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Kyläviesti ilmestyy:
2.9.2016 (aineistopäivä 26.8.)
7.10.2016 (aineistopäivä 30.9.)

Aineiston sähköposti: materiaali@laatupaino.fi,  
aihe: Kyläviesti. Muista ilmoittajan yhteystiedot.

Seuraavan lehden aihe: Läntisranta 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: Tea Lumijärvi

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

Elokuun viesti
Kyläviesti palaa jälleen normaaliin vuoden kiertoon 
syksyn lähestyessä ja jatkaa valitsemallaan linjallaan 
Vihannin alueen tiedotuslehtenä. Kylien esittelyt 
jatkavat Lumimetsän ollessa esillä tässä numerossa. 
Vuoroaan odottelevat vielä Läntisranta, Myllyperä-
Perukka sekä Möykkyperä-Lukkaroinen. Ilmoitus-
tila odottaa ottajiaan. Lehti ilmestyy edelleenkin 
8-sivuisena aina kuukauden ensimmäisen viikon 
lopulla. 

Kyläviestin tänä vuonna henkiin herättämä Vuo-
den vihantilaisen valinta herätti myönteistä huomi-
ota ja se on varmasti paikkansa ansainnut jatkoakin 
ajatellen.

Vihannin markkinoilla tehty kysely, johon vastasi 
lähemmäs sata henkeä, osoitti edellisen lisäksi vah-
vasti, että lehti koetaan tarpeellisena (95%) ja sen 
ulkomuotoon ollaan tyytyväisiä (100%). 

Toimituskunta sai myös paljon palautetta ja toi-
veita siitä, mitä lehdessä ilmestyvä toimitettu sisältö 
eli juttu voisi pitää sisällään. Se on selvää, että sen 
tulee olla ehtaa vihantilaista. 

Onko se tulevaisuudessa esimerkiksi  eri yhdis-
tysten esittelyä, vihantilaisten haastatteluja, nuorten 
maayrittäjien, entisten vihantilaisten haastatteluja, 
selviytymistarinoita, mökkiläisten haastatteluja tai 
historiaan liittyviä. Sen aika näyttää. 

Kirkollisiakin toivottiin mukaan, mutta se edel-
lyttää Raahen seurakunnan mukaantuloa kustan-
nuksiin. 

Toivotaan joka tapauksessa, että vapaaehtoistoi-
min koottava Kyläviesti säilyy elinkelpoisena pit-
kään ja ilmoittajiakin löytyy, jotka osaltaan mah-
dollistavat lehden ilmestymisen. 

Miellyttävää syksyn odotusta!

Toimituskunnan puolesta Risto
 

Seuraavat yritykset tukevat Kyläviestiä:

Vihannin Apteekki, Vihannin Vesi Oy, 
Lumiahon Murskaus Oy, Vihannin Säh-

kö ja Radio Ky, Jospi Aurinkopaneelit Oy, 
TuccaPark Tmi Susanna Arvola, Vihannin 

Osuuspankki, Maansiirto Halkola Oy
Filosofian tohtori, yliopistotutkija Paula Kankaala, luennoi 
Vesihelmijuhlassa aiheena Suomen ja Vihannin vesistöt.
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Vesihelmiviikolla tallaustunnelma huipussaan
Kinttupolkuhankkeen alkaessa 2012 aloitettiin 
myös kesäiset vaellukset Jatulintarhalta. Aluksi ne 
olivat polkujen raivausta ja vakiintuivat sitten Vesi-
helmiviikon tiistai-illan ohjelmistoon. Yhdessä on 
tallattu Vareskodalle, Läntisrannalle ja Myllyperälle 
näissä merkeissä.

Tänä vuonna lähdettiin liikkeelle lähes 30 asteen 
helteessä. Tallaajia oli mukana parisenkymmentä ja 
tunnelma oli korkealla. Osa oli päivällä käynyt tank-
kaamassa Saarankantin tiistai-kahvilassa Eero Hil-
tusen lättykahveilla. Ennen tallausta oli myös mah-
dollista osallistua Vesihelmibingoon työväentalolla. 

Tällä kertaa vaellettiin Myllyperän Ahmastuvalle, 
jossa odottivat kyläaktiivien paistamat makkarat ja 
nisukahvit tallaajia. Tunnelma oli huipussaan. Ilta 
oli kaunis, reitti sopivan mittainen, seura hyvää ja 
retkieväät kodalla kruunasivat tallauksen. 

