Kaupunkilehti

Perjantai
21.12.2018

YLIVIESKAN
YKKÖSAPTEEKKI

Nº 24, 7. vsk

APTEEKKI KESKELLÄ
KAUPUNKIA
AVOINNA JOKA PÄIVÄ
MA–PE 9–20
LA 9–16
SU 12-15

www.vieskanviikko.fi
69,-

Tuhansia HOPEAKORUJA
satoja malleja edullisesti
Kultaisia
KORVAKORUJA

Kivelliset
riippuvat
KORVAKORUT

Suositut Q&Q
RANNEKELLOT
Alk.

49€ 139€ 2990

HELMINAPIT

(33,00)

Suositut HOPEASORMUKSET

Alk.

29€

Sepon Kulta
www.seponkulta.fi

Kauppakeskus Kärkkäinen, YLIVIESKA

39€
Silver

KISS

a
oulu
ää J llista
v
y
H nne
ja O Vuotta!
a
Uutt

KUIVAA
HIEKOITUSMURSKETTA
HALLISTA

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta
kaikille asiakkaillemme ja
yhteistyökumppaneillemme!
T. Apteekkari Petteri Henrikkson ja henkilökunta

of Finland

MAANSIIRTO
Kari Huttunen

Asuuko
vintilläsi
YLIVIESKAN KULTTUURIKESKUS AKUSTIIKAN
ENSIO...
SYYSOHJELMISTOA:
kondensio?
Ilman kylmetessä kondenssivesi kostuttaa välikattoa,
jos tuuletus ei toimi.
Lue lisää aiheesta vesivek.fi

Soita ja tilaa
ilmainen kuntoarvio:

06 2410 2686

Alavieska, puh. 0400 215 466
www.maansiirtokarihuttunen.fi

YKKÖSAPTEEKKI KESKELLÄ KAUPUNKIA
PALVELEE JOKA PÄIVÄ
Palvelemme:
22.12. klo 9-16
23.12. klo 12-15
24.12. klo 9-13
25.12. klo 12-15
26.12. klo 12-15
31.12. klo 9-18
1.1.2019 klo 12-15

Toivotamme Asiakkaillemme
Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

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

Hyvää Joulua ja
onnellista
alkavaa vuotta 2019!

Hyvät asiakkaat ja yhteistyökumppanit,
Lämpimät kiitokset Teille kuluneesta vuodesta.

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Vuotta 2019!

Torikatu 8, Ylivieska
Joulun ajan aukioloajat:
24.12. suljettu
31.12. 10.30-04
25.12. 18-04
1.1.
15-22
26.12. 12-22

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

Akustiikan ja kulttuuripalveluiden
henkilökunta

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

• Auton käsinpesu
• Vahaukset
• Maalipinnan suojakäsittelyt

• Fixaukset
• Sijaisautopalvelu
• Rengashotelli
• Nyt myös BMW merkkitesteri!
eri-tili
Wett
itili
ri.fi/wetter
wette

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 21. joulukuuta 2018
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Pääkirjoitus
Enää muutama yö ja pääsemme viettämään jouluaattoa
sekä joulun pyhiä. Niin se
vain nopeasti meni tämäkin
vuosi. Vielä on kuitenkin
aikaa hankkia lahjoja, tehdä
jouluruokia sekä joulusiivous.
Joillakin on tapana puunata
koti perusteellisesti lattiasta
katoon ja toisille riittää
hieman perusteellisempi
viikkosiivous. Ihmetyttää
hieman että mistä kyseinen
siivoushysteria on saanut
alkunsa, eihän näin pimeän
aikaan edes huomaa jos
nurkissa on hieman pölyä.
Mutta tapansa kullakin,
itse en hirveästi stressaa
joulusiivouksesta.

joulurauhan julistamista
kuullut paikan päällä Turussa, mutta joka vuosi se
kerää tuhansia ihmisiä sitä
kuuntelemaan. Me kuitenkin
voimme täällä seurata sitä
televisiosta tai kuunnella
radiosta ja nykyään ulkomailtakin käsin sen näkee
netin kautta. Sen jälkeen
onkin hývä aloittaa joulun
vietto rauhaisasti, monille se
on esimerkiksi jouluateria
perheen kesken.

Nimipäivät
arkihuolesi kaikki heitä –
kappale, kuvastaa mielestäni
hyvin joulun sanomaa ja se
onkin yksi suosituimmista
lauluista joulun aikaan.

vaikkapa glögille. Pienikin
ele voi merkitä toiselle äärettömän paljon ja pelastaa
hänen joulunsa.
HHH

HHH

Joulu on yhdessäolon aikaa,
mutta läheskään kaikilla ei
ole perhettä, sukulaisia tai
ystäviä lähellään, joiden
kanssa voisi viettää joulua.
Yksinäisyys saattaa heille olla
HHH
kova paikka juurikin jouluna
ja aiheuttaa ylimääräistä ahdistusta. Tiedän sen tunteen
Hautausmaille kynttilöiden omakohtaisesti ollessani
vieminen on monille joului- muutamia kertoja joulun ainen perinne. On vaikutta- kana sellaisissa maissa, joissa
HHH
van näköistä pimeällä, kun joululla ei ole samanlainen
tuhannet kynttilät tuikkivat merkitys kuin meillä täällä
tähtien tapaan. Se on mieltä Suomessa. Mikäli siis tiedät
Joulurauhan julistamisen lämmittävä tapa muistaa jonkun tutun tai naapurin
jälkeen olisi hyvä oikeasti heitä, jotka eivät enää ole joka saattaa olla ypöyksin
rauhoittua joulun viettoon fyysisesti keskuudessamme. jouluna, ehkä pieni jouluja lopettaa arkiset askareet. Joulu on rauhoittumisen käynti voisi pelastaa hänen
Itselleni se on juurikin se aikaa ja sitä tulisikin kun- joulunsa. Ei sen tarvitse olla
hetki, josta joulu tavallaan nioittaa siinä merkityksessä. kuin vaikka joulukortin viealkaa. Itse en ole koskaan Leevi Madetojan säveltämä minen tai käydä kutsumassa

Kiitän sydämeni pohjasta
kaikkia lukijoita, mainostajia
ja yhteistyötahoja kuluneesta
vuodesta, tästä on jälleen
hyvä jatkaa eteenpäin.
Oikein rauhaisaa joulun
aikaa sekä hyvää uutta vuotta,
pidetään itsestä ja toisistamme huolta!

Perjantai 21.12: Tomi, Tuomas, Tommi, Tuomo
Lauantai 22.12: Raafael
Talvipäivänseisaus
Sunnuntai 23.12: Senni, Noel
4. adventtisunnuntai
Maanantai 24.12. (vk 52): Aatami, Eeva, Eveliina,
Eevi
Jouluaatto
Tiistai 25.12: Joulupäivä
Keskiviikko 26.12: Teppo, Tapani, Tahvo
Tapaninpäivä
Torstai 27.12: Hannu, Hannes, Hannes
Perjantai 28.12: Piia
Viattomien lasten päivä

Aurinko
Aurinko nousee Ylivieskassa klo 10:15 ja laskee
klo 14:24. Päivän pituus on 4 h, 9 min.

Ateriapalvelun ruokalista

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Kyliltä
Simonpuiston päiväkodin
vuorohoidolla oli 12.12
keskiviikkoiltana toiminnallinen joulujuhla. Iltatapahtuma rakentui jouluisen tarinan ympärille, joka
johdatti perheet jouluisten
touhujen pariin. Pätkä tarinasta: ”Jouluun on enää
pieni aika, pukilla on hukassa tähtien taika. Tähdet on
taivaalta tippuneet, tuonne
lähimetsään eksyneet. Pukin
Petterin matkaan laulut
johdattaa, ei kuulu nyt laulua
iloista kuitenkaan. Huoli
on pukilla hirmuisen suuri, auttaa häntä kukas nyt
voisi. Monta on asiaa vielä
pähkäiltäväksi, jotta meillä
alkaa jouluinen tahti.”
Simonpuiston päiväkodin
vuorohoito

Perjantai: Nakkikastike, perunat, punakaaliananassalaatti, mansikkakiisseli
Lauantai: Makaronilaatikko, tuoremehu, jogurtti
Sunnuntai: Jauhelihapihvit ja perunamuusi, graavilohi, vadelmakiisseli
Maanantai: Joulukinkku, perunamuusi, lanttulaatikko, rosolli, karpaloleivos
Tiistai: Palapaisti ja perunamuusi, sienisalaatti,
luumurahka
Keskiviikko: Kalkkunan filee, kermaperunat,
porkkanalaatikko, mustaherukkahyytelö, mansikka-vaniljakiisseli
Torstai: Hernekeitto, juusto, mustaherukkakiisseli
Perjantai: Jauhelihavihanneskastike, perunat,
vihreäsalaatti, puolukkakeitto

Kuka mitä häh?
1. Minkä nimistä jäsenlehteä entinen Postipankki
julkaisi lapsille?
2. Minä vuonna lennettiin viimeksi miehitetty
kuulento?
3. Montako sivujokea laskee Kalajokeen Ylivieskan alueella?
4. Mikä oli McGyverin etunimi televisiosarjassa
"Ihmemies"?
5. Montako täyttä musiikkilevyä Matti Nykänen
on levyttänyt?
6. Montako senttimetriä on yksi jalka brittiläisen
yksikköjärjestelmän mukaan?
7. Kenelle Juha Mieto hävisi kultamitalin sekunnin
sadasosalla 1980?
8. Kuinka korkea on sulkapalloverkko?
9. Milloin on loppiainen 2019?
10. Montako osavaltiota Yhdysvaltoihin kuuluu?
Vastaukset sivulla 11.

Seuraava Vieskan Viikko
ilmestyy torstaina 10.1.2019!

Ilmoitus
Vieskan Viikossa
huomataan!

Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 8.1.

Aito joulukuusi luo joulun tunnelmaa
Joulukuusi on kuulunut suomalaiseen jouluperinteeseen
jo pitkään ja se hankitaankin
yli puoliin kotitalouksista.
Kotimainen joulukuusi on
edelleen suosituin, mutta
noin joka kymmenes tuodaan ulkomailta. Toinen
trendi on myös joulukuusen
koko ja yhä useampi hankkii
kotiinsa ruukkukuusen,
jonka voi jälkeenpäin istuttaa kotipihalle. Myös
muovikuuset ovat kasvattaneet suosiotaan niiden
helppohoitoisuuden vuoksi.
Joulukuusia on jo pitkään
voinut ostaa niin toreilta,
markettien pihoilta kuin
huoltoasemiltakin. Erkki
Jaakola on myynyt Ylivieskassa joulukuusia jo yli
kolmenkymmenen vuoden
ajan. Tyngältä kotoisin oleva
Jaakola aloitti kuusikaupan
isoisänsä kehoituksesta ja
siitä lähtien hän on myynyt
niitä torilla sekä asuinpaikastaan Savelasta. ”Pappa
sanoi minulle silloin yli
kolmekymmentä vuotta
sitten, että kaupunkilaiset
tarvitsevat joulukuusia. Ensimmäiset kuuset olivatkin
kotopaikan tiluksilta Tyngältä. Pappa tokaisi että sillä
tavoin saat hankittua kinkkurahat jouluksi”, Jaakola
kertoo nauraen. Siitä lähtien
kuusien myynti on ollut

niitä. Pihtakuusessa on ominaistuoksunsa ja sen havut
ovat normaalia pidemmät.
Sen sijaan Mustakuusen
neulaset ovat lyhyet, mutta
huomattavasti normaalia
tiheämmät.”
Aiemmin Jaakola on
myynyt joulukuusia Ylivieskan torilla, mutta viimeiset
Erkki Jaakola (vas.) näyttää eri vaihtoehtoja ylivieskalaiselle Ari Saastamoiselle, joka on hankkinut joulukuusen kolme vuotta lähestulkoon
pelkästään kotoaan käsin.
Jaakolalta jo toistakymmentä vuotta.
jokavuotinen rupeama ja jo niitä leikataan kolmesta ”Silloin kun Ylivieskan
pitkään kuuset ovat tulleet neljään kertaa joka kesä. vanha tori Macusan –auhänelle kuusien kasvattajalta. Se on valtava urakka, mutta kiolla oli vielä voimissaan
”Tällä hetkellä suurin osa sillä keinolla niistä tulee täälläkin oli vielä jonkinlaista
kuusista on viljelty Naanta- tasalaatuisempia,” kertoo torielämää. Sen jälkeen
lissa, tosin yritys joka niitä Jaakola. ”Metsäkuusi kas- kaltaisteni pienyrittäjien
myy on Kuusamosta. Niiden vaa myyntikuntoon noin toiminta on ollut huomatlisäksi on myynnissä myös kymmenessä vuodessa eikä tavasti hankalampaa, ihmimetsäkuusia ja ne tulevat niiden kasvattamiseen kulu set eivät ole tunteneet sitä
Sievistä. Noin kaksi kymme- oikeastaan muuta kuin aikaa. niin sanottua uutta toria
nestä haluaa nimenomaan Useilla kasvattajilla onkin omakseen. Se on todella
metsäkuusen, vaikka se ei valtavasti uusia istutuksia, harmillista, varsinkin kun
olekaan niin tasalaatuinen” jotta joka vuosi saadaan Ylivieskan kokoisessa paiJaakola kertoo.
tarpeeksi paljon joulukuusia kassa luulisi olevan tarpeeksi
myyntiin. Vaatiihan se aikaa ihmisiä käymään torilla.
Kuusilajien erot aluksi, mutta ajanmittaan Sitä voidaan verrata vaikka
kiertokulku tasoittuu.” Li- lähiympäristön pienempiin
Kuusen kasvaminen nor- säksi Jaakolalla on myynnis- paikkakuntiin, joissa torimaalin joulukuusen ko- sä jonkin verran myös muita elämä on asukasmäärään
koiseksi kestää vuosia, oli kuusilajikkeita. ”Tietyt asi- nähden huomattavasti vilksitten kyseessä viljelty- tai akkaat varta vasten tiedus- kaampaa.”, Jaakola kertoo.
metsäkuusi. Viljeltyjen televat tiettyjä lajikkeita ja Ensimmäiset joulukuuset
kuusien kasvattaminen minulla on myynnissä tällä Jaakola hankkii joulukuun
on pitkäjänteistä puuhaa, hetkellä myös Pihta- sekä alussa ja niitä on saatavilla
sillä pelkkä kasvuaika on Mustakuusta. Haluankin Savelan Veitsimäentieltä
12 – 14 vuotta. ”Viljellyt pitää näitä myynnissä jonkin aina jouluaattoon saakka.
kuuset ovat tuuhempia, verran, jotta erikoisempia
Elina Kytökorpi
mutta se johtuu siitä, että lajeja haluavat saavat myös

Ylivieskassa
havaittu syyhyä
Ylivieskassa on loppuvuoden
aikana todettu lisääntyvästi
syyhyä. Syyhypunkin aiheuttama sairaus oireilee
kutinana etenkin iltaisin ja
öisin. Syyhy tarttuu ihmisestä toiseen kosketustartuntana ja sen voi saada myös
vaatteiden tai vuodevaatteiden välityksellä. Syyhy
ei yleensä tartu kättelystä,
vaan tartuntaan vaaditaan
pidempiaikainen kontakti.
Syyhyä epäillään kutinan perusteella. Usein
iholta löytyy näppylöitä,
raapimajälkiä ja jopa vesirakkuloita. Noin 0,04
millimetrin kokoista syyhypunkkia on vaikea erottaa
paljaalla silmällä. Punkki
muodostaa käytäviä mm.
sormien väleihin, ranteisiin,
kyynärvarsien sisäpinnoille,
kainaloihin ja sukuelinten
alueelle. Lapsilla käytäviä
voi olla myös kämmenissä
ja jalkapohjissa. Tartunta ei
näy heti, vaan oireet alkavat
ensitartunnassa noin 3–6
viikon kuluttua.
Leviämisen estämiseksi
kaikki altistuneet, esimerkiksi perheenjäsenet tai
samassa päivähoitoryhmässä
olevat lapset, on hoidettava
samanaikaisesti. Lapsen syyhytartunnasta tulee ilmoittaa

kouluun tai päiväkotiin.
Syyhy hoidetaan ensisijaisesti apteekista ilman
reseptiä saatavalla voiteella.
Tutustu huolellisesti pakkauksen ohjeisiin. Syyhy ei
tartu enää 24 tuntia hoidon
päättymisen jälkeen. Lääkevoidehoidon yhteydessä
ihoa koskettaneet vaatteet,
lakanat, tyynyliinat ja pyyhkeet pestään ja vaihdetaan.
Vesipesu 60°C:ssa hävittää
syyhypunkit. Vuode, kangaspäällysteiset huonekalut,
matot ja lattia imuroidaan.
Hankalasti pestäviä tekstiilejä voi seisottaa poissa
käytöstä 3 vrk muovipussissa
tai pakastimessa 1 vrk ajan.
Myös 1–2 tuntia 80 asteisessa kuivassa saunassa, tunti
kuivauskaapissa tai puoli
tuntia kuivausrummussa
tuhoavat syyhypunkkeja.
Jos epäilet syyhyä, ota
yhteyttä neuvolaan, kouluterveydenhoitajaan tai
päivystykseen tarkempien
ohjeiden saamiseksi.
Hygieniataso ei vaikuta
syyhyn saantiin. Syyhyä on
liikkeellä ajoittain, eniten
talvella.
Lue lisää: https://thl.fi/
fi/web/infektiotaudit/taudit-ja-mikrobit/muut-taudinaiheuttajat/syyhy

sosiaalisesti vahvoiksi, he
pärjäävät eivätkä jaa yksin ja
syrjäydy. Myös palkkatyössä
komentosuhteet ovat nyt ja
tulevaisuudessa vähäisempiä.
Työ tehdään verkostoissa.
Niissä hyvä työntekijä osaa
toimia veljellisten eikä narsististen arvojen mukaan.
Tasa-arvon ja vapauden
eteen yhteiskuntamme on
tehnyt vaikuttavia ponnistuksia. Nyt on veljeyden aika.
Ilmastonmuutos pakottaa
meidät kestävän kehityksen
tielle, mutta se pakottaa
myös meidät pohtimaan
sosiaalisesti kestävää kehitystä.
Me ihmiset kaipaamme
ympärillemme turvalli-

suutta. Sen luomisessa
on meillä jokaisella oma
tehtävämme. Veljeys tuo
rauhan maan päälle.

Kallen kolumni

Veljeys vai veljeily
Minulla on ollut kaksi esikuvallista historian opettajaa.
Toinen lukioaikojeni lehtori
Aaro Ängeslevä ja toinen on
isäni. Molemmille Ranskan
suuri vallankumous ja sen
aatteet ovat tärkein historian
tapahtuma. Vapaus, veljeys
ja tasa- arvo ovat sen kolme
iskusanaa.
Tasa-arvo ja vapaus ovat
näistä kolmesta eniten
käytetyt. Ne ovat sukua
toisilleen sillä tavoin, että
niiden toteuttamisessa aina
joku häviää. Kun tehdään
tasa-arvotyötä, niin joudutaan tasoittamaan. Eli
ottamaan poi siltä, jolla on
enemmän, jotta tasa-arvo
olisi lähempänä. Samoin

on vapauden laita. Kun
lisäämme vapautta, niin
lakien ja määräysten sekä
velvollisuuksien vaikutus
pienenee. Silloin heikot
voivat joutua kärsimään,
kun laki ei luo turvaa.
Näin tasa-arvon ja vapauden toteutuminen vaatii
jatkuvaa tasapainoilua ja
tarkkailua. Sitä varten käydään poliittista keskustelua.
Yleensä vasemmalla painotetaan tasa-arvoa ja oikealla
vapautta. Kun vapautta
lisätään, niin kohta tasa-arvo
ei toteudu, koska joku tahtoo aina rikastua vapaassa
markkinataloudessa. Vapaus
ja tasa-arvo synnyttävät
keskenään ristiriidan.

