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

www.vieskanviikko.fi
Ylivieskan kaupungin liikuntapalvelut tiedottaa!

KUNTOLAATIKKO
– KAMPANJA

ON KÄYNNISTYNYT 1.1.-31.3.2019

14X120 STP
-

Kuntolaatikot sijaitsevat seuraavissa paikoissa:
koulut, liikuntakeskus, Koivukallio, Joonaala,
Salmiperäntie 121, Huhmari, Isokoski ent. K-Valinta,
Kantokylä (Haapavesitie 1018), Kaisaniemi
(Jalavatie) ja Kekajärvi.

Kuusipaneeli
Kantri valkoinen
Päätypontattu
Piilonaulaus

15x120 STS Saunapaneeli

LAITA NIMESI LAATIKOSSA OLEVAAN VIHKOON
(hiihto, kävely, juoksu jne.)
KAIKKIEN OSALLISTUNEIDEN KESKEN ARVOTAAN
PALKINTOJA MM. LAHJAKORTTEJA
Lisätiedot ja tiedustelut 044 4294 472

-

-

Musta, valkoinen
harmaa
Kuusi
B-laatu

20x170 Hirsipaneeli

Närhitie 2 • 044 4294 472
www.ylivieska.fi/liikuntapalvelut

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?

- ST - Kuusi

Vanhojentanssit

Ylivieskan Liikuntakeskuksessa
Yleisöesitykset perjantaina 15.2.2019
klo 11.45 ja klo 13.00
Tervetuloa!

Liput:
aikuiset 2 €,
koululaiset 1 €,
päiväkodit 10 € / lapsiryhmä

AJANVARAUS 08-424 681
Torikatu 3, Ylivieska

1
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€/jm

1

50
€/jm

2

20
€/jm

PUUMESTA YLIVIESKA
Korjaamontie 29
84100 YLIVIESKA
puh. 044 357 1210
www.puumesta.fi

AVOINNA:
ma-pe 7.30-16.30
TERVETULOA!

SE PALVELEVA PUUTAVARALIIKE!

YLIVIESKAN KAUPUNGINKIRJASTO

KIRJAMESSUT

L A 9 . 2 . K LO 1 2 - 1 6 A K U S T I I K A S S A

T I L A R AT K A I S U T

TEOLLISUUSHALLIT
LIIKER AKENNUKSE T

Messualueelle vapaa pääsy. Tervetuloa!
Baba Lybeck - Kirja Vieköön! liput 10 €.

MANEESIT
KONEHALLIT
H E V O S TA L L I T
AUTOTALLIT
VAR ASTOT

HALLE
JA
ALAVIE
SKASTA
JO

TUTUSTU UUTEEN MALLISTOON
w w w. v i e s k a h a l l i . f i

50

VUODE

N AJAN

Rakentamisen luotettava
kumppani vuodesta 1968
VIESKAN ELEMENTTI OY 85200 Alavieska 08 430 9200

Kirjaesittelyt ja -myynti näyttelysalissa ja 1. kerroksen aulassa
Messukahvila avoinna klo 12-16
Baba Lybeck - Kirja Vieköön! klo 13-14 pääsalissa
vieraina kirjailijat Seppo Aalto, Katariina Vuori ja
Mari Manninen sekä näyttelijä Taisto Oksanen
Musiikkia klo 12-13 aulan pikkulavalla
Avoin mikki klo 14.30-15.15 aulan pikkulavalla
Kirjastoauto Tarinatoukka parkissa pihalla klo 12-16
Kirjaston Lukukoira Fanni 2. kerroksen aulassa klo 12-13 ja 14-15
Tarkemmat tiedot www.ylivieska.fi/akustiikka

KE 13.2. KLO 18:00
FLAMENCO SOPIANAE (HUN) & TONI JOKINIITTY
Vapaa pääsy.

LÖYDÄ KULTTUURIHELMIEN LOISTAVA OHJELMA:
www.ylivieska.fi/akustiikka
Tervetuloa tapahtumiin! Lunasta lippusi www.ticketmaster.fi,
tai Akustiikan lipunmyynnistä, ma-pe 12-18 ja la 12-15 sekä
tuntia ennen tapahtumia. Koulukatu 2 B. 044 429 4545.
Social icon

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

Päivyri
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Pääkirjoitusttttt
Helmikuu on päässyt jo
hyvää vauhtia aluilleen ja
kohti kevättä mennään jo
vauhdilla. Ensi torstaina
vietetään ystävänpäivää,
jolloin varsinkin sosiaalinen
media pullistelee päivään
liittyvistä viesteistä. Onhan
toivotukset todella mukavia,
mutta tokihan kasvotusten
kohtaaminen on aina kallisarvoisempaa. Ainakaan
vielä Suomessa ystävänpäivä
ei ole liiallisesti kaupallistunut, johtunee siitä että
täällä sitä vietetään juurikin
ystävyyden vaalimiseksi,
toisin kuin muualla, jossa
se mielletään rakastavaisten
merkkipäiväksi. Oli niin tai
näin, on se kuitenkin mieltä
lämmittävä päivä talvisessa
helmikuussa.
HHH
Viime aikoina on ollut paljon
puhetta vanhustenhoidon
laiminlyönneistä. On käsittämätöntä että vasta nyt se
kupla niin sanotusti puhkesi
ja asioita ruvetaan selvittämään. Koko vyyhti tulee

varmasti vielä kasvamaan kun
uusia tapauksia tulee esille
ja hyvä niin, sillä totuuden
on tultava ilmi. Valitettavasi
se tapahtui vasta nyt, mutta
onneksi ennen kevään eduskuntavaaleja, sote-päätöksistä puhumattakaan. Tällä
on varmasti suuri vaikutus
näihin molempiin ja jotenkin tämä vetää pohjan pois
koko sotesta. Aika vahvasti
tuntuu siltä, että pahimmat
ongelmat ovat lähivuosien
aikana syntyneet juurikin
yksityistämisen vuoksi. En
tietenkään halua mustamaalata koko alaa, mutta onhan
se käsittämätöntä kuinka
villiksi nämä markkinat ovat
menneet. Ja niissä pelataan
häikäilemättömästi jopa
vanhusten henkien kaupalla.
Miten kaikki valitukset on
aikojen saatossa voitu lakaista
maton alle ja jättää valitukset
huomioimatta. Toivottavasti tähän tulee parannus
joka oikeasti myös toimii
ja siihen yksi edellytys on
myös viranomaisvalvonnan
lisääminen.

Nimipäivät
HHH
Kaksi vuotta sitten tai tarkalleen ottaen kymmenes
helmikuuta ilmestyi ensimmäinen Vieskan Viikko
minun julkaisemana. Eli
sunnuntaina, joka on myös
nimipäiväni, lehti täyttää
kaksi vuotta. Tämän lehden
piti olla juhlanumero, mutta
suunnitelmat muuttuivat
viime hetkillä. Sain nimittäin
puhelinsoiton luotettavalta
taholta, joka kertoi että
eräs paikallinen lehtialalla
oleva henkilö on joutunut
sairaalaan, eikä ole varmuutta
herääkö hän enää koskaan
tähän todellisuuteen. En
halua erikseen spesifioida
mitä oli käynyt, mutta se oli
tapahtunut täysin ennalta
arvaamatta, joten varsinkin
lähimmäisille sellainen on
äärimmäisen rankka kokemus. Sitä hädin tuskin
pystyy edes kuvittelemaan,
miltä se voi tuntua, eikä
sitä tunnetta toisaalta halua
edes yrittääkään kuvitella.
Tuleehan se päivä meille jokaiselle vääjäämättä,

mutta varsinkin äkkinäinen
lähteminen on varmastikin
pahinta läheisille.
HHH
Jokainen meistä voi esimerkiksi kaatua polkupyörällä
kun lunta pyryttää ja tiet
ovat liukkaat, ja seuraukset
voivat olla jopa kohtalokkaita. Olen aiemminkin
tänä talvena meinannut pari
kertaa pyllähtää, mutta nyt se
oikeasti tapahtui. Kuitenkin
tällä kertaa vain lonkka otti
tällin eikä pää, joten ei ollut
minun aikani lähteä, mutta
elämä on veitsenterällä. Joku
lähtee - joku jää, se on on
vääjäämätöntä elämää.

Torstai 7.2. (vk 6): Riku, Rikhard
Perjantai 8.2: Laina
Lauantai 9.2: Raija, Raisa
Sunnuntai 10.2: Elina, Ella, Ellen, Elna
5. sunnuntai loppiaisesta
Maanantai 11.2. (vk 7): Iisa, Isabella, Talvikki
Tiistai 12.2: Elma, Elmi
Keskiviikko 13.2: Sulo, Sulho
Torstai 14.2: Tino, Voitto, Valentin
Ystävänpäivä

Aurinko
Aurinko nousee Ylivieskassa klo 8:44 ja laskee
klo 16:29. Päivän pituus on 7 h, 44 min.

Jokirannan keittiön ruokalista
Torstai: Makaronilaatikko, ketsuppi, porkkana-ananassalaatti
Perjantai: Nakkikeitto, kasvispalat, pehmeä leipä
Maanantai: Sotkamolainen kalakeitto, suolakurkku, pehmeä leipä
Tiistai: Broilernugget, riisi, lämmin currykastike,
raejuusto-porkkanaraaste
Keskiviikko: Ohrapuuro, soppa, leikkele
Torstai: Maksalaatikko, peruna, kaali-kurkku-melonisalaatti, puolukkasose

Ateriapalvelun ruokalista

Elina Kytökorpi
elina@vieskanviikko.fi

Kuukauden kuva

Torstai: Broileripata, keitetty riisi, juustovihannessalaatti, suklaakiisseli
Perjantai: Kalakeitto, lihaleikkele, vatkattu aprikoosipuuro
Lauantai: Jauhelihakiusaus, punajuuriviipaleet,
mustaherukkakiisseli
Sunnuntai: Karjalanpaisti, perunamuusi, sienisalaatti, sitruunakiisseli
Maanantai: Jauhelihaperunalaatikko, kaalipuolukkasalaatti, karpalokeitto
Tiistai: Metsästäjänpata, perunat, persikkasalaatti,
omenakiisseli
Keskiviikko: Porojuustokeitto, herkkukurkku,
vispipuuro
Torstai: Silakkapihvit, perunamuusi, kastike,
porkkanaraaste, mangokiisseli

Kuka mitä häh?