Onneksi ensi vuonna tallataan uudestaan! Terve-
tuloa mukaan tunnelmaan!

Terveisin Merja Honkakoski

Hiki virtasi Outi Kotilan ohjaamassa Vesihelmiviikon kahva-
kuulajumpassa aurinkoisella Saarankantin pihalla.

Perjantai-iltana Mika Heiskasen järjestämässä Bändit Estra-
dilla esiintyi muun muassa Tatu Mustosen luotsaama Hopei-
set Haalarit.

Viisi joukkuetta kisasi leikkimielisessä koukkupölkkykilpailus-
sa Vesihelmijuhlan ulkoilmatahtumassa. Kuvassa kolmannek-
si sijoittunut Eläkeliiton joukkue.  
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Tässäpä on tarjolla yleistä jutustelua sekä täysin tut-
kimatonta että todistamatonta tietoa Lumimetsästä.

Kylän sijainti on täydellinen: Pulkkilaan, Oulai-
siin  ja Haapavedelle on suunnilleen yhtä pitkäs-
ti. Matkaa tulee sinne jokaiseen 30–35 kilometriä 
riippuen, mistä kulmalta matkaan lähtee. Vihantiin 
on 20–25 kilometriä ja Raaheen taas ihan liian pit-
kästi. Pääsee täältä kauemmaksikin, jos vaan mieli 
tekee. Jotkut käyvät ihan ulkomailla asti. En kyllä 
tiedä miksi. Varmaan siksi, että on niin mukava 
tulla takaisin. Sorateitä on melkein joka suuntaan, 
joten ajoittain olisi neliveto tarpeen. Tekohampaat 
kannattaa piilottaa nenäliinan mutkaan kelirikko-
aikana.

Asukkaiden alkuperäisrotu on vaalea lumimeh-
tänen. Sielultaan he ovat vihantilaisia edelleen. 
Haapavetisiä ja oulaistelaisia on kyläläisistä toki 
osa. Rajat ovat niin lähellä, että jossain talossa on 
istuttu lauteilla Vihannissa ja nakattu löylyä Oulais-
ten puolelle. Muun värisiä vakinaisia asukkaita ei 
kylällä tiettävästi ole. Slaavilaista verta lienee pro-
sentin verran. Maahanmuuttajat eivät ole vielä tätä 
paratiisia hoksanneet. Täällä on aika paljon virkkuja 
eläkeläisiä. Löytyy myös useita eronneita ja karan-
neita ja vähän takaisin palanneitakin. Yliopistotason 

koulutus on yhdellä prosentilla. Muut ovat enempi 
tai vähempi lukeneita ja muuten vaan perin viisai-
ta. Harrastuksista en tiedä muuta, kuin lenkkeily ja 
metsästys ja autojen rassaaminen. 

Tehtaita ei ole kylässä yhtään, ainakaan laillisia. 
Vesiosuuskunta on oma ja kaivosta saadaan maail-
man parasta vettä, mikä ei ole nykyaikana mikään 
vähäpätöinen asia. Työttömiä saattaa jokunen olla, 
mutta nekin varmasti poimivat ämpäritolkulla met-
sämarjoja. Jonkun verran kyläläisissä löytyy myös 
kiivasluontoisia ja pitkävihaisia. Muuten asukkaat 
ovat vain terveesti kateellisia ja toivottavasti tosi 
huumorintajuisiakin.

Mitä halusitkaan tietää Lumimetsästä?

Tea Lum
ijärvi

Tea Lum
ijärvi

Tea Lum
ijärvi
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Kyläyhdistyksen pyynnöstä teksti ja räppi: 
Asta Juntunen

Lumimetsä-räppi

Kun malmitietä kaahaat itää kohti, 
tulee eteesi viitta, jota syytä on pohtii. 
Lumimetsä kuus siinä lukee,  
saavut kohta kylään, jota maisemat pukee.
Näät talot ja konnut monenlaiset, 
ihmiset siellä myös toisenlaiset.

On maata ja metsää, jossa motot jyllää ja
 traktorit siellä pyörtänöitä hyllää.
Yrittäjää, maajussii kyläs tapaa, 
toiset työssään ees taas ravaa.
Metsät pukkaa tukkii ja pöllii, 
vielä varttuu monta pojan möllii. 