Veljeys on vastaus ja
tärkeä koossapitävä voima
tasa-arvon ja vapauden
välillä. Veljeys on yhteiskuntaa koossa pitävä voima.
Veljeyden vahvistaminen
on nyt tärkeää..
Veljeys on se aate, joka
yhdistää yksilön yhteiskuntaan ja yhteisöön. Veljeyden puutteella on monta
nimitystä: syrjäytyminen,
kaltoin kohtelu, yksinäisyys,
alituinen kilpailu paremmuudesta. Narsisti hyväksikäyttää veljeyttä muuttaen
sen veljeilyksi. Veljeily on
rasismin pikkuveli, sillä
veljeily erottaa, kun taas
veljeys yhdistää.
Ylivieskan lukiossa olem-

me edenneet kohti veljeyden
positiivista toteutumista.
Kutsumme sitä osallisuudeksi. Pyrimme toisten
kunnioittamiseen, toimivaan
viestintään ja läheiseen
vuorovaikutukseen.
Me pyrimme vahvistamaan veljeyttä (sisaruksellisuutta tasa-arvon kielellä
ilmaistuna.) Koulussa se on
tärkeää, koska opettajan
ja opiskelijan suhde on
alistussuhde. Veljeyttä ei
voi opettaa powerpointeilla
tai juhlapuheilla. Veljeyden
lähtee sydämestä.
Koulutuksen tarkoitus on
antaa eväät elämänhallinnalle opiskelu ja työelämään.
Jos saamme opiskelijamme

Kalle Luhtasela
Lukion rehtori, joka pohtii
maailman muutosta
joutoaikoinaan.
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Kansanlähetyksen Yhteysillat
jatkuvat jälleen tammikuussa
Keski-Pohjanmaan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen järjestämät Yhteysillat jatkuvat myös
ensi vuonna Ylivieskassa Suvannon kappelissa. Joka
toinen tiistai järjestettävä tilaisuus on kaikille avoin
ja ensimmäinen kokoontuminen on 8.1. Iltojen
pääasiallinen ohjelma koostuu opetuspuheista sekä
musiikista. Vierailevat puhujat ja musiikista vastaavat
vaihtuvat teemoittain ja myös lapsille on edelleen omaa
ohjelmaa. Tilaisuuden päätteeksi tarjolla on iltateetä
ja –kahvia pienen purtavan kera.
Yhteysilta on kaikenikäisille
suunnattu avoin hengellinen
tilaisuus, joka kerää paikalle
ajankohdasta riippuen 30 –
60 henkilöä. Viime viikolla
järjestetty vuoden viimeinen
tilaisuus oli todella suosittu,
mistä järjestäjät olivatkin
erittäin kiitollisia. Tilaisuuden pääpuhujana oli Keski-pohjanmaan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen
piirijohtaja Tuisku Winter
ja tilaisuuden teemana oli
”älä kanna väärää iestä, pidä
se, jonka Jumala antaa”.

Yhteysiltojen
ohjelma

tilaisuus päättyy Israelin
siunaukseen.”
Puoli kahdeksalta Suvannolla on tarjolla iltakahvia ja
teetä, johon suurin osa ihmisistä jääkin jutustelemaan
ja vaihtamaan ajatuksia
toistensa kanssa. ”Yhteysiltoihin on helppo tulla
kenen vain, koko porukka
on tavallista kansaa ja sitä
kautta tapahtuman luonne
rakentuu. Se on juurikin positiivinen asia, että mukana
on hyvin erilaisia ihmisiä.
Ei tarvitse olla pitkän linjan
kirkossa kävijä, tilaisuus
on tarkoitettu jokaiselle, ”
Winter rohkaisee.

Ensi vuoden Yhteysillat
aloitetaan teemalla ”luotettava sanoma”, jonka niin
kutsutun opetuspuheenvuoron pitää Tuisku Winter.
”Tilaisuus alkaa kello 18
ja kestää puoli kahdeksaan. Opetuspuheenvuoro
kestää noin puoli tuntia ja
niiden pitäjät vaihtuvat eri
kerroilla. Tämän lisäksi on
musiikkiesityksiä sekä yhteislauluja ja käytössämme
on Viisikielinen –laulukirja,”
Winter kertoo. Kyseinen
laulukirja on viidesläisten
herätysliikkeiden yhteinen
laulukirjahanke ja siihen
on koottu yli 400 laulua,
jotka ovat musiikillisesti
kevyempiä kuin perinteiset virret. ”Iltojen kulkuun
liittyy myös niin kutsuttu
todistuspuheenvuoro, jonka
kesto on kymmenisen minuuttia. Tämä puheenvuoro
liittyy johonkin ajankohtaiseen aiheeseen, joka on
sovittu etukäteen. Iltaan
kuuluu myös rukoushetki
ja tapana on myös ollut,
että itse puolitoistatuntinen

Yhteysillat soveltuvat hyvin myös koko perheelle, sillä
tilaisuuden aikana lapsille on
järjestetty pyhäkoulu. ”Tämä
on todettu erittäin hyväksi,
sillä näin koko perhe voi
tulla Suvannon kappeliin,
eikä tarvitse järjestää lastenhoitoa. Nykyään on aina
ollut lapsia pyhäkoulun
puolella ja lisää mahtuu
mukaan”. Yhteysilloissa käy
ihmisiä Ylivieskan lisäksi
myös lähikunnista ja Winter
toivottaakin kaikki tervetulleiksi tilaisuuksiin. ”Emme
rakenna minkäälaisia raja-aitoja, Kansanlähetyksen
eräs keskeinen perusajatus
onkin, että olemme niin kuin
yhtä perheväkeä. Kävijäkunnasta vakiokävijöitä on
noin puolet ja uusia kävijöitä
otetaan aina mielellään
mukaan. Tilaisuutta on
järjestetty vasta muutaman
vuoden, mutta jo nyt se
on koettu tärkeäksi ja on
löytänyt paikkansa. Kaikki
ovat tervetulleita ja aina
voi osallistua silloin kun
ajankohta itselle sopii. ”

Vastuunkantajat
keskeinen
voimavara
Kansanlähtyksen järjestämät
Yhteysillat mahdollistuvat
pitkälti vapaaehtoisten eli
Kansanlähetystoiminnassa
niin sanottujenvastuunkantajien kanssa tehtävään
yhteistyöhön. ”Tämä työryhmä yhdessä suunnittelee
ja organisoi illat ja näin
ollen yhteisvoimin saamme luotua hyvän kokonaisuuden. Jokaiselle on oma
vastuualueensa ja tämän
joukko mahdollistaa tilaisuuksien järjestämisen. Se
onkin eräs hieno asia tehdä
tätä kun on vastuuporukka

Tuisku Winter.
Kuva Philippe Gueissaz.

ja haluankin antaa erityiskiitoksen heille kaikille,
me kaikki uskomme että
siinä on Jumalan johdatus
ja siunaus mukana.”

puhuttelemaan minua ja
Raamatun sana tuli eläväksi”, Winter kertoo. ”Leirillä
oli mukana viisas diakonissa,
joka ymmärsi tilanteeni, sekä

”Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja
tälle on annetava nimi Immanuel”, mikä käännettynä
on: Jumala meidän kanssamme. ” (Matt. 1:23)

Elämän kutsu ja
tehtävä
Kokkolassa perheineen
asuva Tuisku Winter on
toiminut piirijohtajana kuuden vuoden ajan. Hän on
koulutukseltaan teologian
maisteri ja hänet on vihitty
papiksi Oulun tuomiokirkossa eli hän kuuluu Oulun
hiippakunnan papistoon.
Reilu kolmekymppinen
Winter on ehtinyt ennen
piirijohtajuuttaan työskennellä pappina vuoden
Kokkolassa ja kaksi vuotta
Kälviällä. ”Olen kasvanut
kristityssä perheessä ja lukioikäisenä aloin tosissani
pohtia eri uravaihtoehtoja.
Käänteen tekevää oli kuitenkin se, kun olin seurakunnan
rippileirillä isosena asuessani pääkaupunkiseudulla.
Tuona kesänä Jumala rupesi

sisäisen taisteluni. Lähellä
oli kappeli ja hän kehoitti minua tulemaan sinne
tunnustamaan syntini sekä
rukoilemaan, että Jeesus on
minun Vapahtaja ja Herra. Siinä samassa hetkessä
laskeutui valtava rauhan
tunne ja siitä lähtien olen
tiennyt, että Jumala on antanut minulle tämän kutsun.
Kutsumustehtävän julistaa
sanaa, toimia pastorina ja
ruokkia hänen laumaansa.”,
toteaa Winter rauhallisella
äänellä.

