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Luimme viime maanantaina paikallislehdestä pääkirjoituksen otsikolla Tehdään Raahesta laadukkaan
elämisen keskus. Artikkelissa todetaan: ”Alueen ulkopuolella tätä seutua ei niinkään mielletä hyvän
asumisen paikaksi, vaan ensimmäiseksi mieleen
nousevat teollisuus ja meri. Paikallisia helmiä, kuten vanhaa Raahea ja saaristoa ei tunneta muualla
riittävästi… Halutessamme turvata Raahen elinvoimaa on kiinnitettävä huomio ihmisiin, siihen,
miten voimme saada kaupungista houkuttelevan
asuinalueen”.

Aineiston sähköposti: materiaali@laatupaino.fi,
aihe: Kyläviesti. Muista ilmoittajan yhteystiedot.
Seuraavan lehden aihe: Myllyperä-Perukka esittäytyy
Hinnasto:
• Vihantilaiset yhdistykset ja järjestöt 80 €/vuosi
• Yritykset ja vastaavat 120 €/vuosi
• Muu ilmoitus 0,50 €/palstamillimetri
• Pankkiyhteys (Vihannin 4H): FI30 5516 0220 0336 47
Toimituskunta:
Maija Isokääntä: 045 124 4985
Mirja Mertala: ilmoitusasiat, 040 964 4298
Risto Parttimaa: tekstin ja kuvien käsittely, 044 026 5005
Walter Röbbelen: kuva-aineisto, 040 527 5868
Inga Viinikangas: 045 126 7727
Sirpa Ylitalo: lehtitilaukset, 050 434 2300
Sähköpostiosoite: kylaviesti@gmail.com
Kansikuva: Walter Röbbelen

Tämä on hyvä havainto, jota ei tulisi sivuuttaa. Toivottavasti tiedostetaan myös, että Vihannin kaupunginosa on osa Raahea. Kuten Kyläviestin artikkelit
eri kylistä osoittavat, nimenomaan Vihanti on muun
muassa viihtyisien aktiivien kylien, kauniiden vaihtelevien maisemien ja erinomaisten liikenneyhteyksien ansiosta omiaan houkuttelemaan tänne uusia
asukkaita.

Kyläviestin internetsivut:
http://www.kylat.net/ > Vihannin kylien lehti Kyläviesti

Ja me vihantilaiset voisimme yhdessä miettiä, miten
erikoisesti juuri meidän kaupunginosan vetovoimaa
tulisi edistää.

Seuraavat yritykset tukevat Kyläviestiä:
Vihannin Apteekki, Vihannin Vesi Oy,
Lumiahon Murskaus Oy, Vihannin Sähkö ja
Radio Ky, Jospi Aurinkopaneelit Oy, TuccaPark Tmi Susanna Arvola, Vihannin Osuuspankki, Maansiirto Halkola Oy,
Tmi Just Zulle, Jaana Ikonen, Alpuan valinta

Voisiko esimerkiksi lähellä kirkonkylää sijaitsevat
kolme järveä ympäristöineen olla ensisijainen kehittämiskohde?
Toimituskunnan puolesta Walter

Walter Röbbelen

Kesäilta Rantasenjärvellä.
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Kesämökki on tärkeä koko perheelle
Kaisa Myllylä