Maa on hyvää heinän, viljankin kasvaa, 
kunhan aina uurastaa jaksaa.
Ei tää ole enää mitään Vihantii, 
vaan hienoo merenrantakaupunkii.
Ei sitä katsomalla uskois heti, 
niin sisämaassa on meidän peti.

Menneet on ajat, kun kuhisi raitit väkee, 
nyt menee tunti kun auton näkee.
Nuoret kaipaa lisää häppinkii, 
mut aikaa jo meni viime putiikki kii.
Viel on ukkoo, akkaa puolitoista sataa, 
elo sujuu rauhaisaa rataa.

Tääl on vielä sinkkumiehii, 
toinen toistaan komempii ja 
yksinäisii on kauniita naisii, 
vaan kenpä niitä saisi kii.
Yhteinen on yksi kylätalo, 
usein sieltä loistaa valo.

Piipsanjoki myös kylää halkoo, 
helposti pistetään pystyyn talkoot.
Naapurit vielä toisiaan jelppii, 
jos sä tarttet milloin helppii.

Pellolla näät kun lehmät heinää haukkaa, 
lampaat ja hepat laitumella laukkaa.
Kansikuvassa on ay-lehmä,
 Juudit on rouvan nimi, 
katse lempee ja malli kuin mannekiini.

Ihmiset ei ole vakavii, 
vaikka vakavasti otettavii. 
Ainakaan tätä skriivaajaa ei tarvi todesta ottaa, 
kun on muualta kotoisin, ei kaikki oo totta.

Päiväkoti jatkaa Alpuassa
osuuskunta päiväkotipalveluiden tuottajana 

Alpuan päivähoitotoiminta jatkuu tutuissa tiloissa Alpuan 
entisellä koululla. Tätä lukiessa päiväkoti Heikkarilla on ta-
kanaan ensimmäinen toimintaviikko. Yksityinen päiväkoti 
Heikkari aloittaa 14-paikkaisena, mutta sillä on valmius li-
sätä paikkamäärä 21:een. Työntekijöinä jatkavat entiset tutut 
työntekijät eli lastentarhanopettajana Reeta Karvonen ja las-
tenhoitajana Kaisa Koskela. 

Alpuan päiväkodin hoitopaikan voi varata soittamalla 
päiväkotiin, puh. 040 187 1184 tai Raahen kaupungin päivä-
hoitotoimiston kautta. Henkilökuntaan saa yhteyden suoraan 
myös sähköpostitse: paivakotiheikkari@protonmail.com. Päi-
väkodin infoa laitetaan nettiin www.alpuanseutu.fi. Vanhem-
pien maksamat kuukausittaiset hoitohinnat ovat:
 Alle 5 h/pv Yli 5 h/pv
1–10 pv 85,00 142,00
11–15 pv 127,00 212,00
16 → pv 170,00 283,00
Virikepaikka 48,00 79,00

Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelan kautta. Tuesta saa 
lisätietoa kaupungin päivähoitotoimistosta ja varhaiskas-
vatuspalveluiden nettisivuilta, Kansaneläkelaitoksesta sekä 
päiväkodista. 

Toiminnan puitteet mahdollistaa osuuskunta, itse päivä-
kotitoiminta tulee olemaan työntekijöiden ohjaksissa. Asi-
akkaiden tietosuojan säilymisestä huolehditaan mm. siten, 
että työntekijät hoitavat asiakasasioissa yhteydenpidon Ke-
laan ja ulkopuolinen ammattilainen/ työntekijät huolehtivat 
laskutuksesta. Päiväkoti tekee tiivistä yhteistyötä Raahen 
kaupungin kanssa, esim. Raahen kaupungin päivähoidon eri-
tyistyöntekijät (erityislastentarhanopettaja ja AAC-ohjaaja) 
ovat tarvittaessa jatkossakin käytettävissä myös Alpuan päivä-
kodissa. Päiväkodin perustamistoimenpiteet on tehty yhteis-
työssä kaupungin päivähoidon johtajan, Aluehallintoviraston 
ja muiden tarvittavien viranomaistahojen kanssa. 

Alpuassa toimi viisi vuotta oulaistelaisen Emilio Kids Oy:n 
omistama päiväkoti Pihlaja.  Uuden päiväkodin nimi ”Heikka-
ri” juontaa koulun tontin nimestä, joka on Heikkarinkangas. 