Joulu on
rauhoittumisen
aikaa perheen
kesken
Joulua Winter viettää varsin perinteisissä merkeissä
perheensä kesken. ”Jouluaatto alkaa aamusaunalla ja

riisipuurolla, ja iltapäivällä käymme joulukirkossa
tai –hartaudessa. Joinain
vuosina Kokkolassa on
järjestetty myös joulunäytelmä ja erityisesti lapsille
se on todella kiinnostavaa
nähtävää. Sen jälkeen ilta
kuluukin rauhallisesti jouluaterian ääressä ja tietysti
myös pakettien avaaminen
kuuluu jouluun.” Joulun
sanomana Winter mainitsee
Matteuksen evankeliumista
kohdan Immanuelista, joka
käännettynä merkitsee, että
Jumala on meidän kanssamme. ”Jumala ei jättänyt ihmiskuntaa yksin, vaan Hän
antoi oman poikansa joka
syntyi tänne meidän tähden.
Tämä ajatus sykkii lähellä
sydäntäni ja viestii perimmäistä joulun sanomaa.
Kun Jeesus tuli, niin hän ei
pelännyt sairautta, pimeyttä
tai syntiä, eikä muitakaan
vaikeita olosuhteita. Hän
tuli nimenomaan niihin
ja halusi niissä kohdata
ihmisen ja antaa uuden
elämän yhteydessään. Sen
takia meillä on Jumalan
sana ja sen takia me voimme
oppia Jumala tuntemaan.”
Elina Kytökorpi
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Sievi saa vieraita Joutsasta
Lauantaina Sievin monitoimihallissa pelataan ”kevätkierroksen” ensimmäinen ottelu,
kun Sievi FS kohtaa klo 16
alkavassa ottelussa Joutsan
Seudun Pallon. Otteluisäntänä
ottelussa toimii ET Listat Oy.
Syyskierros päättyi viime
viikolla ja syyskierroksen
päätteeksi Sievi löysi itsensä
sarjasta sijalta kolme.
Lauantaina vieraaksi saapuu JoSePa Joutsasta, jota
vastaan Sievi pelasi kauden
avausottelun. Tuo kyseinen
ottelu päättyi joutsalaisten 4-3
voittoon. Tuolloin Sieviltä oli
sivussa muun muassa Nikola
Erceg, Juho Alasuutari ja Joni
Pakola ja heitä paikkaili muutamat Sievi FS:n farmiseuran
AS Moonin pelaajat. Nyt vajaa
kolme kuukautta myöhemmin, Sievin kokoonpano on
lauantain ottelussa aivan eri
kuin syyskuun kohtaamisessa.
Viime lauantaina nähtiin
muun muassa Joni Pakolan
ensimmäinen ottelu tälle

kautta kotona sekä yhteensä
kolmen pelaajan avausmaalit:
Juho Alasuutarin, Pakolan sekä Henri Heikkilän.
Nähdäänkö näiden herrojen
toimesta lisää osumia, se jää
nähtäväksi.
Helpolla Sievi ei tule pääsemään lauantainakaan. JoSePa on voittanut Sievin lisäksi
myös Ilveksen sekä napsinut
voittoja sarjan häntäpään
joukkueilta. JoSePa majailee
sarjassa tällä hetkellä sijalla
seitsemän. JoSePan tehokkaimmat pelaajat alkukaudesta
ovat olleet ex-KaDylainen
Markus Rautiainen tehoin
10+4=14 ja Jari Kotimäki
tehoin 9+5=14.
Ottelu alkaa Sievin monitoimihallissa klo 16. Jos et
pääse paikan päälle, ei hätää,
sillä näet ottelu Futsal-Liiga.
TV:stä ilmaiseksi. Ottelun
suorana paikan päältä mahdollistaa Videopalvelu Veli
Lesell.
Justus Perttu

Päivän sana
Perjantaina, 21.12.2018
Ps. 85:9

Minä kuuntelen, mitä Herra Jumala
puhuu. Hän lupaa rauhan kansalleen,
omilleen - älkööt he enää eksykö
mielettömyyteen!

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Avelia Hannele Alahäivälä, Hertta Aleksandra
Kangas, Aamu Helmi Anneli Myllykangas, Touko Jussi Olavi
Myllymäki
Avioliittoon kuulutetaan: Tommi Jukka Kalervo Saari ja
Hanna-Mari Taskila
Kuollut: Seija Kaisa Maria Hautala 84 v., Ari Juhani Halinen 41
v., Kimmo Tapio Pohjanen 32 v. (Merijärvi)

Kirkkotalakoot
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 rasioita, rukousjakkaroita, kirkkosukkia, kortteja
ym. myytävänä kirkkoherranvirastossa, Terveystie 11.
Juhani Palmun palaneen kirkon materiaalista
tekemiä tauluja myynnissä tarjousten perusteella
Kirkkotalakoiden hyväksi. Lisätietoa ja tarjoukset:
www.ylivieskanseurakunta.fi.

Ylivieskan Ladun hämäräpolku
Pohjannevan metsässä

Ylivieskan Latu järjesti
hämäräpolun Pohjannevan
metsässä. Opastus oli Pakolankadulta pohjannevan
metsätietä polun alkuun.
Metsässä oli lyhtyjä, puidenoksilla tonttuja, nalleja
sekä muita metsän asukkaita.
Opastajana välillä metsän
asukkaiksi pukeutuneita
latulaisia. Nuotiolla oli
mehu- ja piparitarjoilu.
Hämäräpolulle odoteltiin
muutamaa kymmentä kävijää, salaa toivottiin reilua
sataa ja iloisesti yllätyttiin
kun laskuriin tuli 286 polun
kiertänyttä.
Lapsille oli myös tikka-

ritarjoilu ja aikuiset maistelivat Kärkkäisen tarjoamia
retkiruokia. Hyvin tuntuivat
viihtyvän ja tarjoilut maistuivat. Retkiruokia maistatti
Otto ja Sari apulaisineen pukeutuneena metsän väeksi.

SEURAKUNNAN VIIKKO
To 20.12. klo 11 Diakoniatyössä kohdattujen joulujuhla ja
-ateria seurakuntakoti Mariassa, Niko Salminen, Sari Viitala,
Teija Siirtola; klo 13.30 Hartaus Sipilässä, Niko Salminen.
Su 23.12. klo 11 Perhemessu Suvannon kappelissa, Eija
Nivala, Eeva Korhonen, kirkkokyyti Mariasta lähtee klo 10.40;
klo 13 Lähtö Mariasta Merijärven kirkossa klo 14 pidettäviin
Kauneimpiin joululauluihin, ilmainen kyyti, ei ilmoittautumisia - mukaan mahtuu, paluu joulupuuron jälkeen; klo 13.30
Hartaus Sipilässä, Yrjö Koskimäki ja klo 16 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Veli Matti Linnanmäki; klo 14 Rauhan Sanan
seuroja ei ole Siltalan seurahuoneella.
Ma 24.12. klo 15 Jouluhartaus terveyskeskuksessa, Eija
Nivala; klo 16 Jouluaaton hartaus Suvannon kappelissa,
Eija Nivala, Eeva Korhonen, Mieskuoro; klo 17 Jouluhartaus
Heikkilän kappelissa, Eeva-Kaisa Laakko, Jorma Heikkilä; klo
17 Jouluhartaus Raudaskylän kappelissa, Niko Salminen, Arto
Vähäkangas; klo 23 Jouluyön hartaus kirkon raunioilla, Niko
Salminen, Teija Siirtola, Gospelkuoro Riemu.
Ti 25.12. klo 8 Jouluaamun sanajumalanpalvelus Suvannon
kappelissa, Eeva-Kaisa Laakko, Eeva Korhonen, Kirkkokuoro,
Janne Nietula-trumpetti.
Ke 26.12. klo 15 Kauneimmat joululaulut-messu Suvannon
kappelissa, Eija Nivala, Teija Siirtola, Gospelkuoro Riemu; klo
16 Tapaninpäivän seurat Rauhanyhdistyksellä, Eero Salin.
Su 30.12. klo 10 Messu Suvannon kappelissa, Niko Salminen,
Teija Siirtola, Niko Salmisen läksiäismessu, kirkkokahvit; klo
14 Rauhan Sanan seurat Siltalan seurahuoneella, Ahti Vähäkangas; klo 16 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Martti Nuorala.
Ma 31.12. klo 9-13 Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston
poikkeuksellinen aukioloaika; klo 23 Uudenvuoden aattoyön
sanajumalanpalvelus kirkon raunioilla, Eija Nivala, Eeva Korhonen, Janne Nietula-trumpetti.
Ti 1.1. klo 10 Uudenvuodenpäivän messu Suvannon kappelissa, Eeva-Kaisa Laakko, Eija Nivala, Teija Siirtola.
Su 6.1. klo 10 Loppiaisen messu Suvannon kappelissa, Janne
Isomaa, Riikka Talvitie, Eeva Korhonen, pyhäkoulu; klo 14
Seurat Betaniassa, Heimo Mattila; klo 18 Siioninvirsiseurat
Mariassa, Meeri Rinta-Jouppi, Jukka Kesola.
Kirkkokyyti Marian pihasta Suvannolle lähtee sunnuntaina
23.12. poikkeuksellisesti klo 10.40, paluu messun jälkeen,
muina sunnuntaina klo 9.40..
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto avoinna ma 31.12.
poikkeuksellisesti klo 9-13, muuten 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 on kiinni 24.12.2018
- 1.1.2019. Muuten avoinna ma-to klo 10.30-13, pe klo 10.3012. Lounaan hinta eläkeläisille 6,50 e, muilta 7,50 e. Lisätietoja Maarit Repo 044-7118630.
DIAKONIA
Diakonian asiakasvastaanotto avoinna joulun alusviikolla
tiistaista-torstaihin klo 8.30-10. Perjantaina 21.12. vastaanotto
suljettu.
Diakoniatyössä kohdattujen joulujuhla ja -ateria to 20.12.
klo 11 seurakuntakoti Mariassa, Niko Salminen, Sari Viitala,
Teija Siirtola.
LAPSET
Lapsityön kaikki kerhot joulutauolla. Toiminta jatkuu viikolla 2.
Pyhäkoulu seuraavan kerran 6.1. Suvannon kappelissa jumalanpalveluksen saarnan aikana.
MUU TOIMINTA
Uusperhekoulutus ti 15.1. Suvannon kappelilla klo 13-15.30.
Kouluttajana kriisikeskusjohtaja Kati Kuusio Seinäjoelta. Koulutus on tarkoitettu ammattilaisille ja se on maksuton. Tiedustelut ja Ilmoittautuminen tarjoilua varten 2.1.2019 mennessä
Sirpa Järvelä, sirpa.jarvela@evl.fi, 044-711 8657.
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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Toivotamme Hyvää Joulua
sekä Onnellista Uutta Vuotta!

