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WETTERIN
HUOLTO TARJOAA
EDULLISET HUOLLOT JA KORJAUKSET KAIKKIIN MERKKEIHIN!
TERVETULOA PALVELEVAAN AUTOHUOLTOON WETTERILLE.
• Huollot kaikkiin merkkeihin
• Vauriokorjaukset
• Kattavat pesupalvelut
• Auton käsinpesu
• Vahaukset
• Maalipinnan suojakäsittelyt

• Fixaukset
• Sijaisautopalvelu
• Rengashotelli
• Nyt myös BMW merkkitesteri!
Tuntematon
Kimi

26,90

Kansa Taisteli II

29,90

(norm. 39,60)

(norm. 43,10)

Isä. Kerro minulle
Isoisä. Kerro minulle

24,90
(norm. 26,80)
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Huolla nyt, maksa vasta
helmikuussa tai esim. 18 €/kk!

Luottopäätöksen voit hakea ennakkoon osoitteessa www.wetteri.fi/wetteritili

INFO Ylivieska, Valtakatu 3, 84100 Ylivieska
p. 044 3089 012, info.ylivieska@saunalahti.fi

Muista isää 11.11.
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HUOM! Lipunmyynti suljettu Pyhäinpäivänä, lauantaina 3.11.

SU 4.11. KLO 18

Teitä palvelee ammattitaidolla Parturi-Kampaaja/Sky-Kosmetologi

Sanna Laapotti
Asemakatu 3, Ylivieska, p. 044 243 96 96

www.sanmarii.fi

facebook.com/
PihaJaPuutarha

Liput 20 €.
Laaksojen Kamarikuoro Vox Ardens, Naiskuoro
Välke, Oulaisten Nuorisokuoro, Oulunsalo
Ensemble (valmennus Sinikka Ala-Leppilampi).
Anu Mattila, sopraano. Tomi Punkeri, baritoni.
Elias Niemelä, urut. Johtaa Tapani Tirilä.

Ohjelmassa mukana Kirjaston runoryhmä
Irma Hannulan johdolla, Maire Takalon
sketsihetki sekä osallistava taidetyöpaja
Mari Heikkilän kanssa.
Musiikista ja tansseista vastaa Reima
Huhtala ja Taimo Löf Trio.
Kahvila palvelee. Vapaa pääsy, tervetuloa!
Tervetuloa tapahtumiin! www.ylivieska.fi/akustiikka
Lunasta lippusi www.lipputoimisto.fi, tai Akustiikan lipunmyynnistä, avoinna ma-pe 12-18 ja la 12-15 sekä
tuntia ennen tapahtumia. Koulukatu 2 B. 044 429 4545.

Työturvallisuuskorttikoulutus
Tulityökorttikoulutus
Trukkikorttikoulutus
EFR-ensiapukoulutus
Ammattipätevyysmerkintä

T:mi Nolla7
jyrki.viinikka@nolla7.fi • 040 719 3274

Sivulla 4!

Kukkia isälle,
pappalle, ukille
tai vaarille

Asuuko
vintilläsi

ENSIO...

kondensio?
Social icon

Rounded square

Ilman kylmetessä kondenssivesi kostuttaa välikattoa,
jos tuuletus ei toimi.

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

Yli 50 v. naisista 1 kolmesta ja 1 viidestä
miehestä saa luunmurtuman osteoporoosin vuoksi.
Onneksi osteoporoosi voidaan
tunnistaa ajoissa luuntiheysmittauksella – ja sen jälken hoitaa.
Mikä on luustosi kunto?

Wetteri Oy

www.pihajapuutarha.fi

PALVELEMME: ARK klo 9-18 LA klo 9-16 SU klo 10-15

TO 8.11. KLO 17-19 MARRASKUUN
ILTAMAT - KYLÄTALOT TUTUKSI

Varaa autosi huolto helposti
Wetteri OnLine -palvelussa
wetteri.fi

WETTERI YLIVIESKA | Kettukallionkatu 3 | www.wetteri.fi
WETTERI HUOLTO
Huolto ja ajanvaraus
palvelee ma-pe 8-17
(08) 4133 230

Jokiseudun Kirjapiste Ky

Wetteri
OnLine

AJANVARAUS 08-424 681
Torikatu 3, Ylivieska

Lue lisää aiheesta vesivek.fi

Soita ja tilaa
ilmainen kuntoarvio:

06 2410 2686

Päivyri

Ylivieskassa 2. marraskuuta 2018

Sää
5 m/s

pe

; G

Ylin +7°C
Alin +1°C

la

su

ma

ti

F A 2 A

Ylin +8°C
Alin 0°C

Ylin +5°C
Alin -1°C

Ylin +6°C
Alin +3°C

Ylin +6°C
Alin +3°C

Pääkirjoitus
Talvinen keli tuli ihan yllättäen, mutta niin se vaan
lämpeni uudelleen ja lumet
sulasivat. Eletään jo marraskuuta, lämmin syksy on
entisestään nopeuttanut
ajankulkua ja kahden kuukauden kuluttua eletään jo
seuraavaa vuotta. Viime
sunnuntain kellojen siirto
talviaikaan varsinkin toi
enemmän syksyn tuntua
talvikauden alkamiseen.
Saa nähdä kauanko kellojen
viisareita siirrellään, paljon
on ollut puhetta siitä luopumisesta.
HHH
Oli mukava huomata, että
vihdoin on aukaistu kevyenliikenteen väylä rautatiesillan alta joen varrella, Savisillan vieressä. Se lyhentää
huomattavasti pyöräilijöiden
ja jalankulkijoiden matkaa
keskustasta Kiviojan suuntaan. Muutoinkin se on
lenkkeilijöiden ja muiden
ulkoilijoiden kannalta mukava reitti, kun saa kulkea
joenrantaa pitkin. Toivotta-

vasti ensi kesänä se saadaan
hyvään kuntoon istutuksineen ja penkkeineen.

kaan tärkeintä isänpäivässä,
eikä siitä tulisikaan stressata
liikaa. Usein on tärkeää
lämmin toivotus ja vaikkapa
HHH
täytekakkukahvit. Usein
välimatkojen vuoksi näkeEnsi viikonloppuna viete- minen ei ole mahdollista,
tään jälleen isänpäivää. Se tällöin voi aina soittaa ja
on monille tärkeä päivä ja toivottaa hyvää isänpäivää.
useimmat perheet juhlista- Itse muistan hyvin erään
vatkin sitä erilaisin lahjoin kerran, kun olin isänpäivän
tai syömällä yhdessä joko aikaan ollut jo kuukausien
ravintolassa tai kotona. matkalla Aasiassa. Onneksi
Myös useimmat isät pitä- kuitenkin muistin milloin
vät kukista, sillä sehän on sitä vietetään Suomessa, sillä
mukava huomionosoitus sitähän ei suinkaan vietetä
ikään ja sukupuoleen kat- samaan aikaan maailmalla
somatta. Isälle voisi vaikka ja monissa ei ollenkaan. En
ostaa jonkin ”miehekkään” ollut soittanut Suomeen moasetelman, väriskaalaahan neen kuukauteen ja olihan
niissä löytyy. Lahjan hank- se ollut yllättävää kun isä
kiminen tuottaa yleensä kuuli ääneni vastatessaan
päänvaivaa, ainakin minun puhelimeen.
on vaikea keksiä miten
muistaa tärkeää ihmistä
HHH
merkkipäivänä. Usein tämän
ongelman ratkaisee vaikkapa Toinen tapaus tulee mieleen
lahjakortti, tällöin henkilö siltä ajalta kun puhelut ulvoi tavallaan itse valita mitä komailta olivat vielä todella
saa lahjaksi.
kalliita, mutta sähköpostit
kuitenkin kulkivat hyvin.
HHH
Tällöin päätin yksinkertaiLahjat tuskin ovat kuiten- sesti lähettää sähköpostitse

Nimipäivät
isänpäivätoivotuksen, sekä
linkin Haloo Helsinki –yhtyeen kappaleeseen Maailman toisella puolen, jonka
kertosäe alkaa ”Isä olen täällä
maailman toisella puolen,
ja laulan pappadaduda pa
duda dapa”. Pienistä teoista
voi antaa hyvän mielen sekä
muille että itselle.
HHH
Hyvää isänpäivää!

Perjantai 2.11. (vk 44): Topi, Topias
Lauantai 3.11: Terho
Pyhäinpäivä
Sunnuntai 4.11: Hertta
24.sunnuntai helluntaista
Maanantai 5.11. (vk 45): Reima
Tiistai 6.11: Mimosa
Ruotsalaisuuden päivä
Kustaa Aadolfin päivä
Liputuspäivä
Keskiviikko 7.11: Taisto
Torstai 8.11: Aatos
Perjantai 9.11: Teuvo

Aurinko

Aurinko nousee Ylivieskassa klo 8:07 ja laskee
klo 16:02. Päivän pituus on 7 h, 55 min.

Ateriapalvelun ruokalista

Perjantai: Jauhelihavihanneskastike, perunat,
lounassalaatti, puolukkakeitto
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
Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Lukijan kuva

Jokirannan keittiön ruokalista

Perjantai: Broilerpastavuoka, porkkana-kurkku-hunajamelonisalaatti
Maanantai: Pasta, bolognesekastike, kaali-ananas-punafriseesalaatti
Tiistai: Riisipuuro, soppa, leikkele
Keskiviikko: Kinkku/jauhelihakiusaus, kaali-herne-persikkasalaatti
Torstai: Hernekeitto, juusto, rieska
Perjantai: Kalkkuna/broilerkastike, riisi, mustaherukkahillo, kaali-porkkana-hunajamelonisalaatti

Kuka mitä häh?

Ruskakuvaa Ylivieskan kirkkopuistosta, ensi vuonna näky varmaankin on toinen uuden kirkon rakentamisen myötä.
Kuvat lähetti E.K.

1. Kuka kirjoitti kirjan "Matka maan keskipisteeseen" (1864)?
2. Mikä 24-metriä korkea laite on autolautta
Viking Gracen kannella?
3. Missäpäin maailmaa putosi lentokone maanantaina?
4. Montako kiveä on curling-joukkueella yhteensä
käytössään pelin aikana?
5. Minä vuonna Juri Gagarin teki ensimmäisen
avaruuslennon?
6. Montako kirjaa on Uudessa testamentissa?
7. Minkä yhtyeen yhdeksäs studioalbumi on nimeltään "A Moon Shaped Pool" (2016)?
8. Minkä värinen haalari on Nintendon maskotilla Mariolla?
9. Miksi kutsutaan urosleijonan ja naarastiikerin
jälkeläistä?
10. Kauanko kestää valon matka aurigosta maahan?
Vastaukset sivulla 11

Seuraava Vieskan Viikko ilmestyy pe 16.11.
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 13.11.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointitekopalkinto 2018 Yhteisestä Ovesta ry:lle

Marraskuun iltamat
Akustiikassa

Kylätalot tutuksi –teema
Vuoden 2018 Pohjois-Poh- ja uskonnollisesti sitoutuma- talankynnyksen kohtaa- joissa ikäihmiset kokoontu- on yhdistänyt kaupungin
janmaan hyvinvointitekona ton. Toiminnassa tehdään mispaikkaa, Tuokiotupaa, vat vuoroviikoin tiistaisin. liikunta- ja kulttuuripalvepalkittiin Yhteisestä Ovesta aktiivista ja konkreettis- jonne ovat tervetulleita Toimintaan ottaa osaa vuo- luita syksyn aikana järjestery pitkäjänteisestä työstä ta yhteistyötä eri tahojen kaikki ikäihmiset. Tupa on sittain yhteensä yli 11000 tyissä kylätalotapahtumissa.
Ajatuksena on ollut saada
ikäihmisten hyvinvoinnin kanssa. Sekä järjestöt että avoinna vuoden jokaise- kävijää.
edistämiseksi, vapaaehtois- julkinen sektori ja yritykset na päivänä. Keväällä 2018
Tunnustus luovutettiin kylien aktiivitoimijoita ja
toiminnan edistämisestä ovat toiminnassa mukana. avattiin yhteistyössä kylä- tänään Liminganlahden kylien taloja enemmän suusekä matalankynnyksen
Yhteisestä Ovesta ry yhdistysten kanssa kahdelle luontokeskuksessa pidettä- ren yleisön tietoisuuteen.
kohtaamispaikka Tuokio- pyörittää Ylivieskassa ma- sivukylälle SenioriKahvila, vässä Pohjois-Pohjanmaan Marraskuun ja kaupunhyvinvointifoorumissa ja gin keskustan kylätalona
tuvan pyörittämisestä.
Yhteisestä Ovesta ry
sen vastaanottivat Anne esittäytyy Kulttuurikeskus
järjestää ja ylläpitää ikäihIsokoski, Aino Tanska ja Akustiikka. Tapahtuma
misten harrastus-, koulutus-,
Terttuirmeli Haapakoski. toteutetaan iltamaperinvirkistys- ja vapaaehtoisTunnustuksen luovuttivat teellä, mihin on järjestetty
toimintaa. Tarkoituksena
Pohjois-Pohjanmaan hy- ohjelmaa sekä iltamatanssit.
on vahvistaa ikäihmisten
vinvoinnin yhteistyöryhsosiaalista hyvinvointia ja
män puheenjohtaja Hannu
terveyttä sekä tarjota mahKallunki ja Pohjois-Pohdollisuuksia toimintaan. Yhjanmaan liiton vs. suunnitKuva Helena Liimatainen.
distys on puoluepoliittisesti
telujohtaja Ilpo Tapaninen.