Ylivieskan kameraseuran tammikuun kuvaksi valittiin Jouko Liikasen otos "Yhdessä - yksi monista". Puolustusvoimien
itsenäisyyspäivän paraati Mikkelissä 6.12.2018.

1. Mikä on Ylivieskaan rakennettavan uuden
kirkon suunnittelukilpailun voittajaehdokkaan
nimi?
2. Kuka voitti tiistaina kirjallisuuden Runebergpalkinnon?
3. Minkä sarjan loppuottelu pelataan Super Bowl
-tapahtumassa?
4. Millä planeetalla Teräsmies syntyi?
5. Mikä on kreikkalaisen aakkoston viimeinen
kirjain?
6. Millä sanoilla alkaa Tiktak-yhtyeen kappale
"Heilutaan"?
7. Mikä on VR:n mukaan Ylivieskan
rautatieaseman lyhenne?
8. Mikä on Ahvenanmaan saariston suurin saari?
9. Mikä on kaikkien aikojen myydyin
matkapuhelin?
10. Paljonko talvirenkaissa täytyy olla
kulutuspintaa lain mukaan?
Vastaukset sivulla 11.

Seuraava Vieskan Viikko
ilmestyy torstaina 21.2.2019!

Ilmoitus
Vieskan Viikossa
huomataan!

Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään tiistaina 19.2.

Prisman Otto-automaatti
väliaikaisesti kiinni
Ylivieskan Prisman Otto
-automaatti sulkeutui tilapäisesti eilen keskiviikkona.
Syynä tähän on se, että
S-ryhmä korvaa automaatit
omilla Nosto -automaateilla.
Automaattien muutostyöt
S-ryhmässä ovat alkaneet jo
viime syksynä ja nyt on vuorossa Ylivieskan automaatti.
Automaatin korvaaminen
uudella vie vajaan viikon,
jonka aikana Ylivieskassa on
ulkona olevia automaatteja
vain Osuuspankin talossa
sekä Citymarketilla.
Osuuskauppa KPO:n
laskentapäällikkö Jaakko
Ojala kertoo, että Automatia
poistaa OTTO -automaatin keskiviikkona, jonka
jälkeen tehdään tarvittavat muutokset automaatin
asennuspaikan rakenteisiin.
Uusi Nosto -automaatti
asennetaan maanantaina
11.2. samalle paikalle.
S-ryhmän toimipisteiden
kassoilta voivat S-Pankin
asiakkaat nostaa maksutta
rahaa nyt ja myös jatkossa
vaikka toimipaikassa on
Nosto -automaatti. ”Kassoilta tehdyt nostot varmastikin kasvavat hieman
kun käteisautomaatti on
hetken pois käytöstä ja
tähän varaudutaan”, kertoo

Kainuulle ja PohjoisPohjanmaalle yhteinen
sähköinen kirjastoaineisto

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastot tarjoavat
ensimmäisenä Suomessa
asiakkailleen täysin yhteiset e-aineistopalvelut
yli maakunta- ja kimpparajojen. Yhteistyössä on
mukana kaksi maakuntaa,
38 kuntaa ja neljä kirjastokimppaa. Alueen melkein
puoli miljoonaa asukasta
tulevat saamaan tasa-arvoiset e-aineistopalvelut.
Uusi eKirjasto sisältää 11
e-aineistopalvelua, joissa on
entistä laajempi valikoima
muun muassa e-kirjoja,
e-äänikirjoja, e-lehtiä, musiikkia ja elokuvia. AsiakOjala. ”Uusi automaatti ja käteisnoston tarkka hinta kaille tarjotaan aineistoja
voi ulkoasultaan hieman riippuu asiakkaan oman yhä useammalla kielellä ja
erota nykyisestä, koska se pankin palveluhinnastosta. yhä useampaa palvelua on
on uusinta mallia, mutta Nosto -automaatti toimii
Nosto – käteisautomaatin kaikkien pankkien korteilla”,
käyttö on yhtä helppoa ja lopettaa Ojala KPO:lta.
turvallista kuin muidenkin
Automatia Pankkiautomaattien. Siitä löytyy automaatit Oy:stä asiaa
kaikki tutut ominaisuudet, kommentoitiin seuraavasti:
kuten esimerkiksi käteis- “Valitettavasti kyseinen Viime lehdessä kerroimnosto ja saldotiedustelu. Ylivieskan Prisman auto- me Ylivieskan kaupungin
Erotuksena muihin auto- maatti poistuu nykyiseltä pyytävän mielipidettä kunmaatteihin, Nosto – auto- paikaltaan 6.2, S-ryhmän talaisilta, paikkakunnan yrimaatista saa nostettua myös irtisanomisen johdosta. Py- tyksiltä sekä henkilöstöltään
10 euron seteleitä. Nosto rimme mahdollisuuksien strategiatyönsä tueksi.
Uutta strategiaa on työs– käteisautomaattien käyttö mukaan tuomaan lähistölle
on asiakkaille täsmälleen uuden Otto-automaatin. tetty syksyn 2018 aikana eri
samanhintaista kuin mui- Pahoittelemme tilannetta!” tilaisuuksissa, ja työn ollessa
denkin automaattien käyttö
Elina Kytökorpi loppusuoralla visioksi, slo-

mahdollista käyttää etänä
ja myös mobiilisovelluksen
kautta.
Aiemmin e-aineistopalveluiden tarjonnassa on
ollut kuntien välillä suurta
vaihtelua. Yhteistyön myötä
kaikilla kunnilla on nyt
samanlaiset mahdollisuudet
tarjota e-aineistoja. Kaikkien
kuntien e-aineistopalvelujen
määrä ja valikoimat kasvavat
huomattavasti. Alueellisen
yhteistyön ansiosta kirjastot pystyvät tarjoamaan
asiakkailleen tasa-arvoiset
ja saavutettavammat e-aineistopalvelut. E-aineistojen
ansiosta kirjaston palvelut
eivät ole sidottuja tilaan,
joten asiakkaan ei tarvitse
mennä kirjastoon lainatak-

seen luettavaa, kuunneltavaa
tai katsottavaa. Aineiston
liikkuminen asiakkaalta
toiselle ei vaadi aineiston
kuljettamista, joten e-aineistojen käytössä nousevat
esiin myös ekologiset arvot.
Linkit e-aineistopalveluihin löytyvät oman kirjaston verkkosivuilta. Palvelut
ovat ilmaisia kirjastojen
asiakkaille ja niitä pääsee
käyttämään kaikilla Kainuun
ja Pohjois-Pohjanmaan
kirjastojen kirjastokorteilla
ja PIN-koodilla. E-aineistopalveluiden käyttöön saa
opastusta oman kirjaston
henkilökunnalta. Uusi alueellinen eKirjasto julkaistaan
Lainan päivänä 8.2.2019

Ylivieskan visioksi äänestettiin
"Ylivieska - Kasvun paikka"
ganiksi tai voimalauseeksi
vahvistui kaksi vaihtoehtoa:
"Ylivieska - Ihmeidentekijä"
sekä "Ylivieska - Kasvun
paikka".
Äänestys sai suhteellisen
suuren suosion, kaikkiaan
634 kpl joista "Ihmeidentekijää" äänesti 18 % (114
kpl) ja "Kasvun paikkaa"

selkeä enemmistö 74 % (469
kpl). Tyhjiä, ristiriitaisia tai
uusia ehdotuksia oli 8 %
(51 kpl) äänistä.
Tulos annetaan tiedoksi
UusiYlivieska -työryhmälle
sekä kaupunginvaltuustolle,
joka tekee lopullisen päätöksen kokouksessaan 25.2.
Marko Virkkula

hityksen trendi.
Jotenkin olisi luullut, että
EU:n aluetukipolitiikka
olisi tukenut Ylivieskan
ja seudun kehittämistä.
Mutta seutukunnat olivat
heikkoja eivätkä nousseet
kehittämisvoimiksi.
Noihin aikoihin ei ole
paluuta. Nyt voima täytyy
löytää meistä itsestämme.
Sitä ei tule etelästä eikä
pohjoisesta. Voima löytyy
alueen ihmisistä ja yrityksistä, jotka ovat luoneet
tänne ainutlaatuisen kasvukeskuksen. Avainasioita
ovat runsas syntyvyys, lasten
ja nuorten tukeminen, hyvä
ja avoin hallinto, turvalliset

yhteisöt, ylikunnallisuus eli
alueen voiman löytäminen
yli kuntarajojen sekä alueen
(eikä puolueen) puolustajat
isolla kirkolla.

Kallen kolumni

Maakunta vie eikä tuo
Ylivieskan kaupungin etu
olisi, jos maakuntauudistus
ei toteutuisi, sillä Ylivieska kuuluu uudistuksessa
häviäjien joukkoon. Tällä
hetkellä valtio rahoittaa
meidän sosiaali- ja terveyshuollon kustannuksiamme valtionosuustuella kaupungille. Nyt saamme itse
päättää miten tuon rahan
käytämme. Se tapahtuu nyt
hyvin toimivassa Kallion
kuntayhtymässä.
Maakuntamallissa valtion
tuki ohjataan Pohjois-Pohjanmaan maakunnalle. Tuen
jakomallin valmistelee virkakunta Oulussa ja päätökset
noin 1,5 miljardin budjetin

jaosta tekee Oulu enemmistöinen maakuntavaltuusto.
Huonosti siinä käy Ylivieskalle ja vielä huonommin
alueen pienille kunnille.
Maakunta olisi demokraattisempi, jos maakuntavaaleissa taattaisiin tasainen
alueiden edustus. Nykyisessä
maakuntaliitossa on tämänkaltainen kuntien edustusta
tasaava järjestelmä.
Lisäongelman tuottaa asemamme Oulun ja
Kokkolan välissä. Ylivieskan alueen kehitys ei ole
Pohjois-Pohjanmaalle eikä
Keski-Pohjanmaalle tärkeää. Uusien maakuntien
kehittäminen ei toisi meille

Ylivieskalle mitään uutta,
vaan maakunnan säästötoimet ja keskittämistoimet
kohdistuvat tänne.
Kokkolan ympärille
30-luvulla keksityllä Keski-Pohjanmaan minimaakunnalla ei ole edellytyksiä
tukea Ylivieskan kehitystä.
Tästä on hyvä esimerkki
Centrian ammattikorkeakoulun päiväopetuksen
keskittäminen Kokkolaan.
Eniten harmittelen Raudaskylän opistolta Kokkolaan
siirrettyä yhteisöpedagogikoulutusta. Tällä siirrolla
särjettiin jotain sellaista
koulutuskulttuuria, jota
ei koskaan saada takaisin.