Autopurkaamo
J. Koskela Ky
Vähäkankaantie, Ylivieska
puh. 08 422 400,
www.koskelanpurkaamo.com
toimisto@koskelanpurkaamo.com
Avoinna: ma-pe 8-17, la sovittaessa

Kiitos asiakkaillemme
kuluneesta vuodesta
Hyvää Joulua sekä
Onnellista Uutta Vuotta 2019!
GRILLI SULJETTU 23.12.–26.12.
facebook.com/vieskanautogrilli

Ollilanojankatu 8, Ylivieska
Avoinna
(Kärkkäisen pihalla)
joka päivä
Puh. 045 110 9712
klo 15-22

Haluamme kiittää kaikkia
yhteistyökumppaneitamme
ja Tuokiotuvan kävijöitä
kuluneesta vuodesta!

Rauhallista Joulua ja
Onnellista alkavaa
vuotta 2019!

Rauhallista Joulua ja
onnea vuodelle 2019!
Yhteisestä Ovesta ry

Hyvää Joulua asiakkailleni
ja yhteistyökumppaneille
sekä Onnellista
Uutta vuotta 2019

Tmi Joonas Rautakoski

Seija Puurula, puh. 040 7732 759 • seija.puurula@ptt-palvelut.fi

AUTOKORJAAMO
H. ERKKILÄ
Toivotamme asiakkaillemme ja
yhteistyökumppaneillemme Hyvää Joulua
ja turvallista alkavaa vuotta 2019!
Säilyntie 29, 84100 Ylivieska
Puh. (08) 427 097

Puh. 044 531 7929 • www.jrautakoski.fi

Notta Jouluja!
TOIVOTAMME
HYVÄÄ JOULUA
JA ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA!

Asiakkaillemme hyvästä
yhteistyöstä kiittäen

Hyvää Joulua

T. Essi ja Sirpa

www.jks-pro.fi

Hyvää Joulua
ja kiitokset asiakkaille
kuluneesta vuodesta!
Metsäpalvelu
JOKITALO
www.metsapalvelujokitalo.fi • Leivotie 13, Ylivieska
Hyvää ja rauhallista joulua
sekä onnea vuodelle 2019
Talo avoinna joulunpyhinä 8-13.

Mielikkitalo

Matalan kynnyksen kohtaamispaikka
Katajistontie 10, 84100 Ylivieska
www.mielikit.net

Tilitoimisto
Väntsi Ay

VIESKANKATU 4, YLIVIESKA
044 042 5255 • www.hiustalojes.fi

Korjaamontie 16, Ylivieska • Puh. (08) 4106 800
www.finntensid.fi

PYSYVÄÄ JA EDULLISTA
VUOKRA-ASUMISTA YLIVIESKASSA

SB-Kiinteistöpalvelu toivottaa
asiakkailleen ja yhteistyökumppaneille
Hyvää Joulua ja onnellista uutta vuotta!

Kauttamme myös opiskelija-asunnot

YLIVIESKAN
VUOKRA-ASUNNOT OY
PL 192, Juurikoskenkatu 6, 2. krs.
84101 Ylivieska, Puh. 044 7110 800

www.ylivieskanvuokraasunnot.fi

Autopalvelu
Parkkila Oy
Ouluntie 34, Ylivieska, p. 020 755 8622
Avoinna ma-pe 8-16.30
www.parkkila.fi • autohuolto@parkkila.fi

HYVÄÄ JOULUA
JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

(08) 425 529
tilitstovantsi@kotinet.com

YLIVIESKAN KUULA

Päivystämme

24/7

Puh.
0400 445 932

Toivotamme Hyvää Joulua ja
onnellista Uutta Vuotta!

J. Ström Oy

Kytöhaantie 48, 85200 Alavieska
Puh. 040 759 0773

ä
ä
v
y
H Joulua!
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Toivotamme Hyvää Joulua
sekä Onnellista Uutta Vuotta!
Kiitos asiakkaillemme kuluneesta
vuodesta, hyvää Joulua ja onnea
tulevalle vuodelle 2019!

Kiitämme asiakkaitamme
sekä yhteistyökumppaneitamme
ja toivotamme Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta!

044 323 0848

Teitä palvelee ammattitaidolla Parturi-Kampaaja/Sky-Kosmetologi Sanna Laapotti

Asemakatu 3, Ylivieska, p. 044 243 96 96

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

Ville Mäkelä

www.sanmarii.fi

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

INVATAKSI
Heikki Korte
auto 0400 280 558

Pohjolantie 1, 84100 Ylivieska • automaalaamo@sailokoski.fi
www.sailokoski.fi

Rauhallista joulua
sekä hyvää uutta
vuotta 2019

Hyvää ja rauhallista Joulua
sekä onnea vuodelle 2019.

Hyvää Joulua
ja onnellista alkavaa
vuotta 2019!
Sievi
Puh. 050 4659 049
www.sievinremontti.fi
info@sievinremontti.fi

Toivotamme iloista ja rauhallista Joulua
sekä tulevaa vuotta 2019 kaikille!

Talo avoinna välipäivinä to-pe 9-17.

RUOSTEENESTO
SAULI NAHKALA
Rajaniementie 45, 84460 Ylivieska
044 021 5588 | ruosteenestonahkala.fi

Joulun iloa ja
Hyvää Uutta Vuotta
kaikille syöpä- ja kirkkotalakoiden
lipaskerääjille

Asemakatu 2, Ylivieska - Avoinna ma-pe 9-17 - Puh. 044 0660137 - www.theparturi.fi

TJ Monipalvelu
Kiitos kuluneesta vuodesta

HYVÄÄ JOULUA JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!
PAREMPIEN VAIHTOAUTOJEN PUOLESTA
Katajanojankatu 11, Ylivieska, p. 010 337 4400
10plus@10plus.fi • Avoinna ma-pe 10-17, la 10-14

Hyvää ja rauhallista Joulua
toivottaa Ylivieskan lukio
ja opiskelijakunta

Hyvää ja rauhallista
joulua asiakkaillemme ja
hyvää uutta vuotta

0400 363 373
HYVÄÄ JOULUA
KAIKILLE VEDENKÄYTTÄJILLE

040 913 8480
www.jamptijussi.com

JK-Remontin väki
kiittää asiakkaitaan ja
yhteistyökumppaneita sekä
toivottaa hyvää joulua ja
uutta vuotta 2018.

Joulun tunnelmaan kukat ja asetelmat

JK-Remontti Oy

PALVELEMME: ARK klo 9-20 LA klo 9-18 SU klo 10-18

Joutsentie 11 • Ylivieska • Puh. 0440 283 988

UNTO
HUHTAKANGAS OY

facebook.com/
PihaJaPuutarha

Tasangon�e 21 p. (08) 410 9400 www.yvo.ﬁ

www.pihajapuutarha.fi

YLIVIESKAN KAUPUNGIN VIRASTOT
OVAT SULJETTUINA 27. - 31.12.2018.
Tilaukset & kukkalähetykset

424 848

Joulutervehdyksiin varatut määrärahat Ylivieskan kaupunki
on lahjoittanut Hyvä Joulumieli -keräykseen

Toivotamme kaupunkilaisille ja
yhteistyökumppaneille Rauhallista
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta.
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Tuokiotupa muistelee ja toivottaa
rauhaisaa joulun aikaa
Lähes tasan viisi vuotta
sitten alkoi jonkun uuden
ja vielä tuntemattoman
luominen, kun idea ikäihmisten kokoontumispaikasta
syntyi. Tuumasta toimeen!
Ja kun oli yhteistä tahtoa,
rohkeutta ja selkeä tavoite,
matkanteko helpottui. Oli
myös oikea asenne ja paljon
talkoohenkeä. Niinpä avoimin mielin ja innostuneina
avasimme tuvan oven jo
puolen vuoden kuluttua,
maanantaina 2.6.2014
Arki alkoi vähitellen
rullata juohevasti. Ilolla,
hymyllä. Kohtaamisella,
kuulemisella, keskustelulla
– suurella sydämellä. Tuokiotupa oli ensimmäisenä
vuonna auki 1580 tuntia.
Yhtä moneksi tunniksi sinne tarvittiin tupaemäntä,
vapaaehtoinen. Jo ennen
aloitusta tehtiin valmistelevaa työtä, monia talkoita
ja muita vapaaehtoisvuoroja
– satoja tunteja. Enemmänkin. Kymmenet ihmiset
työskentelivät vapaa-ajallaan
yhteisen tavoitteen eteen.