Illan ohjelmaosuudessa ovat
mukana Kirjaston Runoryhmä Irma Hannulan johdolla, sketsihetki á la Maire
Tokola sekä osallistavaa
taidehetkeä ohjaamassa on
Mari Heikkilä. Musiikista
ja tansseista vastaa Reima
Huhtala ja Taimo Löf Trio.
Tapahtuma kestää kaksi tuntia ja sinne on vapaa pääsy.
Kahvila palvelee tilaisuuden
ajan. Lämpimästi tervetuloa
kylätaloon torstaina 8.11.
klo 17-19.

Tallin Joulu -tapahtuma
järjestetään taas tänä vuonna
lapsille ja muille joulumielisille perjantaina 30.11. klo
12-18. Joulupuodista on
mukava hankkia herkkuja
Hannu Koiste on ollut ker- ja muuta mukavaa itselle
hon jäsen jo kerhon perus- tai vaikkapa joululahjoiksi.
tamisvuodesta 1968 alkaen. Kaikille on lämmikkeeksi
Kunniakirjalla palkittiin tarjolla lämmintä mehua
myös lennonopettajamme
Esa Salminen ja hänelle
palkinto luovutetaan myöhemmin.
Kalajokilaakson Ilmailukerho ry haluaa kiittää
kaikkia niitä henkilöitä,
yhdistyksiä, rahoittajia ja
yrityksiä jotka ovat tukeneet meitä ja toimineet
yhteistyössä kanssamme
ilmailuharrastuksen kehittämiseksi alueellamme.

ja glögiä.
Myös Joulupukki on paikalla ja taitaapa hänellä olla
muorikin mukana. Lapset
voivat tuoda joulukirjeitään
joulupukille. Luvassa on
muutakin jouluista ohjelmaa
niin lapsille kuin aikuisille.
Tervetuloa jouluiseen tunnelmaan.

Tallin Joulu
Tuokiotuvan tallituvalla
ja pihasaunalla 30.11.

Kalajokilaakson ilmailukerholla
50-vuotisjuhla
Kalajokilaakson Ilmailukerho ry:n perustamiskokouksesta tuli kuluneeksi 50 vuotta 1.8.2018. Järjestimme 50
vuotisjuhlan 6.10. Ravintola
Pikkuveljessä, Ylivieskassa,
johon olimme kutsuneet
perustavassa kokouksessa
mukana olleita löytämiämme henkilöitä, kerhomme
jäseniä sekä naapurikerhojen edustajia. Perustamista
ponnekkaasti ajanutta ja
kerhon ensimmäisenä puheenjohtajana toiminutta
Jorma Lähetkangasta emme
tavoittaneet. Paikalle tulivat lentokapteeni Taisto

Kurhela, Jussi Malkamäki
ja Raimo Mäki.
Tilaisuuden avasi kerhomme puheenjohtaja
Mikko Kaarto ja tervetulopuheen jälkeen muistelimme yhdessä tapahtumia
kerhon 50-vuotistaipaleelta
käydessämme läpi kerhon
historian PowerPoint esityksenä.
Aluksi lentokapteeni
Taisto Kurhela muisteli
kerhon perustamisen aikoja
ja hänen jälkeensä Jussi
Malkamäki kertoi omia
muistikuviaan.
Suomen Ilmailuliiton

terveiset ja onnittelut toi
Suomen Ilmailuliiton hallituksen jäsen Ari Hulkkonen ja hänen jälkeensä
kerhoamme onnittelivat
Martti Prättälä Pyhäsalmen
Ilmailukerhosta, Taisto
Alasimi ja Veijo Kääntä
Kalajoen Ilmailukerhosta
sekä Ari Hintikka Suomen lentopelastusseuran
puolesta.
Kerho palkitsi Kunniakirjalla ja ilmailun pronssisella ansiomerkillä Jukka
Kotkan ja Hannu Koisteen
useamman vuosikymmenen
aikana tehdystä kerhotyöstä.

Ikäinstituutti: Esperi Care on Suomen
aktiivisin vanhusten ulkoiluttaja
Vie vanhus ulos - kampanja
oli suuri menestys ja innosti
yritykset, kunnat, järjestöt ja
yksityishenkilöt ikäihmisten
ulkoiluttamiseen.
Suomen ylivoimaisesti
aktiivisin ulkoiluttaja oli
hoivayhtiö Esperi Care,
jonka hoivakodeissa tehtiin
yhteensä 5707 ulkoilua.
Valtakunnallisessa kampanjassa kirjattiin kuukauden aikana kaikkaan lähes 28
tuhatta ikäihmisten ulkoilua.
Esperi Caren toimitusjohtaja Marja Aarnio-Iso-

hanni sanoo, että Ikäinstituutin myöntämä Ponteva
palvelutalo - palkinto on
upea saavutus henkilöstöltä ja vapaaehtoisilta ja
kertoo sydämellä tehdystä
hoivatyöstä.
- Liikunta ja ulkoilu ovat
tärkeä osa kokonaisvaltaista
vanhustenhoitoa ja kuntoutusta Esperissä, liikuntalääketieteestä tohtoriksi
väitellyt Aarnio-Isohanni
toteaa.

Ikäinstituutti
kiittelee
yritysten vahvaa
panosta

tavinta on yksin kotona
asuvilla, jos läheisetkin ovat
kiireisiä tai asuvat kauempana. Rabbe toteaa.
Ikäihmisten ulkoilu voi
Ikäinstituutissa pidetään
jäädä vähäiseksi esimerkiksi
erittäin tärkeänä, että myös
heikentyneen liikkumisyritykset ovat nyt innolkyvyn, muistiongelmien,
la mukana toiminnassa.
yksinäisyyden tai kaatumisen
Ikäinstituutin tutkijan Erja
pelon vuoksi.
Rabben mukaan jo 10Vie vanhus ulos - kam15 minuutin ulkoilu- ja
panjaan osallitui kaikkiaan
liikuntatuokio on tärkeä
143 palvelutaloa, 14 järjestöä
ikäihmisen toimintakyvyn
ja 59 erilaista ulkoiluun
ja terveyden ylläpitämiseksi.
osallistuvaa yhteisöä ja
- Sanoisin, että haasyksityishenkilöitä.

Kiviojan kevyen
liikenteen väylä avattu

Uusi kevyen liikenteen väylä on avattu rautatiesillan
alta joen varrella. Se lyhentää huomattavasti pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden matkaa keskustan ja Kiviojan
alueen välillä.

Ylivieskassa ravataan
sunnuntaina

Ravikeskus Keskisestä kajahtaa kavionkopsetta jälleen
sunnuntaina kello 16. Ravien ponilähdöt lasketaan
vauhtiin jo 15:30 ja 15:45.
Toto5-peli pyörähtää
käyntiin lämminveristen
ykkössarjalla, jossa kirivoimainen amerikkalaistamma
Spirit Squad saa tiukan
haasteen Bewitch Boylta,
Hamis Fameraiserilta, Quiet

Leaderilta ja uransa 100.
startin juoksevalta Berto
Vaikolta.
Päivän avainohjastaja on
Keskisen kuskiliigan kärkinimi Hannu Hietanen, jolla
on sunnuntaina seitsemän
hyvää voittosaumaa.
Yhdeksän vauhdikkaan
kärrylähdön jälkeen mitellään päivän päätteeksi Arctic
Monté Cupin osakisa.
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Vapaaehtoistyötä
hevosharrastuksen parissa
mutta se jää nähtäväksi
kenet siihen valitaan. Joka
Alueellista
tapauksessa alan parissa
toimintaa
aion olla mukana, tämä
ratsastajaon hyvä porukka ja heiliitossa
dän kanssaan on mukava
Hevosalan parissa Satu toimia.” Pohjois-Suomen
tekee hommia myös Ratsas- alueella järjestetään vuoden
tajaliiton Pohjois-Suomen mittaan useita tapahtumia
ja palkitaan menestyjiä.
Satun puoliso Marko Myl- alueen puheenjohtajana.
”Elämme yhdessä mukana
lykangas, jolla on taustaa Siinä tärkeimpänä on tuoda
niin iloissa kuin suruissakin.
vapaaehtoistyöhön jalka- esiin alueemme näkemys
Hienointa on kuulla myös
palloilun puolella, jossa alan tilanteesta ja tarpeista
ihan yksinkertainen kiitos
hän valmensi Ylivieskan paikallisesta näkökulmashyvin hoidetusta asiasta. Se
Pallon edustusjoukkuet- ta sekä koordinoida koko
voi olla esimerkiksi maininta
ta. ”Tapasimme Markon alueen toimintaa. Kyseinen
hyvin hoidetusta koulukanssa opiskellessani Tor- puheenjohtajuuskausi kestää
tuksesta tai tilaisuudesta.
niossa yhteisöpedagokiksi. kuusi vuotta ja tänä vuonna
Nykypäivänä palautteen
Tähän alan muutokseen lähti Satun viimeinen vuosi.
antaminen ei ole itsesantoi sysäyksen edesmen- ”Puheenjohtajaksi valitaan
täänselvyys, juurikin siksi
nyt mummoni, hän sanoi liiton kokouksessa ja aika
on mukava kuulla suoraa
että minun pitäisi mennä näyttää jatkanko vielä seupalautetta varsinkin nuorihevostouhuista oikeisiinkin raavankin kauden. Olen
solta. Se palkitsee ja antaa
töihin”, Satu naurahtaa. toiminut Pohjois-Suomen
kimmoketta jatkamaan”.
”Heti valmistuttuani teimme alueen hallituksessa jo melpäätöksen että asetumme kein 20 vuotta. Mielelläni
Elina Kytökorpi
Ylivieskaan ja niin lähdim- jatkan vielä tulevaisuudessa,
me muuttokuorman kanssa
ja olemme pysyneet täällä
jo yli 15 vuotta. Koko sen
ajan olen ollut mukana Rannikon ratsastajissa. Pienen
yhdityksen pyörittäminen ei
sinänsä ole mikään kauhean
vaikea juttu, mutta aina
tuntuu että enemmänkin
voisi tehdä, ” Satu toteaa.
”Vapaaehtoistyöhön saisi
uppoamaan aikaa vaikka
kuinka paljon, mutta yleensä ratsastusseuran parissa
se rajoittuun noin yhteen
iltaan viikossa. Toki Venetsialaiskisojen aikaan
sitä kuluu huomattavasti
enemmän. Yhdistyksen
jäsenten ikähaitari on laaja,
nuorimmat ovat kouluikäisiä
ja yläikärajaa meillä ei ole.” Satu Myllykangas.

