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Ylivieskan ja Raahen Hammaslääkärit ovat nyt:

Hammaslääkärikeskus

JOUHEVA

6.12.2018 YLIVIESKA

Asuuko
vintilläsi

ENSIO...

kondensio?
Vastaanotoiltamme kaikki
nykyaikaiset hammaslääkäripalvelut:
Suukirurgia, implantit eli keinojuuret,
keraamiset CEREC-täytteet ja kruunut,
oikomishoito, hammashoito nukutuksessa
ja esteettinen hammashoito.
Suuhygienisteiltä myös soodaputsit ja
hampaiden valkaisut.
KELA-korvauksen hyvitämme
sinulle heti!

Ilman kylmetessä kondenssivesi kostuttaa välikattoa,
jos tuuletus ei toimi.
Lue lisää aiheesta vesivek.fi

Soita ja tilaa
ilmainen kuntoarvio:

06 2410 2686

Mainoksen tarjoukset voimassa joulukuun 2018
loppuun mennessä tehdyille ajanvarauksille.

Vuoden 2018
loppuun mennessä
varatuille ajoille
CEREC-kruunu

500 €

Jumalanpalvelus Suvannon kappelilla klo 10.

TARKASTUS

Seppeleiden lasku sankarihaudoille
jumalanpalveluksen jälkeen.

+ tarvittavat rtg-kuvat
(ei sis. optg-kuvausta)

40€
norm. 112,50 €

www.jouhevat.fi

Lue näköislehdet
verkosta
www.vieskanviikko.fi

La

Esiintymässä lisäksi Puhallinorkesteri, Musiikkiopiston nuoria
muusikoita, Kansalaisopiston kuorot Viihdekuoro Leijat ja
Mieskuoro ja Jokilaaksojen Nuori Tanssi 2018-ryhmä.
Partiolaisten soihtukulkue lähtee klo 18 Seurakuntakoti
Marian pihasta, Vieskankatu - Asemakatu - Rautatiekatu Kauppakatu, päättyen sankarihaudalle.

• Huollot kaikkiin merkkeihin
• Vauriokorjaukset
• Kattavat pesupalvelut
• Auton käsinpesu
• Vahaukset
• Maalipinnan suojakäsittelyt

4,90

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

(norm 6,56 €)

eri-tili
Wett
itili
ri.fi/wetter
wette

Palvelemme ma-pe 9-20, la 9-16, su ja pyhät 12-15

Kulttuuripalkinnon 2018 saajan julkistaminen ja
kunniakirjojen jako

TERVETULOA PALVELEVAAN AUTOHUOLTOON WETTERILLE.

150 annosta

Rautatiekatu 6, 84100 Ylivieska
puh. (08) 420 110
www.ylivieskanapteekki.fi

Runoesitys Kaija-Maija Perkkiö

WETTERIN
HUOLTO
TARJOAA
EDULLISET HUOLLOT JA KORJAUKSET KAIKKIIN MERKKEIHIN!

SB12 spray

Ykkösapteekki keskellä kaupunkia palvelee joka päivä

Juhlapuhe kaupunginjohtaja Maria Sorvisto

Voit laatia ilmoituksesi 18.12. mennessä osoitteessa
http://vieskanviikko.fi/joulutervehdys.

YKKÖSTARJOUS

NYT RAIKKAANA PIKKUJOULUUN JA JOULUUN
Ehkäisee pahanhajuista hengitystä. Raikas mintun
maku. Välittömästi raikas hengitys.
Rajoitettu erä! Tarjous voimassa jouluun asti
24.12. saakka tai niin kauan kuin
tavaraa riittää.

Tervehdyssanat opiskelija-nuorisovaltuutettu Tuomas Salo

82x40 mm Ilmoitus yksityishenkilöille vain 15 € sis. alv.

Su ja pyhät

9-20 9-16 12-15

Ohjelmassa:

Varaa joulutervehdyksesi 21.12. lehdestä!

Uudet, pidennetyt aukioloajat:
Ma-pe

Juhlakahvitus klo 11.30 lähtien ja Itsenäisyyspäivän juhla
klo 12.30 Kulttuurikeskus Akustiikassa. Lämpimästi tervetuloa.

Varaa heti aika sivuiltamme:

Rautatiekatu 7 L10, Ylivieska
Kauppakatu 46 L2, Raahe
 040 6533 040

Ylivieskan apteekki
on nyt
YLIVIESKAN YKKÖSAPTEEKKI

ITSENÄISYYSPÄIVÄ

varaosien
huollon ja
een
rahoituks

Huolla nyt, maksa vasta
helmikuussa tai esim. 18 €/kk!

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

Wetteri
OnLine

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

Wetteri Oy

Päivyri

Ylivieskassa 30. marraskuuta 2018
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Pääkirjoitus
Ensi viikolla vietetään jälleen
Suomen itsenäisyyspäivää.
Tuntuu kuin 100-vuotisjuhlallisuudet olivat ihan vasta,
mutta niin vain on vuosi
taas vierähtänyt. Suurelle
osalle tämä tarkoittaa myös
vapaapäivää, joka mukavasti
katkaisee työviikon. Ja he
joilla on mahdollisuus ottaa
vapaapäivä myös perjantaille, tietää se ensi viikolle mukavasti pidennettyä
viikonloppua. Itsenäisyyspäivän lisäksi ensi viikolla
liputetaan myös lauantaina
Jean Sibeliuksen päivää eli
suomalaisen musiikin päivää.
Niin, ja lauantainahan alkaa
jo joulukuu, eikä aikaakaan
niin on jo jouluaatto. Sitä
ennen on kuitenkin useita
erilaisia musiikkitapahtumia
ja myyjäisiä, täytyy vain valita
ja osallistua oman mieltymyksen mukaan. Lisäksi
pikkujoulukausi on jo kovaa
kyytiä menossa, joten varmastikin menemistä löytyy
mikäli niin itse haluaa.
HHH

Nimipäivät

Kansainvälistä vapaaehtoisten päivää vietetään
itsenäisyyspäivän aattona.
Sitä on juhlistettu jo jonkin aikaa Suomessa, mutta
olisikohan ajankohta hieman haasteellinen juuri
itsenäisyyspäivän alla. Päivä
on kuitenkin juhlistamisen
arvoinen ja ehkäpä se jossain
vaiheessa nousee suurempaan
arvoonsa. Se on kuitenkin
muistutus vapaaehtoistyön
tärkeydestä ja toivottavasti
herättelee uusiakin ihmisiä
tämän tärkeän työn pariin.
Vaihtoehtoja on monia,
tarvitaan vain hieman aikaa
sekä tietysti halua osallistua
tällaisiin toimintoihin.
HHH
Lisäksi ensi viikolla on kehitysvammaisten ihmisten
teemaviikko, jonka aikana
vietetään kansainvälistä vammaisten päivää maanantaina
3.12. Myös tämä teemaviikko
on hyvin tärkeä, sillä sen
kautta pyritään tuomaan
enemmän tietoisuuteen ihmisten erilaisuutta. Meidän

kaikkien tulisi pystyä elämään tässä yhteiskunnassa
tasavertaisina. Tällaiseen
onkin suurimmat haasteet
heillä, jotka ovat syystä tai
toisesta erilaisia kuin valtaosa
ihmisistä. Heidän on vaikea
saada äänensä kuuluville,
siksi siihen tarvitaan muiden
apua ja myös teemaviikkojen
kautta tietoisuus lisääntyy.
Yleensä tällaisiin saatetaan havahtua vasta kun se
koskettaa omaa lähipiiriä.
Silmiä ei kuitenkaan saisi
sulkea, vaan avarakatseisesti
ymmärtää erityisryhmiä ja
heidän tarpeitaan tässä samassa yhteiskunnassa. Paljon
teemoja ja tapahtumia siis
tulossa, tietyt ovat toisille
tärkeämpiä kuin toisille,
riippuu siitä kuinka se koskettaa itseä tai lähipiiriä.