Pyyteettömästi. Välillä väsymykseenkin asti. Tavoite
oli avata ikäihmisille paikka,
”jonne on helppo tulla, jossa
on helppo olla”. Kun on
selkeä tavoite, jaksaa suunnata toimensa sitä kohti.
Kun tavoite saavutetaan, se
palkitsee tehdyn työn moninkertaisesti – ja on pienen
juhlan aika. Pullakahvit.
Iloinen yhteenkuuluvuuden
tunne. Me teimme sen!
Ja taas jatketaan. Uutta
tavoitetta kohti.
Jatkettiin toimintaa,
vaikka mahdollisuuksia
työntekijän palkkaamiseen ei
ensimmäisinä vuosina ollut.
Yhdessä ponnistelemalla
homma onnistui ja tupa on
ollut avoinna ensimmäisestä
tunnista alkaen joka päivä.
Joulut, juhannukset, pyhät,
arjet. Periksi ei ole annettu.
Sinnillä on yhdessä matkaa jatkettu. Ja onhan se
yhdessätekeminen kyllä
niin hauskaakin! Sitä välittämisen, ilon, yhdessäolon,
kökkähengen – yhteisen
energian määrää. ”Virtaa,

väs, tammikuussa avautuu
kolmantena Raudaskylä…
missä seuraava? Mikäs sen
mukavampaa kuin tavata
ja kahvitella lähellä kotia
olevassa yhteisessä ”kyläilypaikassa”. Kiitos toiminnan
käynnistämisestä kuuluu
kylien aktiivisille toimijoille.
Ilman teitä näitä paikkoja
ei olisi.

välittämistä, vertaistukea.”
Eihän kukaan vapaaehtoistyötä muutoin jaksaisikaan.
AINA siitä saa enemmän
kuin sille antaa. Juuri tuo
tunne ja kaikki kohtaamiset
auttavat kipuamaan tavoitteita kohti.
Sittemmin olemme
saaneet hankeavustusta ja
pystyneet palkkaamaan
myös työntekijöitä. Pelkällä vapaehtoistyöllä ei
toimintaa toki enää pystyisi
organisoimaankaan. Silti
vapaaehtoistyön merkitys
on yhä suuri ja sitä myös
tehdään pitkästi yli 2000
tuntia vuodessa.
Te kaikki – nyt jo lähes
48000 Tuokiotuvalla käynyttä vierasta – kaikki yhdessä
ja jokainen erikseen! Juuri
teissä on voimamme ja koko
toiminnan ydin. Työllämme
on merkitystä niin kävijöille
kuin myös tekijöille. Ensi
vuonna juhlimmekin sitten
kaikki yhdessä viisivuotista
toimintaamme.

Näin vuoden lähestyessä loppuaan, me haluamme kiittää
teitä kaikkia - kävijöitämme Tuokio- ja kylätuvilla,
monissa eri tehtävissä toimivia vapaaehtoisia, yhteistyökumppaneita, toiminnan
mahdollistajia sekä muita
tukijoitamme ja ystäviämme.
Jokaista tarvitaan! Kiitos,
että olette.
Nyt on joulun ja rauhoittumisen aika. On aikaa ja
tilaa yhteisiin hetkiin, kohtaamisiin. Kun haluat hetken,
käy sisään. Tupa on avoinna.
Sinulle. Myös jouluna ja joka
päivä. Tervetuloa!

Pyrimme toiminnallamme, teoillamme häivyttämään raja-aitoja ja pitämään
matalan kynnyksen - yhdistämään asioita, ihmisiä.
Lisäämään ja levittämään
"hyvän kierrettä". Onkin
ollut suuri ilo käynnistää
ikäihmisten kohtaamispaikkoja keskustan lisäksi
myös muualle. Toimintaa on
aloiteltu kylien omilla ehdoilla ja tiiviissä yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa.
Sorvisto, Vähäkangas-Pyl-

Jouluterveisin,
Yhteisestä Ovesta ry /
Tuokiotupa ja
SenioriKahvilat

Rakennustekniset palvelut
& remontit

Ristikoiden
ratkaisut

kuntoarviot
• Kosteuskartoitukset
• Asbestikartoitukset
t
• Vesivahinkoremonti

• Asuntokauppojen

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

LAHJAKORTTI

LIIKUNTAPALVELUIHIN
ON MIELUINEN LAHJA!
Tulossa Wibit-temppurata
28.-29.12.2018 ja
3.-5.1.2019
Lisätiedot ja tiedustelut
044 4294 472

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

••••••KONVEHTI•L
••••••Ä•Ä•S•ITSE
••••••SYRJIÄ•S•V
••••••I•Ä•Ä•LEPO
VATI•MAA•BIKINIT
EDETÄ•ISÄNTÄ•I•O
R•H•••K•Ä•I•••HN
RUOKA•AINA•AHNE•
A•K•J••NI•••••H•
TAAJA•OTTO•RISKI
E•S•ARKITYÖ••UU•
N••••U•AÄ•ISKIAS
•ETYYLI•ÄES•IT•Ä
O•••LL•H•NIMISSÄ
PULLEA•Ä•ON•SE••
P•••N•OTE••KUTSU
I••••••Ä•TÄI••U•
LAIMEA•AIE•VIILA
A•K•M••P•OPETTAA
SÄÄRILUU•S•S•ÄA•
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Apteekkarin
kynästä
Latupohjan kunnostus tehty
JOULUISET MAUSTEET
Salmiperä-Joonaala
APTEEKIN HYLLYLLÄ 2

Hiihto- ja patikkapolun
kunnostus on tehty välillä
Salmiperä-Joonaala. Kunnostustyöt toteutettiin viikoilla 48 ja 49. Töihin kuului
puuston poistamista, vielä
märkien kohtien kuivattamista, rumpujen laittamista,
ojamaiden tasausta, kantojen
poistamista ja haittaavien
kivien poistamista. Huhjantien varressa olevalta
parkkipaikalta tehtiin myös
turvallinen kulkureitti latu-uralle.
Työt suunniteltiin ja
toteutettiin vapaaehtoisen talkootyön toimesta.
Kaupunki järjesti ja kustansi konetyöt, sekä toimitti
rumpuputket. Kesällä Matti

Aho, Pekka Rajaniemi ja
Väinö Haapakoski kävelivät
alueen läpi ja merkkasivat
karttaan ja maastoon parannuksia tarvitsevat asiat.
Toteutustyöt käynnistettiin
viikolla 48 maanantaina.
Puuston kaatamisen toteuttivat Pekka Rajaniemi
ja Timo Tienhaara. Puita
kertyi kaupungin metsästä
1 kuorma, ja Ylivieskan
seurakunnan metsästä 3
kuormaa. Puut ovat nyt
luovutuskunnossa Salmiperän pysäköintialueella.
Kivien ja kantojen poistoon,
lisäojien kaivuuseen, rumpujen laittoon ja latupohjan
tasaukseen konetöihin meni
8 päivää.

Kuusi eläkeläistä teki
kaupungille talkoilla kunnostustyötä kaikkiaan 22
miestyöpäivää. Niihin
kuuluivat kunnostustöiden
suunnittelu, haittaavien
puiden kaato, rumpujen
kuljetus ja kunnostustöiden
ohjaus.
Nyt latupohja on käyttökuntoisena kunnostetuilta
kohdilta ympäri vuoden ja
palvelee useampaa liikuntamuotoa. Latu voidaan tehdä
aikaisemmin, nopeammin ja
ladun tekovehkeet säilyvät
paremmin kunnossa.
Miksi toimme asian kaikkien tietoisuuteen? Latu-ura
tarvitsi parannustyötä.
Kaupungin ja eläkeläisten

yhteistyön merkityksen
vuoksi. Liikuntaa harrastaville eläkeläisille tämä oli
mieluinen työ suunnitella
ja toteuttaa. Halusimme
säästää kaupungin varoja.
Myös eläkepäivät tarvitsevat aivotyötä, lihaksiston
kuormittamista ja kontakteja
toisten kanssa. Näin suuren
vastuun antaminen kolmannen sektorin eläkeläisille on
aikaisemmin ollut hyvin
harvinaista. Kiitos siitä. Tässä se toimi. Sen voi todeta
ulkoilemalla Joonaalaa kohti.
Hyviä hiihtokelejä kaikille
toivovat
Matti Aho ja
Väinö Haapakoski

Muuan jouluyö
Ylivieskan synnytysosastolla 1969
On jouluaaton ilta. Teen lähtöä yövuorooni synnytysosastolle.
Joulupukki on käynyt, kinkut syöty ja lapset leikkivät vielä lahjoillaan.
Mieleni on haikea. Tänne rakkaani jäävät ja kömpivät kohta isän
kanssa peitteen alle lämpimään joulu-unta näkemään. Ulkona on
pehmeä, hiljainen lumisade ja sairaalan vieressä kirkosta loistavat
valot sisään kutsuvina.
Potilashuoneitten ikkunoilla ovat viisihaaraiset sähkökynttilät
tuomassa joulutunnelmaa niille äideille, jotka viettävät jouluyönsä
synnytysosastolla. Hiljaa kiertelen huoneet. Joku haluaa vielä
särkylääkettä, joltakin koti-ikävä on unet vienyt. Keskiyön jälkeen
kuivitan ja kapaloin lapset puhtaisiin äitiensä rinnoille vietäväksi.
Mielessäni väikkyy kuva Maria-äidistä, joka synnytti lapsensa oljille.
Lapsi sylissä katselen vauvalan ikkunasta ulos. Lumisade on jo
lakannut ja taivaalla loistaa kirkas, suuri tähti
Kirsti Mäenpää

Terveiset kaupungilta!