Kajaanista kotoisin oleva ja sittemmin ylivieskalaistunut Satu Myllykangas on viettänyt aikaansa
hevosharrastuksen parissa nuoresta saakka ja kuulunut
eri ratsastusseuroihin vuodesta 1985 lähtien. Hevosharrastus vei hänet nuorena mukanaan ja edelleen
ala on pysynyt lähellä sydäntä. Nykyään hän on sekä
Rannikon ratsastajien puheenjohtaja, että Ratsastajaliiton Pohjois-Suomen alueen puheenjohtaja.
Rannikon ratsastajat ry on
noin sadan henkilön seura,
joten kokonsa puolesta ei
kovinkaan suuri ja toiminta on kohtalaisen rentoa.
Yhdistyksen pääasiallinen
toiminta on ratsastuskilpailujen järjestäminen, vuoden
aikana niitä järjestetään
kuutisen kertaa. Suurin
tapahtuma on elokuun lopun Venetsialaisten aikaan
järjestettävä kilpailu, joka on
järjestetty jo yli 20 vuoden
ajan. ”Kyseisen kilpailun
järjestäminen on hirvittävän iso työ, nämä muut
tapahtumat ovat pienempiä
eli työtaakka on helpompi”,
kertoo Satu Myllykangas.

Harrastuksen
ja opiskelujen
kautta lajin
pariin
Satu on suorittanut hevosalalla kolme tutkintoa;
hevosten hoitaja, ratsuttaja ja
ratsastuksen ohjaaja. Nämä
koulutukset tapahtuivat
Kiuruvedellä ja hevoskaupunkina tunnetulla Ypäjällä.
Vapaaehtoistyöhön hänellä
ei ole sinänsä koulutusta,
vaan hän on totuttautunut
siihen kokemuksen kautta.
Oman osansa vapaaehtoistyön pariin on tuonut

Rakennustekniset palvelut
& remontit
kuntoarviot
• Asuntokauppojen
• Kosteuskartoitukset
• Asbestikartoitukset
t
• Vesivahinkoremonti
Raitatie 8, YLIVIESKA
0400 295 030, 040 768 8351

jounimikkola.com

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

YLIVIESKAN
Kaupunginkirjasto

”DNA ja
sukututkimus”

Ylivieskan kirjastossa
ma 5.11.
klo 18.00-20.00.
Perustietoa DNAtutkimuksesta.
DNA-testin tekeminen,
tulokset ja niiden
hyödyntäminen.
Esitelmöi Hannu Koiste/
Ylivieskan Seudun
Sukututkijat.

TERVETULOA!
Kaikki näköislehdet
luettavissa ilmaiseksi
www.vieskanviikko.fi

Tällä kertaa
vastaajien kesken
arvotaan 20
euron lahjakortti
K-ryhmän
kauppoihin
Vastaa verkkosivujemme kautta
osoitteesta vieskanviikko.fi/
mainoskisa, mikä tämän lehden mainoksista oli mielestäsi
mielenkiintoisin. Jättämällä
yhteystietosi osallistut myös
arvontaan. Aikaa osallistumiseen on pe 9.11. saakka. Viime
kerran mielenkiintoisimmaksi
ilmoitukseksi äänestettiin Liikuntapalveluiden mainos, voittajalle
on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Päivän sana
Perjantaina, 2.11.2018
Ps. 119:165-166

Ne, jotka rakastavat sinun lakiasi, elävät
rauhassa, mikään ei horjuta heitä. Herra, minä
luotan siihen, että sinä pelastat minut. Minä teen
sinun käskyjesi mukaan.

Kirkkotalakoot
Kirkkotalakoiden tuotto syysmarkkinoilla pe 19.10. - la
20.10. oli 941 euroa. Kirkkopuusta tehtyjä rukousjakkaroita myytävänä kirkkoherranvirastossa. Lämmin
kiitos kaikille talakoissa mukana olleille!

Seurakuntavaalien
ennakkoäänestys
Seurakuntavaaleissa valitaan 27 jäsentä Ylivieskan seurakunnan ylintä
päätösvaltaa käyttävään
kirkkovaltuustoon. Varsinainen vaalipäivä on
Suvannon kappelissa
18.11.2018 klo 11 – 20.
Äänioikeus on 16 vuotta
viimeistään 18.11.2018
täyttävillä kirkon jäsenillä.

Ennakkoäänestyksen
ajat ja paikat
6.11.–10.11.
klo 9–18 joka päivä Toimitalo Pietarin kirkkoherranvirastossa, osoite
Terveystie 11 sekä alla
olevissa ennakkoäänestyspaikoissa määrättyinä
aikoina.
Tiistai 6.11.
klo 11 – 14 Raudaskylän
Kr. Opisto, klo 12 – 15
Kotikartanon palvelukeskus, klo 16 – 19 Hal-

pa-Halli
Keskiviikko 7.11.
klo 10 – 12 Lukio, klo 12
– 14 Centria, Ylivieskan
toimipiste, klo 13 – 15
Terveyskeskus, klo 12
– 14 Merijärvi Huoltis,
klo 14 – 16 Salmenranta
Merijärvi, klo 16 – 19
Merijärven seurakuntakoti
Torstai 8.11.
klo 10 – 11 Suvantotupa,
klo 12 – 14 Sipilän palvelukeskus, klo 15 – 18
Kärkkäinen, Ylivieska
Perjantai 9.11.
klo 10 – 13 Seurakuntakoti Maria, klo 19 – 21
Toimitalo Pietari/nuorisotila Vitis
Lauantai 10.11.
klo 10 – 14 Prisma, Ylivieska
Tervetuloa äänestämään!

Ristikoiden ratkaisut
••••••KUHA•PAKSU
••••••Ä•O•AHNEUS
••••••RUUTI•TN•K
••••••P•R•ELANTO
SIKERMÄ•E•••AO••
A•U•AINEETON••AR
TAULA•E•T•R•PAPU
U•S•KONI•AJOITUS
•TILA••TAVU•K••T
ARKIPUKU•AURINKO
L•K•U•A••AS••Ä••
ELOKUVAT•L•AUKKO
N••O•OO••IÄISYYS
NIELAISU••E••M•T
U••E•••RIISI•Ä•O
SOTATILA•V•••••S
•J••I•AHDAS•ENO•
TAE•S•M••T•IDOLI
••M•KIPU•A•S•J••
NUOLI•ISÄ••O•ASU
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YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Alina Siiri Sofia Alanko, Aava Olivia Auroora Huhtala,
Ellinoora Aliina Mäki, Juulia Lilian Evelie Torkkola, Matteo Olavi
Viljamaa
Kuollut: Aaro Väinö Ruuttunen 88 v., Niilo Kustaa Junno 77 v.,
Erkki Sakari Yli-Kotila 68 v.
SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 2.11. klo 19 Pyhäinpäivän aaton virsi- ja musiikkihetki Suvannon kappelissa, säveliä suruun ja kaipaukseen, Teija Siirtola,
Eeva Korhonen, Ruut Niskanen-laulu, Wilma Hintsala-huilu; klo
18.45 Oloilta Rauhanyhdistyksellä yläkouluikäisille.
La 3.11. klo 14.30 Pyhäinpäiväseurat Rauhanyhdistyksellä,
Olli Lohi, Mauno Kurunlahti; klo 18 Pyhäinpäivän iltakirkko
Rauhanyhdistyksellä, Eeva-Kaisa Laakko, Teija Siirtola, luetaan
kaikkien viime pyhäinpäivän jälkeen kuolleiden nimet ja sytytetään muistokynttilät, kirkkokahvit, vapaaehtoinen kahviraha
Kirkkotalakoisiin.
Su 4.11. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Tuomo Kälviä, Olli
Lohi, Eeva Korhonen, pyhäkoulu, kirkkokahvit; klo 11 Lounas
Rauhanyhdistyksellä, klo 13 Seurat, Mauno Kurunlahti, Olli Lohi
ja klo 18 Viikkomessu Suvannon kappelissa, Mauno Kurunlahti,
Olli Lohi; klo 13 Uusheräyksen seurat Betaniassa, Taina Taskila;

klo 14 Rauhan Sanan seurat Siltalan seurahuoneella, Timo Kontio; klo 19 Rukouspiiri toimitalo Pietarin kokoushuone Lydiassa.
Ma 5.11. klo 10 Aamutupa Vitiksessä (sisäänkäynti B); 13-15
Perhekerho Pietarissa; klo 17 Kehitysvammatyön Ystävyyden
kerho Vitiksessä, Terveystie 11, ovi B; klo 18 Sururyhmä, suljettu vertaistukiryhmä kokoushuone Lydiassa.
Ti 6.11. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 12 Siionin virsien
päiväveisuut Marian toimituskappelissa; Rauhanyhdistyksen
tiistaikerhon retkipäivä Kallion leirikeskukseen; klo 18 Seurat
Raudaskylän Kr. Opistolla.
Ke 7.11. klo 8 Aamurukoushetki Toimitalo Pietarin Lydia-kokoushuoneessa; klo 12-13.45 Ekavauvakerho Pietarissa; klo
18 Virsi-ja kahvituokio Mariassa, tuotto kirkkotalakoisiin, Eeva
Korhonen; klo 18.30 Gospelkuoro Riemun harjoitukset Suvannon kappelilla; klo 18.30 Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä,
seurapuhe klo 19.30, Yrjö Koskimäki.
To 8.11. 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 ma-ke klo 9-15,
to klo 11-17 (taloustoimisto klo 9-16), pe suljettu, p. 044-7118
610, os. Terveystie 11.
Seurakunnan ateriapalvelu Mariassa avoinna ma-to klo 10.3013, pe klo 10.30-12. Lounaan hinta eläkeläisille 6,50 e, muilta
7,50 e. Lisätietoja Maarit Repo 044-7118630.

