalo Pietarissa
Syyskuun 29. päivänä ensimmäistä kertaa järjestettävät
Naisten aamukahvit tarjoavat yhteistä lepopaikkaa
arjen keskelle. Tilaisuus
antaa mahdollisuuden hengähtää ja ladata voimia arjen
haasteisiin. Samalla omia
taakkoja voi keventää, saada
vertaistukea ja jakaa asioita
tai tulla vain kuulemaan,
mitä Raamatun naiset ja
muut osallistujat kertovat
omasta ajatusmaailmastaan.
Tilaisuuksien sisältönä
on kevyen aamupalan lisäksi
mm. musiikkia Eija Kantolan johdolla sekä alustus

Maija Nymanin kirjasta
”Naisia kaivolla”. Ensimmäisen kerran otsikkona
on ”Vertaileminen kielletty
– Martta ja Maria”. Kuullun
pohjalta osallistujat voivat
keskustella pienemmissä
ryhmissä Raamatun naisten
elämästä ja omasta elämästään. Ryhmäkeskustelussa
ei ole pakko jakaa omia
elämänkokemuksia, mutta
siihen on toki mahdollisuus. Mukaan voi tulla siis
pelkästään kuulijaksi. Mukana on, mahdollisuuksien
mukaan, myös seurakunnan
omia työntekijöitä. Lopuksi

tarjotaan mahdollisuus esirukoukseen sitä haluaville.
Tilaisuudet pyritään aina
päättämään klo 10.30, jotta
osallistujat voivat suunnitella
omat menonsa sen mukaan.
Naisten aamukahvit
järjestetään ensimmäisen
kerran lauantaina 29.9.
klo 9.00 – 10.30, toisen
kerran lauantaina 17.11.
Kevään kokoontumisista
päätetään myöhemmin.
Kokoontumispaikaksi on
seurakunnalta varattu Pietarin Vitiksen nuorisotilat,
jossa on mukavat oleskeluja kahvittelutilat, omalla

keittiöllä.
Osallistujille tarjotaan
kahvi, tee, lisukkeena suolaista ja makeaa yms. pientä
aamupalaa. Aamupala kustannetaan aikaisemmasta
naistoiminnasta jääneillä varoilla sekä vapaaehtoistyöllä,
joten ne ovat maksuttomia.
Naisten aamukahville
kutsutaan kaikenikäisiä ja
eri elämäntilanteissa eläviä
naisia. Ketään ei suljeta pois.
Ennakkoilmoittautumista
tai muita pääsyvaatimuksia
ei tilaisuuksiin ole.

Seurakuntavaaliehdokkaat julkaistu
Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyi 17.9.
Ylivieskan seurakunnassa
vaaliin osallistuu kolme
valitsijayhdistystä. Ehdokkaita niissä on yhteensä 51.
Laaja listan ehdokkaita
ovat Arhio Kaija, Autio
Markku, Autio Mauno,
Haaga Taru, Haapakoski
Paula, Hannula Mikko,
Haukipuro Marita, Hautala

Jukka, Himanka Marja, Isotalo Juhani, Jaakola Merja,
Koskinen Heta, Koutonen
Tarja, Leppälä Hannu,
Löytynoja Tatu, Mehtälä
Leo, Pahkala Jouni, Pelkonen Veijo, Pesämaa Jouko,
Rahja Antti, Rättyä Mari,
Siirtola Ville, Similä Pekka,
Sorvisto Sakari, Törmälä
Juha, Vähäkangas Meri,
Kaivosoja Annika, Junttila

Reino, Salmikangas Esko,
Nivala Liisa, Hiitola Olli,
Lehto Aira, Luhtasela Kalle
ja Nevala Pille.
Yhteisvastuun kirkko
listan ehdokkaita ovat Herranen-Somero Kirsi, Karvonen Raiko, Kopakkala
Jorma ja Orpana Markku.
Kristillisten perusarvojen
puolesta listalla ehdokkaina
ovat Jokitalo Reija, Jussila

Pertti, Laitala Talvikki,
Lauhikari Antti, Nauha
Ritva, Palola Jani, Pelo
Janne, Peltokorpi Raili,
Raudaskoski Anna, Saulio
Antero, Savela Samuli,
Härö Aarne ja Palola Taina.
Seurakuntavaalit pidetään 18.11. ja ennakkoäänestys on 6.-11.11.