Ylivieskan kaupunkilaiva
etenee määrätietoisesti
Ylivieskaa on usein verrattu veturiin, joka kiskoo
koko aluetta eteenpäin.
Toinen vertaus on laiva tai
paremminkin jäänsärkijä,
jota muut voivat seurata.
Ison laivan täytyy puskea
eteenpäin. Pakkia ei kannata
laittaa päälle, koska silloin
peräsimestä loppuisi teho ja
ohjattavuus häviäisi. Näin
on myös kuntastrategiassa
- eteenpäin täytyy mennä.
Vain siten voidaan väistää
esteet ja pysyä suunnitellulla reitillä. Tietysti alueen
yhteiset tavoitteet helpottavat suunnistamista. Mm.
seutukuntajärjestelmän ti-

lalle on kehittymässä uudet
keskustelufoorumit, joissa
yhteistyötä ja tavoitteita
suunnitellaan. Jokaisella
kunnalla on omat vahvuutensa, jotka lisäävät koko
alueen elinvoimaa ja kiinnostavuutta.
Jäänsärkijävertaus kuvastaa
myös kunnallista edunvalvontaa. Väylät täytyy pitää
auki kaikkiin suuntiin ja
etuja on valvottava koko
ajan. Siinä myös alueen
kansanedustajilla on tärkeä
tehtävä. Oma edustajamme
Juha Pylväs onkin toiminut
erinomaisesti. Tästä hyötyvät

myös ympäristökunnat. jatkuu tammikuussa. Ensin
Ketään ei jätetä yksin. Yh- kuitenkin vietetään jouluteistyössä on voimaa.
rauhaa ja kerätään voimia
uuteen vuoteen.
Myös arvot ovat tärkeitä.
Valittujen arvojen mukaan
Ylivieskaa kehitetään asukaslähtöisesti, tehokkaasti ja
yritysystävällisesti sekä ennakkoluulottomasti. Vastaavasti visioita ovat: liikkeestä
elinvoimaa, koulutuksesta
osaamista ja palveluista
hyvinvointia. Kuntalaiset
ja yritykset on otettu mukaan strategian laadintaan
Markus Jaatinen
viime juhlavuoden teemalKaupunginvaltuuston
la: yhdessä, tillsammans,
1. varapuheenjohtaja
together, zusammen. Työ
(kesk.)

Apteekkari jatkaa viimeviikkoista teemaa. Apteekin
hyllyt ovat ainakin menneinä aikoina olleet varsinaisia runsauden sarvia, josta on löytynyt aineita
lääkekäytön lisäksi myös muuhun, esimerkiksi talouskäyttöön. Moni näistä aineista valmistettiin ja
pakattiin apteekissa. Apteekkityö on ollut todellinen
käsityöläisammatti. Apteekista löytyi aina yksi tai
useampia ns. kompositiokirjoja, joista löytyi ohjeet
monenlaisten seosten valmistamiseen. Useissa rannikkokaupunkien apteekeissa esimerkiksi valmistettiin
kalamaustetta.
Jouluisista mausteista apteekin hyllyllä pitää mainita
vielä sahrami, joka on tunnettu maailman kalleimpana
mausteena. Säilytysastian etiketissä luki STIGMA
CROCI, mikä tarkoitaa krookuksen eli sahramin kukan
luotteja eli pieniä emin osia. Keltainen sahramipulla
on kuulunut erityisesti Lucian päivän perinteisiin.
Aloittaessani apteekkiuraani 80-luvulla myynnissä oli
myös erilaisia aromeja eli esansseja, joita apteekissa
pakattiin pieniin 10 millilitran pulloihin – tietynlaisia
mausteita nämäkin.
Joululeivonnaisten nostatusaineet sooda ja hirvensarvensuola ovat myös kuuluneet apteekin valikoimaan. Näistä aineista vapautuu uunin kuumuudessa
kaasukuplia, mikä nostattaa leivonnaisia. Sooda on
natriumvetykarbonaattia, se on perinteinen piparien
ja taatelikakun nostatusaine. Hirvensarvensuola on
ammoniumkarbonaattia jota joskus muinoin lie
saatu hirven sarvista.
Aika monen mielestä jouluun kuuluu itse tekeminen
ja kaikenlainen värkkääminen. Jotkut valmistavat
jouluksi jopa makeisia ja marmeladia. Tässä urakassa
tarvitaan hyytelöimisaineita, jotka myös ovat vanhoja apteekkitavaroita. Marmeladin valmistuksessa
käytetään hyytelöimisaineena agaria (jostakin syystä
tunnettu myös ”toistonimellä” agar-agar), joka on
levistä peräisin olevaa kuitua. Agar sisältää pektiiniä,
jota on sellaisenaan saanut sakeuttamisaineeksi. Apteekin valikoimassa on myös saattanut olla liivatetta,
eläinperäistä hyytelöimisainetta. Tosin nykyään
liivatteen tavallisin käyttötarkoitus on lääkekapseleiden kuorina.
Joululimpun maustesiemenet anis, fenkoli ja kumina ovat myös vanhoja apteekkirohdoksia. Lisäksi
fenkolivedellä hoidettiin vauvojen ilmavaivoja vielä
muutama vuosikymmen sitten, mutta nykytutkimus
on herättänyt epäilyksiä valmisteen turvallisuudesta.
Oluen valmistuksessa on käytetty mausteena humalaa. Myös simaa voi maustaa humalalla. Kyseessä
on humala-nimisen köynnöskasvin kukinnot eli ns.
humalantähkät. Näitäkin on ollut apteekin hyllyllä.
Tähän on apteekkarin aika lopettaa muistelut. Vaikka
muutamat jouluiset mausteet ovat poistuneet apteekin valikoimasta, nykyapteekki tarjoaa kuitenkin
lääkevalikoiman, joka on tehokkuudeltaan ja turvallisuudeltaan sekä laadultaan tutkittu ja – ennen
kaikkea – asianmukaisen lääkeneuvonnan. Uskallan
väittää, että vain vähän on menetetty mutta tosi
paljon on saatu!
Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta toivotellen,
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan Ykkösapteekki
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Tontun ahaa?

Heräsi olkivuoteeltaan
Puisteli itseään
huomasi
"Hmm taitaa olla jokin lakki
päässäni".
Otti lakin ja huomasi
"Täähän on punavalkoinen"?
Katseli ympärilleen ja siellä
niitä nuttuja makasi vieri
vierin.
Kylki kyljessä kuorsaten.
"Aha taidan olla kenties
jokin Tonttu"?
"Noh kaikkea sattuu".
Käveli ovesta ulos
kuu valaisi kirkkaana hankia
ne loistivat kuin jalokivet.
Aamu oli vielä kaukana
vaikka se syttyi
aurinko ei noussut.
Tonttu makasi lumen päällä
teki enkilin kuvioita
makasi siinä ja kuvitteli
että voisinpa lentää
paikasta toiseen ja olla hyvä.
Itseasiassa hänen mieleensä
tuli ajatus:
"Ehkä tämä kaikki on unta
ja olen vain maallinen vaeltaja
jolla on kolme kolikkoa taskussa"?

Siellä hangen päällä oli kirkkaita
jalokiviä.
Sarana vinkuu pakkasessa kun
ovi avataan ja suljetaan.
Tontulla oli monta avainta
moniin oviin.
Vaikeinta oli avata se ovi johon
yksikään avain ei sopinut.
Ovi joka oli auki.
Hän meni istumaan pysäkille
siellä oli muutakin sakkia
linja autot ei enää pysähtyneet
siellä.
Kaamos otti reippaita askelia
tuli taas musta yö.
Tonttu nukahti
ZZzzzzz.
Heräsi siihen kun
teurastomalta
karannut sika nuoli
hänen sormiaan.
Antoi nuttunsa sian ylle.
Vei hänet kotiinsa
piilotti sänkynsä
alle.
Nythän on Joulu.
Olavi Leinonen
Kuva Aili Santaholma

Kulttuuri

Kirjaston vinkit
Sano ”kyllä” oikeille asioille
Saku Tuominen: Juu ei.
Pieni kirja priorisoinnista.
Otava, 2018. 271 s.
”Hyvässä elämässä olennaista on tehdä merkityksellisiä asioita itselle tärkeiden
ihmisten kanssa. Ei koko
ajan, mutta riittävän usein.”
Saku Tuominen on suosittu luennoitsija ja kouluttaja, jonka työt keskittyvät luovaan ajatteluun ja ideoiden
tuottamiseen. Tämä näkyy
myös hänen kirjoittamissaan
teoksissa, joista uusin Juu ei.
Pieni kirja priorisoinnista
käsittelee elämänhallintaa
ja päätöksentekoa: miten
erottaa merkityksellinen
epäolennaisesta ja löytää
ne asiat, joihin todella haluaa panostaa. Yllättävän
usein vastaamme erilaisiin
pyyntöihin ”kyllä”, vaikka
haluaisimme sanoa ”ei”, tai
ostamme lisäaikaa käyttämällä kiertoilmaisua, kuten
”täytyy miettiä”, ja sitten
unohdamme koko asian.
Tuomisen ratkaisumalli
on yksinkertainen: kaksi
muuttujaa eli tekemisen ilo

ja sen merkityksellisyys, ja neljä sanaa:
kevyt ja raskas, pieni
ja suuri. ”Elämässämme on asioita,
joiden tekeminen
tuntuu yleensä innostavalta ja kevyeltä, ja asioita,
joiden tekeminen
tuntuu usein uuvuttavalta, vastavirralta. Osaa
näistä asioista pidämme tärkeinä
osaa vähäpätöisinä.” Kuviossa
on kaksi toisensa leikkaavaa
akselia, jolloin
oikeaan yläkulmaan tulevat asiat ovat
isoja ja kevyitä ja vasempaan
tulevat isoja ja raskaita. Vastaavasti oikeassa alakulmassa
ovat pienet ja kevyet asiat
ja vasemmassa pienet ja
raskaat. Asiat eivät suinkaan
pysyttele lokeroissaan: isona
ja kevyenä alkanut projekti
voi muuttua kiviriipaksi, joka
syö voimia. Irti päästäminen

Järjestötoiminta
Tällä palstalla yhdistykset voivat ilmoittaa toiminnastaan, kokouksistaan ja maksuttomista tapahtumistaan edullisesti (max.
500 merkkiä) hintaan 20 €/kerta (sis. alv.). Lähetä ilmoituksesi
osoitteeseen ilmoitukset@vieskanviikko.fi

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.
Rauhoitamme vuodenvaihteen ja pidämme ohjelmatuokioissa joulutaukoa 10.12.2018 – 14.1.2019. Tupa on kuitenkin
avoinna joka päivä - tervetuloa viihtymään!
Vuotta 2019 aloitellaan vähitellen:
Yhteislauluja lauletaan jo ke 2.1. Silloin laulamme jouluvirsiä
uuden vuoden alkajaisiksi. Tervetuloa!
Matkainfo toukokuulle suunnitellusta Pärnun -matkasta ti
8.1. klo 10.
Miesten ilta jatkaa toimintaansa ke 9.1. (taukoa viikot 52/2018
ja 1/2019).
Jäsenkirje ja kuukausiohjelma ilmestyy to 10.1. – tervetuloa
hakemaan omasi tuvalta.
Toivotamme Rauhaisaa Jouluaikaa sekä Hyvää Uutta Vuotta
kaikille kävijöillemme, vapaaehtoisillemme ja muille tekijöille,
tukijoille ja yhteistyökumppaneillemme!

