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Kyläviesti ilmestyy:

5.5. (aineistopäivä 27.4.)
2.6. (kesä-heinäkuun numero, aineistopäivä 26.5.)

Seuraava aineisto sähköpostiin:  
kylaviesti@gmail.com, aihe: Kyläviestiin toukokuu.  
Muista ilmoittajan yhteystiedot.

Toimituskunta: 
Maija Isokääntä: 045 124 4985

Elina Laitinen: 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, 045 211 9140

Sähköpostiosoite: kylaviesti@gmail.com

Kansikuva: Risto Parttimaa

Kyläviestin internetsivut:
raahenkylat.nettisivu.org/kylaviesti/

Hinnasto: 
•	 Vuosimaksu yhdistykset ja järjestöt 80 €,  

yritykset ja vastaavat 120 €. Vuosimaksu  
oikeuttaa 1,5 sivun ilmoituksiin vuodessa. 

•	 Muu ilmoitus 0,50 €/palstamillimetri
•	 20 mm:n palstailmoitus 10 €
•	 Pankkiyht. (Vihannin 4H): FI30 5516 0220 0336 47

Huhtikuun viesti
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Vihannin 4H-yhdistyksessä puhaltavat keväiset 
muutoksen tuulet. Huhtikuun alussa toiminnan-
johtaja vaihtuu ja minun on nyt aika hyvästellä ja 
kiittää kaikkia teitä.

Tulin Vihantiin vastavalmistuneena agrologina syk-
syllä 2011. Mukavien lasten ja nuorten sekä työkave-
reiden ja yhteistyökumppaneiden ansiosta viihdyin 
täällä reilut viisi vuotta. Nyt kotiseutu kuitenkin 
kutsuu ja muutan takaisin Oulun seudulle. 4H-ura-
ni ei tähän kuitenkaan pääty vaan aloitan työt huh-
tikuun alussa Muhoksen 4H-yhdistyksessä. Uskon, 
että sain Vihannista hyvät eväät tulevaan.

Kiitos näistä vuosista kaikille teille, joiden kanssa 
sain tehdä yhteistyötä. Erityiskiitos kaikille lapsille 
ja nuorille, teitä tulee ikävä!

Mirja Mertala
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Voi vaan ihmetellä, kuinka paljon meillä on hyviä 
ja eri-ikäisiä artisteja ympäri Suomen, mutta kuinka 
hyviä laulajia ja soittajia onkaan meillä täällä omal-
la paikkakunnallamme. Loivat Laulut on ihan vi-
hantilainen juttu. Ei ole ollut valmista mallia. Se on 
kasvanut seitsemän vuoden myötä ja muotoutunut 
omaksi itsekseen. 

– Koko tämä Loivistelu on syntynyt mukana 
olevista ihmisistä eli keitä tässä on, toteaa Anne 
Huhtala ja miettii sopivaa sanaa kuvaamaan peri 
vihantilaista musiikkikokoonpanoa, johon ei sovi 
perinteinen kuoro-sana. Ehkä termi ”lauluyhtye” 
kuvaa sitä paremmin.

– Se kattaa niin laulajat kuin soittajatkin. Heitä 
löytyy Loivista tällä hetkellä yhteensä 19 henkilöä. 
Olemme löytäneet oman yhteisen sävelemme. Se 
on ihana asia. Minulle Loivat on se musiikki, mistä 
minä tällä hetkellä nautin. Jos en itse aina tiedä, mitä 
haluaisin, niin minulla on ympärillä niitä ihmisiä, 
jotka osaavat, taitavat ja voivat. On ihan sama, mitä 
minä ehdotan, niin he sen homman hoitavat sekä 
laulajat että soittajat. Ryhmässä on uskallettu hyväk-
syä erilaisuus – me tykätään kaikesta, mutta yhdessä 
sitten tykätään, koska yksi meistä tykkää. Enemmän 
me laulamme itsellemme – toisaalta teemme sitä 
myös kuulijoille toivoen, että he sieltä edes yhden 
jyvän löytäisivät itselleen. Oma musiikkigenreni on 
ainakin laajentunut todella paljon Loivien aikana, 
nauttii Anne. Alttoa laulavan Päivi Honkalan kom-
mentti sopii tähän hyvin:

– Ei saa unohtaa yhtä inspiraatiomme tärkein-

tä lähdettä: jos tämä Anne ei olisi tämmöinen, niin 
tämä Loivien porukka ei olisi tässä ja tällainen!