DIAKONIA
Diakoniatyön asiakasvastaanotto avoinna ti-pe klo 8.30-10.
Päivystysaikana vastaa numero 044-7118670.
EU-ruokakasseja jaossa diakoniatoimistossa aukioloaikana,
Terveystie 11, ti-pe klo 8.30-10
Saattohoidon tukihenkilökoulutus 22.11. ja 24.11. Ylivieskassa, lisätiedot ja ilmoittautuminen 15.11. mennessä Jaana Tuomi
p. 044 7118627 tai Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja Virpi Sipola p. 0400 944263, järjestäjänä seurakunta,
peruspalvelukuntayhtymät Kallio ja Selänne sekä Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys
LAPSET
Ekavauvakerho keskiviikkona klo 12-13.45 Pietarissa.
Pyhäkoulu seuraavan kerran sunnuntaina 4.11. Suvannon
kappelissa.
Perhekerho maanantaina klo 13-15, tiistaina ja torstaina klo
9-11 Pietarissa.
VARHAISNUORET
Ilmoittautuminen kouluikäisten toimintaan on alkanut keskiviikkona 17.10. seurakunnan kotisivujen kautta. Ilmoittautua
voit kouluikäisten kerhoihin, syysloman hulinapäiviin sekä
joulu- ja pääsiäisleirille.
NUORET
To 8.11. 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

Kristillisten perusarvojen puolesta

Yhteisvastuun kirkko

Laaja lista

(kuvassa vain osa ehdokkaista, koska kuvausaika ei sopinut kaikille)

Ehdokaslistojen yhdistelmä
EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ

I Kristillisten perusarvojen puolesta

2
HÄRÖ
Aarne
opettaja
Merijärvi
3
JOKITALO
Reija
Lähihoitaja
Ylivieska
4
JUSSILA
Pertti
Rakennusinsinööri
Ylivieska
5
LAITALA
Talvikki
Kätilö
Ylivieska
6
LAUHIKARI
Antti
dipl.ins.
Ylivieska
7
NAUHA
Ritva
opettaja, FM
Ylivieska

8
PALOLA
Jani
tradenomi
Ylivieska
9
PALOLA
Taina
lehtori
Merijärvi
10
PELO
Janne
opiskelija, kunnossapitoasentaja, Ylivieska
11
PELTOKORPI
Raili
rehtori
Ylivieska
12
RAUDASKOSKI
Anna
lähihoitaja
Ylivieska
13
SAULIO
Antero
automyyjä
Ylivieska
14
SAVELA
Samuli
insinööri
Ylivieska

Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenten vaalissa 18.11.2018
II Yhteisvastuun kirkko
15
HERRANEN-SOMERO
Kirsi
lehtori, psykologi
Ylivieska
16
KARVONEN
Raiko
myyntineuvottelija
Ylivieska
17
KOPAKKALA
Jorma
vaununtarkastaja
Ylivieska
18
ORPANA
Markku
psykoterapeutti
Ylivieska

Ennakkoäänestys
6.11.–10.11.2018
joka päivä klo 9– 18
Toimitalo Pietarin
kirkkoherranvirastossa,
osoite Terveystie 11
sekä
muissa paikoissa,
tarkemmin
ylivieskanseurakunta.fi

Äänestysaika ja paikka:
Suvannon kappeli
18.11.2018 klo 11.00 - 20.00

19
ARHIO
Kaija
KTT, yliopettaja
Ylivieska
20
AUTIO
Markku
huoltoesimies
Ylivieska
21
AUTIO
Mauno
diakoni, nuorisotyönohjaaja, Ylivieska
22
HAAGA
Taru
ryhmän erityisavustaja
Ylivieska
23
HAAPAKOSKI
Paula
proviisori
Ylivieska
24
HANNULA
Mikko
opettaja
Ylivieska
25
HAUKIPURO
Marita
sosiaaliohjaaja
Ylivieska
26
HAUTALA
Jukka
rehtori
Ylivieska

III Laaja lista

27
HIITOLA
Olli
maatalousyrittäjä
Merijärvi
28
HIMANKA
Marja
luokanopettaja, KM
Ylivieska
29
ISOTALO
Juhani
yrittäjä, eläkeläinen
Ylivieska
30
JAAKOLA
Merja
osastonhoitaja
Ylivieska
31
JUNTTILA
Reino
rovasti, eläkeläinen
Ylivieska
32
KAIVOSOJA
Annika
luokanopettaja
Ylivieska
33
KOSKINEN
Heta
yhteisöpedagogi, (AMK)opiskelija, Ylivieska
34
KOUTONEN
Tarja
luokanopettaja
Ylivieska

Äänioikeus seurakuntavaaleissa on kaikilla viimeistään 18.11.2018 eli vaalipäivänä 16 vuotta täyttävillä (synt. 18.11.2002 tai aiemmin)
kirkon jäsenillä, joilla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa. Äänioikeutta käytetään siinä seurakunnassa, jossa
äänioikeutettu on merkitty seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi 15.8.2018. (KL 23:12)

35
LEHTO
Aira
diakoni, eläkeläinen
Ylivieska
36
LEPPÄLÄ
Hannu
FM, lehtori
Ylivieska
37
LUHTASELA
Kalle
rehtori, pastori
Ylivieska
38
LÖYTYNOJA
Tatu
eläkeläinen
Ylivieska
39
MEHTÄLÄ
Leo
eläkeläinen
Ylivieska
40
NEVALA
Pille
yrittäjä
Ylivieska
41
NIVALA
Liisa
agrologi
Merijärvi
42
PAHKALA
Jouni
myyjä, ruokamestari
Ylivieska
43
PELKONEN
Veijo
KM, Nto
Ylivieska

44
PESÄMAA
Jouko
perhetyöntekijä, lähihoitaja
Ylivieska
45
RAHJA
Antti
DI
Ylivieska
46
RÄTTYÄ
Mari
etsivä nuorisotyöntekijä,
yhteisöpedagogi, Ylivieska
47
SALMIKANGAS
Esko
toimitusjohtaja
Ylivieska
48
SIIRTOLA
Ville
autoilija
Ylivieska
49
SIMILÄ
Pekka
palopäällikkö, eläkeläinen
Ylivieska
50
SORVISTO
Sakari
tuotantoesimies
Ylivieska
51
TÖRMÄLÄ
Juha
autonkuljettaja
Ylivieska
52
VÄHÄKANGAS
Meri
sairaanhoitaja
Ylivieska

6

Perjantai 2.11.2018

Ylivieskalaisen SAVE -yhtyeen
levynjulkistamistapahtuma lukiolla
Ylivieskasta lähtöisin oleva SAVE julkaisee toisen täyspitkän
albuminsa Soihduksi pimeään ensi viikon perjantaina
Ylivieskan Lukion juhlasalissa. Yhtyeen tekemä musiikki
on suomenkielistä positiivisiin lyriikoihin perustuvaa
pop-rockia ja yhtye panostaa vahvasti live-esiintymisiin.
Jo aiemmin tänä vuonna yhtye on julkaissut neljä singleä
suoratoistopalvelu Spotify:ssä. Tämä energinen nuorista
miehistä koostuva yhtye on jo löytänyt paikkansa omassa
musiikkigenressään.
Perjantaina julkaistava levy
on SAVEn toinen pitkäsoittoalbumi. Ensimmäinen
levy Kaliforniasta Siperiaan
julkaistiin marraskuussa
2015 eli tämän uuden albumin materiaali on pitkälti
kerääntynyt ja hioutunut
viimeisen kolmen vuoden
aikana. ” Olemme viettäneet
tämän levyn loppuunhiomiseen useita viikonloppuja
tänä vuonna. On paljon
intensiivisempää olla mökillä puhelimet kiinni, tällöin
voidaan täysin keskittyä biisien tekoon,” kertoo SAVEn
Roope Rantala, hän laulaa
sekä soittaa kitaraa yhtyeessä. Ensimmäisen albumin
julkistaminen tapahtui Maata Näkyvissä –festivaaleilla
Turun messukeskuksessa.
”Se tapahtuma on suurin
gospelmusiikin tapahtuma
Suomessa ja oli hienoa pitää
julkistamistilaisuus juuri
siellä. Se on Pohjoismaiden
suurin nuorisolle suunnattu kristillisen musiikin
tapahtuma, johon kutsutaan parhaimmisto. Myös
tänä vuonna esiinnymme
tapahtumassa, itse asiassa
sekin on jo kohta tulossa,
marraskuun 16. päivä. Sitä
ennen meillä on keikka
OuluGospel -tapahtumassa
3.11. sekä tietenkin tämä
ensi viikon perjantain 9.11.
levyjulkkarit Ylivieskassa. Sen jälkeen keikkailu
jatkuu uuden levyn myötä
vilkkaana”, toteaa Roope
iloisesti. ”Meillä kaikilla on
kuitenkin myös päivätyö, joten keikkamme painottuvat
pääosin viikonloppuihin.”

Musiikin teko
ja keikkailu
lohkaisee ison
osan elämää
Aiemmin SAVE on julkaissut myös Maailma
kirkastuu kanssasi -EP:n.

”Se julkaistiin vuonna
2013, jolloin SAVE oli
vielä viisihenkinen yhtye.
Nyt meitä on käytännössä
kolme, mutta pidämme
edelleen jatkuvasti yhteyttä
ja Teemu Isosalo (basso) ja
Roope Nieminen (rummut)
ovat edelleen aktiivisesti
taustajoukoissa mukana.
Muutokseen ei liity mitään
dramatiikkaa, suosion kasvaessa täytyi vain punnita,
että kenellä on riittävästi
aikaa panostaa yhtyeeseen
tulevaisuudessakin. Kunkin
tulee priorisoida mihin on
aikaa, sillä kyllähän keikkailu
ja musiikin tekeminen lohkaisee ison osan elämästä”,
Roope kertoo. ”Nyt minä,
Niko Marjakangas (laulu)
ja Mikko Keskinen (kitara,
koskettimet, laulu) olemme
yhtyeen ydin, ja muut toimivat siis taustajoukoissa.
Elämäntilanteet muuttuvat
ja sen mukaan tulee sopeuttaa yhtyeeen kokoonpanoa.”
Kahtena edellisenä vuotena SAVE on tehnyt vuosittain 50 - 60 keikkaa, tänä
vuonna niitä tulee vähän
vähemmän, arviolta vajaa
40. ”Uuden levyn tekeminen vei voimavaroja ja toki
halusimme tämän alkuvuoden hieman henkäistä,
että jaksetaan keikkailla
levyn julkaisemisen jälkeen. Keikkapaikoista iso
osa on koulujen liikuntasaleja, juurikin kuin tämä
levynjulkistamistilaisuus
Ylivieskan Lukiolla. Lisäksi
erinäisiä tilaisuuksia, kuten
konserttisaleja, festivaaleja ja
silloin tällöin myös kirkoissa.
Musiikkimme rinnastetaan
gospeliin, joten on myös
hienoa käydä esiintymässä kirkoissa. Toivottavasti
tulevaisuudessa pääsemme
myös esiintymään Ylivieskan tulevaan kirkkoon”,
Roope sanoo toivekkaasti.

SAVE esiintymässä viime vuonna Maata näkyvissä –festivaalissa Turussa. Kuva Alpo Syvänen.

Vierailevia
artisteja

hyvin luontevakin ratkaisu,
sillä hän on laulanut eri
kokoonpanoissa, tällä hetUudella albumilla ja kei- kellä Herz –yhtyeessä, joka
koilla esiintyy vierailevia myös soittaa saman tyylistä
artisteja. Uuden albumin musiikkia. Revontulia on
Revontulia ft. Julia –kappale tällä hetkellä meidän isoin
julkaistiin singlenä maalis- biisimme, ihmiset ovat löykuussa ja se nousi hienosti täneet sen sanoman.”
Tanssi mun kaa featuring
Suomen Spotifyn viraalilistan sijalle kuusi. ”Mie- Sofia Voltti -kappaleen Sofia
timme että olisi hauskaa, on ylivieskalaislähtöinen
että siinä kappaleessa olisi laulaja ja hän laulaa tällä
mukana myös naislaulaja. hetkellä Hullu elämä –
Olimme jo aikaisemmissa yhtyeessä. ”Tähän biisiin
biiseissä miettineet sitä, myös halusimme naislaulaja
mutta tähän halusimme mukaan. Mieleen tuli Sofia
sen toteuttaa. Ryhdyimme ja otimme häneen yhteyttä.
miettimään eri laulajia ja Epäröintiä ei ollut ja koska
vastaus löytyi todella lä- biisi sinänsä oli jo valmiina,
heltä, sillä Julia Läspä on lauluosuudet saatiin tehtyä
kihlattuni”, Rantala kertoo viikossa. On todella muhymyillen. ”Toisaalta se oli kavaa, että artistit lähtevät
mukaan”, Rantala toteaa
Millaisissa keikkapaikoissa soitatte yleensä? Kierrämme
paljon koulujen liikuntasaleissa, sekä konserttisaleissa
ja kirkoissa. Myös erilaisilla festivaaleilla nyt loppuvuonna, esimerkiksi Maata Näkyvissä –festarit Turussa.
Miten valmistaudutte ennen keikkaa? Olemme tehneet jo sen verran keikkoja, että rutiinit ovat jo tulleet
kuin huomaamatta ja kaikki tietävät oman paikkansa.
Jokainen meistä valmistautuu keikkaan omalla tavallaan. Toki aina jutellaan tulevan keikan kulusta ja juuri
ennen lavalle menoa lyödään ”ylävitoset”.
Mikä on musiikin teossa ja keikkailussa parasta?
Kyllä se on uuden levyn julkaisu. Siinä kulminoituu
monen vuoden työ konkreettisesti.
Onko uusi albumi samantyylinen kuin ensimmäinen?
Ei. Uusi albumi on aika erityyppinen musiikiltaan.
"Soihduksi Pimeään" on enemmän pop-levy. Lyriikaltaan tässä käsitellään elämää enemmän objektiivisesti.
Sanomaltaan albumi on hyvin tsemppaava, jotta jokainen voisi ammentaa siitä positiivisuutta arkeensa.
Levyllä on myös sopivasti pilkettä silmäkulmassa.
Onko jokin biisi tärkein? Uuden levyn nimikkokappale

mielissään. Uudella albumilla on muitakin vierailevia artisteja, niistä Rantala
mainitsee Joonatan Palmin,
joka on myös lämmittelijänä
perjantaisella levynjulkistamiskeikalla Ylivieskan
lukiolla. ”Kaikkeahan ei
kuitenkaan voi paljastaa
etukäteen, kannattaa tulla
paikan päälle”.