Onneksi monimuoto-opetus
ja Centrian tutkimusyksiköt
Ylivieskassa voivat vielä
näyttää voimansa.
Oulun suunnasta ei ole
tulossa myöskään mitään
Ylivieskalle hyödyllistä. Ei
siellä surtu Visalan sairaalan loppumista tai Oulaskankaan synnytysosaston
lakkautusta. Mitenkähän
maakunta keskittää ruokapalvelunsa?
Toisin oli 60- ja 70-luvulla, kun läänin hallinnon aikaan valtio perusti
Ylivieskaan jokilaaksojen
aluehallinnon monet yksiköt. Näiden purkaminen
on ollut viime vuosien ke-

Kalle Luhtasela
Lukion rehtori, joka pohtii
maailman muutosta
joutoaikoinaan.
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Liikkeessä! –seminaari
Elämystalo Artterissa
Tammikuun lopussa Ylivieskassa järjestettiin toista
kertaa kaupan alan huippuseminaari Liikkeessä!.
Seminaari on YTEK Yrityspalveluiden järjestämä
tapahtuma, jonka tarkoituksena on koohta yhteen
alueen yrittäjiä sekä muita
päättäjiä. Paikalle oli jälleen
tullut mukavasti porukkaa
niin Ylivieskasta kuin lähikunnistakin. Tilaisuuden
avasi liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner,
joka on myös itse ollut
yrittäjänä jo kolmisenkymmentä vuotta. Avauksessaan
hän muisti mainita myös
viime vuonna uutisoidun
”Ylivieskan ihmeen” ja myös

lainasi puheessaan ylivieskalaislähtöistä kirjailijaa
Hannu Rajaniemeä.
Ministerin jälkeen tilaisuus jatkui Autotuojat
ja –teollisuus ry:n toimitusjohtajan Tero Kallion
puheenvuoro lla autokaupan
tulevaisuudesta, jossa käytiin
kattavasti läpi muun muassa
sähkö- ja hybridiautojen
tulevaisuutta sekä merkitystä
ympäristöön ja liikenteeseeb.
Hänen jälkeensä lavalle astui
espoolainen freelance-toimittaja ja visualisti Maija
Tiensuu, jonka puheenvuoro käsitteli tuotekuvan
merkitystä verkkokaupassa
sekä muussa mainonnassa.
Ennen paneelikeskustelua

Kynttiläkirkossa korostui
kynttiläpäivän sanoma valosta

vuorossa oli vielä Outi Manninen, jonka osio pureutui
myymäläympäristöön asiakkaan silmin. Manninen
on visuaalisen myyntityön
lehtori Oulun seudun ammattiopistolla sekä toimii
myös yrittäjänä. Moderaattorina tapahtumassa oli
ylivieskalaissyntyinen Eeva
Lehtimäki, joka on pitkän
linjan toimittaja niin sanomalehdissä, radiossa kuin
televisiossakin. Lehtimäki
juonsi myös seminaarin
paneelikeskustelun, jossa
aiheena oli uudistuminen.
Elina Kytökorpi
Sunnuntai-illan tuiskuisasta säästä huolimatta Kynttiläkirkko sujui hyvin. Kokeneet
järjestäjät ja iso joukko talkoolaisia teki hyvillä mielin suuren työn kaiken onnistumiseksi. Tilaisuudessa oli liki sata osallistujaa. Lunta tuli, niin kuin kuvista näkyy, mutta
ihmiset olivat osanneet pukeutua sään mukaisesti. Kynttilänpäivän sanoma valosta
vain korostui kynttilöiden loistaessa pimeän pyryn keskellä.

Senioripäivillä tanssittiin

Seminaarissa jaettiin Liikkeessä! -palkinto, jonka tänä vuonna sai Eijan Kangas ja
Leikkuu Ky:n yrittäjä Susanna Leppälä.

Muun ohjelman lisäksi Runebergin päivänä järjestetyillä senioripäivillä Kulttuurikeskus Akustiikassa väki pääsi tanssimaan Iltatähti –orkesterin tahdittamana.

Sipilän Päivätoiminnan väki toivottaa hyvää ystävänpäivää!
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Ylivieskan 11. kirkkoherra
asetetaan virkaan 17. helmikuuta
Viime vuoden syyskuun
alusta Ylivieskan seurakunnan vs. kirkkoherrana
toiminut Eija Nivala asetetaan kirkkoherran virkaan
sunnuntaina 17.2. Suvannon
kappelissa pidettävän messun yhteydessä. Virkaanasettamisen toimittaa piispa
Jukka Keskitalo avustajinaan
lääninrovasti Kari Tiirola,
rovasti Timo Määttä, vs.
kappalainen Eeva-Kaisa

Laakko ja kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Pekka Similä. Piispanmessun
avustavina pappeina ovat
kappalainen Janne Isomaa
ja vs. seurakuntapastori
Riikka Talvitie. Messussa
saarnaa Eija Nivala. Kanttoreita messussa avustaa
Kirkkokuoro.
Messun ja lohikeittolounaan jälkeen on tulojuhla ja
kakkukahvit. Seurakuntalai-

www.ylivieskanseurakunta.fi
Kastettu: Vilja Aino Sofia Rahja, Juuso Gerhard Norrback, Sara Sofianna Raudaskoski, Vilja Sofia Mantila
Kuollut: Eevi Kotka 92 v., Milja Eliisa Autio 85 v., Adele
Marjatta Palonen 70 v.

sia toivotetaan lämpimästi
tervetulleeksi 11. Ylivieskan
kirkkoherran virkaanasettamisjuhlaan. Messu on kuultavissa suorana lähetyksenä
myös ylivieskanseurakunta.fi
ja Radio Pookin kautta.
Lisäksi messu videoidaan
ja on myöhemmin katsottavissa myös Ylivieskan
PaikallisTV:ssä.

Diakoniaruokailu eurolla
Ylivieskan seurakunta järjestää diakoniaruokailun ylivieskalaisille, diakoniatyössä
kohdatuille henkilöille ja
perheille, seurakuntakoti
Mariassa tiistaina 12.2.
klo 11.
Diakonialounaalla saamme syödä yhdessä eikä yksin
kotona. Yhteisessä pöydässä
voimme jutella päivän kuulumiset.
Terveellinen ja maittava
ateria valmistetaan osittain
EU-ruokatarvikkeista. Lahjoituksena saadaan leipää sisältyy ruuan lisäksi jälja juustoa. Lounas maksaa kiruokakahvi ja pannari.
yhden euron ja hintaan Saat mukaan myös aterian

YLIVIESKAN
SEURAKUNTA

tule rohkeasti mukaan vaikka ystävän kanssa. Lisätietoja
diakoniatyöntekijä Jaana
Tuomi p. 044 7118627.

Ruuanvalmistuskurssi
maaliskuussa
Diakoniaruokailuun on
tulossa maaliskuussa jatkoa
ruuanvalmistuskurssina.
Yhteisessä keittiössä, toimitalo Pietarissa valmistetaan
yhdessä ruokaa ti 19.3. klo
reseptit, että voit kotonakin 9-13 Marttojen kotitalovalmistaa edullista ruokaa. usneuvoja Marja-Leena
Kattaus on 100:lle, joten Pirkolan opastuksella.