millä kulkuvälineellä tahansa.
Aurauskepit nopeuttavat
auraajien työtä, mutta jos
ne on nypitty pois niin siitä
kärsii kaikki. Ei pelkästään
ihmiset, vaan myös kadut.
Ilkivalta on ilkivaltaa, vaikka
tekijä ei sitä ehkä itse ymmärtäisikään, valistus voisi
kyllä auttaa.
HHH
Menovinkkinä Oulaskankaan synnytystoiminnan
lopettamisesta kiinnostuneille: Ministeri Annika
Saarikko on keskustelutilaisuudessa Oulaisissa 3.12.
klo 16 – 17.15. Paikkana on
terveydenhoito-oppilaitoksen Kampus osoitteessa
Kuntotie 2.

HHH
Kulkuväylien talvikunnossapito puhuttaa aina
näin alkutalvesta. Onhan
se ymmärrettävää, sillä ei
ole mukava liikkua lumisilla
teillä, oli sitten liikenteessä

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Ylivieskan kameraseuran kuvakisa 2018
Tämänvuotisen Ylivieskan
Kameraseuran kuvakisan
teemana oli Maa. Raati
koostui tällä kertaa Raahen

kameraseuran jäsenistä. Mukana oli yhteensä 34 kuvaa
yhdeltätoista kuvaajalta.
Näiden kuuden kuvan

joukosta jokainen raadin
jäsen valitsi omat suosikkinsa.
Kisan kolme parasta kuvaa
erottui selvästi muista ja mikä

tahansa niistä olisi voitu valita
voittajaksi. Samoin sijoille 4
-6 tulleet olivat hyvin tasainen
kolmikko.

Perjantai 30.11. (vk 48): Antti, Atte, Antero
Lauantai 1.12: Oskari
Sunnuntai 2.12: Unelma, Anelma
1. adventtisunnuntai
Maanantai 3.12. (vk 49): Meri, Vellamo
Tiistai 4.12: Airi, Aira
Keskiviikko 5.12: Selma
Torstai 6.12: Niko, Niklas, Niilo, Niki, Nikolai
Itsenäisyyspäivä, liputuspäivä
Perjantai 7.12: Sampsa

Aurinko

Aurinko nousee Ylivieskassa klo 9:36 ja laskee
klo 14:45. Päivän pituus on 5 h, 9 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: Uunimakkara, perunamuusi, kastike,
sinappikurkkusalaatti, mustikkakeitto
Torstai: Kalkkunafilee, perunamuusi, graavilohi,
marjarahka
Perjantai: Palapaisti, perunat, melonisalaatti,
appelsiinikiisseli

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?

1. Ruusa Saarinen, Earth Child.

2. Jari Lehtikangas, Kivinen maa.

3. Jari Lehtikangas, Taivas-maa.

4. Vilho Kallio, Reitti.

5. Katri Helminen, Maan alla.

6. Anssi Hietaharju, Lenkkeilymaasto.

1. Kuinka pitkä on Ylivieskan ravirata?
2. Kuka sävelsi Finlandia-hymnin?
3. Montako sukellusvenettä Suomella oli sota-aikana?
4. Minkä niminen on Fingerpori-sarjakuvan päähenkilö?
5. Montako olympiakultaa Paavo Nurmi on voittanut urallaan?
6. Minkä aineen kemiallinen merkki on NaCl?
7. Mikä on taiteilija Anna Puun oikea nimi?
8. Paljonko keskusmuistia oli vuoden 1982 Sinclair ZX Spectrum -kotitietokoneessa?
9. Minä vuonna Suomessa otettiin käyttöön valkopohjaiset rekisterikilvet entisten mustapohjaisten
asemasta?
10. Luettele kuntien keskustat Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Oulainen ja Ylivieska järjestyksessä
pohjoisesta etelään?
Vastaukset sivulla 7

Seuraava Vieskan Viikko ilmestyy pe 14.12.
Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 11.12.

Vaikuta Ylivieskan strategiaan
– osallistu kuntalaisten ideapajaan 3.12.

Kaupungin talousarvio
niukasti ylijäämäinen

Ylivieskan kaupungin talousarvio vuodelle 2019
Klo 16.30 Tervetuloa!
on niukasti ylijäämäinen.
Avauspuheenvuoro
Tiukkaan talousarvioon
Klo 16.40 Mihin Ylivieska
vaikuttaa resurssien lion menossa?
sääminen mm. opetus- ja
Klo 16.50 Strategian valvarhaiskasvatuspalveluihin.
mistelutilanne
Kaupunginjohtaja Maria
Klo 17.00 Mihin Ylivieskan
Sorvisto iloitsee kuitenkin:
tulisi tulevaisuudessa kes“Vaikka kulut kasvavat, niin
kittyä? – ohjattu ideapaja
syy on kuitenkin positiivinen
Klo 18.00 Tilaisuuden pääTilaisuudessa haluamme Tilaisuus on avoin kaikille Tilaisuus pidetään 3.12. töskeskustelu - mahdollisuus eli lapsi- ja oppilasmäärän
kuulla erityisesti ajatuk- kuntalaisille ja toivom- klo 16.30-18.30 Ylivieskan palautteen antamiseen ja kasvu.” Varhaiskasvatuksen
lapsimäärä lisääntyy 50
sesi Ylivieskan tulevas- me runsasta osanottoja. kaupungintalon valtuus- vapaaseen keskusteluun
ta kehittämisestä. Miten Tervetuloa mukaan niin tosalissa, os. Kyöstintie 4. Klo 18.30 Tilaisuus päättyy. lapsella ja peruskoululaisten
määrä 40 oppilalla.
Ylivieskaa tulisi kehittää kuntalaiset, yrittäjät kuin
Kaupunginhallituksen
esityksessä talousarvio näyttää 25.000 euron ylijäämää.
Nettotoimintamenot kasvavat 4,0 %:a ja verorahoitus
(verotulot+valtionosuudet)
Yhdistykselle vuosi 2019 der ry:n osarahoittamana sekä eri puolella Ylivieskaa ja Reino Junttila.
yli 7 %:a. Verorahoituksen
sisältää sekä juhlaa että vuoden mittaisen pilotti- toimivien kylätupien avoiYhteisestä Ovesta ry suuri kasvu johtuu talouskassuuria haasteita. Kesäkuus- hankkeen "Etsivä ja löytä- met ovet ovat yksi tapa ja hallitus vuodelle 2019:
vusta, kunnallisveroprosensa juhlistetaan toiminnan vä vanhustyö Ylivieskassa mahdollisuus ikäihmisille
Puheenjohtaja: Terttuir- tin 0,5 %-yksikkön nostosta
5-vuotiskautta yhdessä 2019", jonka tarkoituksena niin tuttuun "kyläilyyn" meli Haapakoski. Varsinai- 22,0 %:in ja huonosta vekävijöiden, tekijöiden, on entistä tavoitteellisem- ja sen myötä aina yhtä set jäsenet: Reino Junttila rotulojen vertailuvuodesta
tukijoiden sekä kaikkien min löytää kotona asuvat tärkeään yhteisöllisyyden (u), Marketta Mikkonen, 2018. Kiinteistöveroproyhteistyötahojen kanssa. ikäihmiset, jotka eivät tällä kokemukseen.
Liisa Pisilä (u) ja Aino sentti pidettiin ennallaan
Pääjuhla on perjantaina 7.6. hetkellä kuulu minkään
Tanska.
vuodelle 2019.
Savelan ns:lla. Haastetta palveluiden piiriin.
Henkilökohtaiset
varajäToimijoista
Ylivieskan kaupungin
vuoteen puolestaan tuo
Muutosten ja haasteiden
senet: Eino Halme, Heikki vuoden 2019 suurimmat
tulevaisuuspohdinta, koska keskelläkin tulee aina muis- Yhdistyksen kolmanneksi Hemmilä, Aini Jylkkä ja talonrakennusinvestoinnit
STEA -rahoitteinen kolmen taa keskittyä yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Armi Parviainen.
ovat kahden uuden koulun
vuoden kehittämishanke perustehtävään ja se on tukea Terttuirmeli Haapakoski,
Toiminnantarkastajina rakentamishankkeet (Yh"Virtaa, välittämistä ja ver- kotona asuvien ikäihmisten kun yhdistystä kaksi vuotta jatkavat Marita Öljymä- tenäiskoulu ja Jokirannan
taistukea" on päättymässä hyvinvointia tarjoamalla luotsannut Eija Kantola ki-Maarala ja Kalervo kouluun vuodelle 6,8 milj.e),
vuoden 2019 lopussa.
mm. matalankynnyksen luopui tehtävästään.
Ojala.
Simonpuiston päiväkodin
Keväällä 2019 yhdistys tapoja osallistua ja tavata
Lisäksi hallitus kutsuu peruskorjaus ja laajennus
Hallitukseen valittiin
käynnistää Rieska-Lea- vertaisiaan. Tuokiotuvan uusina jäseninä Liisa Pisilä sihteerin ja rahastonhoitajan. sekä terveyskeskuksen saYlivieskan kaupunki haluaa
osallistaa kuntalaisia, henkilöstöä ja yrityksiä mukaan
strategian suunnitteluun.
Strategiaa on työstetty syksyn 2018 aikana eri tilaisuuksissa eteenpäin. Nyt on
aika vaikuttaa kuntalaisille
avoimessa tilaisuudessa 3.12.
klo 16.30-18.30.