Mökkikausi lähestyy
loppuaan. Siitä oli merkkinä viime viikonloppuna venetsialaisten vietto,
jota täkäläisillä mökeilläkin siellä täällä vietettiin. Vihannin alueelta
kesämökkejä löytyy likimain 120 kappaletta.
Raahessa asuvat Maria-Leena ja Teuvo Heikkilä ovat olleet 80-luvun
lopusta alkaen mökkiläisiä Vihannin alueella.
Heidän mökkinsä sijaitsee Koivulammella.
Samaisen järven rantamilta löytyy yhteensä
kymmenkunta mökkiä.
Heikkilät löysivät paikan
1980-luvun lopussa.
Maria-Leena kertoo:
– Kun lapset olivat
pieniä, etsimme mök- Maria-Leenan ja Teuvon mökki on tarjonnut hyvän ranta- ja uimapaikan perheen lapsille ja
kitontteja. Olen itse tarjoaa edelleenkin erityisesti lastenlapsille.
kasvanut meren ja joen
rannalla. Sellaista tonttia ei löydetty. Koivulammel- kun vedet jäätyvät. Käymme myös siellä jouluna ja
la sattui olemaan tonttiesittely. Teuvo kävi paikkaa joskus pääsiäisenäkin. Olemme pitäneet siellä myös
katsomassa ja ihastui tonttiin saman tien. Suunnit- paljon juhlia. Muun muassa ristiäisiä on pidetty. Se
telimme ja rakensimme mökin sinne itse. Olemme on hyvä paikka pitää niitä. Sisälle mahtuu hyvin.
viihtynyt siellä hyvin. Meillä on hyvä uimapaikka Perheeseemme kuuluu paljon lapsia ja lastenlapsia.
saunan vieressä, joka on lapsille ollut hyvin mie- Lasten kannalta ajatellen tätä parempaa paikkaa ei
luinen. Merenrannalla kuitenkin täytyy myös välil- voi olla. Alussa mökillä kulki varkaita. Mutta nyt
lä käydä. Se on niin erilainen. Meri on aina meri, kun meillä on sähköt ja kulunvalvontalaitteet, niin
mutta täällä on huomattavasti lämpimämpää kuin niitäkään ei enää ole näkynyt. Käymme Vihannissa
ainakin markkinoilla, kaupassa ja haemme juomameren rannalla, kertoo Maria-Leena.
vettä vesipostista. Järvessä on hyvä vesi ja sieltä oteLiikettä ympäri vuoden
taan kyllä käyttövesi, tarkentaa Maria-Leena.
Rannoilla on rauhallista porukkaa joka mökillä.
Syksyisin Heikkilät poimivat kaikki marjat yleenNaapurit ovat hyvänpäivän tuttuja, mutta yleensä sä oman mökin ympäristöstä. Heidän mukaansa
ollaan omissa oloissa. Koivulampi on ilmasta käsin tämä vuosi olin huono mustikkavuosi, mutta puokatsottuna hauskasti jalattoman kamelin muotoi- lukoita tulee hyvin.
nen. Järven pohja on hiekkainen ja järvellä on syHeikkilän mökillä on runsaasti käyttöä nykyään
vyyttä parisen metriä. Ranta syvenee hitaasti. Jär- jo lähes ympäri vuoden. Yksitoista lasta sekä lapsenvestä löytyy sekä haukia että ahvenia kalastettavaksi. lapset pitävät siitä huolen. Mökillä käydään talvel– Olemme jo yli 70-vuotiaita. Nykyisin olem- lakin ja silloin perheen jälkikasvulla on mukanaan
me kesäisin mökillä kerrallaan noin viikon verran. niin pilkkivälineitä, moottorikelkka, mönkkäri ja
Sitten täytyy käydä kaupungissa katsomassa postit ”kaiken maailman vehkeitä”.
ynnä muut sellaiset. Kesäkautemme alkaa yleensä
Jos joku perheen lapsista tulee mökille, niin viesäitienpäivän tienoilla ja jatkuu syksyllä jäidentu- tit kulkevat nopeasti ja pian paikalla on isompi joukloon asti. Olemme aktiivisesti mökillä siihen asti, ko koolla.
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Juho Hirvilammi

Teksti: Tuulikki Ilmarinen

Viihtyisä Läntisranta kutsuu kulkijoita
Läntisranta sijaitsee sopivasti Vihannin kirkonkylältä
jonkin matkaa Möykkylään/Kopsaan tai siis Raahen
keskustaan päin. Tarkkoja rajoja ei liene määritelty
kuten kylien rajoja ei yleensäkään, mutta Läntisrannan tie ja Läntisrannan virkistysalueen opaste on varmasti vihantilaisille tuttu. Tie vie Läntisrannan alueen
halki ja palaa takaisin malmitielle noin 10 kilometrin
päässä. Tien varrella näkyy vaihtelevaa, loivapiirteistä
mäkimaastoa ja vehreitä viljelysalueita sekä kaunista vanhaa maaseutukulttuuria. Välillä kimaltelevat
Rantasenjärvi, Vihanninjoki ja pieniä lampia, joita
metsien piilosta löytyy alueella useampiakin.
Läntisrannan tien varrelta löytyy myös Rantasenjärven rannalle pystytetty kota ja lintutorni. Virkistyspaikan puuhuollosta vastaa kaupunki ja yleisestä
siisteydestä ja viihtyisyydestä puolestaan Läntisrannan kyläyhdistys. Kota-alue on suosittu helpon saavutettavuutensa ja avaran ja aurinkoisen ympäristönsä
vuoksi. Lintutornille on ollut käyttöä. Tänä keväänä
kyläläiset saivat nauttia joutsenten ja muiden tuttujen lintujen bongauksen lisäksi ruovikosta kuuluvasta
kaulushaikaran hauskasta huutelusta. Toivotaan, että
tämä hauskuus jatkuu tulevinakin keväinä.
Vihannin kylien yhteisponnistuksena tehdyt
Kinttupolut kulkevat myös Läntisrannan kautta.
Niiden varrella voikin nauttia kauniista mäkimaisemista, rehevistä niityistä ja komeista metsistä,
jotka viime vuosina ovat olleet kuitenkin osittain
hakkuiden kohteena. Noin 6 kilometrin mittaisen
Läntisrannan virkistys- ja perinnepolun varrelta
löytyy vanha karhunpesä Mäkelässä, Särkikankaalla