Osuuskunnan kautta palveluita ja työtä
Alpuassa perustettiin kesäkuun lopussa palvelu- ja työosuus-
kunta. Osuuskunta-asiantuntija Veli-Matti Karppisen johdol-
la paikalla olleet valitsivat alkuvaiheeseen kolme palvelukoko-
naisuutta, joita lähdetään kehittämään lähiseudun asiakkaille. 
Kolmen kärjen muodostavat alkuvaiheessa 1) päiväkoti-, 
2) vanhus- (ruoka-, siivous-, asiointipalvelut) sekä 3) kylä-
matkailupalvelut (vapaa-aika, hyvinvointi, TYHY-palvelut).  
Myöhemmin toimintaa laajennetaan kysynnän mukaan. 

Osuuskunnan jäseniksi voivat liittyä kaikki asiasta kiinnostu-
neet tai työllistymismahdollisuuksia etsivät henkilöt asuinpai-
kasta riippumatta. Jäsenyydestä tai palveluista kiinnostuneet voi-
vat ottaa yhteyttä osuuskunnan puheenjohtaja Timo Rankiseen, 
puh. 050 5513 489 (rankintv@suomi24.fi) tai sihteeriin Leena 
Maaralaan, puh. 044 303 4986 (leena.maarala@gmail.com).

Tea Lum
ijärvi

Tea Lum
ijärvi

Tea Lum
ijärvi
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Kylien Tori Rantatorilla lauantaina 20.8.
Raahen Kylät ry järjestää jo 11. kerran Kylien Tori -tapah-
tuman. Tänä vuonna tapahtuma on Raahen Rantatorilla la 
20.8.2016 klo 10–16. Alun perin tapahtuma ideoitiin, jotta 
Raahen kylä- ja asukasyhdistykset saavat mahdollisuuden 
myydä tuotteitaan ja verkostoitua. Sittemmin torimyyjät 
ovat lisääntyneet muilla yhdistyksillä, käsityöläisillä ja 
markkinamyyjillä. 

Tapahtumassa on ollut vuosien varrella monenmoista 
hauskaa ohjelmaa, kuten Naurumestari-kilpailut, Paljume-
lontaa ja Karaokekisoja. Viime vuonna tapahtuma oli val-
takunnallinen ja laajempi. Tänä vuonna Kylien Tori haluaa 
palata alkuperäiseen ideaansa kylien kohtaamispaikkana. 
Lavalla nähdään ohjelmaa paikallisilta harrastajilta ja pi-
tempäänkin esiintyneiltä raahelaisilta. Mukana mm. Duo 
Pentti ja Matias Nordström, nuoret kitaristit ja laulajat 
Aino Eteläaho ja Emmi Käkelä, Kopsan MopopoikaShou, 
mieslaulukuoro Kopsmannit, Raahen Teatteri sekä tanssi-
esityksiä paikallisilta harrastajilta. 

Nurmialueella järjestetään myöskin nuorten paikal-
listen harrastajien avulla Raahen ensimmäiset viralliset 
Keppihevosten Kenttäratsastuksen aluemestaruuskilpai-

lut. Yleisö voi testata lajia harjoitusradalla ja tulla ihmet-
telemään taidokkaita ratsastajia. 

Veteraaniajoneuvoja on näytillä perinteiseen tapaan, 
ja Zetorilla pääsee myös kyytille. Raahen kirjastossa on 
Helena Laitisen muistonäyttely, esillä taidokkaita lasitöitä. 
Raahen Museoon on vapaa pääsy ja Kahvila Ruiskuhuone 
palvelee asiakkaita. Tapahtuman ohessa Raahen Sporttive-
teraanien järjestämä Fantin Juoksu on meneillään Fantin 
puolella ja Pikkulahden Palveluilta voi varata Kylien Tori 
-melontaretken. 

Perinteinen Päättäjien piinapenkki on myös ohjelmassa 
mukana, jossa yleisö pääsee hiillostamaan päättäjiä kysy-
myksillään. Kaikenlaista mukavaa siis luvassa Kylien Toril-
la!  Tervetuloa ostoksille, tapaamaan tuttuja ja nauttimaan 
toritunnelmasta!