ja mihin asiaan Ylivieskan
tulisi mielestäsi erityisesti
keskittyä? Onko se kenties
koulutus, kasvu, keskeisen
sijainnin hyödyntäminen
tai esimerkiksi edelläkävijäasenne? Mistä asiasta haluat,
että Ylivieska tunnetaan
erityisesti 5 tai 10 vuoden
päästä?

palvelujen käyttäjät!
Strategian työstämisessä
ja yhteisten tavoitteiden
asettamiseen halutaan osallistaa mukaan vahvasti kuntalaiset, kunnan henkilöstö
sekä luottamushenkilöt.
Valtuuston on tarkoitus
hyväksyä strategia alkukeväästä 2019.

Ohjelma 3.12.

Yhteisestä Ovesta ry päätti ensi vuoden
toiminnasta ja toimijoista

neeraus. Kuntatekniikan
osalta keskustan liikennealueiden saneerausta jatketaan
ja vuonna 2018 alkaneet
ratapihan ja valtatie 27:n
liikennejärjestelyhankkeet
saatetaan loppuun. Kouluinvestointien vuoksi myös
Taanilan alueen liikennejärjestelytyöt aloitetaan.
Liikuntapaikkarakentamisessa panostetaan yleisurheilukentän saneeraukseen.
Vuosien 2019-2022 investoinnit nousevat yli 60
milj.euroon, jotka rahoitetaan osin lainarahalla.
Velkamäärä onkin nousemassa selvästi yli 110 milj.
euron suunnitelmakauden
2022 loppuun mennessä. Talousjohtaja Joonas
Yliluoma toteaakin, että
”Lainanhoitomenojen ja
korkotason nousuun onkin
varauduttava pitkällä aikavälillä. Investoinnit nostavat
myös kaupungin poistojen
määrää, joka tuo haasteita
tulevaisuudessa talouden
tasapainoon.”
Asukasluku (arvio 31.12.
2019): 15 400.
Tuloveroprosentti: 22,00
% (+0,5 %).
Käyttötalouden toimintakate: 90,7 M€ (kasvu +4,0 %).
Nettoinvestoinnit 2019:
13,7 M€.

Kallen kolumni

Hymiö vai hymy?
Kännykät, tabletit ja kannettavat ovat mullistaneet
arkemme. On ikään kuin
syntynyt uusi todellisuus
ympärillemme. Sähköinen
sosiaalisuus. Se on tuonut
paljon uutta arkeemme,
mutta samalla voi aiheuttaa
ongelmia.

Luuriin tartutaan kymmeniä
kertoja päivässä. Miten tämä
vaikuttaa meihin?
Toisten mielestä parempi
termi olisi antisosiaalinen
media tai epäsosiaalinen
media. Tässä on perää: sähköinen sosiaalinen media on
aivan toista kuin tavallinen
ihmissuhde sosiaalisuus.

ihmissuhteita. Kumpaan
suuntaan koko maailman
vallannut ruuturiippuvuus
vie yhteisöjämme? Verkon
välityksellä perheet jäsenet
ovat paremmin yhteydessä
keskenään. Se on positiivista,
mutta vähentyykö samalla
oikea läsnäolo läheisten
kanssa.

riipppuvuuden uhka kasvaa.
Miten lapset selviävät tästä
ruutujen vallasta? Miten käy
oppimisen, kun sometus ei
kestä oppitunnin mittaista
taukoa? Miten keskittymiskyvyn käy, kun aivojen rajalliseen työmuistiin tuppaa
koko ajan viestejä?

sääntöineen ja rajoituk- rusta. Hyvä vuorovaikutus
sineen. Kyse ei ole vain lapseen perustuu hymyihin
Venäjän trolleista, vaan myös eikä hymiöihin.
siitä, että Googlella on oma
ennakkosensuurijärjestelmä,
joka ulottuu yli valtioiden
rajojen.

Lukiossa mietimme nuorten
kanssa ruutujen vaikutuksia
Some ja verkot ovat muutKyse ei ole vain riippu- oppimiseen ja aidon sosiaataneet jokapäiväisen eläLukiossa olemme opetuk- vuudesta, vaan myös mer- lisen elämän laatuun. On
mämme rytmiä. Koska Sähköinen sosiaalisuus sessa siirtyneet suurelta osin kittävästä vallankäytöstä. syytä pohtia sitä, milloin
median portit ovat aina auki, koukuttaa. Voidaan puhua sähköiseen opetukseen. Kasvoton Google seuraa lapsille on tarpeen antaa
niin vuorokausirytmit ovat riippuvuudesta. Riippuvuus Käytämme nettiä, verkkoja klikkauksiamme, kuuntelee vapaus siirtyä verkkomaaalkaneet muuttua. Some vie on ihmisen tunteista tärkein. ja laitteita opetuksessa sekä kännykästä puheitamme ilman sosiaaliseen epätoaikaa nukkumiselta. Somen Sen avulla syntyvät perhe- kokeissa. Ruutuaikaa siis on sekä tallentaa olinpaikkam- dellisuuteen? Varhainen
piippaukset keskeyttävät suhteet ja toisaalta negatii- lisätty, niin kuin useimmissa me ja liikkeemme. Harva vuorovaikutus lapsuudessa
työmme ja ajatuksemme. viset riippuvuudet rikkovat työpaikoissakin. Ruutu- hallitsee tätä nettimaailmaa on turvallisen elämän pe-

Kalle Luhtasela
Lukion rehtori, joka pohtii
maailman muutosta
joutoaikoinaan.
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Apteekkarin kynästä

MUOVIA, MUOVIA,
VÄHEMMÄN MUOVIA?