Soittajien tunnelmia
Loivien bändissä soittaa viisi muusikkoa. Basistina 
ja bändin ”isänä” toimiva Mika Heiskanen analysoi 
tämän hetken tunnelmia: 

– Sama into jatkuu, joka on aina ollut. Motivaatio 
näkyy olevan kohdillaan. Olemme pitäneet bändit-
reenejä paljon.

Kaikki me olemme kasvaneet Loivien mukana, ja 
osa meistä on nuortunutkin matkalla. Itselläni on täs-
tä kaikesta tosi hyvät fiilikset. On tosi mukavaa tulla 
treeneihin ja kiva lähteä treeneistä. Meillä on hyviä 
soittajia ja kaikkiin voi hyvin luottaa. Laulajat ja soit-
tajat ovat nivoutuneet yhteen. Tämä on hyvä ja tiivis 
porukka. Olemme yhdessä lähinnä näissä merkeissä, 
mutta tapaamiset ovat aina miellyttäviä ja mukavia.

Aapo Lehtomäki on vaihtanut rumpuihin Sami 
Heiskasen siirryttyä suorittamaan varusmiespalve-
lustaan. Aapo luonnehtii Loivien musisointia:

– Vaikka ammattilaisia ei ole taustalla, paistaa 
ammattilaisuus kumminkin läpi. Kaikki tykkäävät 
tehdä hommaa hyvällä palolla – hyvä boogie on 
päällä koko ajan. Vaikka välillä tuntuu, että ei oikein 
luista, niin saamme prepattua itseämme niin, että 
homma alkaa kyllä luistamaan.

Mukana kitaristeina ovat Pekka Huhtala ja Esa 
Hirvilammi, haitaristina Päivi Kaski sekä pianisti-
na Antoniina Haukka. Hän lupaa hyvää kevätkon-
serttiin tuleville kuulijoille:

Loivat Laulut – Herkällä tatsilla ja rumpusatsilla

Risto Parttimaa
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– Nyt on kerrankin tarjolla konsertti, joka on täy-
sin suomenkielinen. Aikaisemmin on ollut monesti 
varttuneempien kuulijoiden kohdalla, että englan-
ninkieliset laulut eivät anna niin paljoa. Nyt var-
masti kuulijat voivat laajemmin samaistua ja saada 
paljon irti konserttimme kappaleista.

Laulajien tunnelmia
Jukka Karttusen sai mukaan Loiviin Marika-sisko:

– Loivat Laulut on minulle kaverien kautta haus-
kanpitoa. En minä en pidä tätä minään kuorona – 
paremminkin kaveriporukkana, joka laulaa. Välillä 
on mukavia lauluja ja välillä ei. Rokkipoppi on mie-
luisinta minulle. Enhän minä niistä vanhemmista 
biiseistä tiedä mitään. No, onhan niissä ainakin 
hauskoja melodioita. Tapani laulaa on muuttunut. 
Olen oppinut käyttämään ääntäni useammalla ta-
valla. Alun perin olin hevilaulaja ja lauloin lujaa. 
Nyt olen oppinut laulamaan herkemmin. On ihan 
kivaa ollut huomata, että kuulijat kokevat niinkin 
vahvasti, kun laulan. On ollut mukavaa löytää itsestä 
tulkitsija, joka vetoaa kuulijoihin, kertoo Jukka.