Kastettu: Aino Josefiina Mottisenkangas, Fiona Aarika
Taskila
Kuollut: Matti Johannes Hautala 84 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
La 22.9. klo 14 Rauhan Sanan syysseurat Suvannon
kappelissa alkavat, Ahti Vähäkangas ja Esa Rahja, klo 16
Seurat Karl-Erik Tjäder, klo 18 Seurat Erling Wälivaara
ja lauluhetki, klo 21 Nuorten- ja nuortenaikuistenilta Siltalan seurahuoneella, Esa Rahja, seurat kuuluvat myös
www.lyrs.fi/seuraradio.
Su 23.9. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, saarna Erling Wälivaara, liturgia Niko Salminen, Eeva Korhonen,
pyhäkoulu; klo 12.30 Rauhan Sanan syysseurat jatkuvat
Suvannon kappelissa, Timo Kontio ja Karl-Erik Tjäder,
klo 14.30 Pyhäkoulu, klo 15.15 Seurat Esa Rahja, klo 17
Päätösseurat Karl-Erik Tjäder, Erling Wälivaara ja Ahti
Vähäkangas, seurat kuuluvat myös www.lyrs.fi/seuraradio; klo 11 Kotisiionin päivä Rauhanyhdistyksellä, Esko
Sääskilahti ja klo 19 Rauhanyhdistyksen seurat seurakuntakoti Mariassa, Jukka Tölli.
Ma 24.9. klo 10 Aamutupa Vitiksessä (sisäänkäynti
B); 13-15 Perhekerho Pietarissa; klo 17 Kehitysvammatyön Ystävyyden kerho Vitiksessä, Terveystie 11,
ovi B; klo 18 Sururyhmä toimitalo Pietarissa kokoushuone Lyydiassa diakoniatoimistossa (sisäänkäynti D).
Ryhmä kokoontuu syksyllä kahden viikon välein viisi
kertaa. Ilmoittautuminen 21.9. mennessä ja lisätiedot
ryhmästä Jaana Tuomi 044-7118627 tai Satu Similä
044-7118628.
Ti 25.9. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 13 Kantokylän kyläkerho vanhalla kyläkoululla; klo 13.30 Tuomelan kyläkerho Tuomelan kylätalossa.
Ke 26.9. klo 12-13.45 Ekavauvakerho Pietarissa; klo
13.30 Ehtoollishartaus Sipilässä, Riikka Talvitie ja Teija
Siirtola; klo 18.30 Gospelkuoro Riemun harjoitukset
Suvannon kappelilla; klo 18.30 Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä, Urho Savela.
To 27.9. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 13 Varttuneen väen kerho ja Lähetyspiiri Mariassa; klo 15.30
Eläkeliiton kuoro Marian rippikoulusalissa; klo 17 Lapsikuoron harjoitukset Marian rippikoulusalissa; klo 18
Kirkkokuoron harjoitukset Suvannon kappelilla; klo 18
Nuorisokuoron harjoitukset Marian rippikoulusalissa.
Kirkkokyyti Suvannolle lähtee sunnuntaisin Marian
pihasta klo 9.40, paluu messun jälkeen.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto avoinna syyskuun alusta toukokuun loppuun ma-ke klo 9-15, to klo
11-17 (taloustoimisto klo 9-16), pe suljettu, p. 0447118 610, os. Terveystie 11.
Talousarvioavustukset vuodelle 2019: hakemukset
tulee jättää taloustoimistoon, Terveystie 11, tai sähköpostilla marjo.rattya(at)evl.fi 28.9. mennessä. Avustusta
voivat hakea seurakunnallista toimintaa harjoittavat
yhteisöt, yhdistykset ja järjestöt. Avustuksista päättää
kirkkovaltuusto ensi vuoden talousarviota vahvistaessaan.
DIAKONIA		
Diakoniatyön asiakasvastaanotto on avoinna ti-pe klo
8.30-10. Päivystysaikana vastaa numero 044-7118670.
Kyläkerhojen retkipäivä to 20.9. klo 8.30 Löytyn ja
Isokosken kyläkerhojen yhteinen retkipäivä Törmälässä.
Retkimaksu 10 e/hlö sis. ruuat, kahvit ja päivän ohjelman tarvikkeineen. Lisätiedot 044-7118626 Sari Viitala
tai 044-7118629 Marjaana Juola. Viikkomessu klo 13
Törmälässä.
LAPSET
Pyhäkoulu sunnuntaina jumalanpalveluksen saarnan
aikana Suvannon kappelissa.
Ekavauvakerho keskiviikkona klo 12-13.45 Pietarissa.
NUORET
Pe 21.9. klo 18-23 Oloilta Vitiksessä.
To 27.9. klo 14.30-16.30 7-Oloilta Nuorisotila Vitiksessä. Tule pelailemaan, tekemään läksyjä, syömään
välipalaa ja hengailemaan kavereiden kanssa; 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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Ylivieskalaiset aidointa
Puolet Ylivieskan kansalaisopiston italian kielen
opintopiiristä toteutti syyskuun alussa opettajansa
Lucia Pavlovicsin johdolla
matkan kielen alkulähteille – Roomaan ja Vastoon.
Kurssikirjassa ”in Piazza
1” kaupungin maisemia ja
rantoja kuvaillaan loistaviksi
ja Italiasta innostuttiin.
Mukaan ilmoittautui yhdeksän uskaliasta enemmän ja
vähemmän matkustanutta ja
italiaa tapailevaa. Lentojen,
majoitusten ja kulkemisen
järjestely edellytti selvittelyä,
johon meistä ei olisi ollut
ja loistokohde olisi jäänyt
haaveeksi ilman kielitaitoista
Luciaa. Saimme annoksen
historiaa, kielen käyttöohjeita sekä käytännön
matkustuskokemusta lipun
ostosta bussiin nousuun,
joten matkaan lähtö tämän
jälkeen on helpompaa omin
päinkin. WhatsAppin
avulla suunniteltiin matkaa
ja kysyttiin neuvoa eteen
tulleissa kysymyksissä.

– mielessä viimeaikaiset
onnettomuudet. Autossa
oli sentään kaksi kuljettajaa.
Jossain vaiheessa matkaa
alkoi tuoksua vahvasti kahville ja meille tarjoiltiin
espressot. Älykello näytti
pahimmillaan 116 km/h,
mutta emme nähneet, mitä
pelätä. Vastaanotto Vastossa
oli lämmin - buongiorno!
Ruoka on korkeassa kurssissa ja ulkona syömiseen
käytetään aikaa. Lukuisat
ravintolat tarjoavat pastaa ja
pizzaa, kalaa monella tavalla, onhan kaupunki meren
rannalla - erikoisuutena
tunnelmalliset traboccoravintolat joita on rakennettu
laitureille entisiin verkkokalastusmajoihin (kuva).
Ajanvietemahdollisuuksia
oli paljon, ei tarvinnut joka
aamu matkustaa töihin
samalle rannalle. Niitä oli
meidänkin ulottuvilla kolme.
Punta Pennan rauhallisella Vaston kaupunkia ja rantaa Palazzo d’Avalosin ikkunasta. Kuva Anne Isokoski.
luonnonsuojelualueella voi
siitä sai pulahtaa turkoouida ja vuokrata kanootin
sinsiniseen veteen.
(kuva ). Paikka oli Kalajoen
Paluu Roomaan vuoriston
tyyppinen laaja hiekkaranta,
läpi näytti vehreitä viini- ja
jota ei oltu rakennettu umMikä ihmeen
oliiviviljelyksiä ja maisepeen.
Yhtään
kaupustelijaa
Vasto?
mat olivat päätähuimaavat.
ei tullut vastaan ja aurinVaston paratiisimaisten
Vaston 40 tuhannen asuk- kovarjon sai vapaaehtoisella
rantamaisemien ja siisteyden
maksulla.
Taidenäyttely
kaan kaupunki sijaitsee
jälkeen suurkaupunki tuntui
Abruzzossa, Italian itäran- Vaston Palazzo d’Avalosissa
nenässä ja korvissa, liikenne
nalla eikä sinne ole lentoja. kuului myös ohjelmaan ja
oli ruuhkaista, eikä ihme
risteily
Isole
Tremitille
oli
Matka Roomasta Apenniisinnehän kaikki tiet vievät.
vaikuttava
kokemus
(kuva).
nien yli tehtiin kaksikerTärkeimmät nähtävyydet
rosbussissa iltamyöhään Saarten kiviluolia kierrettiin
kierrettiin Hop on Hop
- 300 km vuoristoa, pitkiä pienemmällä paatilla, joka Lucia ja Tarja lähdössä merelle Punta Adercin luonnonoff -bussissa.
pysähtyi
varttitunniksi
ja
tunneleita, korkeita siltoja
suojelualueen rannalla. Kuva Timo Herranen.