Monipuolinen
levynjulkistamistapahtuma
Perjantain keikka onkin
ainutlaatuinen, silllä kiireistä johtuen yhtye ei ole
juurikaan ehtinyt esiintyä Ylivieskassa. ”Lisäksi
tämä julkkarikeikka on
siinä mielessä poikkeuk-

sellinen, sillä tuskin enää
missään kuullaan meidän
esittävän kaikki albumin
biisit yhdellä esiintymisellä.
Lisäksi lämmittäjinä meillä
on kaksi eri artistia, räppäri
Joonatan Palmi Helsingistä
sekä ylivieskalainen indie
-vaikutteinen pop-bändi AVEK. Kaiken lisäksi
on hienoa, sillä tämä on
AVEKin ensiesiintyminen.
Lisäksi lähes kolmetuntisen
tapahtumassa on näyttävää
showmeininkiä ja lisäkalustoa, toivottavasti mahdollisimman moni pääsee
paikalle. Lukion jälkeen
on vielä jatkot Vitiksessä,
tervetuloa kaikki mukaan
fiilistelemään”, toivottaa
Rantala lopuksi.
Elina Kytökorpi

eli Soihduksi pimeään, se kuvastaa hyvin koko levyä.
Se kertoo valon voittamisesta ja että aina hyvä voittaa
lopulta, siihen itsekin haluan uskoa. Se on oikein positiivinen biisi ja ajatuksena onkin, että kuuntelijoille
jäisi aina hyvä mieli keikan jälkeen.
Uusi albumi julkaistaan perinteisenä versiona perjantaina 9.11., jännittääkö? Ei nyt oikeastaan hirveästi
jännitä, mutta tottakai siinä on omanlainen fiilis.
Olemme kuitenkin tehneet tätä jo 10 vuotta, mutta
koska olemme täältä kotoisin, siinä on tietynlainen
latauksensa. Meillä on sinänsä onnellinen tilanne, että
keikkoja on riittänyt ympäri Suomea ja tuntuu riittävän
jatkossakin. Ylivieskassakin esiinnytään vuosittain!
Uusi albumi julkaistaan myös suoratoistopalveluissa
12.11.2018.
Miksi juuri kristillistä/gospel musiikkia? Meidän
musiikin sanoma peilautuu omasta elämästämme.
Meille tärkeitä arvoja ovat lähimmäisen rakkaus ja
arkipäivän kristillisyys. Me haluamme tehdä musiikkia,
joka tuo iloa ja voimaa kaikkien meidän musiikkia
kuuntelevien arkeen ja juhlaan.
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Ins.tsto Elacon Oy:n perustajat kokoontuivat

Ylivieskasta oli tulla
elektroniikkateollisuuden
kaupunki

Ylivieskalaisen insinööritoimisto Elacon Oy:n perustajat
kokoontuvat muistelemaan
1970-lukua yhteiseen illanviettoon Rautioon Vääräjoen
Elämystilalle viikonvaihteen
aikana. Kyseinen yritys perustettiin vuonna 1977 ja
sen perustajia olivat Reijo
Pöllä, Esko Honkanen,
Seppo Kauppila ja Keijo
Nivala Ylivieskasta sekä
helsinkiläiset Tapani Purho
ja Pentti Muona, jotka olivat
Keijo Nivalan opiskelukavereita Helsingin Teknillisessä Korkeakoulussa.
Keijo Nivala, Reijo Pöllä ja
Seppo Kauppila työskentelivät tuolloin ylivieskalaisessa
Elektrovieska Oy:ssä ja Esko
Honkanen Pohjanmaan
Tele Oy:ssä. Tapani Purho
työskenteli tuolloin Nokia
Oy:n silloisessa tytäryhtiö Telefennossa ja Pentti
Muona valtion omistamassa
Posti- ja lennätinlaitoksessa.
Insinööritoimisto Elacon
Oy:n liikeideana oli elektroniikan ja automaation
suunnittelu ja tuotekehitys.
1970-luku oli Suomessa elektroniikan tulemisen
aikaa. Alaan ja teknologiaan panostettiin tuolloin
Suomessa ja mm. Oulun
yliopisto lähti vahvasti keskittymään elektroniikkaan.
Ylivieskassa Pohjanmaan
Puhelinosuuskunnan toimitusjohtajana toiminut Pekka
Aakula perusti Pohjanmaan
Tele-nimisen yrityksen, joka
keskittyi kaapelisarjojen
valmistukseen. Pekka Niska,
Juhani Nevala ja iisalmelainen Timo Haiko perusti-

Urheiluseurojen
kohdeavustukset
haettavana
Liikuntalautakunta julistaa Ylivieskaan rekisteröityjen
urheiluseurojen haettavaksi vuoden 2018 kohdeavustukset.
Haettavana ovat seuraavat avustukset:
1. URHEILIJA-APURAHA: Apurahasäännön mukaisesti
arvokisamitalisteille
2. KOULUTUSAVUSTUS: Valmentaja-, ohjaaja- ja
toimitsijakoulutukseen
3. KARTTARAHA: Suunnistuskarttojen valmistuskuluihin
4. ARVOKISOJEN JÄRJESTELYTUKI: Ylivieskassa
pidettyjen SM-tasoisten tai suurempien
kilpailutapahtumien järjestelykuluihin.
Tarkemmat ohjeet ja hakemuslomakkeet toimitetaan
seuroille sähköpostissa. Lomakkeita on saatavissa myös
liikuntatoimistosta ja niitä voi tulostaa kaupungin nettisivuilta.
Hakemukset vaadittuine liitteineen on toimitettava
pe 23.11.2018 klo 12.00 mennessä liikuntatoimistoon,
Närhitie 2, 84100 Ylivieska.
Tiedustelut: Vs. liikuntajohtaja Leena Koskela,
puh. 044-4294 357.
Liikuntalautakunta

www.kalliopp.fi

KAUSI-INFLUENSSAROKOTUKSET
Rokotukset annetaan aikuisille ja lapsille Alavieskan,
Nivalan, Sievin ja Ylivieskan terveyskeskusten neuvoloissa
seuraavasti:

Ins.tsto Elacon perustettiin vuonna 1977. Oheisessa kuvassa yhtiötä perustamassa
Ylivieskan Kauppaseuran kabinetissa vasemmalta DI Pentti Muona, DI Keijo Nivala,
YTS Seppo Kauppila, ins. Reijo Pöllä ja DI Tapani Purho (kameran takana DI Esko
Honkanen, yksi perustajajäsenistä).
vat vuosikymmenen alussa
Elektrovieska Oy:n, jolla
oli myös pienimuotoista
tuotekehitystä. Yritys teki
elektroniikkalaitteita mm.
hissitehdas Kone Oy:lle
sekä valtion omistamalle
Posti- ja lennätinlaitokselle. Elektrovieska Oy:n
liikeideana oli erityisesti
turvallisuus- ja valvontajärjestelmät, erityisesti
murtohälytyslaitteet, joita
se valmisti ja asensi oman
jälleenmyyntiverkon kautta
ympäri Suomea. Tuotekehitys edellä mainituissa
yrityksissä koettiin tuolloin
paljon resursseja ja erityisosaamista vaativaksi ja niin
hyvässä yhteisymmärryksessä
perustettiin tähän tehtävään
erikoistunut ins.tsto Elacon
Oy, jonka nimi tulee sanoista
englanninkielisistä sanoista
ELectronics, Automation,
CONsultation.

Ins.tso Elacon Oy keskittyi erityisesti tietoliikenneja mikroaaltotekniikkaan
sekä mikrotietokonepohjaisiin mittaussovellutuksiin. Omina laitteita olivat
radiokäskyohjaisjärjestelmä
langattomaan katuvalojen
ohjaukseen sekä erilaisiin
tietokonepohjaisiin mittauksiin liittyvät liitäntäkortit.
Elaconin laitteita oli käytössä
myös 1970-luvun lopussa
käynnistyneen Ylivieskan
teknillisen koulun laboratoriossa. Elaconin vaikutuksesta Ylivieskan teknillisen
koulun sähkövoimatekniikan
koulutuksessa oli myös poikkeuksellisen paljon elektroniikan ja tietotekniikan
opetusta, johon hankittiin
erityislupa silloiselta ammattikasvatushallitukselta.
Osittain tämän ansiota
oli myös Kalajokilaakson
tietotekniikkakeskuksen

Todellisessa tiimihengessä muisteltiin paljun lämmittelemänä Vääräjoen Elämystilalla
ylivieskalaista 1970-luvun elektroniikkaa. Paikalla oli ins.tsto Elacon Oy:n perustajat vasemmalta Reijo Pöllä, Keijo Nivala, Seppo Kauppila, Pentti Muona ja Tapani
Purho.

perustaminen vuonna 1986,
joka puolestaan loi vahvan
pohjan Ylivieskan teknillisen
oppilaitoksen ja yritysten
väliselle yhteistyölle, joka sai
aikoinaan myös merkittävää
valtakunnallista huomiota ja
tunnustusta.
1980-luvun alussa Jorma
Takanen ryhtyi voimaperäisesti kehittämään johtamaansa sieviläistä Scanfil
Oy:tä ja osti sekä Elektrovieska Oy:n että ins.tsto
Elacon Oy:n osakekannan ja
fuusioi nämä Scanfil Oy:hyn.
Tällöin sai alkunsa mittava
elektroiniikanmekaniikan
kehitys Ylivieskan alueella. Myöhemmin Pohjanmaan Telestä muuntunut
Wecan Oyj ja Scanfil Oy
fuusioituivat ja näin syntyi
pörssiyhtiö Scanfil Oyj,
joka lukeutuu tällä hetkellä suuriin eurooppalaiseen
sopimusvalmistusyrityksiin.
Vääräjoen Elämystila
Rautiossa kilvoitti ins.tsto
Elacon Oy:n perustajat
nostalgisiin muisteloihin
ajoilta, jolloin Ylivieskasta
oli kehittymässä todellinen
elektroniikka -alan teollisuuskaupunki. Muistot
kultasivat ajatukset savusaunassa, lämpimässä paljussa
sekä kota-illallisella, jossa
myös haitari soi ja laulu
raikui perinteellisessä teekkarihengessä.
Keijo Nivala

•
•
•
•
•

A–H
I–K
L–O
P–S
T–Ö

Maanantaina 5.11. klo 8–12.30
Tiistaina 6.11. klo 8–12.30
Keskiviikkona 7.11. klo 8–12.30
Torstaina 8.11. klo 8–12.30
Perjantaina 9.11. klo 8–12.30

Saavu rokotettavaksi sukunimen alkukirjaimen osoittamana päivänä. Huomioi rokottaminen pukeutumisessa.
Ota Kela-kortti mukaan!
Maksuttoman rokotteen saavat
•
•
•
•

6kk:n–6v:n ikäiset lapset
raskaana olevat
65 vuotta täyttäneet
sairautensa tai hoitonsa takia riskiryhmään kuuluvat
alle 65-vuotiaat
• varusmiespalvelukseen astuvat
• apteekin sekä terveyden- ja vanhustenhuollon
henkilöstö
Maksuton rokote annetaan myös sairaiden, ikääntyneiden
ja imeväisten lähipiirille. Maksuttomuudesta päättää rokotuksen antava terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja.
Jotta lapsen suoja influenssaa vastaan olisi riittävä, hänen
tulee saada kaksi rokotusta n. kk:n välein. Aiemmin
influenssarokotteen saaneille lapsille riittää yksi rokote.
24kk:n–6v:n ikäisille lapsille on nenäsumuterokotetta, jota
tarvitaan yksi annos. Lapset voidaan rokottaa neuvoloissa
myös ti 6.11. klo 14 - 16
Alle 65-vuotiaat riskiryhmiin kuulumattomat voivat pyytää
reseptin puhelimitse numerosta 08 419 5102, hakea rokotteen reseptillä apteekista ja pistättää sen rokotuspäivinä
neuvoloissa. Työterveyshuollon asiakkaat saavat influenssarokotuksen työterveyshuollon vastaanotoilta. Katso
influenssarokotuspäivät Peruspalvelukuntayhtymä Kallion
työterveyshuollon nettisivulta kohdasta ajankohtaista.