SEURAKUNNAN VIIKKO
Su 10.2. klo 10 Talvitapahtuma jäähallilla, perhejumalanpalvelus, Riikka Talvitie, Eija Nivala, Teija Siirtola,
Fermaatti kuoron kvartetti, jumalanpalveluksen jälkeen
klo 11-12.30 luistelua jäähallissa ja ulkojäällä sekä erilaisia toimintapisteitä. Kahvilasta kahvia, pullaa, mehua
ja ulkogrillistä makkaraa. Tuotto Yhteisvastuu keräykseen. Järjestää Ylivieskan Martat, Lippukunta Viessojat,
Kalajokilaakson Kaverikoirat, YJK ja seurakunta; klo 14
Rauhan Sanan seurat Oulaisten seurakuntakodilla, Rauno Sipilä; klo 14.30 Seurat Rauhanyhdistyksellä, Heikki
Vänttilä ja klo 16 Antti Lauhikari; klo 19 Rukouspiiri Pietarin kokoushuone Lydiassa; klo 19 Rauhanyhdistyksen
seurat seurakuntakoti Mariassa, Heikki Vänttilä.
Ma 11.2. klo 10 Aamutupa Vitiksessä (sisäänkäynti B);
klo 13-15 Perhekerho Pietarissa; klo 17 Kehitysvammatyön Ystävyyden kerho Vitiksessä, Terveystie 11, ovi B.
Ti 12.2. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 11 Diakoniaruokailu seurakuntakoti Marian kahviossa (Kirkkotie
2), hinta 1 euro; klo 12 Siionin virsien päiväveisuut
Marian toimituskappelissa; klo 13 Tiistaikerho Rauhanyhdistyksellä, kinkerit, Janne Isomaa; klo 13 Ukkopiirin
kokoontuminen Nuorisotila Vitiksessä (B-sisäänkäynti),
asiana hiihtolomaviikon päivystys Joonaalassa.
Ke 13.2. klo 8 Aamurukoushetki Pietarin Lydiassa,
E-ovi; klo 8.45 Virsivisan paikallisvisa seurakuntakoti
Mariassa, mukana joukkueita Päivärinnan ja Niemelän
kouluilta, tule seuraamaan; klo 12-13.45 Ekavauvakerho
Pietarissa; klo 13.30 Hartaus Sipilässä, Antti Lauhikari ja klo 18.30 Ompeluseurat Rauhanyhdistyksellä,
seurapuhe klo 19.30, Seppo Jokelainen; klo 14 Hartaus
Suvantotuvalla, Eeva-Kaisa Laakko; klo 18.30 Gospelkuoro Riemun harjoitukset Suvannon kappelilla.
To 14.2. klo 9-11 Perhekerho Pietarissa; klo 13 Varttuneen väen kerho ja Lähetyspiiri Mariassa; klo 17-18
Lapsikuoron harjoitukset rippikoulusalissa; klo 18-19.30
Raamattupiiri Pietarin Lyydiassa (ovi D), Pekka Lehto;
klo 18 Kirkkokuoron harjoitukset Suvannon kappelilla.
Pe 15.2. klo 18 Vuosikokous Rauhanyhdistyksellä.
Messu ja kirkkoherra Eija Nivalan virkaanasettaminen
su 17.2. klo 10 Suvannon kappelissa, piispa Jukka Keskitalo. Messun jälkeen ruokailu ja juhla klo 13, lopuksi
kahvi.
Kirkkokyyti Suvannolle sunnuntaisin klo 9.40 seurakuntakoti Marian pihasta, paluu messun jälkeen.
Seurakunnan ateriapalvelu Mariassa avoinna ma-to
klo 10.30-13, pe klo 10.30-12. Lounaan hinta 1.2.2019
eläkeläisiltä 6,80 e, muilta 8,00 e. Lisätietoja Maarit
Repo 044-7118630.
DIAKONIA
Diakoniatyön asiakasvastaanotto avoinna ti-to klo
8.30-10. Asiakasvastaanotto on suljettuna perjantai-aamuisin vuoden alusta alkaen.
Diakoniaruokailu ti 12.2. klo 11 seurakuntakoti Mariassa (Kirkkotie 2), hinta 1 euro
LAPSET
Ekavauvakerho keskiviikkona klo 12-13.45 Pietarissa.
Perhekerho maanantaina klo 13-15, tiistaina ja torstaina
klo 9-11 Pietarissa.
VARHAISNUORET
Ke 13.2. klo 17 Kokkikerho 3-6lk Vitiksessä; klo 18.30
Kokkikerho 3-4lk Vitiksessä.
To 14.2. klo 14.30-16.30 7-Oloilta Vitiksessä; klo 17
Välipalakerho 1-2lk Vitiksessä; klo 17 Liikuntakerho
1-2lk Vitiksessä; klo 18 Palloilukerho 3-4lk Vitiksessä;
klo 18.30 Välipalakerho 1-2lk Vitiksessä.
RIPPIKOULU
Pe 8.2. klo 18-19 8action+Oloilta Vitiksessä rippikouluryhmä 1.
Pe 15.2. klo 18-19 8action+Oloilta Vitiksessä rippikouluryhmä 4.
NUORET
Pe 8.2. klo 19-23 Oloilta Vitiksessä.
Ke 13.2. klo 18.30 K-16 lautapeli-ilta Vitiksessä.
Pe 15.2. klo 19-23 Oloilta Vitiksessä.

Seurakunnan verkkosivut: ylivieskanseurakunta.fi
Facebook.com/ylivieskanseurakunta • YouTube > Ylivieskan seurakunta

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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OIKEUSAPUTOIMISTO
Toimipaikat Ylivieskassa
ja Haapajärvellä
Asiakaspalvelu avoinna
klo 9.00-11.00 ja 13.00-15.00
Ajanvaraus 029 566 1300
Velkaneuvonnan ajanvaraus:
Ylivieska 029 566 1312
Haapajärvi 029 566 1311

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

• Webasto-osaamista
• Jarrutestaukset
• Huollot
• Moottorikorjaukset

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

Ylivieskan lukion kuvataideopiskelijoiden diplomityöt
ovat esillä Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikan yläkerrassa 5.2. - 22.2.2019 välisenä aikana. Näyttelyssä on
myös teoksien portfoliot, joissa pohditaan muun muassa
aiheen valintaa, työn edistymistä, työssä tehtyjä valintoja
sekä miksi jokin symboli päätyi teokseen.

Tunnushahmo
Rieska-Leaderille
Rieska-Leader on saanut
oman ”Rieskan Reiskan” eli
hahmon vihdoin viimein
kaikkien näiden vuosien
jälkeen. Hahmo pohjautuu
alueen nimeen eli rieskaan.
Tämän Reiskan taiteili työharjoittelussa Rieska-Leaderissä oleva ylivieskalainen
erittäin taiteellinen ja luova
Ansku Ojala.
"Rieskan Reiska".

Baba Lybeck – Kirja vieköön!
Ylivieskan kirjamessuilla
lauantaina
Toimittaja Baba Lybeck
tuo Kirja vieköön! –tapahtumansa Ylivieskan
kirjamessuille Akustiikkaan
lauantaina 9.2. Kirjallisuuden ja teatterin yhdistävä,
menestyksekäs konsepti
kehitettiin Savoy-teatterin
lavalle 100-vuotiaan Suomen juhlavuonna.
Ylivieskan kirjamessuilla
Lybeckin haastateltaviksi
tulevat kirjailijat Seppo
Aalto, Katariina Vuori ja
Mari Manninen. Näyttelijä
Taisto Oksanen esittää otteita kirjailijoiden teksteistä.
Seppo Aalto voitti 2018
tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon kirjallaan
Kapina tehtailla. Kirja kertoo sekä punaisten että
valkoisten julmuuksista
Kuusankoskella vuoden
1918 tapahtumien pyörteissä.
Oululainen Katariina
Vuori on toimittaja ja kirjailija, jonka teos Erään tapon
tarina oli yksi varatuimmista
ja lainatuimmista kirjoista
Tiekkö-kirjastoissa viime
vuonna. Se kertoo haapajärvisen perheen tosielämän
tragedian perheväkivallan
varjossa. Tarinalla on yllättävä ja erikoislaatuinen loppu.
Viime vuonna Vuorelta
ilmestyi myös suomalaisen punkin legendan Läjä
Äijälän elämäkerta.
Toimittaja Mari Manninen on asunut Kiinassa useamman vuoden ja
voitti tietokirjallisuuden
Finlandia-palkinnon 2016

kirjallaan Yhden lapsen
kansa: Kiinan salavauvat,
pikkukeisarit ja hylätyt tyttäret. Viime vuonna Manniselta ilmestyi Kiinalainen
juttu: 33 Kiina-myyttiä
jotka vaativat kumoamista. Kirja valittiin vuoden
matkakirjaksi.
Kirjamessuille on tulossa kirjamyyjiä läheltä
ja kauempaakin. Mukaan
tuotteitaan esittelemään
ovat jo ilmoittautuneet
Esko Toiviainen, Kari Holma, Koikkela Kustannus,
Väyläkirjat, Aviador, Irma
Hannula, Info Ylivieska,
Pietari Päivärinta –seura,
Mari Manninen, Hannele
Kuuva, Ylivieskan seudun
sukututkijat, Lea Nilsen,
Anita Kallio, Harri Holtinkoski, Tapani Hyvönen,
Kustannus Ves-Line, Essi
Rahja ja Elina Komulainen.
Oheisohjelmana Ylivieskan kaupunginkirjasto
tuo messuille kirjastoauto
Tarinatoukan. Sen palveluihin voi tutustua koko
messujen ajan Akustiikan
pihalla. Autosta voi lainata
ja messupäivänä kadonneen
kirjastokortin tilalle saa
autosta maksutta uuden.
Kirjastoautossa voi tutustua myös Kaipoon eli
kaikkien Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen yhteiseen alueelliseen
eKirjastoon, joka aloittaa
toimintansa Lainan päivänä 8.2.
Akustiikan aulan pikkulavalla kirjastonhoitaja

Janne Koski vetää Avoimen
mikin kaikille kirjoittajille.
Lava ja mikki ovat vapaasti
käytettävissä omien tekstien
esittämiseen. Avoimeen
mikkiin voi ilmoittautua
etukäteen sähköpostilla
janne.koski@ylivieska.fi
tai paikan päällä messuilla.
Ylivieskan kirjastossa
maaliskuussa aloittava lukukoira Fanni esittäytyy
messuilla. Fanniin voi käydä
tutustumassa Akustiikan
toisen kerroksen aulassa.
Jatkossa Fanni kuuntelee
mielellään lasten lukemia
tarinoita kirjastossa. Ajan

lukukoiralle lukemiseen
voi varata messuilla.
Musiikista vastaavat
Emmi Leppikangas sekä
Ylivieskan seudun musiikkiopiston pikkuviulistit
klo 12-13. Messukahvila
palvelee koko päivän.
Kirjamessuille on vapaa
pääsy klo 12-16. Baba Lybeckin Kirja vieköön! –tapahtuma Akustiikan pääsalissa
klo 13 on maksullinen.
Ylivieskan kirjamessuja
järjestävät yhteistyössä kaupungin kirjasto- ja kulttuuripalvelut osana Akustiikan
Kulttuurihelmiä.

Kolumni

Taanilan yhtenäiskoulun saavutettavuudesta
Ylivieskan kaupunginvaltuusto hyväksyi 4.2.
Taanilan alueen asemakaavan. Kaupungin asukasja oppilasmäärän kasvun
seurauksena rakennetaan
taajama-alueelle Ouluntien
varteen 400 oppilaan yhtenäiskoulu uudenaikaisine
oppimisympäristöineen.
Koulun yhteyteen tulee
noin 1000 m2 liikuntasali
ja ulkoliikuntapaikkoja,
jotka kouluajan ulkopuolella ovat myös harrastajien
käytettävissä.
Sivistyslautakunta antoi

14.8. Taanilan alueen asemakaavan valmisteluaineistoon
lausunnon, jossa lautakunta
kiinnitti huomiota mm. liikennejärjestelyihin ja totesi
seuraavaa: ”Erityisesti kevyen liikenteen osalta koulun
alueelle eri ilmansuunnista
saapuminen tulee olla turvallista ja sujuvaa, koska
tulevaisuudessa oppilaita
voidaan ohjata kouluun
Pakola-Kurulan alueelta,
Jokirannalta, Olmalasta,
Ojakylästä, Keskustan
alueelta, Koivukalliolta
ja Sievintien suunnasta.