Turisti

Trabocco Cungarelle, kalastusmajaan rakennettu ravintola, jossa söimme illallista. Kuva Anne Isokoski.

Vasta esitetty dokumentti
turismin vastaisista mielenosoituksista mm. Venetsiassa
sai miettimään matkalle
lähtöä monelta kantilta.
Patikoimallakaan emme
pitkälle pääsisi ja Finnair
lentäisi Roomaan ilman
meitäkin. Henkilöautolla
olisimme kuluttaneet bensaa enemmän per turisti.
Mutta herran kukkarosta
lähteville epäileville oli
tarjolla vaarallisia lisäaineita; kynittäisiinkö rahat
taksimatkalla, osaisimmeko
syödä meren eläviä, kuitata
aamiaisen kahvilla ja kroisantilla? Vähintään matka-

laukku katoaisi tai passi?
Parasta jäädä kotiin, säästää
selkää ja luonnonvaroja.
Epäilykset osoittautuivat
aiheettomiksi, emme olleet
jokamiehen turistikohteessa.
Kaikki järjestyi paremmin
kuin osasimme odottaa.
Huumoria viljeltiin ja se
kantautui bussin ikkunasta
uloskin. Kaikki tulivat
tietämään mistä tädit ovat
tulossa, minne menossa jne.
ja aamukahvilasta löytyi
mies, joka oli käynyt Ivalon
pakkasissa.

”Tall talk”
Italialaiset ovat pienikoisia,
mutta itsetunto on Ferrarin punaista. Lähikadun
vaatekaupan rekistä löytyi
kaksi M-kokoista vaatetta,
hallitsevat koot olivat S ja
XS, suihkukoppi on tehty
Felipe Massalle, mutta puhe
kookasta. Asiakaspalvelija
antaa mielellään oppitunnin
omasta maastaan täysin
kiireettä. Elämä ikiaikaisten
monumenttien ja raunioiden
keskellä on heille arkea, tunti
jonossa on lyhyt aika elämästä. Oman kielen arvostus
kuuluu ja näkyy, englantia
sen sijaan ei kuule missään.
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Italiaa aistimassa

Retkikunta lounaalla roomalaisessa ravintolassa.
Avuliaisuus on tuntuvaa,
he tulevat puolesta sanasta
vastaan, kaikki puhuttelevat
vaikka olisit miten ujo ja
ummikko. Olemmeko me
tosiaan Euroopan onnellisimpia - ei se ainakaan
naamasta näy!
Ennakkotyöt asiantuntemuksella hoitanut ja Pala-

zzo d’Avalaosin puutarhan
esiintymislavalla meille
laulanut Lucia osoittautui
väsymättömäksi oppaaksi.
Unkarilainen energiapakkaus antoi osaamisensa ja
käyttöömme monta kelloa
ympäri. Uuteen kulttuuriin
tutustuminen ryhmässä on
rikkaus, siinä on voi vaihtaa

kokemuksia, auttaa kaveria
ruuhkatilanteissa. Matka
tuntemattomaan on myös
koettelemus, mutta sen
kestettyään saa eväitä pimeiksi päiviksi enemmän
kuin kaupan hyllystä tai
virtuaalitodellisuudesta.
Italiaan matkustavan
laukkuun pakataan hyvien

kenkien lisäksi kykyä sopeutua yllättäviin tilanteisiin.
”Mikä mättää” –mieli jätetään pöytälaatikkoon ja
vaihdetaan hymypassiin.
Elävä vuorovaikutus on
paras hyvän mielen välitIsole Tremitin risteilyllä kierrrettiin tutkimassa luolia,
täjäaine.
joista tässä yhden romahtaneen luolan pystyyn jäänyt
Aili Dammert suuaukko.Kuva Anne Isokoski.

Näkymä Palazzo dÀvalosin ikkunasta puutarhassa sijaitsevalle esiintymispaikalle jossa saimme kuulla Lucian laulua.
Kuva Lucia Pavlovics.