SenioriKahvilat, Ylivieska
SenioriKahvilat ovat Ylivieskassa sijaitsevia, varttuneelle väelle
suunnattuja yhteisiä kohtaamispaikkoja, joissa on matala kynnys
kaikkien tulla kahvittelemaan ja tapaamaan muita. Toivomuksesta
myös järjestettyä ohjelmaa. 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.

voi
olla yllättävän vaikeaa,
kun asiaan on ehtinyt panostaa aikaa ja rahaa – ja
mitä muutkin sanovat?
Samalla tavalla pieni ja kevyt
voi alkaa tuntua raskaalta.
Kyse voi olla pinttyneeksi
muodostuneesta tavasta tai
harrastuksesta, joka ei enää
innosta. Tuomisen esimerkit

Ylivieskan Latu
Avantouintia Kekalla (Isokankaan metsätie 232) Sunnuntaisin
klo 12-17. Hinta yli 16-vuotiailta 3,- euroa. Sisältää mehun.
Tervetuloa nauttimaan talviuinnista. Ylivieskan Latu, Niemelänkylän Kyläyhdistys ja Ylivieskan nuorisotoimi. Joulunajan
avantouinti normaalisti su 23.12.
Höntsäpelit. Höntsävuoroilla joulutauko. Jatkamme jälleen
viikolla 2.

Marita Hietasaari

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

Isokoisia, kätettyjä puuntyöstökoneita yms. (Tasohöylä, vannesaha, tanSENIORIkahvilat/Kylätuvat avoinna seuraavan kerran:
Ti 8.1. klo 13-15 Sorviston kylätalolla SenioriKahvila auki. koautomaatti revolverisorvi,
Tervetuloa aloittamaan uutta vuotta 2019! Sorvistossa tavataan puulastu ja -pölyimureita,
aina kuukauden ensimmäisenä tiistaina (uudenvuoden päivän bensiiniaggregaatti jne).
takia nyt poikkeus).
Nouto Alavieskasta. LisäKe 16.1. klo 13-15 HUOM! Pylvään kylätalon SenioriKahvi- tietoja puh. 044 094 1399.
lassa tavataan jatkossa kuukauden toisena KESKIVIIKKONA.
Lämpimästi tervetuloa!
Ke 23.1. klo 13-15 Raudaskylän SenioriKahvila aloittaa –
tervetuloa avajaisiin! Paikkana Raudaskylän opisto.
Toivotamme Levollista Jouluaikaa ja Hyvää Uutta Vuotta 2019
kaikille kävijöille, kylien vapaaehtoistoimijoille ja muille tekijöille,
toiminnan tukijoille ja yhteistyökumppaneille!
Tapaamisiin tammikuussa – tervetuloa!

osoittavat mallin
sopivan yhtä hyvin pörssiyhtiön
toimitusjohtajalle
kuin juuri eläköityneelle. Oikeiden
valintojen tekeminen on kuitenkin
joskus vaikeaa, siitä
kertovat myös tekijän omakohtaiset
kokemukset mallin soveltamisesta.
Loppupäätelmäksi
jää armollisuus, sillä
aina ei voi onnistua.
Teoksessa on lähes kolmesataa sivua, mutta luvut ovat
lyhyitä ja teksti on
ilmavasti aseteltu, kirjaa on helppo selailla
ja esimerkkikuviot ja
niiden selitykset löytyvät vaivatta. Kirja on siis
tarkoitettu käytettäväksi ja onkin erinomainen
lahjakirja kaikenikäisille,
niin pienten kuin suurten
päätösten tueksi.

Vuokrattavana

Kerrostalokaksio saunalla
65,5 m². Ylivieskan keskustasta. Vuokra 570 € kk, vesi,
sähkö ja 1 kk takuuvuokra.
Puh. 0400 620 299.

Ostetaan

Traktori Valmet 502-602
Omakotitalo 157 neliöä puh. 040 812 1379.
Alavieska kaava-alueen
tuntumassa. V. 1969, tiili.
Vihreä viihtyisä tontti 2600
neliöä. Oma kaivo. Maakellari. Öljy, puu, sähkö.
Kuntotarkastettu. Sopii
viherpeukalolle ja lapsiperheelle. Puh. 044 360 7548.
Myydään joulukuusia,
viljeltyjä ja metsäkuusia.
Kotiinkuljetus. Savela,
Veitsimäentie 137. Puh.
050 3230 840.

Ilmoitus
Vieskan
Viikossa
huomataan!

Perjantai 21.12.2018
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Vapaa-aika
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3
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9

9

9

10
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Kuka mitä häh -vastaukset
1. Kultapossu-lehti.
2. Apollo 17 1972.
3. Neljä. Pohjoisesta Mertuanoja ja Pylväsjoki ja
etelässä Ojankylänoja ja
Olmalan- eli Katajaoja.
4. Angus.
5. Kolme: "Yllätysten yö",

"Samurai" ja "Ehkä otin,
ehkä en".
6. 30,48 cm.
7. Thomas Wassbergille.
8. 155 cm.
9. 6. tammikuuta.
10. 50.
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Ristikoiden vastaukset sivulla 8.

Yhteystiedot
Postiosoite:

Ilmoitushinnat
Viertotie 8 A 2,
84100 Ylivieska
Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Etusivu
Sisäsivut
Takasivu

1,50 €/pmm +alv
1,20 €/pmm +alv
1,30 €/pmm +alv

Puhelin:

040 5300 600 (klo 10-17)

Järjestöpalsta

20 €/kerta

Sähköposti:

toimitus@vieskanviikko.fi

Rivi-ilmoitukset Ilmaiset yksityishenkilöille

Materiaalin
toimitus:

Marko Virkkula
ilmoitukset@vieskanviikko.fi

Internet:

www.vieskanviikko.fi

Päätoimittaja:

Sitoutumaton kaupunkilehti
Ilmestyy perjantaisin
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© 2018 Marko irkkula

Sudoku

Tekniset tiedot
Jakelu:
Painos:
Painopaikka

Posti Group Oyj
10150 kpl
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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Toivotamme Hyvää Joulua
sekä Onnellista Uutta Vuotta!
Hyvää joulua ja
liikunnallista
vuotta 2019

Outi Viirelä
Savisilta 1, Ylivieska
Puh. 425 522

www.suomenlatu.org/ylivieskanlatu
Kiitämme yhteistyökumppaneitamme
kuluneesta vuodesta ja toivotamme
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Joululahjoihin varatut varat
olemme lahjoittaneet Pelastakaa
lapset ry:n Ylivieskan osastolle.

Yhteistyökumppanisi korkealaatuisessa ohutlevymekaniikassa.

Vähäkankaantie 64 • 84100 Ylivieska
Puh. 08-4108 200 • www.etlistat.fi

Hyvää Joulua
ja
menestyksellistä
vuotta 2019!

Kettukallionkatu 4, 84100 Ylivieska
www.premec.fi, p. 0500 684 467

Toivotamme asiakkaillemme
ja yhteistyökumppaneillemme

HYVÄÄ JOULUA JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

Hyvää joulua
ja onnellista
uutta vuotta

LVI ja Rakennus J. Kunelius Ky

Rautatiekatu 15 L 4, Ylivieska
www.hiusvelhotar.fi
Merja Sorvoja 08-425220

Kokkolantie 11, Ylivieska • Puh. 044 506 4716
juha@kunelius.fi • www.kunelius.fi

Vestia toivottaa asiakkailleen

rauhallista Joulua!

KIITOS ASIAKKAILLEMME
KULUNEESTA VUODESTA
HYVÄÄ JOULUA SEKÄ ONNEA JA
MENESTYSTÄ TULEVALLE VUODELLE!

HUOM!
Metsänhoitoyhdistyksen
metsäveroilmoituspalvelu
käynnistyy tammikuussa.
Tervetuloa asioimaan!

Vieskankatu 4, Ylivieska, puh. (08) 420 777
Oulaistenkatu 20, Oulainen, puh. 050 542 0777

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

Vestianväylä 80, Ylivieska • www.vestia.fi

Rauhallista Joulua
ja
Hyvää metsävuotta 2019

Hyvää Joulua
ja Onnellista
Uutta Vuotta!

JOULU JA
VUODENVAIHDE
KIRJASTOSSA

Kiitos kuluneesta vuodesta ja hyvästä yhteistyöstä!

Toivotamme hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta 2019!

24.-26.12. Suljettu

HAAPAJÄRVI - HAAPAVESI KALAJOKI - NIVALA - OULAINEN PIIPPOLA (Siikalatva) - YLIVIESKA

27.-28.12. Avoinna klo 12-20
29.12.

Avoinna klo 10-15

KOULUTUSKESKUS

31.12.-1.1. Suljettu
5.1.

Avoinna klo 10-15

Kirjastoauto ei aja 22.12.-4.1.
Hyvää Joulua!
Tv. Ylivieskan kirjastopalvelut
HYHYVÄÄ JOULUNAIKAA!
TV. YLIVIESKAN KAUPUNGINKIRJSTO

Hyvä
Joulumieli
keräyksessä mukana
2018