Muovia käytetään kaikkialla nykyään, ja muoviesineitä voidaan valmistaa vaikka mihin käyttöön.
Muovit ovat halpoja ja kestäviä – valitettavasti jopa
liian kestäviä. Muovi on niin kestävää ainetta, että
se ei se hajoa eikä häviä luonnon kiertokulussa. Siitä
syystä sen käyttöön on syytä kiinnittää huomiota.
Muovi saattaa olla ympäristölle vaaraksi. Tällä hetkellä
muovista kärsivät eniten maapallon meret. Merissä
on miljoonia tonneja muovijätettä, ja Suomen rannikoilta löytyvästä roskasta 75% on muovia. Muovista
on monenlaista haittaa merissä. Merten nisäkkäät ja
linnut voivat jäädä muoviroskaan kiinni tai tukehtua
siihen. Muovi päätyy myös ravintoketjujen alkupään
eliöiden ruoaksi, ja sillä on vakavia seurauksia koko
meriekosysteemille. Meressä jauhautuessaan muovi
hajoaa pienemmiksi hiukkasiksi ja lopulta mikromuoviksi, joka on erityisen haitallista luonnon kiertokulussa. Mikromuovihiukkasia päätyy sadeveteen
ja jopa juomaveteemme. Mikromuovia käytetään
myös eräissä kosmetiikkatuotteissa.
Mitä pitäisi tehdä? Muovijätteen määrää on vähennettävä, muovin kierrätystä on tehostettava ja muovia
on korvattava muilla materiaaleilla. Jokaisen meistä
olisi hyvä tehdä arjen valintoja ympäristön hyväksi:
suosia biohajoavia muoveja, käyttää muovikasseja
monta kertaa, ehkä välttää muovikasseja kokonaan,
suosia muita kuin muoviastioita, kierrättää aina kun
se on mahdollista. Tiesitkö esimerkiksi, että fleecevaatteet ovat muovia, ja että niistä irtoaa mikromuovia
joka pesukerralla?
Yhä useampi apteekkikin haluaa vähentää muovijätettä.
Emme enää tarjoa rutiininomaisesti muovipussia
ostosten yhteydessä. On väistämätöntä, että jonakin
päivänä myös apteekin muovipussit tulevat maksullisiksi. Jos ostokset mahtuvat omaan laukkuun, on
pussin ottamatta jättäminen helppo ympäristöteko.
Päinvastoin kuin luulisi, muovikassien korvaaminen
paperikasseilla ei ole ympäristöteko: paperi toki
hajoaa luonnossa muovia paremmin, mutta paperin
valmistaminen rasittaa enemmän ympäristöä.
Avainapteekit-ketju on saanut Ekokompassi-ympäristösertifikaatin, joka velvoittaa meitä Avainapteekkeja ympäristöä kuormittavan jätteen, siis myös
muovijätteen, vähentämiseen ja oikeaan käsittelyyn.
Siksi pyrimme vähentämään apteekista lähtevien
muovikassien määrää, ja olemme siinä onnistuneet:
muovipussien menekki on vähentynyt 29% eli liki
kolmanneksella. Tämä on apteekkien ja asiakkaiden
yhteinen ympäristöteko – kiitos siitä!
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan apteekki

Seutukunnan seutuhallitus kokoontui
Ylivieskan seutukunnan
seutuhallitus kokoontui
22.11. Työvoiman saatavuus sekä korkea-asteen ja
II-asteen koulutus, Jedun,
Centria Ylivieskan ja Oulun ammattikorkeakoulun
Oulaisten yksikön roolit
alueella nousivat keskeiseksi
asiaksi ja samalla synnyttivät
laajaa keskustelua.
Yrityksistä saadun palautteen mukaan siirtyminen
monimuotototeutukseen
ja koulutusresurssien vähentyminen Ylivieskan
Centriassa on johtanut
siihen, ettei työharjoittelijoita ja näin uutta osaavaa
työvoimaa Centriasta saada
enää yrityksiin.
Työharjoittelu ja koulutusajan aikana tapahtuva
oppilaitosyhteistyö on yksi
keskeinen tekijä yritysten
uuden työvoiman saamiseen. Hyviä esimerkkejä
yrityksillä on yhteistyöstä
oppilaitosten kanssa, mutta
nyt elinkeinoelämän korkeasuhdanteeseen osunut
koulutuksen reformi niin
korkea- kuin II-asteen kou-

lutuksessa ja rajut muutokset
oppilaitosten opetuksessa
huolestuttavat yrityksiä ja
kuntapäättäjiä alueella.
Oulaskankaan tilanne
myös huolestutti. Kuntien
ja alueen pitää olla tarkkana, ettei soteuudistus
johda siihen, että kaikki
erikoissairaanhoito keskittyy
ennen pitkään Ouluun ja
vaarantaa myös Oulaisissa
Oulun ammattikorkeakoulun toiminnan.
Kuntien on nyt pakko
miettiä erilaisia keinoja.
Joutuvatko kunnat jatkossa
rahoittamaan pääkampusten
ulkopuolisilla alueilla sellaista koulutusta, erityisesti
ammattikorkeakoulutuksessa, jota yritykset ja muut
työnantajat tarvitsevat? Seutuhallitus haluaa selvittää
opetus- ja kulttuuriministeriön kannan, onko
todella niin, ettei nähdä
merkittävienkin yritysten
huolta alueemme työvoiman
saamisessa ja koulutuksessa
halutaan vaan vauhdittaa keskittämiskehitystä?
Muun muassa Oulussa

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

nuorisotyöttömyys kasvaa
ja maakunnan eteläosassa
työvoimapula piinaa. Mitkä
uhkatekijät ovat alueen
ammatillisessa koulutuksessa? Tuleeko koulutuksen
saatavuutta ajatella uudesta näkökulmasta; eri
toimijoiden avulla yhdessä
omien alueen koulutustoimijoiden kanssa sekä hakea
uusia koulutuksen tarjoajia
alueelle? Onko nyt vakavasti mietittävä II-asteen
koulutuksessa Raahen ja
Jedun alueen yhteistyötä
ja jopa vauhdittaa näiden
yhdistymistä?
Toimenpiteinä nostettiin
esiin ministeriössä käynti
sen pohjalta, miten asiat
yrityksissä nähdään. Kaikenlaista tiedottamista niin
sidosryhmien suuntaan tulee
lisätä työvoimaongelmasta ja
sen tulevaisuuden haasteista
ja erilaisia ratkaisuja tulee
kehittää. Korkeasuhdanne
hellittää jossain vaiheessa,
mutta osaavan työvoiman
saatavuus silti pysyy ja
yritysten osaamisen pitää
uudistua myös silloin kun