Arkinen kaupunkinäkymä sivukadulta Vastossa. Kuva
Anne Isokoski.
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Osteoporoosi vaivaa suomalaisia
– luuston kunnosta
kannattaa pitää huolta
viä ja parantavia hoitoja.
Monipuolinen kalsiumja D-vitamiinipitoinen
ruokavalio sekä luustoa
kuormittava säännöllinen
liikunta ovat edellytyksiä
luun hyvinvoinnille. Riskitekijöiden tunnistaminen ja
elämäntapojen tarkistaminen voivat ennaltaehkäistä
osteoporoosin kehittymistä.
Uusi mittalaite
Tutkimustilanne
Osteporoosin ensimmäiYlivieskaan
on sujuva
nen oire on usein vaarattomaltakin tuntuneen kaatuOsteoporoosin toteamiseen Yleensä tutkimukseen tulmisen yhteydessä syntynyt
ja hoitoon on paljon hyviä laan julkisen puolen lääkärin
murtuma tai nikamaluhismahdollisuuksia. Ainoa antamalla maksusitoumuktuma. Jos esimerkiksi ranne,
tapa todeta osteoporoosi on sella tai suosituksella, tai
lonkka tai olkaluu murtuu
luuntiheysmittaus. Ylivies- yksityislääkärin lähetteellä ja
tavallisessa kaatumisessa,
kan sijaitsevaan Fysikaali- siihen saa Kela-korvauksen.
voidaan epäillä luun lujuunen Hoitolaitos Ylikunto Kokonaisuudessaan aikaa
den heikentyneen.
Oy:hyn hankittiin tässä käyntiin menee yleensä
Luunmurtumassa ei ole
kuussa uusi luuntiheyden- korkeintaan puoli tuntia.
kyse pikkuasiasta, sillä esimittalaite. Se on uusinta Ennen mittausta täytetään
merkiksi rannemurtuman
teknologiaa ja sädeannok- esitietolomake, johon täysaaneista henkilöistä moni
seltaan se on markkinoiden tetään perustiedot kuten
saattaa kärsiä pitkäaikaishaipienin. Vastaavia laitteita ikä, paino ja pituus. Lisäksi
toista, kuten huonosta puei ole lähikunnissa, joten muutama kysymys elintaristusvoimasta, alentuneesta
asiakkaita mittaukseen tulee voista sekä mahdollisista
nivelen liikkuvuudesta ja
100 kilometrin säteeltä. sairauksista. Nämä kaikki
kivusta murtuma-alueella.
Mittaus itsessään on hyvin vaikuttavat omalta osaltaan Ylikuntoon hankittiin luuntiheydenmittalaite.
Selkänikama voi murtua
nopea, aikaa laite käyttää analyysiin ja tiedot syötenoston tai kumartumisen
siihen yhteensä vain noin tään mittalaitteeseen ennen metallia ei saa olla lonkkien joka myös antaa lausunnon yhteydessä tai jopa ilman
1,5 minuuttia. Kuvauksessa kuvausta. Tämän jälkeen on ja reisin kohdilla. Tätä varten jatkoa varten.
mitään varsinaista vammaa.
tutkitaan lannerangan ja itse mittaus, joka tapahtuu voi siis varustautua esimerSe voi olla erittäin kivulias,
lonkan tiheyttä ja tutki- makuullaan. Koska kyseessä kiksi verryttelyhousuilla. Riskitekijät,
mutta joskus henkilö ei itse
mus on helppo ja kivuton. on matalaenerginen rönt- Kuvauksen jälkeen laitteen oireet ja hoito
edes huomaa nikamamurLuuntiheysmittauksella
gentutkimus, itse mittaaja tietokoneesta tulostetaan
tumiaan. Rintarangan ryhti
voidaan pyrkiä ennustamaan on huoneessa koko ajan, suomenkieliset raportit, Perimä, tietyt sairaudet, vain painuu kumaraksi ja
murtumariskiä, määrittää joten samalla voi vaikkapa jotka saa itselle mukaan ja ne vähäinen liikunta ja huonot pituus lyhenee jopa useita
luun haurastumisen aste, keskustella mieltä askarrut- myös toimitetaan lausunnon ruokatottumukset altista- senttimetrejä nikamamurvarmistaa osteoporoosi- tavista asioista. Kuvauksen antavalle sisätautilääkärille vat osteoporoosille, mutta tumien takia.
diagnoosi tai seurata osteo- ajan pidetään myös vaatteet analysointia varten. Tulokset sairaudelle on olemassa
Aina osteoporoosin
poroosilääkityksen tehoa. päällä, ainoa asia on että analysoi siis aina lääkäri, tehokkaita ennaltaehkäise- toteamisen jälkeen pitäiOsteoporoosista eli luukadosta kärsii satojatuhansia suomalaisia. Kyse ei ole vain ikäihmisten sairaudesta, sillä
osteoporoosista on tullut yhä nuorempien naisten sekä
myös miesten ongelma. Yleisintä osteoporoosi on kuitenkin
vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla. Osteoporoosissa
luun määrä pienentyy ja laatu heikentyy niin, että luu
menettää lujuutensa. Luun lujuuden heikentyminen
altistaa murtumalle.

si aloittaa osteoporoosin
perushoito. Siihen kuuluu hyvä ruokavalio, jossa
on riittävästi kalsiumia
ja D-vitamiinia. Hyvänkin ruokavalion tukena
Suomessa tarvitaan myös
D-vitamiinilisää. Luustoa
kuormittava säännöllinen
liikunta on myös tärkä osa
hoitoa. Liikunta vahvistaa
luita ja parantaa lihasvoimaa,
jolloin tasapaino on myös
parempi.

Osteoporoosin
lääkehoito
Perushoidon lisäksi aloitetaan luun lujuutta lisäävä
lääkehoito yleensä aina
silloin, jos luunmurtuma
on jo syntynyt tai luuntiheysmittauksen ja muiden
seikkojen perusteella arvioidaan murtumavaara merkittävän suureksi. Monilla
naisilla osteoporoosin hoito
vaihdevuosi-iässä tapahtuu
hormonikorvaushoidon
yhteydessä. Estrogeenihoito
on hyvin tehokas luumassaa säilyttävä tai jopa parantava hoito silloin, kun
oma estrogeenituotanto
on vaihdevuosien aikana
vähentynyt.
Luustoterveydestä voi
huolehtia sekä osteoporoosia voi ennaltaehkäistä ja
hoitaa ikään ja sukupuoleen
katsomatta.
Elina Kytökorpi

Ylivieskalaista yrittämistä
jo yli 30 vuotta

Tietokoneesta tulostetaan suomenkieliset raportit, jotka saa itselle mukaan ja ne myös
toimitetaan lausunnon antavalle sisätautilääkärille analysointia varten.