muinainen kivirakka ja pienen poikkeaman päässä
on Myllypuron hyvinhoidettu laavu. Se sijaitsee iloisesti kohisevan pikku kosken rannalla. Kyläyhdistys
vastaa myös tämän laavun huollosta ja viihtyisyydestä. Tämä onkin huomattu, koskapa myös tämä
laavu on mukavasti käytössä.
Kylällä on sekä vanhaa että uudempaa asutusta
ja järvien rannoilla ahkerassa käytössä olevia kesämökkejä. Kylällä asuu joitain lapsiperheitä, mutta
enimmäkseen varttuneempaa väkeä. Onpa tien varrella jo asumattomiksikin jääneitä taloja.

Komea menneisyys

Läntisrannalla on komea menneisyys, sen alueella
ovat korkeimmat paikat olleet merenpinnan yläpuolella 7000 vuotta sitten ja asutusta on ollut jo
n 3600–2600 eKr. On mukava kuvitella, miten sen
aikaiset asukkaat ovat täällä pärjänneet, luultavasti
kalastamalla ja metsästyksellä, ja emännät tietenkin keräilytaloudella. Näitähän alueella harrastetaan
edelleenkin, marjamaat ovat loistavat ja sieniä löytyy. Kalastus on vähäisempää. Rantasenjärven tila ei
oikein suosi monipuolista kalakantaa ja meren ranta
on jo karannut kovin kauas.
Menneistä ajoista ja kovasta työstä eri vuosisadoilla kertovat myös muinaispelto, tervahaudat,
vanhat talojen pohjat alueella. Tulevaisuuden Läntisranta on toivon mukaan edelleen elävä asuinpaikka, jossa asuu myös nuoria perheitä. Hyviä talotontteja kylältä löytyy runsaasti kauniilta paikoilta ja sen
saavutettavuus on hyvä. Kyläyhdistys toivookin lisää
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asukkaita ja toimijoita, joiden ideoille ja ajatuksille
löytyy varmasti tilaa. Raahen kaupunki on suhtautunut suopeasti kylän kehittämiseen.

Aktiivinen kylä tarjoaa

Kyläyhdistys on toiminut alueella ahkerasti. Sen seurauksena on saatukin aikaan kevyen liikenteen väylä
Vihannin kirkonkylältä saakka, virkistyspaikkoja on
kehitetty ja Kinttupolkujen tekemiseen osallistuttu.
Kylällä on toiminut pitkään kylätalkkari. Valitettavasti nyt talkkarimme on eläköitymässä, joten uusia
ratkaisuja toivotaan. Alueen pitämiseksi siistinä ja
ilman häiritseviä pensaikkoja on kyläyhdistys järjestänyt vuosittain talkoita ja talkoomiehet pitävät
tienvarret niitettyinä ja avarina.
Läntisrannan kyläyhdistyksen johto vaihtui kevättalvella ja yhdistystä pitkään ja ahkerasti eteenpäin luotsannut Walter Röbbelen siirsi urakan
uudelle puheenjohtajalle Heikki Pyhäluodolle. Walterin sitkeän työn tuloksena viimeisin kaupungilta
saatu kädenojennus on kuntoilulaitteiden rahoitus
Rantasenjärven kodalle.
Kyläyhdistys suunnittelee kodan alueelle tulevaksi mukavan ja monipuolisen kuntolaitteiden piirin,
jonka laitteet sopivat hyvin seniorikansalaisille ja
tietysti kaikille muillekin ikään katsomatta. Alue on
avoin kaikille, joten sinne toivotaan paljon käyttäjiä
mainioille laitteille ja kivalle paikalle. Siellä voidaan