Susan Nokialle laulaminen on tärkeää.
– Haluan laulaa. Vuosien saatossa on tullut pol-

te esiintymiseen. Alussa tunsin itseni araksi, miten 
uskallan yksi laulaa. Nyt on tunne, että haluan ihan 
ehdottomasti myös laulaa yksin. Siihen Loivat tar-
joaa myös hyvän mahdollisuuden. Minulle Loivat 
on laulamisen iloa ja mukavaa porukkaa. Samalla 
mielellä asiaan suhtautuu myös Susanna Arvola:

– Työkaverit houkuttelivat minut mukaan vuon-
na 2010. Musiikki ja laulaminen on minullekin tär-
keää ja porukasta on tullut minulle tosi läheinen ja 
minulle Loivat on hauskaa, mukavaa ja rentouttavaa 

ajanvietettä.
Marika Aho ja Anne Törmäkangas asuvat ny-

kyisin Oulaisissa. Heillä on yhteneväiset fiilikset 
Loivien suhteen:

– Loivat on meille henkireikä ja tärkeä harras-
tus. Se on viikon kohokohta. Vaikka joskus väsyttää 
harkkoihin tullessa, niin kiva siellä on olla. Olem-
me molemmat aina tykänneet laulaa ja musisoida. 
Aloitimme aikoinaan Vihannin lapsikuorossa. Loi-
vat Laulut on tänään hyvä tiimi. Joskus alussa jokin 
biisi ei aina sytytä, mutta sitten huomaa, että kyllä 
se vaan toimii. Nyt meiltä on tulossa hyviä ja moni-
puolisia kappaleita erilailla sovitettuna.

Loivissa mukana alusta asti on ollut Jouni Lehto-
mäki, jolle musiikki on ollut pitkään mukana elämässä.

– Kun tulen treeneihin, muut asiat – joskus vai-
keatkin – jäävät taustalle. Loivat on sellainen, joka 
päästää nollaamaan. Musiikki on ollut elämässäni jo 
lapsesta alkaen ja tämä on yksi tapa päästä toteutta-
maan sitä ja jatkamaan myös tätä puolta yhä edel-
leen. Vajaan kuukauden päässä oleva kevätkonsertti 
on yleisesti ajatellen aina piste sille, mitä talvella on 
tehty. Ja aina meille on tullut lopussa kiire ja aina 
siitä on selvitty. Sitten on aina edessä se mahtava 
fiilis, kun viimeinen sointu on soinut ja projekti on 
saatu maaliin, kertoo Jouni.

Loivissa Lauluissa laulavat heidän lisäkseen myös 
Natalia Haukka, Anu Ruokokoski, Risto Partti-
maa, Mirva Törmikoski ja Timo Vähä.

Huhtikuun lopulla lauantaina 29.4. on luvassa Loivi-
en Laulujen kevätkonsertti Ukonkantissa kansallisen 
juhlavuoden hengessä teemana: Olavi Virrasta Robi-
niin – Laila Kinnusesta Sanniin.
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Katri Heikkinen

Olen ollut ulkosuomalainen jo lähemmäs 20 vuotta, 
syntynyt ja kasvanut Vihannissa, opiskellut Rova-
niemellä ja reissuni on vienyt Saksan, Belgian ja Itä-
vallan kautta Australian itärannikolle, Brisbaneen. 

Australia on ollut Yhdysvaltain ja Kanadan jäl-
keen tärkein suomalaisen kaukosiirtolaisuuden 
kohde. Toisen maailmansodan jälkeen alkanut 
muuttoaalto jatkui aina 1970 luvulle asti, jolloin 
Australiaan muutti noin 20 000 suomalaista parem-
man elämän ja toimeentulon perässä. Australiassa 
asuu tällä hetkellä noin 27 500 henkilöä, joilla on 
suomalaiset sukujuuret.

Olen tavannut vanhemman sukupolven suoma-
laisia siirtolaisia, ja vähän huvittuneena olen kuun-
nellut juttuja niiltä, jotka eivät sitten 1970 luvun ole 
juuri Suomessa vierailleet ja kuva Suomesta sijoittuu 
noille vuosikymmenille. Paljon ovat Suomen asiat 
tuossa ajassa muuttuneet!

Minulle kontaktin pitäminen, säännölliset pi-
demmät vierailut ajan viettäminen koti seudulla on 
hyvin tärkeää. Suomi ja suomalaisuus tarkoittavat 
identiteettiä ja pysyvyyttä. Maailma muuttuu ja me 
muutumme sen mukana, mutta juuret on ja pysyy 
Pohjois-Pohjanmaalla vaikka arki elämäni on toisel-
la puolella maapalloa.