Fysikaalinen hoitolaitos Yli-Kunto Oy on perustettu kahden perheen, Myllymäkien ja Kristianssonien, yhteistyönä Ylivieskassa elokuussa 1986. Muutamaa
vuotta myöhemmin he hankkivat omistukseensamyös fysikaalisen hoitolaitoksen
Alavieskasta. Yli-Kunto Oy on toiminut Ylivieskassa eri paikoissa, mutta vuodesta 2005 lähtien omissa tiloissa Ylivieskan uuden torin reunassa. Hoitotiloihin on helppo mennä liikuntarajoitteistenkin, sillä tilat sijaitsevat katutasossa.
Fysikaalisen hoidon palveluihin sisältyy koko kuntouttamisen laaja kenttä
niin lapsi- kuin aikuispotilaillekin, yksilöinä ja ryhminä. He ovat erikoistuneet
vaikeavammaisten lasten ja aikuisten fysioterapiaan, akupunktiohoitoihin sekä
työfysioterapiaan. Erikoisosaamiseen kuuluvat myös lymfaterapia ja luuntiheyseli osteoporoositutkimukset Dexa-laitteella.
Yli-Kunto Oy:n toimipisteissä työskentelee yhteensä 6 henkilöä. Kaksi heistä
on palkkasuhteessa Yli-Kunto Oy:ssä ja neljä on ammatinharjoittajana. Kaikki
ovat Valviran (sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) hyväksymiä fysioterapeutteja tai kuntohoitajia. Hoito- ja fysioterapia-alan kokemusta talossa
on vuodesta 1983 alkaen.
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Tähtiesiintyjien syksy
Kulttuurikeskus Akustiikassa
Kulttuurikeskus Akustiikan syyskausi on lähtenyt
vauhdikkaasti käyntiin.
Tulevassa kaudessa päästään tunnelmoimaan niin
paikallisten osaajien kuin
tähtiartistien kanssa kun
mm. Paula Koivuniemi,
Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Danny, Anssi Kela,
Samuli Edelmann, Saara
Aalto sekä Pelle Miljoona
& Andy McCoy tulevat
konsertoimaan. Pyrkimyksenä on luoda monipuolinen
konserttikattaus kuhunkin
kauteen, jotta jokainen löytäisi mieluisan konsertin tai
tapahtuman.
Chorus Vallis sekakuoron
25-vuotisjuhlakonsertti ja
Oulaisten Musiikkiviikkojen tuotanto Gabriel
Faurén Requiem edustavat
klassisen musiikin ystäville
todellisia konserttihelmiä.
Lasten syysohjelmistoon
kuuluvat Muumit & Benny
Törnroos –konsertti kuin
Ti-Ti Nalle & Riitta-tädin
30-vuotisjuhlakiertue.
Joulukonserteista mai-

nittakoon Erja Lyytinen
& Friends, missä Erjan
mukana konsertoimassa
ovat Veeti Kallio sekä Erika
Vikman. JP Leppäluodon
Joulurauhaa –konsertti siivittää jo joulutunnelmaan.
Pikkujoulukattauksiin ja
–tarjoiluihin Akustiikka
tuo paikallisten tuottajien
laadukkaat elintarvikkeet
kauniisti katettuina.
Stand up –ilta herisyttää
makoisat naurut, kun Ulla Anssi Kela.
Tapaninen saapuu suorittamaan Lava-ammuntaa, sekä
Neljän Tähden Iikka Kivi,
Tomi Haustola, Matti Patronen sekä Ursula Herlin.
Kulttuurikeskus Akustiikka on lunastanut paikkansa alueellisena kulttuurikeskuksena ja mahdollistaa
tilojensa ja tekniikkansa
puolesta tähtiartistien vierailut Ylivieskassa. Asiakkaat tulevat viihtymään
Jouko Kantola.
kulttuuritapahtumaan ja
samalla käyttävät ylivieskalaisia palveluita, mikä on
erinomainen synergiaetu
paikkakunnalle.

Ulla Tapaninen

Samuli Edelmann.

Saara Aalto.

Paula Koivuniemi.

Apteekkarin kynästä

FARMASIAVIIKKO

Kaikenlaisia teemaviikkoja tulee ja menee: viime
viikolla oli leipäviikko, nyt on päättymässä muistiviikko ja ensi viikolla on farmasiaviikko. Koska
farmasiaviikko on lähimpänä apteekkarin sydäntä,
haluan siitä jakaa ajatuksia kanssanne.
Vaikka apteekki on englanniksi pharmacy, niin farmasia
ei tarkoita apteekkia vaan apteekkialaa. Täsmällisesti
kyse on lääkkeiden valmistusta, ominaisuuksia ja käyttöä
tutkivasta tieteenalasta. Tieteestä on todella kysymys
– tiesithän, että farmasiaa opiskellaan yliopistossa.
Useimmat meistä suorittavat siellä farmaseutin tai
proviisorin tutkinnon ja siirtyvät sitten työelämään,
mutta farmasian alalla voi myös kirjoittaa väitöskirjan ja luoda tieteellisen uran. Farmasiaviikon on
”keksinyt” Farmasian maailmanjärjestö FIP. Tämän
järjestön vuosikokouksissa on joka vuosi käynyt useita
suomalaisia apteekissa työskenteleviä farmaseutteja
ja proviisoreita (eli farmasisteja) seuraamassa alan
kehitystä ja myös esittelemässä Suomen apteekeissa
tehtyä kehittämistyötä.
Suomessa on noin 600 apteekkia ja noin 800 apteekkitoimipistettä. Tämä tarkoittaa yhtä apteekkia
tai sivuapteekkia vajaata 7 000 suomalaista kohden.
Apteekkitiheys Suomessa on suurempi kuin esimerkiksi
Ruotsissa. Suomalaisia palvelee näissä apteekeissa
yhteensä runsaat 5 000 farmasistia, joista noin 1 400
on proviisoreita (ja heistä vajaat 600 apteekkareita).
Suurin osa apteekkien henkilöstöstä on farmaseutteja, joiden ansiosta siis pitkälti on apteekkien arjen
laadukas toiminta ja hyvä palvelu.
Lääkeiden toimittaminen ja lääkeneuvonnan antaminen edellyttää farmaseutin tai proviisorin tutkintoa.
Nämä säädökset on aikanaan tehty terveytemme
varjelemiseksi, ja ovat perusteltuja myös nyky-yhteiskunnassa. Itse asiassa apteekin antama puolueeton
lääkeneuvonta on tullut entistäkin tärkeämmäksi,
kun internet ja erityisesti some on täynnä sisältöä
jonka luotettavuutta voi toisinaan olla liki mahdoton
arvioida. Farmasisti on koulutettu kertomaan sinulle,
kuinka lääke vaikuttaa, ja hän varoittaa mahdollisista
haittavaikutuksista. Hän myös neuvoo, kuinka lääkettä tulee käyttää ja säilyttää turvallisesti. Useissa
apteekeissa voi tilata farmasistilta lääkehoidon
tarkistuksen, ja muutamissa lääkehoidon kokonaisarvioinnin. Lääkehoidon tarkistus ja kokonaisarviointi
ovat maksullisia palveluita, mutta useimmiten täysin
hintansa arvoisia.
Tänä vuonna farmasiaviikko näkyy ja kuuluu myös
apteekkien ulkopuolella. Apteekin farmasistien asiantuntijuutta tuodaan näkyväksi mm. radiokampanjassa.
Me olemme apteekissa sinua varten, ja haluamme
että lähdet apteekista tyytyväisenä.
Hyvää alkanutta syksyä jokaiselle!