Kevyen liikenteen väylien
riittävyyteen ja sujuvuuteen
sekä Oulun- ja Savontien
alituksiin tulee kiinnittää
erityistä huomiota kaavaprosessin kaikissa vaiheissa.”
Sivistyslautakunta painotti päätöksessään erityisesti, että Sievintien,
Koivukallion ja Ojakylän suunnasta saapuvien
oppilaiden koulumatkan
turvallisuutta ja Taanilan
alueen saavutettavuutta
asemakaavan valmisteluaineistossa ei ole riittävästi
huomioitu.

Ehdotusvaiheen palautteessa 13.11. lautakunta
totesi: ” Sivistyslautakunta
edellyttää, että turvallisten
koulumatkayhteyksien aikaansaamiseksi Taanilan
yhtenäiskoululle, Ylivieskan kaupunki ryhtyy välittömästi vuoropuheluun
Pohjois-Pohjanmaan ELY:n
kanssa Männistö-Taanilan
alueen kevyen liikenteen järjestelyiden toteuttamiseksi.”
Myös Pohjois-Pohjanmaan liiton maakunta-arkkitehti Kirsti Reskalenko ehdotusvaiheen

palautteessa totesi: ”On
hyvä, että kaavoituksen
yhteydessä on tarkasteltu
uuden koulun saavutettavuutta parantavia toimia
myös suunnittelualueen
ulkopuolella. Turvallisten
ja koululaisia liikkumaan
houkuttelevien kävely- ja
pyöräily-ympäristöjen toteuttaminen samanaikaisesti
koulun rakentamisen kanssa
on tärkeää.”
Yhtenäiskoulun rakentaminen alkaa jo kevään aikana ja koulu on suunniteltu
valmistuvaksi kesäkuussa

2021. Sivistyslautakunta
edellyttää liikennejärjestelyissä edettävän jo koulun
rakentamisvaiheen aikana,
niin että eri suunnista kouluun matkaaville oppilaille
voidaan koulutyön alkaessa
tarjota turvalliset kävely- ja
pyörätiet tasapuolisuusperiaatetta noudattaen.
Kaisa Haapakoski
Sivistyslautakunnan pj.
Ylivieska
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Ammattitaidon SM-kilpailun semifinaaleja
Koulutuskeskus JEDUn toimipisteissä järjestettiin
viime viikolla valtakunnallisen Taitaja2019 -tapahtuman semifinaaleja. Taitaja-tapahtuma on Suomen
suurin vuosittain järjestettävä ammatillisen koulutuksen tapahtuma, jossa suomenmestaruuksista kilpaillaan kaikkiaan 43 lajissa. Semifinaalit ovat avoimia
kaikille ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville
nuorille ja niihin osallistuu lähes 1500 kilpailijaa yli
30 paikkakunnalta.
Koulutuskeskus JEDUssa
semifinaaleja pidettiin viisi,
joiden aihealueet olivat
verkkosivujen tuottaminen
(Oulainen), hiusmuotoilu
(Nivala), lähihoitaja (Ylivieska), huonekalupuuseppä
(Kalajoki) ja ravintolakokki
(Oulainen). Yhteensä semifinaaleihin osallistui 26
JEDUn opiskelijaa, joista
osa osallistui muiden koulutuksenjärjestäjien pitämiin
semifinaaleihin. Näitä lajeja olivat talonrakennus,
kirvestyöt sekä levy ja hitsaus. Yhteensä 26 JEDUn
opiskelijaa mitteli taitojaan
semifinaaleissa ja paikkaa
Joensuun toukokuiseen
finaaliin.

(Vamia Vaasa) ja toiseksi
finaaliin pääsi Niilo Turja
74 pisteellä (Koulutuskeskus
SEDU Seinäjoki). Anniina
Niemi on 20-vuotias teuvalainen ja hän opiskelee
yo-pohjaista sosiaali- ja
terveysalan perustutkintoa
Vaasan Vamiassa. Niemi
asuu Vaasassa ja valmistuu
lähihoitajaksi maaliskuussa.
”Haastavinta semifinaalissa
oli toimintatuokio -tehtävä,
jossa piti suunnitella ja
toteuttaa 20 minuutin toiminnallinen tuokio yleisölle.
Olin odottanut tehtävän
olevan jotain erilaista, joten
annetun tunnin puitteissa,
minun piti soveltaa ja keksiä
jotain ihan muuta. Näimmä
se kuitenkin onnistui hyvin
ja nyt pääsen finaaliin”,
Lähihoitaja –
Niemi iloitsee. ”En osansemifinaali
nut odottaa että kilpailu
JEDU:n Ylivieskan toimi- menee näin hyvin, enkä
pisteessä järjestettiin lähi- ole aiemmin osallistunut
hoitaja -semifinaali, johon vastaaviin. Joensuun finaaosallistui yhteensä 21 opis- liin minulla ei ole erityisiä
kelijaa. Semifinaali koostui odotuksia, mutta onhan se
päivän aikana järjestetyistä mahtavaa päästä kisaamaan
neljästä eri tehtäväosiosta suomenmestaruudesta. Jo
ja se totetutettiin yksilö- tästä semifinaalista olen
kilpailuna. Semifinaali oli saanut paljon itsevarmuutta
erittäin tiukka ja Joensuussa ja tämä on hyvää kertausta
pidettäviin finaaleihin pää- työelämää varten”. Niemi ja
si kilpailun kaksi parasta. Turja kilpailevat lähihoiParhaat pisteet sai Annii- taja-kategoriassa Suomen
na Niemi 74,5 pisteellä mestaruudesta Joensuussa,

Ylivieskan semifinaalista Niilo Turja (vas.) ja Anniina
Niemi pääsevät mittelemään Joensuuhun Suomen mestaruudesta kuuden muista semifinaaleista jatkoon päässeiden kanssa. Kuva Elina Kytökorpi.

Pitkän semifinaalipäivän jälkeen lähihoitajaopiskelijat odottavat tuloksien
julkaisemista. Kuva Elina Kytökorpi.
jossa on kuusi muista semifinaaleissa pärjännyttä
opiskelijaa ympäri Suomen.
Jokaiselle kilpailuun osallistujalle jaettiin kunniakirja
tuotekassin kera. Lisäksi
he saivat mukaansa myös
arvioinnit omista suorituksistaan. ”Tulokset ovat vielä
epävirallisia, sillä mikäli
joku haluaa antaa eriävän
mielipiteensä arvioinnista,
hän voi sen tehdä vuorokauden kuluessa”, kertoo Oulaissa järjestettiin Ravintolakokkien kilpasarjan semisemifinaalikoordinaattori finaalit. Kuva Sanna-Mari Pyy.
Kari Nieminen Jyväskylän koulutuskyntayhtymä
Gradialta. ”Kahden arkipäivän kuluessa annamme
mahdolliseen reklamaatioon
vastineen ja sen jälkeen
voimme virallistaa tulokset”. Kilpailun järjestäjät ja
yhteistyökumppanit saivat
mukaansa aitoa ylivieskalaista maitorieskaa.

Viirelä selvittivät tiensä
toukokuussa järjestettävään
Taitaja 2019 -finaaliin Joensuuhun. Oulaisissa järjestetyssä ravintolakokkien
semifinaalissa oli seitsemän
kilpailijaa Rovaniemeltä,
Savonlinnasta, Torniosta, Seinäjoelta ja Oulusta.
Heistä jatkoon pääsivät Iida
Sääskilahti Rovaniemen
koulutuskuntayhtymä sekä
Iida Pallari Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappiasta.
Puuseppien osalta Kalajoella järjestettiin yksi
neljästä semifinaalista. Sieltä
jatkoon pääsivät Oulussa
opiskeleva Meeri Hamari
sekä Pietarsaaren Optiman
opiskelija Joakim Björkstörm. JEDUlta finaaliin
pääsi Haapavedellä opiskeleva Aslak Ritala, joka
kilpaili Siilinjärvellä järjestetyssä semifinaalissa.
Verkkosivujen tuottamisen
osalta tulokset eivät vielä
olleet julkaistavissa lehden
mennessä painoon.
Elina Kytökorpi