Suomalaisuuteni taitaa vahvistua ajan saatossa. 
Joskus saksalainen puolisoni sanoo, että olen teh-
nyt myös hänestä lähestulkoon suomalaisen, vaik-
ka luvalla sanoen hänen suomen kielensä hieman 
kankeaa onkin. Mutta ehkä kyse onkin asenteesta, 

kuten armottomasta sisusta, korkeasta työmoraa-
lista, vähäeleisestä huumorista ja kaiken karvaisista 
perinteistä. Hiihto, sauna, lumihangessa kieriskely 
ja makkaran paisto kiukaalla, mämmin syönti ja 
perinteiset jouluherkut ovat hänellekin hyvin tut-
tuja. 

Suomalainen design, astiat, tekstiilit, sisustus, 
käsityöt ja musiikki luovat kotiimme erityisen tun-
nelman. Ei haittaa, vaikka ilmasto on trooppinen 
ja ikkunasta näkyy palmuja, kodissa minulle täytyy 
olla suomalaista tuntua.

Suomen itsenäisyys merkitsee minulle ennen 
kaikkea kiitollisuutta siitä, että minulla on käynyt 
onni myötä ja synnyin itsenäiseen Suomeen. On 
aivan korvaamatonta, että olen saanut kasvaa rau-
hallisessa, turvallisessa maassa, jossa koulutuksen 
ja ammatin saaminen sille joka haluaa, on mahdol-
lista. Asiat olisivat voineet mennä aivan toisin lähi-
historiassamme. 

Onnea ja menestystä tulevaisuuteen itsenäiselle 
100-vuotiaalle Suomi-neidolle sekä meille kaikille 
suomalaisille!

* * *

Tämän otsikon alla
on tarkoitus, että juhlavuoden aikana eri-ikäiset ja 
eri väestöryhmistä tulevat sekä nykyiset että enti-
set vihantilaiset kertovat, mitä Suomen itsenäisyys 
heille merkitsee. 

Mitä itsenäisyys merkitsee minulle?
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KYLÄVIESTI.  Lehtemme saamien tietojen mukaan 
Raahen kaupunki asentaa taajama-alueilla kiin-
teistöihin hulevesimittarit. Vihannissa tämä koskee 
kirkonkylää ja Lampinsaarta, joissa molemmissa on 
katuviemäröinti. Hulevesimittareiden asennus alkaa 
jo lähipäivinä.

Kirkonkylän hulevedet kulkeutuvat nykyisin 
Kirkkojärveen ja Lampinsaaren vanhoihin kaivos-
kuiluihin. Viimeistään viiden vuoden päästä myös 
hulevedet joudutaan puhdistamaan – sitä uusin EU-
direktiivi edellyttää. Tämä taas vaatii kaupungilta 
huomattavia investointeja, jotka pystytään katta-
maan ainoastaan hulemaksuilla. Kaupunginvaltuus-
to hyväksyi huleveron niukalla enemmistöllä viime 
kokouksessaan, vaikka kaikki Vihannin valtuutetut 
sitä kiivaasti vastustivat.

Mittarit tulee asentamaan valtuuston päätöksellä 
kuun alussa perustettu Vihannin Hulevesi Oy. Yri-
tys varmistaa sen, että laskutus tapahtuu todellisten 
hulepäästöjen mukaan. Mittareita on erikokoisia ja 
-hintaisia. Jotta jokaiseen kiinteistöön löytyy sopi-
va mittari. Hulevesiyhtiö pudottaa huomenna Raa-
helaisen jaon yhteydessä jokaiseen postilaatikkoon 
hulekyselyn, johon tulee merkitä rakennusten katto-

pinta-alat, tontin katuosuus sekä arvio vuosittaisesta 
hulekuutiomäärästä. Vastaukset pyydetään palaut-
tamaan hetimiten yhtiön toimistolle, joka sijaitsee 
virastotalon toisessa kellarikerroksessa. 

Kuten hulevesiyhtiöillä on tapana ollut muualla-
kin, palkitaan nopeimmat vastaajat. Kolme ensim-
mäistä kyselyn palauttajaa saa ilmaisen hulemit-
tarin asennettuna tai trimmattuna sekä korillisen 
Vihannin poreilevaa lähdevettä hiilihapotettuna 
ja Alpuanharjun marjoilla maustettuna. Kannat-
taa siis jo tänään ruveta arvioimaan ja mittaamaan 
hulevirtaamia! Mikäli kyselyä ei löydy lehden välis-
tä, päivystää Vihannin Hulevesi poikkeuksellisesti 
huomenna lauantaina klo 21 saakka avoimin ovin.