markkinatilanne heikkenee.
Ylivieskan kaupunginjohtaja Maria Sorvisto kutsuu
ensin Ylivieskan seutukuntayhdistyksen seutujohtaja
Timo Kieman ja YTEK:n
toimitusjohtaja Sampo Siikin työryhmäpalaveriin,
jossa mietitään erityisesti
korkea-asteen koulutusta
sekä yritysten työvoiman
saatavuutta nykytilanteessa
ja tulevaisuuden kannalta.
Tämän jälkeen kuviota työstetään alueellisesti, muun
muassa Kauppakamarin
ja Menestyvät Jokilaaksot
idean pohjalta yhteistyössä
Kauppakamarin, kuntien ja
yritysten edustajien kanssa.
Myös mahdollisia muita
toimenpiteitä asian edistämiseksi voidaan tämän
lisäksi tehdä.
Seutuhallitus hyväksyi
seutukuntayhdistyksen 2019
toimintasuunnitelman ja
talousarvion esitettäväksi
seutuvaltuustolle.
Talousarvion loppusumma on hieman yli 300 000 €.

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

• Asuntokauppojen

Raitatie 8, YLIVIESKA
0400 295 030, 040 768 8351

jounimikkola.com

Ristikoiden
ratkaisut
••••••PUNAPUU••N
••••••U•A•U•IMEÄ
••••••DRAAMA•E•S
••••••I•R•P•ORSI
HÖYRY•SAAPUA•T•Ä
U•N•L•T•T•L•JAE•
VENYÄ•ARABI•••H•
E•Ä•LEA••O•POTTA
TU•TEE•KAASU•EO•
AHTAUTUA•••K•L••
•R•AK•S•ILME•ERI
LINNA•KA•A•A••A•
E•ET•TOIPUA•••I•
VESURI•H•T•JOUSI
Ä•TA•ELE•T•U••U•
••E•••U••AINES•K
J••PANIMO•ETAANI
A•YA••SISU•T•L•S
NUHTELU•T•LATVIA
A•ÄA••A•ORI••A•T
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Päivärinnan Lapsikuoron

Joulukonsertti
su 9.12.2018 klo 14
Akustiikassa

Päivän sana

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

Perjantaina, 30.11.2018
Ps. 143:2

www.ylivieskanseurakunta.fi

Herra, älä vaadi palvelijaasi tuomiolle, sillä sinun
edessäsi ei yksikään ole syytön.

Kirkkotalakoot
Joululahjavinkkejä Kirkkotalakoiden hyväksi: Aki Hietalan ja
Eliisa Sunin Joulun rauhaa-levy
10 e, Hannele Lampelan ja Mirkka
Näverin kirja Kettu ja Vanhus 25 e,
Kirkkomatkalla-kirja 25 e, Samuel
Salmen Sydämeni polkuja –juhlalevy 20 e, kirkkopuusta tehtyjä rukousjakkaroita,
kirkkosukkia ym. myytävänä kirkkoherranvirastossa,
Terveystie 11.

Liput 5€/9€
Tervetuloa!

VAIKUTA YLIVIESKAN STRATEGIAAN
- osallistu kuntalaisten ideapajaan
ma 3.12. klo 16.30-18.30
Ylivieskan kaupungintalon valtuustosalissa
Ylivieskan kaupunki haluaa
osallistaa kuntalaisia, henkilöstöä ja yrityksiä mukaan strategian suunnitteluun. Strategiaa on
työstetty syksyn 2018 aikana
eri tilaisuuksissa eteenpäin.
Nyt on aika vaikuttaa
kuntalaisille avoimessa
tilaisuudessa.

TERVETULOA!

OHJELMA:
klo 16.30
klo 16.40
klo 16.50
klo 17.00

klo 18.00
klo 18.30

Tilaisuuden avaus
Mihin Ylivieska
on menossa?
Strategian
valmistelutilanne
Mihin Ylivieskan
tulisi tulevaisuudessa keskittyä?
Päätöskeskustelu
Tilaisuus päättyy

YLIVIESKAN KAUPUNKI
Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska
Puhelinvaihde 08 42941
Avoinna klo 9-15
ylivieska.fi

Juhani Palmun palaneen kirkon materiaalista
tekemiä tauluja myynnissä tarjousten perusteella
Kirkkotalakoiden hyväksi. Lisätietoa ja tarjoukset:
www.ylivieskanseurakunta.fi.

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

Terveiset kaupungilta!

Suunnitellusti tavoitteeseen
Strategia on alunperin sotatermistöä. Sotahistoriassa
strategia on suunnitelma,
jolla sota tai taistelu pyrittiin voittamaan. Voittoon
tähtäävät siirrot ovat sitten
taktiikkaa, jolla valittuun
suunnitelmaan päästään.
Strategia on siis suunnitelma
toivottuun tavoitteeseen
pääsemiseksi.
Kaupunkiorganisaatiossa strategian merkitys on
oman luottamushenkilöurani aikana vain kasvanut.
Aikoinaan, kun kunnan
tehtävät olivat vähäisemmät,
kunnanvaltuusto valmisteli ja päätti asiat päivän
kestäneessä kokouksessa.
Nykyään tuollainen tapa
olisi täysin mahdoton. Nyt
luottamushenkilöt päättävät
virkamiesten valmistelevia asioita lautakunnissa, hallituksissa ja lopulta
valtuuston kokouksissa.

Kun valmisteluvaltaa on
siirretty entistä enemmän
viranhaltijoille, on yhteisen
suunnitelman merkitys tullut entistä tärkeämmäksi.
Mitä tarkempi suunnitelma yhteisesti sovittuun
tavoitteeseen pääsemiseksi
on tehty, sitä varmemmin
asiat valmistellaan ja päätetään sen suunnitelman,
eli strategian, mukaisesti.
Ylivieskassa hallintosäännön
muutos vaalikausi sitten
korostaa entistä enemmän
yhteisen, hyvän ja perusteellisesti valmistellun strategian merkitystä. Tuossa
strategian valmistelussa
on entistä enemmän tilaa
myös kuntalaisten mielipiteille, sillä kuntastrategia
on kuntalaisten yhteinen
suunnitelma, mihin suuntaan ja millä painotuksilla
omaa kaupunkia halutaan
kehittää. Uuden hallin-

tosäännön myötä entistä
enemmän valmistelu- ja
päätösvaltaa on siirretty
valtuustolta hallitukselle,
lautakunnille ja edelleen
viranhaltijoille. Jotta luottamushenkilöiden ja kuntalaisten toiveet toteutuisivat
viranhaltijoiden linjauksissa,
on hyvällä strategialla varsin
suuri merkitys siinä, että
väärinkäsityksiltä vältytään.
Tavoite ja ja menettelytavat
siihen pääsemiseksi ovat
yhteiset.
Strategia on siis entistä
tärkeämpi työkalu yhteisten
asioiden hoidossa. Niillä
tavoitteilla, joita yhdessä
luodulla strategialla pyritään saavuttamaan, on
keskeisin merkitys kunnan
toiminnassa. Mitä parempi
ja tarkempi strategia, sitä
paremmin koko kuntaorganisaatio viranhaltijoista
luottamushenkilöihin pystyy

ymmärtämään tehtyjen
linjausten ja päätösten merkityksen. Kaikki päätökset
perustuvat lopulta tuohon
yhdessä valmisteltuun ja
sovittuun strategiaan, jonka
valtuusto on hyväksynyt
kerran valtuustokaudessa.
Juha Pylväs
Valtuuston puheenjohtaja
(kesk.)
Kansanedustaja