Läntisrannan luonto- ja perinnepolun havaintotaulu kertoo
tervan käytöstä.

jatkossa pitää kesäisin vaikkapa avoimia kuntopiirejä
kyläläisille ja hyvillä ohjeistuksilla pyritään saamaan
omaehtoisia kuntoilijoita paikalle runsain määrin.
Kyläyhdistys järjestää kunnon avajaiset, jahka
laitteet saadaan paikalleen.
Tervetuloa Läntisrannalle!
Lisätietoja kyläyhdistykseltä antaa mielellään
Heikki Pyhäluoto
Walter Röbbelen

Raahen Teknisen palvelukeskuksen henkilökunta vieraili Myllykoskella.
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ELÄKELIITON VIHANNIN YHDISTYS

VIHANNIN
KOTISEUTUYHDISTYS

Kesä alkaa olla jo takanapäin ja virittelemme syksykauden toimintaa kesätauon jälkeen

Vihanninkirja ll saatavana kirjastolta, K-ja S-marketeista

Ensimmäinen päiväkahvitilaisuus Vihannin Eränkävijöiden majalla Linnastenkankaalla 14.9. klo 12 lättykahvien merkeissä.

Saarankantin kahvila auki tiistaisin klo13-17
Saarankantin kahvilassa 13.9. Tupper-esittelijä
Kirjastolla Vitriini-museo avoinna kirjaston aukiollessa

Järjestöjen virkistymis- ja tutustumispäivä Kultalan
leirikeskuksessa 17.9. klo 11. Perillä ruokailu ja kahvit.
Tarjoilu on ilmainen. Järjestäjinä vammais- ja vanhusneuvosto. Menemme kimppakyydeillä. Ilmoita 8.9.
mennessä Helenalle 040-5747353. Järjestäjät tarvitsevat
määrän ruokailijoista. Ilmoita myös erityisruokavaliostasi.

Kiitokset kaikille Vesihelmijuhlan järjestelyissä mukana
olleille ja tapahtomaa avustanelle sekä kaikille tilaisuuksiin osallistuneille.

Tervetuloa tekemään löytöjä!

Päiväkahvitilaisuus Hietalankantissa 28.9. Vierailijana
Minna Liljamo apteekilta. Esitelmän aiheena ikääntyvien hiustenlähtö.

Asukasyhdistys Rintillä on kirppispöytä Just Zullessa
3.9. alkaen. Tuotto käytetään asukasyhdistyksen kautta
vihantilaisten hyväksi. Voit tukea asukasyhdistyksen
työtä lahjoittamalla pöytään tavaraa. Lahjoitetut tavarat
voi viedä suoraan Just Zulleen.
Asukasyhdistys Rinti ry
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Vihannin 4H-Yhdistys		

Kirkkotie 16, 86400 VIHANTI (Ukonkantti)
p. 040 964 4298, vihanti@4h.fi
Nettisivut: vihanti.4h.fi
Facebook: Vihannin 4H-yhdistys
Tervetuloa 4H-kerhoihin!
Kerhomme ovat ilmaisia 4H:n jäsenmaksun maksaneille.
Lisäksi jäsenmaksun maksaneet ovat kerhoissa ja välittömillä matkoilla kerhon ja kodin välillä VAKUUTETTUJA
4H-yhdistyksen kautta. Jäsenmaksuun kuuluu muitakin
etuja. Jos et kuitenkaan halua liittyä jäseneksi, vaihtoehtona
on maksaa kerhomaksu. Kerhoissa saa käydä aluksi muutaman kerran ilmaiseksi tutustumassa.

ERÄLEIRI
23.–25.9.2016 Palosaaren Metsänvartijan majalla Pyhäjoella. Yli 12–vuotiaille tytöille ja pojille. Leirimaksu on
25€ jäseniltä ja 50€ ei jäseniltä.
Ilmoittautumiset 16.9. mennessä puh 040 9644298/Mirja.
Ohjelmassa mm: ammuntaopetusta, kalastusta, eräruokien
valmistusta, metsästyskoirien esittelyä, maastossa liikkumisen perusteita, sekä muita erätaitoja ja mukavaa yhdessäoloa. Järj. Alueen 4H-yhdistykset

MAANANTAI
Poikien kerho 4-6lk Olotila klo 13–15. Ensimmäinen kokoontuminen 12.9. Ohjaajat: Mirja ja Jenni.