Huleveden puhdistuksesta tulee tietysti loppu-
peleissä olemaan suuri hyöty kirkonkyläläisille, 
kun tulevaisuudessa voidaan käydä Kirkkojärvessä 
huoletta uimassa ja kalojenkin maku ja koko tulee 
paranemaan. Myös Lampinsaari hyötyy. Kaivoskui-
lut puhdistuvat. Ne tulevat olemaan Fennovoimal-
le sekä Posivalle tulevaisuudessa varteenotettava 
ja kilpailukykyinen hintavaihtoehto uusiokäytölle, 
kun mietitään Pyhäjoen tulevan voimalan jätteiden 
turvallista loppusijoituspaikkaa.

Hulemittauksia on jo muun muassa TM-lehti testannut ja yksi parhaista pikahulemittareista oli Nokian uutuusmalli, jota 
suositellaan erityisesti pienten omakotitalojen hulevirtaamien arviointiin. Saatavana rajoitettu määrä kovan kysynnän vuoksi.

Hulevesimittarien asentaminen alkaa
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Mirja Mertalan siirtyessä uusiin tehtäviin jatkaa 
4H:n ruorissa Elina Laitinen tämän kuun alusta 
alkaen. Elina on koulutukseltani agrologi (AMK) ja 
on suuntautunut opinnoissaan hevostalouteen. Hän 
valmistui Savonia ammattikorkeakoulusta Iisalmes-
ta vuonna 2011. 

– Olen kotoisin Laukaan Lievestuoreelta, mut-
ta kovasti olen ennättänyt muuttaa koulutuksen ja 
työn perässä ympäri Suomea. Nyt ”reppureissu” 
on kuitenkin saatu päätökseensä ja Vihannista on 
tullut kotini. Olen aiemmin toiminut itsekin 4H-
kerhonohjaajana yläkoulun aikana. Sitä ennen olin 
mukana kerholaisena, joten kokemusta on siitäkin 
näkökulmasta. Olen tehnyt myös ELY-keskuksella 
maataloustukiin perustuvaa valvontaa, muun mu-
assa pelto- sekä lannoitusvalvontaa. Lisäksi olen ol-
lut äitiysloman sijaisena Ruukin maaseutuopistolla 
yhden lukuvuoden ajan, jossa opetin käytännössä ja 
teoriassa hevosaineita sekä englantia, summaa Elina 
työelämäänsä.

Hevoset ovat pienestä asti olleet lähellä Elinan 
sydäntä.

– Aiemmin haaveilin mahdollisuudesta koulut-

tautua edelleen opettajaksi, ja vaikka tämä haave ei 
koskaan toteutunutkaan, on aivan mahtavaa päästä 
töihin ammentamaan kokemuksiani ja antamaan 
erilaista tietoutta lapsille ja nuorille hyödynnettä-
väksi heidän oman elämänsä saralle. En olisi ikinä 
voinut kuvitellakaan, että työllistyisin Vihantiin. Jo-
ten työpaikka omalta kylältä on todellinen unelmien 
täyttymys. Totta kai työn sisältö kiinnostaa myös, 
sillä pidän nuorten ja lasten kanssa toimimisesta. 
Nautin tehtävänkuvaukseni tarjoamasta monipuo-
lisuudesta sekä pidän myös haasteista, jota hallin-
topuolikin osaltaan varmasti tarjoaa, miettii Elina 
Laitinen.

Hän jatkaa myös edeltäjänsä lailla työtä Kylävies-
tin toimituskunnassa.