Olavi Uusivirta.

Divet Show by Marko Vainio.

Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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Ninni Schulman: Poika joka ei itke
Ruotsalaisen Ninni Schulmanin Poika joka ei itke
on toinen osa Magdalena Hanssonista kertovaa
viisiosaista dekkarisarjaa.
Magdalena muutti eronsa
jälkeen ensimmäisessä osassa
takaisin kotipaikkakunnalle
asumaan poikansa Nilsin
kanssa ja on paikallislehden
ainoa toimittaja. Uusi alku ei
kuitenkaan ole ongelmaton,
etenkään ihmissuhteissa.
Magdalena miettii miten
hänen poikansa selviää vanhempien erosta ja miten
tämä tulee toimeen uudessa
koulussa.
Lämpimänä elokuun
iltana ukkosrintama vyöryy
Hagforsin pikkukaupungin
ylle. Omakotitalo syttyy
palamaan, ja talossa asunut
nelikymppinen nainen kiidätetään pahoin palaneena
sairaalaan. Tarkemmissa
tutkimuksissa selviää, että
tulipaloa ei suinkaan sytyttänyt salama, vaan kyseessä on

tuhopoltto. Eikä pyromaani
tyydy yhteen tulipaloon,
vaan pian toinenkin omakotitalo syttyy palamaan.
Ensimmäisessä tuhopoltossa menehtyy monia
miehiä puoleensa vetänyt
paikkakuntalainen Mirjam
Framson. Syyllistä aletaan
etsiä listaamalla mahdollisia entisiä miesystäviä.
Onko joku tuntenut liiallista
kaunaa Mirjamin hylättyä
hänet. Tuskin kukaan on
ehtinyt henkeä vetää, kun
syttyy uusi tuhopoltto, jossa
menehtyy pariskunta, jolla ei
pitäisi olla mitään yhteyttä
Mirjam Framsoniin.
Kolmannessa murhapoltossa menehtyy kaupunginvaltuutettu Maud
Pehrsson.
Kolmannen murhapolton
jälkeen selviää, että jokainen menehtynyt on saanut
kortin tai kirjeen, jossa on
lukenut vain

Et kuule
kun lakkaan
itkemästä.

Et kuule kun lakkaan itkemästä,
et ymmärrä miten voin,
et huomaa kun lakkaan hengittämästä,
et näe kun menen pois.

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.
Tervetuloa ensikertalaisetkin mukaan ja tutustumaan! Seuraavat
tuokiot viikottain:
Ma klo 10 Porukkalenkki, lähtö tuvalta. Sauvakävely- ja rollaattoriryhmät.
Ti klo 10 Tuolijumppa tuvalla.
Ke klo 13 Yhteislaulutuokio.
Ke klo 18 Miesten ilta tuvalla tai sovitusti muu ohjelma (mm retket).
To klo 8-10 Kuntosalivuoro Kotikartanossa. Opastusta ja kyyditystä
tuvalta (ennakkoilmoitt.).
To klo 10 Ompeluseura – tervetuloa mukaan, käsitöitä tehden tai
muuten vaan!
Alla lähiviikkojen ohjelmaa (muutokset mahdollisia – viimeisin
tieto tuvalla ja www.facebook.com/tuokiotupa ):
Ma 24.9. klo 10.15 Lähtö tuvalta yhdessä Kotikartanoon laulamaan
(Kulttuuri-Kummit).
Ti 25.9. klo 12 Keskustelutuokio: Maire-Liisa Salmela johdattelee
keskusteluun.
Ke 26.9. klo 18 Miesten ilta Haapajärvellä Honkaniemen leirikeskuksessa (saunailta). Ilmoittaudu!
To 27.9. klo 12 Kipuryhmä kokoontuu: vertaisohjaajana Kirsi.
Ma 1.10. klo 16 Leskien vertaisryhmä kokoontuu ensimmäistä
kertaa. Kahvitarjoilu.Tervetuloa!
Ti 2.10. klo 13 Päiväkoti Taikatuulen lapset laulavat tuvalla. Tulehan
kuuntelemaan!
Ma 8.10. klo 10 Porukkalenkille haastettu mukaan kaupungin
työntekijät ja luottamushenkilöt. Haasteidea Ikäinstituutin Voimaa
vanhuuteen -ohjelmasta, jossa Ylivieskakin mukana.
klo 12-15 Ikäihmisten iltapäivä Akustiikassa. Myös Tuokiotuvalta
ohjelmaa. Tervetuloa!
Ti 9.10. klo 12-15 Vanhustenviikon alueellinen juhla Alavieskassa.
Lisätietoa myöhemmin.
Ti 9.10. klo 13 Seniorineuvonta. Sairaanhoitajan vastaanotto ilman
ajanvarausta. (Ppky Kallio)
Tervetuloa Tuokiotuvalle!