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

SB-Kiinteistöpalvelu tarjoaa sakoja umpikaivojen tyhjennykset sekä
viemäreiden avaukset ja huuhtelut.

Päivystämme

24/7

Puh.
0400 445 932
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Virtaa, välittämistä, vertaistukea! – tuokiokuvia Tuokiotuvalta

Ystäviä, iloa ja energiaa
sekä tukea eri tilanteisiin
Ikäihmisten kohtaamispaikassa, Tuokiotuvalla,
kuuluu iloinen puheensorina
ja kahvin tuoksu leijailee
ilmassa. On lähes tavallinen
maanantaiaamu.
Yhteiselle kävelylenkille lähtijät kokoontuvat
kymmenen maissa tuvalle
kuten kaikkina muinakin
maanantaiaamuina. Yhdessä
ulkoilukavereiden kanssa
tuumataan ensin, minne
päin tänään suunnataan.
Puolen tunnin lenkki aurinkoisessa pakkasaamussa
aloittaa viikon virkeästi.
Vauhti ja matkan pituus
sovitellaan kulkijoiden mukaan. Kävellessä rupatellaan
ja nautitaan raikkaasta ulkoilmasta. Kylläpä kahvi
maistuu lenkin päätteeksi
ja mieli on iloinen. ”Tuli
taas niin hyvä mieli, kun sai
itsensä liikkeelle!”, tuumasi
Elsakin.
Toinenkin ryhmä kokoontuu tänä maanantaina
kymmeneltä. Kerran kuukaudessa ”kulttuurikummit”
lähtevät Kotikartanoon
laulamaan ja soittamaan

asukkaille ja asukkaiden
kanssa. Nytkin näitä hyvänmielen kummeja ja
musiikkilähettiläitä lähti
tuvalta taas kaksi autollista ja
lähes 30 vanhusta kokoontui yhteiseen lauluhetkeen
Kotikartanossa. Musiikki
yhdistää ja tavoittaa jokaisen, vaikka sanojakaan ei
enää olisi. Hienoja hetkiä,
jokaiselle.
Ovi käy ja uusia kahvittelijoita tulee tuvalle.
Iloisia jälleentapaamisia,
uusien ystävyyksien syntymistä. Kohtautetaan toinen
toisiamme, vanhat kävijät
esittelevät uusia tulokkaita
muille. Hyvän henki kiertelee joka kamarissa. Kiireen
tuntua pyrimme välttämään.
Liikennettäkin järjestellään välissä. ”Pyydämmekö
tulemaan siirtämään autoja?”
On jäteastian tyhjennyspäivä
ja Vestian iso auto pujottelee pihatielle pysäköityjen
autojen välissä taidokkaasti.
”No ei tarvitse, kyllä pääsen tästä.” On ne seppiä!
Kunnon pysäköintipaikka
pellon syrjässä ei silti olisi

pahitteeksi.
Hetken kuluttua saapuvatkin jo tuvalle Irja ja
Johannes Ylivieskan Seudun Sydänyhdistyksestä.
He ovat tärkeällä asialla
ja aiheena on verenpaine.
Tässä jo perinteeksi muodostuneessa Aivoliiton ja
Sydänyhdistyksen vuosittaisessa tapahtumassa voi
käydä mittauttamassa verenpaineensa ja saada neuvoja
ja opastusta. Korvaamaton
Kovalevy – pidetään itsestämme huolta.
Iltapäivän hämärä laskeutuu vähitellen. Tupa tyhjenee
ja emäntä siivoilee päivän
jälkiä. Samalla hän valmistelee tupaa iltakävijöille.
Kotiseutuyhdistys on tulossa kokoustamaan. Tuvan
120-vuotiaat, elämänsä varrella jo monenlaisia tapahtumia seuranneet hirsiseinät
hyrisevät tyytyväisyyttään.
Virkistyvät silminnähden
elämästä ympärillään ja
koittavat ryhtiään kohottaa
itsekin. Josko vielä toiset
120 vuotta.

Ensilumi 25.10. Tuokiotuvalla. Kuva Jarmo Isokoski.
simmäisessä tapaamisessa
Vertaistukikokoontui
lähes 20 osalryhmä leskille
listujaa. Moni sanoikin,
maanantaina
että ”on usein vaikea lähteä
5.11. klo 16
yksin yhtään minnekään,
mutta tähän ryhmään usTuokiotuvalla kokoontuu
kalsi tulla, kun tiesi että
kerran kuukaudessa omamuillakin on sama tilanne.”
na toimintanamme myös
Ryhmän toiminta perustuu
vertaistukiryhmä leskille.
vertaistukeen ja yhdessäRyhmässä jutustelua oholoon. Osa on menettänyt
jailevat ja kahvia keittävät
puolison vasta hiljattain,
vertaisohjaajat Anna-Liisa
toisilla aikaa on kulunut jo
Aromaa ja Aino Tanska.
useampia vuosia. Yhdessä
Ryhmä kokoontui ensimkeskustellaan ja kahvitellaan.
mäistä kertaa lokakuussa.
Opetellaan huolehtimaan
Vertaistukiryhmää ehomista voimavaroista ja
dottivat kävijät. Ryhmälle
hyvinvoinnista.
olikin suuri tarve ja jo en-

Ryhmä suunnittelee itse
tulevien kokoontumisten
sisältöjä ja aiheita. Aina ei
välttämättä tarvita mitään
erillistä aihettakaan, vaan
voidaan rupatella niitä,
näitä ja vaikka laulaakin
välillä. Oli jo esitetty myös
ideaa, että voisiko lisäksi
olla vaikka vapaamuotoinen ilta, jolloin esimerkiksi
pelattaisiin skipboa tai muita lautapelejä. Tapaamiset
kerran kuukaudessa kun
tuntuivat liian vähältä. Yhdessä voidaan lähteä vaikka
teatteriretkellekin, lenkille…
ystävyys ja yhteisöllisyys
kantaa eteenpäin.
Ensi maanantaille suunniteltiin ensitapaamisessa
aiheeksi luopumista. mitä
kaikkea se merkitsee ja
miten sen kohtaa. Keväälle
on toivottu mm asiaa edunvalvonnasta. Tapaamisten
sisältö siis vaihtelee ryhmän
omien toiveiden mukaisesti.
Tärkeintä on tulla, olla,
kohdata ja viihtyä. Lämpimästi tervetuloa uudetkin
mukaan!
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KOULUTUSKESKUS

TIETOA JA TAITOA
KOULUTUKSISTA

JEDU.FI

Ylivieska
TUTKINNON OSAT
- Avustaminen ja huolenpito, Puhtaus- ja
kiinteistöpalvelualan at.
(alk. 6.11.)

Vieskan Viikko -lehden 27. numero ilmestyi
7.11.1993, 25 vuotta
sitten. Etusivun täyttivät
silloin mm. Rabatin ja
Parturi-Kampaamo Irkun
mainokset.

KURSSIT JA KOULUTUKSET
- Ensiapu 1-kurssi 21.-22.11.
(mahdollisuus myös
ammattipätevyysmerkintään)
- Hygieniapassitesti 16.11.
- Katetrointikoulutus 13.11.
- Vartijan voimankäyttövälineiden kertauskoulutus
8h, 29.11.

Iskälle
lämpimät
onnittelut

Skannaa QR-koodilla
koulutuskalenteriin
https://www.jedu.fi/
koulutuskalenteri/
www

f

a ial
lutta
c
ukou@jeduoffi

#jed

T: Elina
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Winhaict avasi
uusissa tiloissa
vuokralaisten tilajärjestelyjä
jouduttiin muuttamaan.
”Aluksi näytti siltä että
yritykselleni ei löydy enää
tiloja täältä, mutta loppujen lopuksi kaikki järjestyi
siihen saakka kunnes se hyvin. Remonttien vuoksi
myytiin Elisalle. Elisan pal- jouduin kuitenkin olemaan
veluksessa ehdin olla vuoden puolisentoista kuukautta
verran, kunnes he lopettivat ilman toimitiloja. Käytänhuoltopuolen kokonaan. nössä siis pystyin tekemään
Siinä vaiheessa minulle tuli vain huoltojen kotikäyntejä.
tilaisuus ostaa heiltä huollon Pienyrittäjälle se on iso lovi,
työvälineet jakalusteet, ja mutta nyt näyttää valoiniinpä perustin oman yri- sammalta ja tilat alkavat
tyksen ja jatkoin toimintaa. olemaan valmiit”, Turunen
Aloittamisen kynnys oli toteaa. Muuttomatka ei

Pääasiassa tietokoneiden huoltoon erikoistunut Winhaict avasi uusissa tiloissa lokakuun lopulla. Tämä
yksityinen yritys on toiminut neljän vuoden ajan ja
liike toimii Ylivieskassa Savarin alueella.
Yrittäjä Petteri Turusen
kiinnostus tietotekniikkaan
syttyi jo 1990-luvun alussa
harrastuksen kautta. Hän sai
tietokoneen käsiinsä ja kiinnostuneena purki sen osiin
nähdäkseen mitä kaikkea
mielenkiintoista se pitää
sisällään. Työelämään hän
kuitenkin meni ihan toiselle
alalle, mutta mielenkiinto
tietotekniikka-alaan alkoi
enemmän ja enemmän kytemään ja päivätyönsä ohella
hän päätti lähteä kouluttautumaan. ”Olin tuolloin töissä
ohutlevymekaniikka-alalla
ja sen työn ohessa kävinmonimuoto-opiskeluna
tietotekniikka-asentajaksi
ja mikrotukihenkilöksi. Olihan siinä hommaa, mutta
tunsin että tämä on minun
alani. Kaiken kaikkiaan olen
nyt ollut alan töissä noin
11,5 vuotta ja tammikuussa
tulee täyteen viisi vuotta
yrittäjänä.”