4H toimii monella sektorilla
Vihannin 4H tarjoaa lapsille ja nuorille kerhotoi-
mintaa, leirejä, koulutuksia sekä erilaisia retkiä. 4H 
tarjoaa nuorille myös mahdollisuuden toimia 4H-
yrittäjänä. Kylällä toimii yhdistyksen ylläpitämä 
kierrätysmyymälä ja marjasesongin aikana välite-
tään myös puolukkaa. Tulevana kesänä on ohjel-

Risto Parttimaa

Vihannin 4H sai uuden toiminnanjohtajan

Olen kohta kolmekymppinen ja rempseä maalais-
likka, jolla on jokseenkin vahva hevostausta – kuten 

kuvasta näkyy. Jos joku ihmettelee, kuinka olen 
Vihantiin päätynyt, niin miehen perässähän sitä on 
alun perin tänne lähdetty ja sillä tiellä ollaan, nau-
rahtaa 4H:n uusi toiminnanjohtaja Elina Laitinen.
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Vihannin Sotaveteraanien vuosikokouksen aluksi 
jaettiin kaikille paikalla oleville veteraaneille sini-
valkoiset villasukat Suomi 100 vuotta juhlavuoden 
kunniaksi. Tämä sukkatempaus on koko valtakun-
nan laajuinen. Vihantilainen Ritva Hepoaho toteutti 
tavoitetta kutomalla yli 50 paria sukkia ja oli itse 
jakamassa sukkia. Vihannissa sukkia saavat kaikki 
17 veteraania ja kolme tunnuksen omaavaa naista.

 Vuosikokous valitsi Lauri Utusen jatkamaan yhdis-

tyksen puheenjohtajana. Muut hallituksen jäsenet: 
varapuheenjohtaja Maija Hirvilammi, Eino Häkki-
lä samalla taloudenhoitaja, Aila Isokangas, Seppo 
Lappalainen samalla sihteeri ja jäsensihteeri, Arvo 
Nättilä, Pentti Parkkila ja Eeva Pentilehto.

Vihannin Sotaveteraanit haluaa esittää lämpimät 
kiitokset Ritva Hepoaholle ja kaikille yhteisöille ja 
yksityisille henkilöille jotka ovat tukeneet yhdistyk-
sen toimintaa.

Vasemmalta Maija Hirvilammi, Teuvo Pentilehto, Reino Ranta-Eskola, Ahti Verkosalo ja Ritva Hepoaho.

massa muiden muassa kahden yön retki Tampereen 
suuntaan. Ohjelmaan kuuluvat käynnit Särkännie-
messä, Ähtärissä ja Tuurissa.

– Haasteita varmasti tulee. Yksi näkökulma on 
tietysti pieni paikkakunta, mutta toisaalta sen voi 
kääntää myös eduksi. Esimerkiksi pienemmät ker-
horyhmät ovat varmasti osallistujille paljon mie-
luisimpia mitä suuremmat ryhmät. Tosin kaikkea 
ei voida kovin pienen ryhmän kanssa toteuttaa. 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne varmasti tulee 
askarruttamaan jossain vaiheessa, sillä valtion ja 
kuntarahan määrä laskee ja omaa varainhankintaa 

on siinä suhteessa tehtävä enemmän, jotta toimin-
nan jatkuminen mahdollistetaan, analysoi Elina teh-
täväkenttäänsä.

Elina Laitisen terveiset lukijoille
Mikäli sinulle tulee ajatuksia siitä, mitä 4H-toiminta 
kaipaisi, niin ota minua rohkeasti hihasta kiinni tai 
vaikka soita minulle (p. 040 964 4298). Toiminta pal-
velee jo nykyisessä muodossaan paikallisten tarpeita, 
mutta aina sitä voidaan edelleen kehittää. Kehitetään 
siis toimintaa yhdessä vihantilaisten näköiseksi ja 
iloksi. Yhdessä eteenpäin, tavataan ja tutustutaan!

Vihannin Sotaveteraaneille villasukkia
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Avoinna:
 Ma 10–17 Ti 10–18 
 Ke 10–17 To 10–18 
 Pe 10–17 La 10–15 

Vielä ehdit varata myyntitilaa...
Toimintamme loppuu 27.4.!

Varaa numerosta 050 410 1788 Vuokko

Uudistunut Just Zulle
Saapunut Zulleen uutta ihanissa kevään väreissä

Varaa kirppispöytä meiltä vain 15€/ viikko

Asematie 4, Vihanti • p. 050-4101788

MaxiMajakka Oy Alpuan Tarmon ja 
Kyläruokala Alpukan yhteinen 

KEVÄTTEMPAUS 1.4. klo 11–14

Alpuan kaupan edessä.