SenioriKahvilat, Ylivieska
SenioriKahvilat ovat Ylivieskassa sijaitsevia, varttuneelle väelle suunnattuja yhteisiä kohtaamispaikkoja, joissa on matala kynnys kaikkien
tulla. Toiminta on puolueetonta, sitoutumatonta ja kaikille ikäihmisille
avointa. Toiminnasta vastaa Yhteisestä Ovesta ry/Tuokiotupa yhdessä
kyläyhdistysten kanssa. Tiedotamme toiminnasta tällä palstalla, muutokset mahdollisia. Tiedotusta myös mm. kyläyhdistysten ja Tuokiotuvan
Facebook-sivuilla.
SENIORIkahvilat avaavat ovensa jälleen lokakuussa – nyt tiistaisin:
Ti 2.10. klo 13-15 SenioriKahvila avoinna, Sorviston kylätalo - lähikylien asukkaille kuljetus kotoa, varaa kyyti: 044 987 2896/ Tuokiotupa
Ti 16.10. klo 13-15 SenioriKahvila avoinna, Pylvään kylätalo lähikylien asukkaille kuljetus kotoa, varaa kyyti: 044 987 2896/
Tuokiotupa - Menossa mukana myös OmaisOiva.
HUOM! Muutokset mahdollisia, ohjelma elää. Mm. kahviloiden
viikonpäivä saattaa vielä vaihtua tiistaista toiselle päivälle, seuraa
ilmoittelua tai tarkista puh 044 987 2895. Myös uusia kahviloita
aloittamassa. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Ylivieskan työttömien
yhdistys ry
Ylivieskan Työttömien Yhdistys Ry:n hallitus kutsuu
yhdistyksen jäsenet sääntömääräseen SYYSKOKOUKSEEN, joka pidetään 16.10.2018 Klo 16:00 Työttömien
yhdistyksen tiloissa Joutsentie 11, 84100 Ylivieska.
Tervetuloa!

Kun pyromaani alkaa todella
piinata paikkakuntaa, joutuu
Magdalena pohtimaan mitä
lintukodon kulissien taakse
kätkeytyy. Omakotitalo
toisensa jälkeen palaa maan
tasalle paljastaen samalla
uhrien sivusuhteet ja vanhat
kaunat. Vähitellen pelko
hiipii jokaiseen kotiin, sillä
pikkukaupungin kaikilla
asukkailla on jonkinlainen
kytkös toisiinsa ja omat
synkät salaisuutensa. Kuka
käy terapeutilla ahdistuksen
vuoksi joka viikko, mikä
salaisuus on poliisitalon
Christerillä, miksi kaiken
kokenut rikospoliisi Petran
ymmärrys sumentuu eräässä
työtehtävässä kohtalokkaasti
ja eikö Petra huomaa poikansa hätää? Toisaalta kaikki

Eira Someroja

Viikko-Tori
— Ilmoita ilmaiseksi —
Viikko-Torilla julkaistaan yksityishenkilöiden rivi-ilmoituksia maksutta. Ilmoitusten maksimimitta on 160 merkkiä. Seuraavan perjantain
lehteen tulevat ilmoitukset täytyy lähettää lehden ilmestymistä edeltävänä
tiistaina klo 12 mennessä. Voit lähettää ilmoituksen internetissä www.
vieskanviikko.fi. Ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse.

Myydään

Ostetaan

Askarruttaako sinua kotisi
ilmanvaihdon toimivuus ja
riittävyys? Tilaa nyt ILMAINEN sisäilmakartoitus (norm.
295€). Meiltä uusi ratkaisu
kodin ilmanvaihdon parantamiseksi. Soita, et pety.
ecoair.fi p. 044 533 6546.

Halkosirkkeli ruuvilla traktorikäyttöinen puh.040 706 1749.
Ostetaan Traktorin rautareki noin 180 cm x 300 cm
vetoaisalla ja jalaksilla. Puh.
044 536 5195.

Traktori 4wd pihakoneeksi
Myydään tai vuokrataan tai halpa pyöräkone. Puh.
saunallinen rivitalo kaksio 040 706 1749.
Alavieskan keskustassa,
kaukolämpö. Lämpö ja
käyttövesiputket uusittu
Vuokrattavana
pinta-asennuksena 2010-luvulla. Puh. 040 216 4770. Vapaana Y:kan ydinkesk. siisti
Pyöröhirsinen puuliiteri
muuten valmis, vain katto
puuttuu. Ovi ja lattia paikallaan. Puh. 044 536 5195.

Ylivieskan Martat ry
MA 1.10 Käsityöilta! Jos haluat opetella virkkaamaan
afrikankukkia, niin ota mukaan eri värisiä villalankoja
ja virkkuukoukku.
Voit tehdä myös muita käsitöitä! Tervetuloa iloiseen
joukkoon entiset ja uudet jäsenet!

tuntuvat tietävän toistensa
asiat, menemiset ja tulemiset
tässä pikku kaupungissa.
Kirjan juoni oli todella
jännittävä ja pyromaanin
henkilöllisyys pysyy salassa viimeisille sivuille asti.
Useampi epäilty kuitenkin
kirjassa on, mutta pääepäilty oli kyllä yllätys. Kirja
oli sekä surullinen, että
ahdistuttava ja ihmisten
ilonaiheet todella vähissä
pyromaanin peloittaessa
kaupungin asukkaita.
Kirjan luki näppärästi
päivässä, sillä tarina vei
mukanaan tuonne Hagforsin kaupungin kauhujen
täyttämään elämään.
Ainut asia mikä hiukan
kirjassa ärsytti oli Magdalenan omien tuntemusten ja
murheiden lukeminen, jotka
eivät jotenkin vaan sopineet
kirjan pyromaanitarinaan.