Syyslomaretki Ouluun 24.10.
Käydään Oulun Tietomaassa sekä Edenissä uimassa. Lisäksi
vapaata shoppailuaikaa kaupungilla. Tarkemmat aikataulut,
hinnat yms. tulossa pian, seuraa ilmoittelua!

Kokkikerho 4-6lk Yläkoulu klo 15–16.30. Ohjaajat: Elli ja
Veera-Maria.
TIISTAI

Syysleiri VILSKE II
25.–27.10.2016 6-12-vuotiaille
Lännenrannan leirikeskuksessa (Piehinki).

Monitoimikerho eskarit-6lk Lumimetsän ns. klo 17–18.30.
Ohjaajat: Saana ja Veera.
Monitoimikerho eskarit-2lk Kirkonkylän koulun sali klo:
15–16. Ohjaajat: Veera-Maria ja Topias.

LUVASSA: SEIKKAILUA, LUONNOSSA OPPIMISTA, ASKARTELUA, MUKAVAA YHDESSÄOLOA SEKÄ VILSKETTÄ JA VILINÄÄ.

Liikuntakerho 3-6lk kirkonkylän koulun sali klo 16–17.
Ohjaajat: Mikael ja Reino.

Ilmoittautumiset 14.10. mennessä sähköpostiin: vihanti@4h.
fi tai p. 040 964 4298 / Mirja. Leirimaksu 20 € maksetaan leirille saavuttaessa. Leiri toteutuu, kun ilmoittautuneita on vähintään 15. Maksimissaan leirille otetaan 30 lasta. Leirille järjestetään yhteiskyyditys Vihannista (sisältyy leirimaksuun).

KESKIVIIKKO
Liikuntakerho 1-6lk Kirkonkylän koulun sali klo 15–16.
Ohjaajat: Joel ja Arttu.
Eräkerho eskarit-6lk, kokoontumispaikka vaihtelee, klo
16.30–18.00, ensimmäinen kokoontuminen 7.9. Lumijärven
laavulla. Ohjaajat: Mirja ja Ella. Yhteistyössä Eräkummit.

Järjestäjät: Vihannin 4H-yhdistys, Raahen Nuorisotoimi ja
seurakunta.

Kolmosluokkalaisten oma kerho: Kolmosten kohinat
srk-talolla klo 14–17. Ohjaajat: Mirja, Samuel ja Jenni. (Kokoontuminen kerran kuussa: 14.9., 12.10., 9.11., 14.12.)

4H:N KIERRÄTYSMYYMÄLÄ
Otamme lahjoituksena vastaan hyväkuntoista, ehyttä ja
puhdasta vaatetta ja tavaraa. Huonekaluja emme valitettavasti ota vastaan. Myymälän tuotto käytetään paikalliseen
4H-nuorisotyöhön. Lisäksi myymälästä löytyy mm. paikallisia käsitöitä, ompelupalvelu sekä lähiruokaa.

TORSTAI
Monitoimikerho 1-6lk Lampinsaaren koulu klo 16–17.
Ohjaajat: Erin ja Camilla.

Aukioloajat: ma 10-17, ti 10-18, ke 10-17, to 10-18, pe 10-17

Sählykerho 3-6lk kirkonkylän koulun sali klo 15–16. Ohjaajat: Jonna ja Karoliina

Yhteystiedot: Asematie 7, 86400 Vihanti, p. 040 4172811
Facebook: Kierrätysmyymälä Vihanti

PERJANTAI
Ulkoliikuntakerho 2-5lk. Kokoontuminen Kirkonkylän
koululla klo 15–16. Ohjaajat: Roope ja Matias

Haluatko sinä myydä tuotteitasi myymälässämme?
Otamme myyntiin paikallisia käsitöitä ja lähiruokaa. Perimme myydyistä tuotteista 15 % provision. Nuoret 4H-yrittäjät
saavat myydä tuotteittaan myymälässämme maksutta.