Terveisin Maria Rissanen

Lisätietoja: 
www.kylat.net, Facebook tai projektisihteeri Maria Rissa-
nen, p. 044 331 2211, kylientori@gmail.com. 
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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

Haluatko kerhonohjaajaksi?
Oletko reipas, vastuuntuntoinen ja tulet toimeen lasten 
kanssa? Kerhonohjaajana pääset suunnittelemaan ja to-
teuttamaan toimintaa lapsille (eskarit–6lk). Sinun tehtä-
viisi kuuluu kerhojen suunnittelu, toteutus ja ohjaus sekä 
kerhonohjaajien palavereihin osallistuminen. Kerhonoh-
jauksesta maksetaan palkkio.

Suurin osa Vihannin 4H-kerhoista on ns. monitoimiker-
hoja, mutta voit myös tuoda esiin omia deoitasi. 4H-ker-
hon aiheena voi olla melkeenpä mikä vain: näytteleminen, 
eläimet, luonto, liikunta, mopojen rassaus, piirtäminen, 
geo-käteköily jne.

Kerhot kokoontuvat kerran viikossa, joten sinulla jää hy-
vin aikaa myös opiskeluille ja harrastuksille. Kerhonoh-
jaajan tulee olla vähintään yläasteikäinen nuori, mutta 
toivotamme ilomielin tervetulleeksi myös täysi-ikäiset 
ohjaajat.

Hae kerhonohjaajaksi täyttämällä hakulomake osoitteessa: 
http://vihanti.4h.fi/nuorille-toita/hae-kerhonohjaajaksi/

Ostamme puolukkaa
Vihannin 4h-yhdistys ostaa syksyllä puolukkaa Alpuan 
koululla. Tarkemmat ostoajat ilmoitamme facebookissa 
sekä internet-sivuillamme vihanti.4h.fi

VIHANNIN KUVANTEKIJÄT ry
Kuvantekijöiden ajankohtaisia 
tiedotuksia

Taide-/myyntinäyttely Just Zullessa
Taide-/myyntinäyttely jatkuu Just Zullessa syyskuun 
loppuun. Sinne voi tuoda uusia tauluja erityisesti sellai-
set, jotka eivät vielä ole tuoneet ollenkaan taulujaan. Li-
sätietoja Sinikka (0400-250 378) tai Kirsti (0400-439843)

Muu näyttelytoiminta
Kuvantekijät on varannut myyntinäyttelytilan Oulaisten 
Väinölästä lokakuuksi. Nyt toivotaan, että kaikki Kuvan-
tekijät toisivat ainakin yhden työn ja useampiakin mah-
tuu. Samoin Raahen kirjastosta kysytään näyttelytilaa. 
Lisätietoja antaa Kirsti (0400-439843)

Alpuan elomarkkinat
Osallistutaan Alpuan markkinoille elokuun lopulla, jos 
löytyy vapaaehtoisia lähtijöitä. Kevätmarkkinat jäivät 
väliin, kun oli yhteensattumia aikatauluissa. Ota yh-
teyttä, jos olet halukas lähtemään markkinoille. (Sinikka 
0400-250 378) tai Kirsti (0400-439843)

Syksyn kurssit
Raahe-opiston kursseista ilmoitetaan seuraavassa Kylävi-
estissä ja opisto ilmoittaa lehdissä. Seuratkaa ilmoituksia.

Jäsenmaksu
Jäsenmaksu on ennallaan eli 10 e/hlö ja 20 e/perhejäsen-
maksu. 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 ko-
konaan, retkiä tuetaan ja näyttelytilat ovat ilmaisia. Myös 
pikkujoulu järjestetään. Jäsenkortin saa Just Zullesta tai 
Sinikalta (puh. 0400-250 378). Lisätietoja-kohtaan jä-
senten nimet ja s-postiosoite tai puh.nro.

TERVETULOA MUKAAN 
KUVANTEKIJÖIDEN TOIMINTAAN.