Ilmoitus Vieskan Viikossa

huomataan!

kaksio rauhall.hissikrs-talossa.
Lasitettu parveke länteen.Ei
lemmikkiel / tupakoitsijoita.
Miel. pitkäaikaisasukkaalle.
Puh. 050 542 7471.

Saunallinen rivitalokaksio
(63 m2) Hermannintiellä.
Vapaa 1.10 alkaen. 575€/
kk+vesi+sähkö (sähkölämmitys)+autokatos. 1 kk
vuokraennakko. Lemmikit
sallittu. Rauhallinen taloyhtiö ja mukava vuokraisäntä.
P. 044 555 4264.
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Vapaa-aika
KryptoNiitti
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Kuka mitä häh -vastaukset
1. Eija Nivala.
2. Eddie Murphy.
3. Enid Blyton.
4. Vihreä.
5. 20.
6. Central Intelligence
Agency.

7. 1914.
8. Julle Ankanpään.
9. Pyhännällä.
10. Lordin.
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Ristikoiden vastaukset takasivulla.

Yhteystiedot
Postiosoite:

Ilmoitushinnat
Viertotie 8 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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Perjantai 21.9.2018
SB-Kiinteistöpalvelu tarjoaa sakoja umpikaivojen tyhjennykset sekä
viemäreiden avaukset ja huuhtelut.

HAAPAJÄRVEN KANTOJYRSINTÄ

* Puiden kaadot
Uudistamme
Muista
* Kantojen jyrsintä
myös
myös
* Haketuspalvelu
kotitalous- viheralueita
* Tarvittaessa viemme vähennys!
oksat ja rungot pois

20-40€ /kpl

6,90€

facebook.com/vieskanautogrilli

JARI KOSKELA,

Päivystämme

24/7

Haapajärvi p. 040 747 1796

Puh.
0400 445 932

Ollilanojankatu 8, Ylivieska
(Kärkkäisen pihalla)
Puh. 045 110 9712

Syysaurinko hellii meitä,
kaipaako ikkunasi pesua?
Ei hätää! Tämän helpommaksi se ei enää mene:
Tuokaa likaiset mattonne
Kirppis Ruususeen,
Valtakatu 13

Mattonne pestään
ja kuivataan
(vesipesu 30 asteessa)

Mattonne kuljetetaan
pesulaan keskiviikkoisin

Saatte tekstiviestin kun
mattonne on noudettavissa
(noin viikon kuluessa)

Pesuhinnat maton koosta
riippumatta VAIN:
RÄSYMATTO

12,-

KAIKKI
MUUT
MATOT

25,-

www.

kpedu

PTT-Palveluiden
henkilökunnalta se hoituu
ammattitaidolla, iloisella ja reippaalla otteella
Meiltä myös kodinhoitopalvelut yksilöllisesti
jokaiseen kotiin
MU
KOTIT ISTA
A
VÄHE LOUSNNYS!

 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

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

sekä muut autojen huoltopalvelut kaikkiin merkkeihin.

AUTOFIXI

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

Tarvittaessa Fixus-rahoitus
autoremontteihin.

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

isto

Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Opistontie 1, 68300 Kälviä

Ristikoiden
ratkaisut
Tällä kertaa vastaajien kesken
arvotaan yhdelle henkilölle 2 lippua
Jonna Tervomaan konserttiin pe
26.10. Kultturikeskus Akustiikassa!
Vastaa verkkosivujemme kautta osoitteesta vieskanviikko.fi/mainoskisa, mikä tämän lehden mainoksista
oli mielestäsi mielenkiintoisin. Jättämällä yhteystietosi
osallistut myös arvontaan. Aikaa osallistumiseen on pe
28.9. saakka. Viime kerran mielenkiintoisimmaksi ilmoitukseksi äänestettiin Liikuntakeskuksen mainos,
voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Autokorjaamo

sanop

Haluatko tehdä työtä ihmisten kanssa? Hyvinvointialoilla autat
ja ohjaat eri-ikäisiä ihmisiä. Hyvinvointialoille valmentavassa
koulutuksessa opiskellaan kasvatus- ja ohjaustaitoja sekä sosiaalija terveysalalla tarvittavia taitoja. Koulutusaika: 17.9. -16.11.2018.
Opiskelija-asuntolassa mahdollisuus asumiseen.
Kysy lisää: puh. 044 7250 893, 044 7250 878,
info.kansanopisto@kpedu.fi tai www.kpedu.fi/kansanopisto

Seuraava Vieskan
Viikko ilmestyy
perjantaina 5.10.
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään
tiistaina 2.10.

.fi/kan

Hyvinvointialoille valmentava
koulutus maahanmuuttajille

kpedu
 Sälekaihtimet
Sälekaihtimet
 Hyönteissuojat
Hyönteissuojat
 Parvekekaihtimet
Parvekekaihtimet

Avoinna
joka päivä
klo 15-22

Yhteistyössä

••••••PILOTTI•N•
••••••U•Ä•Ä•SEOS
••••••NÄHDÄ•O•K•
••••••N•I•LASSIE
LIMA•KUKA•L•I••M
Ä•A••LS•IKÄ•SAHA
PAKARA•OK•••K••L
ÄKSY•AIKA•NUOTTI
T•A•PN•S•RÄ••Y••
TOVERI•APINA•Ö•S
Ä•A•O•H••PN••••A
Ä••USEA••AINEOSA
••T•E•VIPU•O•P•D
ELOISUUS•SAIPPUA
R•S•S••Ä••PN•I••
ELINIKÄ•APU•VAJE
H••I•U•L••R•I•U•
TUKI•LUOVIA•LOHI
Y••LOUKKU•HALATA
ÄÄNI•T•A••A•A•A•

Kannot 20-60 cm

maista maakunnan
maukkain makupala