Kastettu: Saima Anni Inkeri Kaivosoja, Sasu Kristian
Pylväs, Ismail Yildirim
Kuollut: Aila Annikki Torkkola 88 v., Rauha Johanna
Ikäläinen 87 v., Jussi Matti Lesell 86 v., Kaisa Liisa
Poutiainen 50 v., Jukka Tohola 59 v. (Merijärvi)
SEURAKUNNAN VIIKKO
Pe 30.11. klo 19 Kauneimmat joululaulut Hotelli
käenpesän Kukkuu-baarissa, Niko Salminen; klo 18.45
Oloilta yläkouluikäisille Rauhanyhdistyksellä.
La 1.12. klo 14 Joulumyyjäiset Rauhanyhdistyksellä,
ruokailu alkaa klo 13.
Su 2.12. klo 10 Ensimmäisen adventtisunnuntain messu ja Tuomo Kälviän lähtömessu Suvannon kappelissa,
Tuomo Kälviä, Eeva Korhonen, Teija Siirtola, Messukuoro, Anna Kuusniemi-viulu, Janne Nietula-trumpetti, Ella
Jutila-urut, nuoret, pyhäkoulu, kirkkokahvit; klo 14 Rauhan Sanan seurat Siltalan seurahuoneella, Timo Kontio;
klo 14 Seurat Betaniassa, järjestää Esikoiset; klo 14
Seurat Rauhanyhdistyksellä, Olli Rantala ja klo 16 Harri
Korteniemi; klo 18 Mieskuoron Laulumme kaikukoon
-konsertti Suvannon kappelissa, joht. Olena Mikhailova,
solisti Henna Haukipuro, säestys Taja Astar, isänmaallisia ja jouluisia lauluja, ohjelma 10 e; klo 19 Rukouspiiri
toimitalo Pietarin kokoushuone Lydiassa.
Ma 3.12. klo 10 Aamutupa Vitiksessä (sisäänkäynti B);
13-15 Perhekerho Pietarissa; klo 17 Kehitysvammatyön
Ystävyyden kerho Vitiksessä, Terveystie 11, ovi B; klo
18 Jouluinen Sanan ja Siionin kanteleen ilta Suvannon
kappelilla, mukana Samuel Korhonen, Tapani Keskitalo
ja lauluryhmä Grazia.
Ti 4.12. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 13 Tiistaikerhon joulujuhla Rauhanyhdistyksellä; klo 18 Seurat
Raudaskylän Kr. Opistolla.
Ke 5.12. klo 8 Aamurukoushetki Toimitalo Pietarin
Lydia-kokoushuoneessa; klo 16.30 Tuokiotuvan joulupuuro ja -juhla Mariassa; klo 12-13.45 Ekavauvakerho
Pietarissa; klo 18 Gospelkuoro Riemun harjoitukset
Suvannon kappelilla; klo 18 Raamattu- ja yhteyspiiri
Toimitalo Pietarin kokoushuone Laguksessa, Niko
Salminen..
To 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus
Suvannon kappelissa, Niko Salminen, Eeva Korhonen,
Mieskuoro, Radio Pooki; klo 16 Itsenäisyyspäivän seurat Rauhanyhdistyksellä, Jorma Hintikka.
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
10.30-13, pe klo 10.30-12. Lounaan hinta eläkeläisille
6,50 e, muilta 7,50 e. Lisätietoja Maarit Repo 0447118630.
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
Villasukkatalkoot käynnistyvät. Villasukkia ja lapasia
neulotaan talkoilla diakoniatyön joulumuistamisia ja
joulumyyjäisiä varten. Voit hakea villalankaa diakoniatoimistosta aukioloaikoina ti-pe klo 8.30-10. Sukkien ja
lapasten palautus diakoniatoimistoon 3.12. mennessä.
Lisätietoja neuletalkoista Satu Similä p. 044-7118628
Ylivieskan seurakunnan ja eri järjestöjen joulumyyjäiset seurakuntakoti Mariassa ti 11.12. klo 16-18.
Pöytävaraukset pe 30.11. mennessä diakoniatyöntekijä
Satu Similä 044-7118628
LAPSET
Ekavauvakerho keskiviikkona klo 12-13.45 Pietarissa.
Perhekerho maanantaina klo 13-15, tiistaina ja torstaina
klo 9-11 Pietarissa.
Pyhäkoulu sunnuntaina jumalanpalveluksen saarnan
aikana Suvannon kappelissa.
VARHAISNUORET
Ke 5.12. klo 17 Kokkikerho 3-6lk Vitiksessä; klo 18.30
Kokkikerho 3-4lk Vitiksessä.
NUORET
Pe 30.11. klo 18-23 Oloilta Vitiksessä.
Ke 5.12. klo 18-23 Oloilta Vitiksessä; 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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Kulttuuri
Pauliina Susi: Seireeni
Tammi 2017

Leian räväkämpi puolisko,
Ripsa-sisko on ostanut syntymäpäiviensä kunniaksi
kaksi lippua Välimeren
loistoristeilijälle. Tarkoitus on heittää korkkarit
kattoon ja lomailla, mutta
jo matkan alussa Leiasta
tuntuu, että joku tarkkailee
häntä. Takaraivossa nakuttavan ikävän tunteen
lisäksi Ripsa käyttäytyy
täysin holtittomasti, eikä
Leia tiedä miten reissusta
selviäisi täysjärkisenä saati
sitten lopulta hengissä.
Lomanviettoa alkavat
pian varjostaa muutkin
oudot sattumukset ja edes
ylenpalttiset all-inclusive-tarjoilut ja taidokkaat
varietee-esitykset eivät pysty
peittämään sitä tosiasiaa,
että jollakulla Seireenin

kuin edellinen matkustaja.
Suurisilmäinen blondi katsoo
epäluuloisena. -Äskeinen naiMe kuolemme tänne. Meri nen . Leia Laine, Suomesta.
ottaa meidät eikä päästä. Hytti 8228. Olemme ystäviä.
Merestä tulee hautamma eikä Haluan yllättää hänet.
kukaan saa tietää.
Risteilyllä Leia tutustuu
Leian ja Ripsan risteilyn pian uusiin ihmisiin diprinnalla seurataan ihmissala- lomi-insinööri Timoon ja
kuljettajien matkaa. Samalla suomalaiseen Marinaan.
merellä luksusristeilijän Leiasta alkaa tuntumaan,
kanssa seilaa pikkuruinen että onko kaikki sittenkään
paatti, josta heivataan laidan sattumaa vai jonkun tarkkaa
yli lastia sitä mukaa kun laskelmointia. Kun Leia
painoa todetaan olevan huomaa olevansa osa kanliikaa. Tässä paatissa on sainvälisen ihmisoikeuksia
pieni tyttö, Amira, jonka ajavan ryhmän suunnitelsilmin tätä matkaa tarkas- mia, hänen on nopeasti
tellaan.Amira perheineen selvitettävä kuka kukin
on ostanut matkaliput kohti on, ja mitä ihmiset häneltä
parempaa elämää.
haluavat. Eriarvoisuutta
käsitellään, niin miehistön
Varaan paikan samalle retkelle oloja kuvatessa ja etenkin

jotka edesauttavat näissä
kuolemistapauksissa. Kun
ihmissalakuljettajat ja loistoristeilijä kohtaavat öisellä
merellä, alkaakin kirjassa
tapahtua.