Päivän aikana kaupassa hyviä tarjouksia ja 
soppatykistä saa Kyläruokalan hernekeittoa 5 
euron hinnalla. 

Tiedotamme asiasta tarkemmin myöhemmin.

Minkä lajin tyyppi olet?
Tule löytämään oma liikkujatyyppisi ja sen jäl-
keen sinun on helpompi löytää lajisi! Kuurillako 
kuntoon vai elämäntapamuutos? 

Tilaisuus pidetään Alpuassa Kyläruokala Alpu-
kan tiloissa 5.4.2017 klo 18.00. Liikkujatyypit 
perustuu LitT Jaana Karin tutkimukseen. 

Osallistumismaksu 5 € sis. kahvitarjoilun!   

Tervetuloa! 

Kasvuyhteisö EloMylly ry. 
järjestää

Kehon ja mielen hyvinvointia edistävää LIIKUNTAA 
VIHANNISSA, NUORISOSEURANTALOLLA, Onne-
lantie 16:

•	Lavatanssijumppaa* LA 8.4.2017 klo 12-13.00 5 €
•	Tutustuminen joogaan** LA 22.4.2017 klo 14-15.15 10 €
•	Tutustuminen joogaan LA 29.4.2017 klo 16-17.15 10 €
•	Lavatanssijumppaa LA 27.5.2017 klo 12-13.00 5 €

Käteismaksu paikan päällä. Ei smartum tai liikuntase-
teleitä. Ilmoittaudu ja varaa paikkasi info@elomylly.fi 
tai tekstiviestillä 040 8247586 jumppakertaa edeltävään 
päivään mennessä. Myös lisätietoja samasta numerosta 
Johannalta.

Tulossa myös tutustumista Pilates-harjoitteluun touko-
kuulle.

*Lavatanssijumppa on kaikille sopivaa, matalan kynnyk-
sen tanssillista liikuntaa tuttujen suomi-iskelmien tah-
dissa. Liikutaan ohjattujen helppojen askelsarjojen tah-
tiin, tunti ei sisällä hyppyjä. Ei tarvitse jumppamattoa. 
Max 40 osallistujaa. Ohjaajana Pia Bergström.

**Tutustuminen Joogaan: Max 20 osallistujaa, varaa 
paikkasi. Liikkuvuus, tasapaino ja voima sekä kehon 
että mielen tasolla. Selkeät ja helpot kehon liikkeet eli 
asanat etenevät rauhallisessa tahdissa, omaa kehoa ja sen 
rajapintoja kuulostellen ja kunnioittaen. Tunnit sopivat 
sekä sinulle, joka et ole vielä aiemmin joogannut että 
joogaan jo tutustuneille. Myös ”kankeammille rautakan-
gille”. Voit ottaa oman jumppamaton, mutta lainattavissa 
myös ohjaajalta. 

Ohjaajana Tuunaamo Life&Soulin Annukka Salmela.
Tervetuloa mukaan liikkumaan ja kokeilemaan eri lajeja 
kokeneiden ohjaajien opastuksella!

Kasvuyhteisö EloMylly ry. on toimintaansa aloitteleva,
joulukuussa 2016 perustettu, poliittisesti ja uskonnolli-
sesti sitoutumaton yhdistys. 

Löydät meidät jo Facebookista, kotisivuja valmistellaan.

Yhteystiedot: Lukkaroistentie 326 A, 86400 Vihanti
Puh. (pj) 050 3819014, s-posti info@elomylly.fi

(www.elomylly.fi)
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Pääsiäiskokko Alpuassa
lankalauantaina 15.4. 

Pääsiäiskokko entisellä koululla, os. Luohuan-
tie 35. Kokko sytytetään klo 18. 

Myynnissä makkaraa, kahvia, arpoja. 
Myös kirppari auki.

Tervetuloa!

Naistenmessut 
Vihannin Nuorisoseuralla

lauantaina 29.4.2017 
klo 11.00-15.00

Paikalla eri alojen edustajia sekä 
jälleenmyyjiä mm.