JOHTOKUNTA

”Kun elämäsi tuntuu tyhjältä ja tarkoituksettomalta, päätä 
aloittaa monumentaalinen luomiskausi. Se helpottaa, muut 
huolet muuttuvat pieniksi, näyttäytyvät oikeissa mittasuh-
teissaan. Ei ole varsinaisesti väliä, mitä päätät luoda, ru-
noja, romaanin, maalauksia, veistoksen, sinfonian, ryijyn, 
historian,maisemapuutarhan, uuden tieteelisen maailman-
kuvan - kunhan se on kyllin haastavaa: haalit vanhan kun-
non huolet kainaloosi, alat vaalia niitä ja opit elämään niiden 
kanssa, pienten herttaisten huoltesi, miten saatoit koskaan 
kuvitella kyllästyväsi niihin. ” (Kai Nieminen, Perimmäisten 
kysymysten äärellä 2004)

VIHANNIN NUORISOSEURALLA

LASTENLAUANTAI 
kokoperheen tapahtuma
Siellä on hevosia, koiria, leikkejä ja 

monenlaista mukavaa tekemistä koko perheelle

La 20.8.2016  klo 11–15
Tervetuloa!

Järjestelyvastaava Minna Murtoperä
puh. +358 50 406 5283

Terveisin Ritva
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15 90
norm. 
17,30 €

15 90
norm. 
17,80 €

15 90
norm. 
17,00 €

15 90
norm. 
17,00 €

Valmistettu
Suomessa

Tehokkaat
ruoansulatus-

entsyymit

Palvelen jatkossa keskiviikosta lauantaihin 
sopimuksen mukaan, puhelimen päästä 

minut tavoittaa myös alkuviikosta! 

t. Jonna

Vihannin Maaseutuyhdistys ry.

Superruokaa Pohjolasta -ruokakurssi
29.08.2016 klo 18.00 Vihanti, Hietalan kantti
 

Parhaat terveysvaikutuk-
set löytyvät lähellä. Tule 
poimimaan superherkku-
jen parhaat palat!

Ruokakurssilla tutustu-
taan lähellä kasvaviin su-

perruokiin, niiden terveyttä tukeviin ominaisuuksiin 
ja käyttöön ruuanlaitossa. Saat kurssilta uusia ideoita 
ja vinkkejä siihen, miten lähiraaka-aineista loihditaan 
maukkaita ja terveellisiä ruokia.

Kurssin järjestää Oulun Maa- ja kotitalousnaiset yh-
dessä Vihannin maaseutuyhdistyksen kanssa. Kurssi 
kuuluu osana valtakunnalliseen Pohjolan superruuat 
lautasille -hankkeeseen, jota rahoittaa maa- ja metsä-
talousministeriö. Vähintään 25 osallistujaa tulee olla 
kurssilla. Osallistumismaksu on 5 €/henkilö. Sitovat 
ilmoittautumiset 22.8.2016 mennessä Tuula U 0400-
343362 tai Tuula L 040-5619432.

Tervetuloa!

Alpuan Elomarkkinat 
lauantaina 27.8. klo 10–15

Alpuan Elomarkkinat jo 13. kerran! Paikkana 
nuorisoseuran kenttä, Alpuantie 38.  Ohjelmas-
sa tuttuun tapaan kymmeniä markkinamyyjiä/
näytteilleasettajia, musiikkipitoista ohjelmaa, 
arpajaiset… Ravintolasta saatavilla ruokaa, 
makkaraa, lättyjä, kahvia. Kansanedustaja Kat-
ja Hänninen pitää markkinapuheen. 

Myyntipaikka ilman sähköä 10 euroa, sähköllä 
20 euroa. Tiedustelut ja paikkavaraukset Ville 
Pyörälä, p. 040 824 4955. 

Markkinat löytyvät FB:stä nimellä ”Alpuan Elo-
markkinat 2016”.

Tervetuloa markkinaostoksille ja tapaamaan 
tuttuja!

PS. Tänä vuonna jätämme illan markkinatans-
sit väliin ja toivotamme tanssikansan tervetul-
leeksi Alpuaan 13.8. Härkäjuhlille! 

Järj. Alpuan kylätoimintayhdistys ja 
Alpuan nuorisoseura

Hiushoitola TuccaParkissa uusimpana
OLAPLEX-KÄSITTELYT

Olaplex on kemiallisten käsittelyjen yhteydessä käytettävä 
tuote, joka korjaa, vahvistaa ja suojaa hiuksia. Olaplexin 
avulla voidaan saavuttaa upeita vaalennustuloksia hiusta 
vaurioittamatta. Olaplex-hoito voidaan tehdä myös oma-
na käsittelynä. Meillä tehdään nyt myös volyymiripsiä!

Hiushoitola TuccaPark
Asematie 7, 86400 Vihanti

p: 0400-170721, www.tuccapark.fi