5000 matkustajasta on pahat
mielessä.

kerrottaessa epätoivoisesta
Välimeren ylityksestä ja ihmissalakuljettajien armoille
päätymisestä paremman
elämän toivossa. Kuolemiltakaan ei laivalla säästytä.
Tämän kohtalon saa kokea
perämies Antonio sekä
konemestari Peetrus. Myös
Marinasta alkaa ilmetä uusia hurjiakin taipumuksia,

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. HUOM! Poikkeukset aukioloajoissa:
22.-26.12. AVOINNA KLO 11-15 ja 29.12. -1.1. AVOINNA
KLO 11-15
RAUHOITAMME VUODENVAIHTEEN JA PIDÄMME
OHJELMATUOKIOISSA JOULUTAUKOA 10.12.2018
– 14.1.2019. Tupa on kuitenkin avoinna joka päivä - tervetuloa viihtymään!
JOULUVIIKKOJEN OHJELMAA (muutokset mahdollisia
– viimeisin tieto tuvalla ja www.facebook.com/tuokiotupa):
Pe 30.11. klo 12-18 TALLIN JOULU: tervetuloa kaikenikäiset
aistimaan joulun tunnelmaa!
Su 2.12. klo 12 Pelituokio - sunnuntain ratoksi Skippoa,
Rummikubia tai muita pelejä.
klo 13 Pattijoki-Jokelan kyläseura vierailulla ja tutustumassa
toimintaamme.
Ma 3.12. klo 10 Aamuinen kävelylenkki, n ½ tuntia. Tervetuloa
ulkoilemaan yhdessä!
klo 16 Vertaistukiryhmä leskille kokoontuu jouluisissa merkeissä.
Ti 4.12. klo 10 Viimeinen tuolijumppa ennen joulutaukoa.
Aluksi arvotaan kannustuspalkinnot liikuntakortin palauttaneiden kesken!
klo 13 Sorviston kylätalolla tavataan: Seniorikahvila auki
jouluisissa merkeissä.
Ke 5.12. klo 13 Lauletaan yhdessä Adventin ja Joulunajan
virsiä. Laulattaa ja säestää Arto Vähäkangas. Voit ottaa oman
virsikirjan mukaan. Tervetuloa!
klo 16 Yhteisestä Ovesta ry:n joulu- ja syntymäpäiväjuhla
jäsenille ja vapaaehtoisille srk-koti Mariassa. Ilmoittautumiset
viim. ma 3.12. tuvalle. Tervetuloa yhteiseen juhlaan!
To 6.12. ITSENÄISYYSPÄIVÄ. Tuokiotupa avoinna klo 11-16.
Ti 11.12. klo 13 Seniorineuvonta: sairaanhoitajan vastaanotto,
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Ke 12.12. klo 13 Laulamme yhdessä joululauluja. Vapaamuotoisia musiikkihetkiä myös jouluna.

klo 18 Miesten ilta. Tänään tiedotusta joulutauon aikaisista
miesten illoista.
To 13.12. klo 13-16 Vuoden viimeinen Älylaitteen välähdys,
erikseen ajan varanneille.
Ke 19.12. klo 9-12 Lähihoitajaopiskelijoiden joulutempaus
tuvalla. Kts erillinen ohjelma.
Hyvää joulun odotusta ja alkavaa adventin aikaa! Tervetuloa
tuvalle!

Pelastakaa tyttö vedestä ennen
kuin hän hukkuu -Tyttö?
Kapteeni kysyy. -Tuolla oli
vene, moottorivene. Sieltä
pudotettiin mereen pieni
tyttö. Luulen että he ovat
pakolaisia.
Timolle ja Leialle selviää
mitä risteilijät tekevät kohdatessaan ihmissalakuljettajien veneitä. Tämän he
tulevat omin silmin näkemään aluksella. Timo ja
Leia ovat nähneet tytön
mereen tippumisen, mutta
laivan henkilökunta ei ole

kiinnostunut tapahtuneesta. Timo saa pelastettua
Amiran loistoristeilijälle
hyppäämällä itse aluksesta
mereen.Koska risteilijän
matkustajat pelastetaan
aina, jos he tippuvat mereen
alukselta. Näin he saavat
Amiran turvaan.
Alussa kirja olikin jokseenkin yksitoikkoinen kertomus sisarrusten lomasta ja
heidän tekemisistään. Mutta
puoleen väliin kun kirjan
jaksoi sinnitellä niin sitten
vasta alkoi kirjan tapahtumat
vyörymään eteenpäin. Kirja
oli todella vauhdikas lukea ja
juonessa oli uskomattomia
käänteitä. Erinomainen kirja
luettavaksi. Uskaltaakohan
sitä enää lähteä risteilylle?
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
Opel Agila pikkunätti
ruosteeton siisti vm -01
katsastettu 2 renk h.kirja
vaihdossa ottaisin pienen
kevyen veneen saa olla laittoakin. Puh. 0400 822 157.

Vuokrattavana

Vuokralle tarjotaan juuri remontoitu valoisa ja
tilava 34m²:n kerrostaSenioriKahvilat, Ylivieska
loyksiö 1.1.2019 alkaen.
Vuokra 360€/kk + vesi 21€.
SenioriKahvilat ovat Ylivieskassa sijaitsevia, varttuneelle väelle
Vuokra sisältää autopaikan.
suunnattuja yhteisiä kohtaamispaikkoja, joissa on matala kynnys
Kaukolämpö, eli edullinen
kaikkien tulla kahvittelemaan ja tapaamaan muita. Toivomuksesta
I-luokan
koivuklapeasua. Ylin kerros, ei parvemyös järjestettyä ohjelmaa. Toiminta on puolueetonta, sitoutumatonta
ja,
erittäin
kuivia.
Puh.
ketta. Vuokravakuus 360.
ja kaikille ikäihmisille avointa. Toiminnasta vastaa Yhteisestä
Luottotiedot tarkistetaan.
Ovesta ry/Tuokiotupa yhdessä kyläyhdistysten kanssa. Tiedotamme 050 446 7870.
Rauhalliset naapurit. Hatoiminnasta tällä palstalla, muutokset mahdollisia. Tiedotusta myös
kusessa pitkäaikainen ja
mm. kyläyhdistysten ja Tuokiotuvan facebook-sivuilla.
SENIORIkahvilat avoinna seuraavan kerran:
luotettava vuokralainen.
Ti 4.12. klo 13-15 Sorviston kylätalolla tavataan: Jouluinen
Lemmikit tervetulleita. P.
Ostetaan
Seniorikahvila auki. Olet lämpimästi tervetullut!
040 520 3227.
Ti 8.1. klo 13-15 Sorviston kylätalolla SenioriKahvila auki. Lumilinko Husqvarna, JonTervetuloa aloittamaan uutta vuotta 2019!
sered, Stiga, Honda puh: Vuokralle tarjotaan siisti
Ke 16.1. klo 13-15 HUOM! Pylvään kylätalon SenioriKahvi- 040 706 1749.
34m²:n yksiö Ylivieskan
lassa tavataan jatkossa keskiviikkoisin. Lämpimästi tervetuloa!
keskustasta Lukkarinkadulta
Asuntovaunu
Matkaaja,
1.1.2019 alkaen. AsunnosHyvää joulun odotusta ja adventin aikaa! Lämpimästi terveSolifer, LMC, Hobby vm, sa on lasitettu parveke, ei
tuloa kahvittelemaan!
89-99 puh: 040 706 1749. saunaa. Autopaikan saa
lisämaksusta. Kaukolämpö.
Lemmikit tervetulleita.
Luottotiedot tarkistetaan.
Pohjois-Pohjanmaan
Vuokrattavana Vuokra 400€/kk + vesi
kesäyliopisto
25€. Vuokravakuus 400€.
K-t kaksio 55 m2 1-k, la- P. 040 520 3227 / Heli
Avoimen yliopiston etäluento ikääntyville ja muille kiin- sitettu parveke, siisti ja
Hautamäki.
nostuneille, Akustiikassa , Koulukatu 2.
hyväkuntoinen huoneis5.12.2018 klo 14.00-16.00 Aihe: Tuttu ja tuntematon Oskar
to. Vuokra 450€ + vesi ja
Merikanto. 150 vuotta säveltäjän syntymästä.
sähkö. Taloyhtiön putkiIlmoitus
Luennoi: Musiikkikirjastonhoitaja Heikki Poroila
ja peruskorjaus remontti
Vieskan Viikossa
Ikääntyville vapaa pääsy!
päättynyt marraskuussa.
Tervetuloa!
huomataan!
Puh. 050 446 7870.
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Kuka mitä häh -vastaukset
1. 1000 m.
2. Jean Sibelius.
3. Viisi: Iku-Turso, Saukko, Vesihiisi, Vesikko ja
Vetehinen.
4. Heimo Vesa.
5. Yhdeksän.
6. Natriumkloridin eli