Semifinaalien
tuloksia
Levy ja hitsaus -semifinaalissa Vaasassa JEDUsta oli
mukana Wiljam Niskakan- Kalajoen puuseppä-semifinaali. Kuva Tuula Leskinen.
gas, Taneli Tuomisalo ja
Kimmo Kääriälä Kalajoelta
sekä nivalalainen Arttu
Keski-Korpi, joka pääsi
suorituksellaan finaaliin.
Wiljam Niskakangas jäi
finaalipaikasta yhden pisteen päähän ollen yhdeksäs
eli hän jäi ensimmäiselle
varasijalle. Eli myös hänelle mahdollisuus finaaliin
pääsemiseen jäi kytemään.
Talonrakennuksessa,
kirvestyöt -sarjassa kilpaili kolme Koulutuskeskus
JEDUn opiskelijaa Jyväskylän semifinaalissa. Heistä
Nivalassa opiskeleva Joni
Vähäsöyrinki ja Haapa- Nivalan kilpailupäivän ensimmäisen osion työ, parturityö, mallinmukainen leikkaus ja
vedellä opiskeleva Aleksi parranmuotoilu Kuva Annika Peltokorpi.
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Cristian Pandelescu FC Ylivieskan
juniorivalmennukseen
Mies ottaa vastuulleen kaksi
joukkuetta ja vetää maalivahtivalmennusta.
Romanialainen Cristian
Pandelescu saapui Ylivieskaan pari viikkoa sitten
tutustumaan FC Ylivieskan
toimintaympäristöön sekä
vetämään maalivahtikoulun.
Hän on sekä pelannut ammatikseen maalivahtina että
valmentanut maalivahteja ja
juniorijoukkueita niin kotimaassaan Romaniassa kuin
Suomessa. Yhteys Ylivieskaan syntyi valmennuspäällikkö Ralf Wunderlichin
kautta, jonka joukkueessa
Pandelescu toimi apuvalmentajana Joensuussa.
Palavaa intoa, ammattitaitoa ja ideoita pursuavan
miehen otteet maalivahtikoulussa saivat erinomaista
palautetta niin pelaajilta
kuin näiden vanhemmilta - myös seuran hallinto
vakuuttui miehen kyvyistä.
Kun Pandelescu itse oli vapailla markkinoilla ja halusi
Ylivieskaan jäädä, löydettiin
lopulta niin miehen itsensä

kuin seuran kannalta ihanteellinen ratkaisu.
Pandelescu ottaa vastuuvalmentajana vedettäväkseen
kaksi seuran D-juniorijoukkuetta eli 06- ja 07-pojat,
jotka molemmat ovat kaivanneet kipeästi vahvistusta
valmennukseensa. Lisäksi
Pandelescu vastaa jatkossa
seuran maalivahtivalmennuksen kehittämisestä. Seuran hallitukseen kuuluva
06-poikien valmentajana
pitkään toiminut Petri
Kinnunen kertoo Pandelescun mukaantulon olevan
todella iso asia joukkueelle:
"06-poikiin on etsitty viime
kesästä lähtien ulkopuolista
valmentajaa - isävalmentajien resurssit ovat rajalliset
ja pelaajat tarvitsevat seuraavan askeleen ottaakseen
ammattitaitoisen ohjaajan.
Cristian on vastaus tarpeeseemme". Sekä 06- että
07-pojissa isävalmentajat
jatkavat Pandelescun apuna
valmennustiimissä.
Seuran maalivahtivalmennuksen kehittämiseen

on myös haettu pysyvää
ratkaisua. Seuralegenda
Juha Ansamaa ja muut
maalivahtitaustaiset valmentajat ovat tehneet sen,
mitä ovat töiden lomassa
pystyneet, mutta jatkuvan
toiminnan organisointi on
osoittautunut haasteelliseksi. Pandelescu paitsi
pyörittää tulevaisuudessa
maalivahtiryhmiä myös
kehittää maalivahtivalmennusta yhdessä seuran omien
osaajien kanssa.
"Olen erittäin otettu
siitä tavasta, jolla minut on
vastaanotettu Ylivieskassa.
Näen seurassa, sen joukkueissa ja maalivahdeissa
paljon potentiaalia ja olen
varma siitä, että voimme
yhdessä ottaa isoja harppauksia eteenpäin" kertoo
Pandelescu. Mies yhdistää
omassa pelifilosofiassaan
kansainvälisen jalkapallon
eri suuntauksia kuten espanjalaista taitoa ja italialaista
kurinalaisuutta. Jo parin
viikon aikana Pandelescu
on todennut ylivieskalaisten

Petri Kinnunen toivottaa Cristian Pandelescun tervetulleeksi seuraan ja D-pojat 06:n
valmennukseen. Kuva Matti Santapakka.
junnujen taitotason erittäin hyväksi. Parannettavaa
riittää kuitenkin fysiikassa,
joukkuepelissä sekä ennen
kaikkea mentaalipuolella.
Jalat ovat työväline, mutta pelaajan pitää pystyä
ajattelemaan fiksusti joka

tilanteessa. Hän haluaakin rohkaista pelaajiaan
luovuuteen mutta samalla
koko ajan havainnoimaan
ja ennakoimaan.
Työnteko on avain menestykseen ja sen kautta
voidaan päästä eteenpäin

jalkapallon eri osa-alueilla.
Hikipisaroita Pandelescun
ohjauksessa onkin jo vuodatettu. Hän oli nimittäin
mukana jo tammi-helmikuun vaihteessa sekä 06- että
07-poikien harjoituksissa.

Ylivieskan liikuntalautakunta
palkitsi menestyneitä urheilijoita
Ylivieskan kaupungin liikuntalautakunta järjesti
viime viikon keskiviikkona
vuonna 2018 menestyneiden urheilijoiden palkitsemistilaisuuden Ylivieskan liikuntakeskuksessa.
Paikalle oli urheilijoiden
lisäksi saapunut myös heidän
valmentajiaan sekä liikuntalautakunnan jäseniä.
Tilaisuuden aluksi liikuntalautakunnan puheenjohtaja Hilkka Vuolteenaho
piti puheen, jossa hän kiitti
urheilijoita hyvistä suorituksista. Hän myös painotti
sitä, että oli laji mikä tahansa
se vaatii urheilijalta paljon,
unohtamatta kuitenkaan
myös valmentajien sekä lähipiirin panosta. ”Urheilu ei
ole kuitenkaan pelkkää voittamista ja juurikin huonoina
päivinä se on urheilijalle
raskasta. Toivommekin että
tämä palkitseminen osaltaan
kannustaa teitä jatkamaan
kohti huippu-urheilua”,
totesi Vuolteenaho puheenvuoronsa päätteeksi. Ennen
kakkukahveja Vuolteenaho

ja vs. liikuntajohtaja Leena
Koskela jakoivat palkituille
stipendin ja ruusun ja myös
paikalla olleet valmentajat
saivat ruusun kiitokseksi
hyvästä valmennustyöstä.
Palkituista paikalle eivät
olleet päässeet Anna-Kaisa
Saari, Joona Vuoti, Janne
Niemelä ja Henri Vierumäki.
Elina Kytökorpi

Vuonna 2018
menestyneet
palkitut
urheilijat:

N19 korkeus SM III, Oona
Kiljala T15 80 m aitajuoksu
SM II, Sari Nivala N45
ammunta PM I.
Vieskan Voima: Joona Vuoti
jun. VP 65 kg SM III, M
Ylivieskan Kuula: Hiihto:
VP 71 kg PM II, Janne
Anna-Kaisa Saari N23
Niemelä M40 60 kg toisvapaa 10 km SM I, perint.
toleuanveto SM I, Henri
20 km SM II. Yleisurheilu:
Vierumäki brasilialainen
Matti Löytynoja M40 keijiujitsu valkovöiset 64 kg
häs SM I, Venla Ruotanen
SM III, Pauli Takanen

brasilialainen jiujitsu purppuravöiset 100,5 kg+ SM
II, Wilmiina Pöppönen
alle 17 v vapaapaini SM II.
Vieskan Uimarit: Riialiina
Kiljala T10 menestystä
rollokisoissa, kisaennätyksiä,

Malla Hämäläinen T10
menestystä rollokisoissa.
Pyhäjoen Pauhu: Jarkko
Perttula yli 105 kg voimanosto SM I, Teemu
Putkisto nuoret alle 21 v
keilailu joukkue MM II.

Ristikoiden ratkaisut
••••••PERHO••LEO
••••••Y•Y•NUMERO
••••••HÖYRY••P••
••••••Ä•S•KUMOUS
TAHMA•PLYYSI••N•
I•U•LUU•T•I•NOIN
LOIVA•K••N•HULLU
A•P•SUU•VERI•KE•
TOUKKA•PINKO•ALE
•RT•A••O•Ä•AMPUA
AVU•NUOLI•L•IÄ••
TOSI•L•K•HÄRNÄTÄ
EK•LUINEN•P•I•A•
EKUMENIA•SISÄMAA
NI•A•A••••••••J•
A•UNI•SHEKKI•HAI
••L•LYSOLI•N•I••
JYKEVÄ•S•SATINET
A•O•E•SUKA•I•K••
E•AISA•A•T•A•ULA

Paikalla juhlatilaisuudessa olleet urheilijat sekä valmentajia.
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Apteekkarin kynästä

Jokeri Pokeri Box
Akustiikassa
Lasten ja aikuisten kestosuosikki ja Pikku Kakkosesta
tuttu maailmanmestari-taikuri Simo Aalto vietti viime
vuonna 40-v. taiteilijajuhlavuottaan kiertämällä yli
sadan juhlaesityksen voimin koko Suomen. Simo
nähdäänkin Akustiikassa
torstaina 14.2.
Nyt hän on valmistanut koko perheen iloksi
uuden hersyvän taikashown, jossa hän tarjoilee
Taika-Ilopillerin yhdessä
avustajavaimonsa Kirstin
kanssa. Uudessa showssa
nähdään maailman parhaita
taikatemppuja ryyditettynä
hyväntuulisella lavashowlla.
Simo johdolla kaikenikäiset
katsojat pääsevät tunnin
matkalle taikamaailmaan,
jossa mikään ei ole mahdotonta.
Mukana seikkailevat Simon ja Kirstin eläinkaverit
Erkki-kani ja Paloma-kyyhky ja uusina tuttavuuksina
rokkaava Omenamato sekä
hieman murheellinen puhuva pehmokoira Jäyhis. Ja toki
lapset pääsevät auttamaan
taikuria lavalle asti.
Simon esiintyminen takaa, että Taika-Ilopillerin
vaikutus säilyy pitkään, mieli
virkistyy ja arjen pyöritys
unohtuu. Sanalla sanoen
luvassa on laadukasta estra-