Korvenkylään ja Alpuaan etsimme vielä kerhonohjaajaa!
Ota yhteyttä: p. 040 964 4298 / Mirja
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ALPUAN TANSSIKURSSI

Syksy 2016, sunnuntai-iltaisin klo 19.00–20.30 Alpuan
nuorisoseuralla. Hinta 6 € / kerta.
aloitus 4.9.
11.9.
18.9.
25.9.
2.10.
9.10.

tango
tango
humppa, kävelyhumppa, kuvio/
vaihtoaskelvalssi
valssi

16.10.
23.10.
30.10.
6.11.
13.11.
20.11.
27.11.

jenkka
foksi
foksi
hidas valssi
fusku
fusku
kertaustanssit

Tervetuloa tanssimaan! Kurssin vetäjä: Hanna Kiviniemi
040 7595187, hanna.kiviniemi@hotmail.com

VIHANNIN KUVANTEKIJÄT ry
Kuvantekijöiden ajankohtaisia
tiedotuksia

NÄYTTELYTOIMINTA JATKUU
Kuvantekijät on varannut taide-/ myyntinäyttelytilan Oulaisten Väinölästä lokakuuksi. Nyt toivotaan, että kaikki
Kuvantekijät toisivat ainakin yhden työn ja useampiakin
mahtuu. Samoin Raahen kirjastosta kysytään näyttelytilaa. Lisätietoja antaa Kirsti (0400-439843). Taulut voi
toimittaa SYYSKUUN AIKANA Just Zulleen, josta sitten
viemme ne Väinölään.
TAIDE-/MYYNTINÄYTTELY JUST ZULLESSA
Taide-/myyntinäyttely jatkuu Just Zullessa syyskuun loppuun. Sinne voi tuoda vieläkin uusia tauluja erityisesti
sellaiset, jotka eivät vielä ole tuoneet ollenkaan taulujaan.
Lisätietoja Sinikka (0400-250 378) tai Kirsti (0400-439843)
SYKSYN KURSSIT
Raahe-opiston kursseista on tullut kurssitiedote joka kotiin. Aikuisten kuvataidepiiri aloittaa tiistaina 13.9. Vihannin yläkoulun kuvataideluokassa klo 18. Sitä ennen
tiistaisin on lasten kuvataidepiiri ko 16 -17.30. Nyt kaikki
kiinnostuneet mukaan! Ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta. Vihannin Kuvantekijät osallistuu kurssimaksujen
kustannuksiin jäsenten osalta 30 e/v. Posliininmaalaus- ja
keramiikkakursseille osallistujille myös jäsenille sama etu.

Tuuheutta ja tukea Suomen suosituimmalla
hiuspuuterilla! Four Reasons Hair powder erikoiserä
300ml hintaan 9,90 € (norm. 250ml / 11,90 €).
Palvelemme myös ilman ajanvarausta!

Asematie 7, 86400 Vihanti, p. 0400 170 721
www.tuccapark.fi

VIHANNIN NUORISOSEURALLA

Su 11.9.2016 klo 14–17.00 AVOIMET OVET!

JÄSENMAKSU
Jäsenmaksu on ennallaan eli 10 e/hlö ja 20 e/perhejäsenmaksu. Vihannin Kuvantekijät r.y:n tilinnumero on FI43
5516 0240 0092 05. Vielä ehtii jäseneksi ja jäsenyydestä on
monia etuja: opistojen taidepiireihin osallistumista tuetaan
30 e/hlö/v, leirimaksut maksetaan jäsenille kokonaan, retkiä tuetaan ja näyttelytilat ovat ilmaisia. Myös pikkujoulu järjestetään. Jäsenkortin saa Just Zullesta tai Sinikalta
(puh. 0400-250 378). Lisätietoja-kohtaan jäsenten nimet
ja s-postiosoite tai puh.nro.
TERVETULOA MUKAAN KUVANTEKIJÖIDEN TOIMINTAAN. HYVÄÄ JA VALOISAA SYKSYÄ KAIKILLE!
JOHTOKUNTA

Katsellaan vanhoja valokuvia ja kahvitellaan.
TERVETULOA!

NAISTENMESSUT La 17.9.2016 klo 11–15.00

Tule myymään tuotteitasi 5 € / pöytä ja kaksipöytää 8
€. Ulkona peräkärrykirppis 5 € / paikka!
Tule myös ostamaan ja lounastamaan. Lounaalla
palapaisti, perunat, salaatit, jälkiruokana marjarahka.
Hinta 7 €, lapset 3,50 €, alle 4v. ilmaiseksi.
Tervetuloa!

KUIVASILMÄISYYDEN HOITOON

•
•
•
•

Kosteuttaa ja suojaa
Säilöntäaineeton
Päivä- ja yökäyttöön
Sopii piilolinssien kanssa