Tie yksityisyrittäjyyteen
Valmistuttuaan Petteri saikin töitä silloisesta
Pohjanmaan Puhelinosuuskunnasta. ”Heillä oli silloin
tietokone- ja puhelinhuolto
kodinkoneliikkeen yhteydessä ja olin heillä töissä

"Vuosien varrella ei vielä ole tullut
eteen tietoteknistä ongelmaa jolle ei
olisi löytynyt ratkaisua"
matala, sillä asiakaskuntaa
oli valmiina. Reilun vuoden
verran toimin Euronicsin
tiloissa yksityisenä yrittäjänä,
kunnes Euronics -myymälä
lopetti toimintansa. Tulikin
aika löytää toiset toimitilat
ja päädyin tavaratalo Kärkkäisen liiketilaan lokakuun
alussa kolme vuotta sitten”,
Turunen kertoo.

ollut pitkä, sillä tilat sijaitsevat nyt saman käytävän
toisella puolella, lähempänä
tavaratalon pääkassoja.
Winhaict keskittyy
tietoteknisten laitteiden
huoltoon, korjaukseen ja
käytön tukeen.”Tietokoneen
perushuolto on yksi eniten
käytetyistä palveluistamme.
Ajan saatossa varsinkin
Windows –käyttöjärjestelmä
Uudet tilat
hidastuu, ja nykyään perinteisiä kiintolevyjä vaihdekäytävän
toisella puolella taankin paljon SSD-levyiksi. Myös mobiililaitteiden
Petteri ehti olla samassa toi- yhteysongelmian vuoksi
mitilassa lähes kolme vuotta, laitteita tuodaan paljon
kunnes nyt kesällätavarata- korjattavaksi. Huoltopuolon käytävän liiketiloissa lella tablettibuumin laantehtiin isoja muutoksia. tumisen on voinut selkeästi
Uusi ketjun ravintola tar- huomata, nykyään ihmiset
vitsi isomman tilan, joten käyttävät joko kännykkää tai
kannettavaa tietokonetta”.

WinhaIct muutti uusiin toimitiloihin lokakuun loppupuolella.

Winhaict on ollut jo kolme
vuotta myös Brother –tulostimien sopimushuoltoja
lisäksi yritys myy Elisan
puhelinliittymiä. ”Tietokoneiden ja puhelimien
myyntiin en ole lähtenyt,
sillä niitähän saa tavaratalon
puolelta. Muutoinkin ketjujen kanssa hintakilpailu
olisi vaikeaa ja varsinkin puhelinpuolella uusia malleja
tulee todella tiuhaan tahtiin. Tietokoneiden myynti
taasen vaatisi suuremmat
tilat, mutta silloin tällöin
minulla on käytettyjä laitteita myytävänä”.

Perhe ja
harrastukset
tasapainoittavat
yrittäjän elämää
Petteri Turunen on muuttanut Ylivieskaan vuonna
1992. Kouluajat hän vietti
Kalajoella ja muutamien
paikkakuntien kautta hän
on asettunut Ylivieskaan
perheensä kanssa. ”Tytär
ja poika ovat jo sen ikäisiä
että ovat muuttaneet pois
kotoa, joten minä ja vaimoni
asumme yhdessä kissojen
kanssa. Ja on meillä uusi
tulokaskin, sillä toteutin
pitkäaikaisen haaveeni ja
ostin moottoripyörän,” Turunen kertoo innostuneesti.
”Olen haaveillut sellaisesta
yli 20 vuotta ja toteutin sen
viime talvena. Eli viime
kesä oli minulle ensimmäinen ajokausi ja säät kyllä
suosivat sitä. Tuli ajeltua
maakunnissa sekä töiden
jälkeen että viikonloppuisin, ja se on kyllä todella
hyvää vastapainoa työlle.
Ensi kesänä suunnittelen tekeväni pidempiäkin
matkoja, sillä 1600 kuutioisessa Yamahassa on hyvät
sivulaukut pidempääkin
reissua ajatellen. Vielä en
vain ole päättänyt kohdetta,
todennäköisesti pysyttelen
kuitenkin Suomen rajojen
sisäpuolella”.
Lopuksi Petteri toivottaa
tervetulleiksi niin yksityiset
kuin yrityksetkin tutustumaan uusiin tiloihin ja löytämään ratkaisu mahdollisiin
tietoteknisiin ongelmiin.
Elina Kytökorpi

Apteekkarin kynästä

UNTA VAI EI – ASIAA
MELATONIINISTA

Vajaa viikko sitten siirryimme talviaikaan. Kellojen
siirto vaikuttaa useisiin meistä vahvasti, osaksi sen
takia siirron mielekkyydestä on jo pitemmän aikaa
keskusteltu. Kellojen siirron aiheuttama vaikutus
on todella yksilöllistä, ja joillakuilla voi kestää
pitkään toipua ”aikaerosta”. Kehomme toimii vuorokausirytmillä, jota valon määrä säätelee. Aivojen
käpylisäke reagoi valoisuuden muutoksiin siten,
että illan pimetessä se alkaa erittää pimeähormoni
melatoniinia, joka laskee kehon lämpötilaa ja lisää
uneliaisuutta. Aamun valjetessa melatoniinin eritys
lakkaa ja vireystila kasvaa. Väsymiseen toki myös
vaikuttaa, kuinka pitkään on oltu unetta. Voidaan
sanoa, että vuorokausirytmi on sisäinen kellomme,
jota valoisuuden muutokset ajastavat ylläpitäen
uni-valve –rytmiä.
Melatoniini on siis ihmisen luontainen hormoni,
joka edistää unta ja myös parantaa unen laatua.
Melatoniinia löytyy myös apteekin hyllyltä, ja noin
kymmenen vuoden ajan sitä on saanut reseptivapaasti ravintolisänä. Unilääkkeeksi melatoniinia ei
yleensä kutsuta, mutta sen käyttö unihäiriöihin on
kohtuullisen vakiintunutta. Unettomuus, joka ilmenee
huonona unenlaatuna, lienee tavallisin käyttöaihe
lääkärin määräämälle melatoniinille. Ravintolisänä
myydyt melatoniinivalmisteet ovat lääkevalmisteita
miedompia (vahvuus alle 2mg) ja niiden hyväksytty
käyttötarkoitus on nukahtamisajan lyhentäminen
sekä aikaeron yksilöllisen vaikutusten lievittäminen.
Koska melatoniini vaikuttaa vuorokausirytmiin,
hyödyn saaminen siitä edellyttää ottamista oikeaan
aikaan. Tähän saat neuvot apteekista.
Vaikka melatoniini on luontainen aine, sen pitkäaikaisen
lääkekäytön vaikutuksia ei ole tutkittu ja sen takia
sitä suositellaan vain tilapäiseen käyttöön. Itsehoito
melatoniinilla sopii ehdottomasti vain aikuisille.
Jos koet kärsiväsi unettomuudesta tai muista univaikeuksista, kokeilethan aina ensin lääkkeettömiä
apukeinoja. Liikunta vaikuttaa positiivisesti nukahtamiseen ja unen laatuun. Onhan ateriarytmisi
säännöllinen, sillä uni ei tule nälkäisenä eikä myöskään
heti tukevan aterian jälkeen. Elämänrytmin yleensä
tulisi olla säännöllinen – ei kannata nukkua pitkälle
päivään eikä ottaa pitkiä päivänokosia. Erilaisten
näyttöruutujen sinertävä valo vähentää elimistön
omaa melatoniinin tuotantoa. Vältä siis ottamasta
älypuhelinta tai tietokonetta sänkyyn äläkä katso
televisiota juuri ennen nukkumaanmenoa.
Hyvät nukkumisolosuhteet lievittävät univaikeuksia ja
parantavat unen laatua. Toivottavasti makuuhuoneesi
on rauhallinen ja viihtyisä tila, joka on hyvin tuuletettu ja viileä. Hyvä uni on tärkeä jokaiselle meistä!
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki
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Kulttuuri

Kirjaston vinkit
Ei liian myöhäistä sovinnolle
Seitsemänvuotias poika ja
mummien luona vietetyt
kesäpäivät 1970-luvulla.
Näistä aineksista voisi kirjoittaa nostalgisen lapsuustarinan. Jari Järvelän teos
kasvaa kuitenkin sen yli
kertomukseksi veljessodasta
– ja sovinnosta, jolle viimein
koittaa aika.
Jari lukee japanilaisesta
kamikazelentäjästä, lainaa
sarjakuvalehtiä Voitto-serkultaan ja yrittää opetella
uimaan. Muistojen joukkoon
lomittuvat pojan osin salaa
kuuntelemat tarinat sisällissodan ajalta, jolloin mummit olivat vain muutaman
vuoden häntä vanhempia.
Aino-mummi asuu Nälkälänmäellä talossa, jossa
ei ole mukavuuksia. Aino
hakkaa itse liiteriin tuodut
halot pienemmiksi ja kantaa
veden sisälle. Sofia-mummi
asuu keskustassa ison, pikku-

tarkasti hoidetun puutarhan
ympäröimässä talossa. Sofia
lukee Feminaa ja myrkyttää
orapihlaja-aidasta kirvoja
Jääkärien massia laulaen.
Mummit asuvat Tyrväällä,
nykyisessä Sastamalassa,
jonka koski jakaa kahtia.
He seisovat sillan eri päissä
ilmeenkään värähtämättä,
kun Jari vaihtaa mummilaa. Tilanne on seurausta
kohtaamisesta tanssilavalla
aikana, jolloin ”ei saanut
rakastua sillan yli vääränväriseen”. Isä saattaa äidin
ensin puoliväliin siltaa ja
lopulta ”isäsi tuli sitten
kokonaan sillan yli”.
Aino ja Sofia kokevat
kumpikin tahoillaan sodan
kauhut. Jari kyselee asioista
Vilholta, nuorelta pojalta,
jota on ammuttu vatsaan
ja joka vaatii Jaria palauttamaan hänestä puuttuvan
osan, maakellarin seinästä

kaivetun luodin. Vilho on
järjen ääni, joka oikaisee
vastapuolesta kerrotut kauhutarinat, kuten romaanissa
siteeratun Tyrvään seutu
Suomen vapaussodassa
-teoksen kertomuksen
riehumisesta kirkossa tai
puheet parsiin poltetuista
lehmistä. Eivät he olleet
viillelleet Raamattua vaan
rukoilleet se kädessä ”että
tulis parempi maailma”.
Eivätkä he olleet polttaneet
Pyötsiän navettaa. ”Mulla
on ollut nälkä koko elämäni.
– – Miksi mä polttaisin ruokaa poroksi?” Molemmissa
suvuissa tapahtuu asioita,
joita ei myöhemmin haluta
muistella: Sofia joutuu tahtomattaan teloitustuomioiden välikappaleeksi, kun hän
tunnistaa kotitarkastuksiin
osallistuneet miehet. Ainon isä Anselmi pelastaa
perheensä ilmiantamalla

liiteriin piiloutuneet miehet.
Jarin näkökulmasta humoristisesti kerrottujen
lapsuusmuistojen ja isoäitien
sotakokemusten välinen
ristiriita on hämmentävä
mutta kasvaa teoksen voimavaraksi. Järvelä on kertonut
Kosken kahta puolta olevan
hänen henkilökohtaisin
romaaninsa. Teoksen alussa
Jari löytää hetekanputkeen
piilotettuja runoja. Runoista
on otteita lukujen lomassa
ja yksi runo päätyy Jarin
mummeilleen lähettämään
ylioppilasjuhlien kutsukorttiin. Loppu on toiveikas ja
sovinnollinen: ”Mummit
ovat kahdeksankymppisiä ja
istuvat ensimmäistä kertaa
rinnakkain. Sekin on alku
Jari Järvelä: Kosken kahta
puolta. Tammi, 2018. 200 s.
Marita Hietasaari

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.
Seuraavat tuokiot viikottain:
Ma klo 10 Porukkalenkki, lähtö tuvalta. Sauvakävely- ja rollaattoriryhmät. Liikuntakaverit avustavat tarvittaessa.
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 12 Ompeluseura kokoontuu ja valmistautuu Tallin
Jouluun.
Su klo 12 Pelituokio (Skip-Boa, Rummikubia ym)
Muuta lähiviikkojen ohjelmaa. (muutokset mahdollisia –
viimeisin tieto tuvalla ja www.facebook.com/tuokiotupa):
Ma 5.11. klo 16 Tuvan vertaistukiryhmä leskeksi jääneille.
Vetäjinä Anna-Liisa ja Aino. Jutellaan ja kahvitellaan. Ryhmä
valitsi illan teemaksi: Luopuminen. Lopuksi suunnitellaan
yhdessä joulukuun iltaa ja muuta ohjelmaa! Tervetuloa uudetkin mukaan!
Ti 6.11. ti klo 10 Tuolijumpan aluksi arvotaan kannustuspalkinto
liikuntakortin palautt. kesken. Klo 13 SenioriKahvila Sorviston
koululla klo 13-15. Jutellaan ja kahvitellaan! Mahdollisuus
tutustua myös OmaisOivan toimintaan.
To 8.11. klo 13 Älylaitteen välähdys! Antti opastaa henkilökohtaisesti erilaisten älylaitteiden (puhelin, tabletti jne.)
käyttöön. Varaa itsellesi aika ennakkoon (ajat klo 13-16).
Pe 9.11. klo 10 Kirja-Vinkkausta: tarinoita, kuvia ja kertomuksia. Marita ja Kristiina kirjastosta esittelevät mielenkiintoisia
kirjoja kuvin ja sanoin.