taa nimensä mukaisesti
lähitemppuihin, joissa menestymiseen vaaditaan vuosikymmenten tinkimätön
harjoittelu. Simo on tämän
taikuuden erityisalan huippua ja saavuttanut kolme
MM-mitalia, minkä ansiosta häntä voidaan kutsua
Suomen ja Pohjoismaiden
menestyneimmäksi taikuriksi. Maailman taikapiireissä
Simo Aalto tunnetaankin
yhtenä innovatiivisimmista
lähitaikuuden mestareista.
Kuluvan vuoden huhtikuussa Simo on kutsuttu
Yhdysvaltoihin esiintymään 4F (Fechter`s Finger
Flicking Frolic) close-up
kongressiin, jossa nähdään
vuosittain alan parhaimmistoa ympäri maailmaa. Tätä
diviihdettä.
lasten Jokeri Pokeri Box varten hän on valmistellut
Simon omin sanoin: -taikurina, jonka taika- uutta close-up -ohjelmaansa
”Pitkän urani aikana on jo maailmaan ovat tutustu- jo viime syksystä saakka.
Kempeleestä lähtöisin
yksi sukupolvi, ysärilapset, neet eri-ikäiset suomalaiset
kasvaneet aikuisiksi ja he 1980-luvulta lähtien niin olevasta Aallon taiteilitulevat nyt omien lastensa televisiossa kuin lavallakin. japerheestä on Simon ja
kanssa katsomaan lapsuu- Simo on pysynyt ruutu- isänsä kuvataiteilija ja dotensa idolia, siksi haluan kasvona koko 40-vuotisen kumentaristi Eeli Aallon
tarjota iloa ja ihmetystä uransa ajan. Parhaillaan lisäksi noussut suuren yleikaikenikäisille.”
Simon uusia Jokeri Pokeri sön tietoisuuteen nuorta
Box -ohjelmia nähdään polvea: X-Factorista tutuksi
YLE Areenassa sekä Pikku tullut Simon veljentytär
Lyhyt kertaus
Kakkosen iltalähetyksissä. laulaja Saara Aalto ja Suotaikuri Simo
Simo on luonut lisäksi men Talentissa kakkoseksi
Aallon urasta
kansainvälisesti merkittävän yltänyt Simon oma tytär
vatsastapuhuja Sari Aalto.
Taikuri Simo Aalto tun- uran erityisesti close-up
netaan valtavan suosittuna taikuudellaan. Nimi viit-

Terveiset kaupungilta!

Toteutusta vaille valmis
Huolella ja laajalla yhteistyöllä osallistaen valmisteltu Ylivieskan strategia
alkaa olla viimeisiä nuijan
kopautuksia vaille valmis.
Sen jälkeen päästäänkin
sen toteutusvaiheeseen, jolla
suuntaamme Ylivieskaa
kohti seuraavaa vuosikymmentä. Strategia sisältää
keskeisimmät linjanvedot
sille, mitä haluamme tulevaisuudessa olla. Hienosäädöt
tapahtuvat ajan kuluessa,
joiden avulla pysymme
raiteilla kohti päämäärää.

kehittämistä. Nyt on jo
huomattu, että isompien
kaupunkien prioriteettina
tuppaa olemaan vain ajallisesti mahdollisimman lyhyt
junamatka Helsinkiin ja se
tarkoittaa auttamattomasti
sitä, etteivät junat ylimääräisiä pysähdyksiä tee. Siksi
tässä on se merkittävä edunvalvonnan paikka, niin kunnallisesti, maakunnallisesti
kuin valtakunnallisestikin.
Rautateiden risteysasemana
ja maakunnan eteläosa matkustajia kokoavana pysähdyspaikkana Ylivieskan aseman merkitys on kiistaton.
Siitä meidän on pidettävä
kiinni ja se vaatii yhteisellä
sanomalla viestimistä koko
alueemme voimin.

Raiteista puheenollen liikenneyhteyksillä on suuri
merkitys Ylivieskalle nyt
ja tulevaisuudessa. Meidän
luottamushenkilöiden on
herkeämättä pysyttävä ajan
hermolla niistä hankkeista, Alueellista yhteistyötä
jotka koskevat pääratamme vaatii myös koulutuksen

turvaaminen. Laadukkaat
koulutuspalvelut nostettiin Ylivieskan strategiaan
juuri siitä syystä, että vain
alueellisesti kattava ja eri
asteinen koulutus tuottaa
työelämämme kipeästi tarvitsemat osaajat ja osaamisen. Tämän varmistamiseen
tarvitsemme uudenlaisia
ja rohkeita ratkaisuja sekä
yhteistyön voimaa. Haluammehan koko alueena
houkutella nuoret aikuisemme jäämään tänne töihin
ja perustamaan perheensä
turvallisiin kotimaisemiin.
Säilyttämällä elinvoimaisuutemme voimme tarjota
monipuoliset ja laadukkaat
palvelut alueellamme.
Yhtenä valtakunnallisista
seutukaupungeista Ylivieska
haluaa olla edesauttamassa

sekä omaa että alueen kehittymistä, sillä pelkästään
omaa etua ajaen tai toista
kadehtien emme lopulta
voita kukaan.

Mikko Korkeakoski
Kaupunginhallituksen
2. vpj (kok.)

KUIVA JA HERKKÄ
SUU – KYSY APUA
APTEEKISTA

Ihmiskeho on parhaimmillaan upeasti toimiva kokonaisuus, jossa kaikella on tarkoituksensa. Myös syljellä
on tarkoituksena: se suojelee suun limakalvoja, se se
auttaa pureskelussa, nielemisessä ja maistamisessa,
se torjuu mikrobeja ja suojelee hampaiden kiillettä
happohyökkäyksiltä.
Normaalisti sylkeä erittyy suussamme ½ - 1 litraa
päivässä. Syljen merkityksen huomaa vasta sen
puuttuessa. Syljenerityksen alentuminen aiheuttaa
ikävää kuivuuden tunnetta suussa: suu tuntuu aralta,
nieleminen ja puhuminen hankalalta. Lisäksi suussa
voi tuntua pahaa makua ja hengitys voi tuntua pahanhajuiselta. Nämä ikävät oireet ovat pahimmillaan aamuisin, koska öisin syljen eritys on pienintä.
Merkittävin kuivan suun haitta on hampaiden reikiintymisen lisääntyminen. Suun kuivuus on naisilla
yleisempää, mutta vaiva yleistyy kaikilla iän myötä.
Mielekkäin tapa hoitaa suun kuivuutta on puuttua
sen aiheuttajaan. Ikääntymiselle emme voi mitään,
mutta myös eräät lääkkeet ja sairaudet vähentävät
syljeneritystä ja kuivattavat suuta. Esimerkiksi useat
masennus-, verenpaine- ja astmalääkkeet aiheuttavat
suun kuivumista siten, että vaikutus on yksilöllinen.
Apteekista saat tietoja lääkkeitteisi ominaisuuksista
mutta älä koskaan lopeta reseptilääkkeitäsi omin
päin, vaan keskustele lääkärin kanssa, onko lääkitystä
mahdollista ja mielekästä vaihtaa.
Sjögrenin oireyhtymä on sairaus, joka aiheuttaa sylkirauhasten tuhoutumista. Arviolta 3-4% aikuisista
potee jonkinasteisena tätä, usein reumatauteihin
liittyvää oireyhtymää, johon ei ole parantavaa hoitoa.
Kuivaa ja herkkää suuta on syytä hoitaa – sekä oman
hyvinvoinnin että hammasterveyden takia. Hoito-ohjeet
ovat pitkälti samat kuin hyvässä hammashoidossa.
Happohyökkäyksiä vähennetään ruokailemalla säännöllisesti välttämällä napostelua aterioiden välilllä.
Erityisesti sokeria sisältäviä välipaloja ja happamia
tuotteita on syytä välttää. Ksylitolituotteiden käyttö
on suositeltavaa. Hampaat on pidettävä puhtaina
fluorihammastahnaa käyttäen. Jos hammastahna
tuntuu liian voimakkaalta, apteekista löytyy mietoja
ja vaahtoamattomia, herkkäsuisille sopivia tahnoja.
Hyvään hammashoitoon kuuluu hampaiden harjauksen lisäksi hammasvälien puhdistus. Jos et ole vielä
tutustunut hammasväliharjoihin, hammaslankaan tai
harjatikkuihin, tervetuloa apteekkiin tutustumaan
tuotteisiin!
Häiritsevää kuivuuden tunnettaa voi lievittää erilaisilla suuta kostuttavilla tuotteilla, kuten suuvesillä,
geeleillä, suihkeilla. Älä kuitenkaan käytä alkoholipitoisia suuvesiä, annathan apteekin auttaa tuotteiden valinnassa. Mieti myös, juotko tarpeeksi vettä
ja huuhdotko suusi ruokailun jälkeen. Tupakointia
on syytä välttää, jos haluaa pitää suunsa terveenä.
Petteri Henriksson
apteekkari, Ylivieskan Ykkösapteekki
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Kulttuuri
Kirsti Mäenpää:

Eilen, tänään,
huomenna.

MA 18.2

Lapset istuvat kunnantalon
puupenkillä hievahtamatta,
odottaen milloinka oma
nimi huudetaan ja on noustava ylös. Kun mummo lähti
mustakarvahattuisen miehen
matkaan hevoskyydillä, piti
molempien niellä itkua,
pyyhkiä takin hihaan silmiä
ja niistää nenää. Eivät he
tienneet, mihin mummoa
viedään ja näkisivätkö he
tätä enää koskaan.
Pojan nimi huudetaan
ensiksi ja vouti kysyy, onko
tarjouksia. Kuuluu mutinaa ja supattelua. Joku
sanoo aivan kuuluvasti,
että kovin on poika laihaksi
päässyt. Jaksaako tuo edes
puita kanniskella. Pitkän
hiljaisuuden jälkeen eräs

isomahainen isäntä tarjoaa Siitä hyvästä hän saa parilta
jotakin ja sanoo, että pitänee ensimmäiseltä kuukaudelta
aluksi lihottaa poikaa, että hieman enemmän rahaa.
siitä työntekoihminen kasvaa.

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.