suolan.
7. Anna Emilia Puustjärvi
8. 16 tai 48 kilotavua riippuen mallista.
9. 1972.
10. Oulainen, Kalajoki,
Haapavesi, Ylivieska ja
Kärsämäki.
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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

16

16

11

17

16

11
20

11

19

17

1

16

1

1

17

16

16

17

1

16

20
11

19

8

19

2

13

6

1

8

19

16

16

18

12

7

© 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.
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Suoramarkkinointi Mega Oy on yli 30-vuotias Suomen johtava puhelimitse
tapahtuvaan markkinointiin erikoistunut yritys. Kuulumme vahvasti kehittyvän Alma
Media Oyj –konsernin Alma Talent –liiketoimintayksikköön.

Ylivieskan lukion
Joulumyyjäiset

HAEMME YLIVIESKAAN MYYJIÄ

La 8.12.2018 klo 10-14 Lukion salissa

Vohvelikahvila
Paljon myytävää
Suolaista ja makeaa
Ovikranssit
Nahkakorut
Askartelutuotteet
jne.

Kirjatori

ja hyvämaineisten toimeksiantajien tuotteilla oikeisiin kohderyhmiin.
Menestyt työssä, jos omaat positiivisen myyntiasenteen sekä aitoa halua saavuttaa
hyvät tienestit. Etsimme joukkoomme ahkeria ja hyvän tiimihengen omaavia
henkilöitä, joilla on motivaatiota ja halua tehdä töitä. Vastineeksi saat viihtyisän
työpaikan, joustavan työnantajan sekä palkan kaksi kertaa kuukaudessa. Kokemus
myynnistä ja asiakaspalvelusta katsotaan eduksi, mutta se ei ole välttämätöntä, sillä
koulutamme tehtävään.
Lisätienestiä? Meillä on mahdollista työskennellä myös osa-aikaisesti,
sekä päivä- että iltavuorossa!

Joulupukki

Lisätietoja tehtävästä antaa myyntipäällikkö Ari-Pekka Jaakola 050 345 1815.

Elävä jukeboxi
Elämyksiä lapsille
Ongintaa
Puuhapaikka
Valokuva Joulupukin
kanssa

Tuotto opiskelijakunnalle

A. PÖNTIÖN
VILJAPOSSUA
SUORAAN
TILALTA!
TORSTAINA 20.12.
Ylivieska, Alavieska,
Sievi, Nivala
Tiedustelut ja varaukset:
040 522 1440

Maksu käteisellä tai kortilla

AUTOKORJAAMO
H. ERKKILÄ
• BMW-osaamista
• Pakokaasumittaukset
• Katsastuskorjaukset
• OBD-mittaukset

• Webasto-osaamista
• Jarrutestaukset
• Huollot
• Moottorikorjaukset

Säilyntie 29, 84100 Ylivieska
Puh. (08) 427 097

KUULA ISKEE!!!
Naisten 2-sarjaa

• KAIKKI LVIALAN TYÖT
• ÖLJYPOLTINHUOLLOT

YLIVIESKAN
KUULA

Puuhkalan Museon Tunnelmallinen
Joulutupa ja Joulumyyjäiset
Sunnuntaina 2.12. klo 11-15.
Puuhkalantie 6, Ylivieska.

Lämpimästi tervetuloa!

NJ3/PM
(NURMO

Su 2.12. Ylivieskan Liikuntakeskus klo 16:00

Liput 5/3 €. Puffetti. Tervetuloa!
SB-Kiinteistöpalvelu tarjoaa sakoja umpikaivojen tyhjennykset sekä
viemäreiden avaukset ja huuhtelut.

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

LVI

Hautakoski
Jarkko Hautakoski,
Ylivieska
040 729 8732

Myynnissä käsitöitä, jouluisia tuotteita ja leivonnaisia.

Päivystämme

24/7

Jouluinen kahvila palvelee.
Korvatunturin joulupukki ja muori tavattavissa
ainutlaatuisessa Puuhkalan maitokannumuseossa.
Irma Hannulan kirjoittama ja kuvittama
tunnelmallinen kirja Puuhkalan joulupolku myytävänä.

Puh.
0400 445 932

Korjausrakentamista, saneerausta,
maalaus- ja tapetointityöt,
kalusteasennukset
Muista
nys!
svähen
otitalou

k

Tällä kertaa vastaajien kesken arvotaan
 Sälekaihtimet
Sälekaihtimet
 Hyönteissuojat
Hyönteissuojat
 Parvekekaihtimet
Parvekekaihtimet

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

0440848
323 0848
044 323

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

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?

AJANVARAUS 08-424 681
Torikatu 3, Ylivieska

S-Ryhmän 20€ lahjakortti

Vastaa verkkosivujemme kautta osoitteesta vieskanviikko.fi/
mainoskisa, mikä tämän lehden mainoksista oli mielestäsi mielenkiintoisin. Jättämällä yhteystietosi osallistut myös arvontaan.
Aikaa osallistumiseen on pe 7.12. saakka. Viime kerran mielenkiintoisimmaksi ilmoitukseksi äänestettiin Musiikkiopiston ja Wetterin
mainos tasaäänin, voittajalle on
ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Remontointipalvelu H. Hietala
Puh. 040 8584 863

• Sähköasennukset
Sähköasennus• Sähkösuunnitelmat
työt yli
• Heikkovirta-asennukset
20 vuoden
• Kodin turvalaiteasennukset kokemuksella.
• Sähkötarvikemyynti

Varaa yrityksesi joulutervehdys
21.12. lehdestä!
Lähetä ilmoituksesi 18.12. mennessä
puh. 040 5300 600 tai toimitus@vieskanviikko.fi

jamsahko.com
Pihlajatie 12, 84100 Ylivieska - Puh. 0400 860 679