Ma 12.11. klo 14 Uusien vapaaehtoisten kahvituokio ja alkuperehdytys. Tervetuloa!
Ti 13.11. klo 13 Seniorineuvonta. Sairaanhoitajan vastaanotto
ilman ajanvarausta, Ppky Kallio. Klo 13 Seniori-Kahvila Pylvään kylätalolla. Jutellaan ja kahvitellaan! Ohjelmassa n klo
14: pienoisnäytelmä ”Voitinki” (Maire Takalo, Milja Kallio) ja
kylän historiaa (Eila Lahdenmäki). Tervetuloa!
To 15.11. klo 12 Ompeluseurassa joulukorttiaskartelua ja
muuta jouluista. Klo 13 Älylaitteen välähdys! Antti opastaa
henkilökohtaisesti erilaisten älylaitteiden (puhelin, tabletti
jne.) käyttöön. Varaa itsellesi aika ennakkoon (ajat klo 13-16)
Pe 16.11. klo 12 Kaatumisen ehkäisy -tapahtuma klo 12-14.
Järj. OAMK sairaanhoitajaopiskelijat.
Ti 20.11. klo 16 Kaikkien vapaaehtoisten yhteiset kk-kahvit.
Lähtö tuvalta kohteeseen klo 16.
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 avoinna seuraavan kerran:
Ti 6.11. klo 13-15 Sorviston kylätalolla tavataan: Seniorikahvila auki. Jutellaan ja kahvitellaan. Tervetuloa! Mahdollisuus
tutustua myös Omais-Oivan toimintaan.
Ti 13.11. klo 13-15 Pylvään kylätalolla tavataan: Seniorikahvila
auki! Jutellaan ja kahvitellaan. Tervetuloa! Ohjelmassa n klo
14: pienoisnäytelmä ”Voitinki” (Maire Takalo, Milja Kallio) ja
kylän historiaa (Eila Lahdenmäki).
Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Suomen Keskustan
Pohjoinen paikallisyhdistys
Syyskokous Juurakossa 18.11.2018 klo 18. Johtokunta klo
17.30. Esillä sääntömääräiset asiat . Tervetuloa!

Pietari Päivärinta -seura
Yhdessä Ylivieskan kulttuuripalvelun kanssa järjestämme lauantaina 10.11 alkaen klo 13 Akustiikassa kulttuuriseminaarin,
jossa etusijalla ovat kulttuuritoiminnan hallintoasiat. Paikalle
tulevat Kala- ja Pyhäjokilaakson kuntien kulttuurivaikuttajat.
Alustajina ovat kulttuurineuvos Tuure Holopainen Oulusta
ja kulttuurijohtaja Katriina Leppänen Ylivieskasta. Teemaan
liiittyen esittelee maisteri Maija Luhtasela laatimansa yliopistollisen gradun Oiva Luhtaselasta kulttuurikentällä. Avoin ja
ilmainen asiasta kiinnostuneille.

Viikko-Tori

— Ilmoita ilmaiseksi —
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.

PPO:n osuus. Maksan hyvän
hinnan. Soita 050 540 5004.
timorautanen@yahoo.com.

Koivuklapia, kuivaa ja hyvälaatuista. Säkissä, 500 L ja
1000 L. Myöskin irtona. Puh.
050 446 7870.
Nastarenkaat Continental
IceContact 2. Koko 205/60/
R16. Pintaa 6-7 mm. Keskellä
vähemmän. Joitakin nastoja puuttuu. Paistoleima vko
34/2014. Puh. 044 042 2151.

Suksiboksi Thule tai vastaava,
puh 040 706 1749.

Vuokrattavana

Saunalliset rivitalokaksiot
(62 m2)vapaat 1.11 alkaen.
Hermannintie 4. 625€/kk+vesi+sähkö (sähkölämmitys
/ ilmalämpöpumppu tulossa) +autokatos. Similäntie 3,
720€/kk (kaukolämpö). 1 kk
vuokraennakko. Lemmikit
sallittu. Rauhalliset taloyhtiöt ja mukava vuokraisäntä.
Pitkäaikaiselle vuokralaisille
vuokrissa neuvotteluvaraa. P.
044 555 4264.
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Ristikoiden vastaukset sivulla 4.

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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Kuka mitä häh -vastaukset
1. Jules Verne.
2. Roottoripurje.
3. Indonesiassa, Jakartan
edustalla.
4. Kahdeksan.
5. 1961.
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© 2018 Marko irkkula

Sudoku

Tekniset tiedot
Jakelu:
Painos:
Painopaikka

Posti Group Oyj
10150 kpl
Suomalainen Lehtipaino Oy

Ilmestymispäivä: Perjantai. Materiaali lehteen
viimeistään ilmestymispäivää
edeltävänä tiistaina.
Formaatti:

6-palstainen tabloid,
palstan leveys 40 mm,
palstaväli 4 mm.
Painoalan korkeus 360 mm.

Julkaisija:

Angelina Trading Oy, Ylivieska

Lehti ei vastaa tilaamatta lähetetyn aineiston säilyttämisestä eikä palauttamisesta. Lehden vastuu ilmoituksessa
mahdollisesti olleesta virheestä rajoittuu ilmoitushintaan.

12

Perjantai 2.11.2018

 Sälekaihtimet
Sälekaihtimet
 Hyönteissuojat
Hyönteissuojat
 Parvekekaihtimet
Parvekekaihtimet

• 50 % enemmän
nastoja
• Optimoitu
nastasijoittelu
parantaa jääpitoa
• Epäsymmetrinen
pintakuviointi
parantaa lumipitoa ja
ajettavuutta

Kiskotie 4, 84100 Ylivieska • Puh. 08 424 915

APUA ARKEEN

kotiin kannettuna

∙
∙
∙
∙

Vara

a ny
Lastenhoito
aika jo t
u
Kotiapu
siivouk luselle!
Kotihoito
Talonmiespalvelut
Ylläpito- ja suursiivoukset
Rakennus- ja
remonttisiivoukset
Piha- ja puutarhatyöt
Pihakonsultointi
Henkilökohtainen avustus
Omaishoitajan sijaisuudet

0440848
323 0848
044 323
valli.jussi@kotinet.com • www.kaihdintuote.fi

Kauttamme myös
opiskelija-asunnot

HAAPAJÄRVEN KANTOJYRSINTÄ

KÄY TUTUSTUMASSA
VUOKRATTAVANA OLEVIIN
KOHTEISIIN OSOITTEESSA

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

Rengasliike
Kimmo Sorjonen Oy

∙
∙
∙
∙
∙
∙

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

PYSYVÄÄ JA EDULLISTA
VUOKRA-ASUMISTA
YLIVIESKASSA

SOITA!
 0440 410 027

* Puiden kaadot
Uudistamme
Muista
* Kantojen jyrsintä
myös
myös
* Haketuspalvelu
kotitalous- viheralueita
* Tarvittaessa viemme vähennys!
oksat ja rungot pois
Kannot 20-60 cm

LAHJAKSI SIIVOUS- TAI KOTIAPUPALVELUA!

YLIVIESKAN
VUOKRA-ASUNNOT OY

20-40€ /kpl

JARI KOSKELA,

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

Haapajärvi p. 040 747 1796

Hormit ja
hormien
korjaukset

Takuu

10 v.

- VEDONPARANTAJAT -

Meiltä myös sisäpiiput. Kysy tarjous!
Juurikoskenkatu 4
YLIVIESKA

www.ylivieskanvuokraasunnot.fi

S
pyyd oita ja
ä
tai ar tarjous,
vi
käyn ointiILMASTOINTIPALVELUT
ti!
• Ilmastointikanavien
Teemme puhdistuksia
puhdistukset ja huollot
mm. seuraaviin kohteisiin:

Milloin viimeksi ilmanvaihtojärjestelmäsi
on huollettu ja puhdistettu?

• Ilmavirtojen
mittaukset ja säädöt
• Desinfioinnit
• Suodattimet ja suodatinhuollot

•
•
•
•

Omakotitalot
Rivitalot/rivitaloyhtiöt
Kerrostalot
Teollisuushallit

Pääesiintyjänä Ylivieskan huippu DJ Roisto.
Lisäksi muita esiintyjiä,
hyvää ruokaa ja työpajoja.
Ohjelmaa myös lapsille
ja lapsenmielisille.
Ilmainen koko perheen tapahtuma
Tervetuloa viettämään syksyistä
iltaa Yhessä!!!
Järjestää Yhdenvertainen Ylivieska -hanke
yhdessä monien yhdistysten ja toimijoiden kanssa.

Ilmastointi- ja nuohouspalvelu
WWW.KOTOTUOTE.FI

Miettunen Oy

Puh. 0400 914 183 • www.miettunen.com

Seuraava Vieskan Viikko
ilmestyy pe 16.11.
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 13.11.
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Imuroimme rännisi puhtaiksi
turvallisesti ja siististi maasta käsin.

NYT
• Kysy tarjous
SYYSTARJOUS!
isompiin kohteisiin
Omakotitalon
rännien puhdistus • Huomioi

190

€/talo

kotitalousvähennys!
• Puh. 044 356 9055

--- SUOMALAINEN PERHEYRITYS ----- PUHTAUDEN PUOLESTA VUODESTA 1984 --Myymälämme avoinna ma-pe 8.00-17.00
FINNTENSID OY • Korjaamontie 18, Ylivieska • Puh. (08) 4106 800

www.finntensid.fi

AVAAMME UUSISSA
TILOISSA MA 5.11.
klo 10. Tervetuloa!

Viljavarastontie 1, Ylivieska
Puh. 040 595 7281
www.kirppisruusunen.fi
Avoinna ma-pe 10-18, la 10-15, su 12-16

Hermoratahieronnan
peruskoulutus alkaa
Toholampi 8.11 ja Ylivieska 10.11
lisätietoja www.hermoradalla.fi
sekä 045 175 3334

AVOMINNE KLINIKAT
HELSINKI - RIIHIMÄKI - LAHTI - TAMPERE - KOKKOLA - OULU

TEHOKASTA HOITOA
PÄIHDE- JA
PELIRIIPPUVUUTEEN
SEKÄ LÄHEISILLE
www.avominne.fi

WINHAICT ON MUUTTANUT
UUSIIN TILOIHIN KAUPPAKESKUS
KÄRKKÄISELLÄ!

Avajaistarjouksena
Tietokoneen laaja vuosihuolto + tiedostojen
varmuuskopiointi!

Huollettu tietokone toimii vakaasti ja on tietoturvallinen!

Tilaa meiltä työelämän päihdekoulutus
Kirjamme
Viimeinen pisara
-toipumisen
avaimet
NYT MYÖS
ÄÄNIKIRJANA!

045 178 4780