Viikkotuokiot:
Ma klo 12 Porukkalenkki, lähtö tuvalta. HUOM! uusi aika
Ti klo 10 Tuolijumppa.
Ke klo 13 Yhteislaulutuokio. Klo 18 Miesten ilta.
To klo 8-10 Kuntosalivuoro Kotikartanossa. Kyyditys tuvalta
8.30 (varaa aika).
To klo 12 Ompeluseura.
Su klo 12 Pelituokio (Skip-Boa, Rummikubia ym)
Muuta lähipäivien ohjelmaa (muutokset mahdollisia – viimeisin
tieto tuvalla ja www.facebook.com/tuokiotupa):
Pe 8.2. klo 13 Elämän ennakointia edunvalvontavaltuutuksella.
Asiantuntijana pankkilakimies, varatuomari Pekka Ylönen,
Keski-Pohjanmaan Osuuspankki
Ma 11.2. klo 11 Vanhoja kotiseututarinoita ja sanontoja.
Tervetuloa muistelemaan tarinoita ja sanontoja menneiltä
vuosikymmeniltä. Keskusteluttajana Reino Marjakangas.
Ti 12.2. klo 13 Seniorineuvonta. Sairaanhoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta, Ppky Kallio klo 16 Vapaaehtoisten
kk-kahvit tuvalla.
Ke 13.2. klo 13 Vähäkangas-Pylvään SenioriKahvila avoinna.
Senioritanssia.
To 14.2. HYVÄÄ YSTÄVÄNPÄIVÄÄ! Yllätyksiä muun
ohjelman lomassa pitkin päivää. klo 10 Jäsenten aamukahvit
tuvalla, klo 14 Musavisa, (kuntosali ja ompeluseura normaaliin
tapaan)
Ke 20.2. klo 13 Raudaskylän SenioriKahvila avoinna Iidan
kammarissa, Opistolla.
To 21.2. klo 8-10 Kunto-ohjaaja Veikko Taka-Eilola ohjaa
ja opastaa kuntosalilla. klo 13 Kustannusten muodostuminen
taloyhtiössä. Asiantuntijana isännöitsijä Heidi Simonen,
OPKK Ylivieska. Aiheina mm: mistä yhtiövastike koostuu?
miten ennakoida ylimääräisiä menoja? jne - Voit ilmoittaa
18.2. mennessä tuvalle asioita/kysymyksiä, joista itse haluat
kuulla. Välitämme kysymykset ennakkoon Heidille.
Tapaamisiin Tuokiotuvalla, tervetuloa!

SenioriKahvilat, Ylivieska

Ylivieskan Martat ry

SenioriKahvilat/Kylätuvat 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. Tiedustelut, lisätiedot puh: 044 987
2895 ja 044 987 2895. Tervetuloa mukaan!

YLIVIESKAN MARTAT RY:N VUOSIKOKOUS
MA 4.3.2019 klo 16.30
Mielikkitalolla , Katajistontie 10, Ylivieska
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
TERVETULOA!
Ylivieskan Martat ry:n hallitus

SENIORIkahvilat/Kylätuvat avoinna seuraavan kerran:
Ke 13.2. klo 13-15 Vähäkangas-Pylvään SenioriKahvila avoinna.
Senioritanssiesityksiä ja mahdollisuus halukkaiden kokeilla
itsekin.
Ke 20.2. klo 13-15 Raudaskylän SenioriKahvila Iidan kammarissa avoinna.
Ti 5.3. klo 13-15 Sorviston SenioriKahvila avoinna – liukasta
laskiaista! Senioritanssiesityksiä ja mahdollisuus halukkaiden
kokeilla itsekin.
Jos haluaisit tulla SenioriKahvilaan, mutta sinulla ei ole kyytiä, soita Tuokiotuvalle, puh 044 987 2896 ja 044 987 2895.
Järjestellään kyyditys!
Seniorikahviloiden aukioloajat:
Sorviston kylätalo: kuukauden ensimmäinen tiistai.
Pylvään kylätalo: kuukauden toinen keskiviikko.
Raudaskylä: kuukauden kolmas keskiviikko (Iidan kammari,
Raudaskylän kristillinen opisto)
Lisäksi:
Joka maanantai klo 13 pelataan ”tuppia” Sorvistossa. Järj.
Sorviston Kyläyhdistys.
Joka keskiviikko klo 16 Bocciaa Sorvistossa. Uudet pelaajat
tervetuloa! Järj. Sorviston Kyläyhdistys.
Tervetuloa tapaamaan ikätovereita ja pitämään kylähenkeä vireänä!

Savela-Ojakylä kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

perjantaina 22.2.2019 klo 19.00 alkaen
Ojakylän koululla.
Tervetuloa!

-Hallitus-

Ylivieskan Martat ry
MA 4.3.2019 KLO 18.00
Martta-ilta Mielikkitalolla klo 18.00.
Aiheena:Kunnossa kaiken ikää.
Huomioi, että ensin on vuosikokous, jonne toivomme myös
runsasta osanottoa.
Tervetuloa vuosikokoukseen ja sen jälkeen Martta-iltaan!
Järjestötoiminta-palstalla yhdistykset voivat ilmoittaa toiminnastaan, kokouksistaan ja maksuttomista tapahtumistaan
edullisesti (max. 500 merkkiä) hintaan 20 €/kerta (sis. alv.).
Lähetä ilmoituksesi osoitteeseen ilmoitukset@vieskanviikko.fi

Viikko-Tori
Vuokrattavana

Ostetaan

Lähellä Alavieskan kes- Halkosirkkeli Hakki, Pakustaa omakotitalon pää- lax, Japa halkaisuruuvilla
tyhuoneisto 52 m2. Vuokra 040 812 1379.
375 euroa sisältää sähkön ja
veden. Puh. 045 664 6488. Viikko-Torilla julkaistaan yksiYliv:n ydinkesk. siisti 50
m2 kaksio rauhall. hissikrs.
talo. 2krs. Autolle lämm.
tolppa, tilava las. parveke
länteen. Ei lemmikkiel./
tupakoitsij. Miel.pitkäaik.
asukk. 520e/kk+vesi ja sähkö.
P. 050 542 7471.

tyishenkilöiden 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.

Torstai 7.2.2019
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Kuka mitä häh -vastaukset
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1. Trinitas.
2. Heikki Kännö.
3. Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan.
4. Krypton-planeetalla.
5. Omega.
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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 torstaisin
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11
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14

8

11
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6. "Tuuli repi kuin oltais
me sivuja vaan".
7. Yv.
8. Lemland.
9. Nokia 1100.
10. 3 mm.
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Sudoku

Tekniset tiedot
Jakelu:
Painos:
Painopaikka

Posti Group Oyj
10150 kpl
Suomalainen Lehtipaino Oy

Ilmestymispäivä: Torstai. 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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#jedukouluttaa
@jeduofficial

KOULUTUSKESKUS

KOULUTUKSIA
NUORILLE JA AIKUISILLE
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Puuttuuko tutkinto? Haluatko vaihtaa alaa?
Tee osaamisestasi virallista!

PUUSEPPÄ, TEOLLISUUSPUURAKENTAJA*
‑ Puuteollisuuden PT; Haapavesi, Kalajoki, Nivala*, Piippola

KONEASENTAJA, KONEISTAJA,
KONEAUTOMAATIOASENTAJA,
LEVYSEPPÄHITSAAJA
‑ Kone- ja tuotantotekniikan PT;
Haapavesi, Kalajoki, Nivala

TOIMITILAHUOLTAJA,
KODINHUOLTAJA

‑ Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan
PT; Haapavesi, Oulainen AT; Ylivieska

JOKERI POKERI BOX
ILOPILLERI! -SHOW
Riemukasta taikaa koko perheelle!

YLIVIESKA, AKUSTIIKKA
TO 14.2. klo 18.00

MERKONOMI

Seuraava
Vieskan Viikko
ilmestyy
torstaina 21.2.

‑ Liiketoiminnan PT;
Haapajärvi, Oulainen

Varaathan paikkasi ajoissa!
Materiaalit viimeistään
tiistaina 19.2.

Seuraa somessa!
#jedukouluttaa
@jeduofficial
#jeduofficial

KOULUTUKSIA
NUORILLE JA AIKUISILLE!
LISÄTIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT:

jedu.fi/koulutuskalenteri
TAI skannaa QR‑koodilla koulutuksiin

HAAPAJÄRVI - HAAPAVESI - KALAJOKI - NIVALA - OULAINEN - PIIPPOLA - YLIVIESKA

Liput 14€, perhelippu 4hlö 50€
Akustiikan lipunmyynti p. 044-4294 545

ja www.lipputoimisto.fi
www.taikurisimoaalto.com

MADEPILKKI

Perjantai 8.2.2019 kello 18-20:30.
Teurastamon ranta, Rauhalantie 1
Pääpalkinto 150 € ostokortti
Yleinen sarja, osanottomaksu 10 €.
Tervetuloa!

Vieskan Vapakalastajat

KUULA ISKEE!!!
Lentopallon
Naisten 2-sarjaa

YLIVIESKAN
KUULA

KURIKKA

Su 10.2. Ylivieskan Liikuntakeskus klo 13:00

Liput 5/3 €. Puffetti. Tervetuloa!
Luotettavaa tilitoimisto- ja
isännöintipalvelua

• Sähkösuunnittelu

10 vuoden kokemuksella jatkamme entisen Sähkösaaren tiloissa

• Sähkösuunnittely
• Asennustarvikemyynti
• Moottorimyynti
• Asennukset urakka- ja laskutustyönä
• Teleasennukset
• Lämpökamerakuvaukset
• Hälytysjärjestelmät ja kamerat

• Asennus

SähkötarvikeKAIKKI •
SÄHKÖPALVELUT
myymälä
UUDESTA YRITYKSESTÄ!

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

10 vuoden kokemuksella jatkamme entisen Sähkösaaren tiloissa

• Sähkölaitekorjaukset

• Sähkösuunnittely • Asennustarvikemyynti • Moottorimyynti Korjausrakentamista, saneerausta,
• Asennukset urakka- ja laskutustyönä • Teleasennukset
maalaus- ja tapetointityöt,
• Lämpökamerakuvaukset • Hälytysjärjestelmät ja kamerat
Savelantie 1, 84100 YLIVIESKA

Myymälä (08) 420 511
Mikko 044 3341 633 Teemu 044 3341 630
Jukka K 050 564 5847

kalusteasennukset

Muista
nnys!
usvähe
lo
a
it
t
o
k

Remontointipalvelu H. Hietala
Puh. 040 8584 863

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

• Asuntokauppojen

Raitatie 8, YLIVIESKA
0400 295 030, 040 768 8351

jounimikkola.com