Tupperware
Ti-Pi Laukku

Magnetix Wellness
Taitopuoti Nanette

Kivikoru.fi
Studio Tarinainen

Me & I 
LR Healt & Beauty 

Forever Living 
jne.

Tarjolla myös lounas sekä mahdollisuus 
kahvitteluun.

Järjestää Vihannin Nuorisoseura ry

Liisa Lumijärvi
maatalousyrittäjä, Alpua
kaupunginvaltuutettu 
ja kaupunginhallituksen 
jäsen

www.liisalumijarvi.fi
p. 044 5807003
liisa.lumijarvi@raahe.fi

Maksaja: Liisa Lumijärven tukiryhmä

21

Uutuutena hyllyssä sävyttävät tehohoidot! 
Monta ihanaa sävyä, 13,80€/ tuubi.

Color Gloss – syvähoitavan 
kevytvärin sisältämät argan-, 

jojoba- sekä avocadoöljyt 
elvyttävät ja hoitavat hiuk-
sia, tehden niistä terveet ja 

kiiltävät, ilman silikonia, am-
moniakkia ja hapetetta.

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

TuccaParkista 
Sinulle sopivat:

•	 leikkaukset
•	 värjäykset, myös elumen
•	permanentit
•	 juhlakampaukset ja meikit
•	 ripsienpidennykset, myös  

volyymiripset
•	 ripsien ja kulmien  

värjäykset + muotoilu
•	 olaplex-hoidot

Varaathan aikasi ajoissa!
Tervetuloa!

•	Tarkka taloudenpito turvaa peruspalvelut
•	 Suunnitelmallinen maankäyttö luo pohjaa kasvulle
•	Yrittäjyyden toimintaedellytyksiä vahvistettava
•	Toimivat tietoliikenneyhteydet tuovat palvelut lähelle
•	Kaupunkia kehitettävä yhteistyössä kylien ja järjestöjen 

kanssa
•	Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus terveissä ti-

loissa lähipalveluna
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Asukasyhdistys Rintin kirppispöytä 

Just Zullessa vielä huhtikuun loppuun.  
Tule tekemään löytöjä! 

Voit tukea asukasyhdistyksen työtä ostamalla 
pöydästä tavaraa tai lahjoittamalla  

pöytään tavaraa.

Vihannin Nuorisoseuran vuosikokous
Tiistaina 25.4.2017 klo 18.00
Nuorisoseuralla Onnelantie 16
Käsitellään sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat
TERVETULOA kahvitarjoilu!

Läntisrannan kyläyhdistys ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään Ukonkantissa torstaina 27.4.2017 klo 18.00 
alkaen. Kaikki kyläläiset ovat tervetulleita kokouk-
seen. Kahvitarjoilu

Lumimetsän Nuorisoseuran 
remonttien suunnittelu-kokous 
sunnuntaina 2.4. klo 14.00, kaikki kyläläiset terve-
tuloa! Kahvitarjoilu. 

Lumimetsän Nuorisoseura toivottaa hyvää Pääsiäis-
tä! Tänä vuonna emme järjestä kokkotapahtumaa. 
Keväisin terveisin Johtokunta.

VIHANNIN PERINTEISET 
MARKKINAT 20.5.2017

Ohjelmaan on tullut muutos, markkinoilla 
suunniteltu huutokauppa on peruttu.

Yhdistyspaikat Vuokko Siurua 050-4101788
Yrityspaikat Kai Lipponen 0440-851299
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EU:n ruoka-apua Vihannissa
Punaisen Ristin Vihannin osasto jakaa EU:n ruoka-apua.

Aika: Lauantai 8.4.2017 kello 9.00-12.00. 
Osoite: Pajatie 1 Vihanti, Laatupainon tilassa. 

Elintarvikkeet on tarkoitettu vähävaraisille henkilöille Suomessa. Vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston tavoitteena on edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan 

unionissa ja vähentää köyhyydessä ja syrjäytymisvaarassa elävien ihmisten määrää. Erityistavoit-
teena on lieventää köyhyyden pahimpia muotoja tarjoamalla aineellista tukea.

MONIPUOLISTA KOTIPALVELUA
SIIVOUSTA - ULKOILUPALVELUA 

UUTUUTENA KEMIKAALITON SIIVOUS 

Hyödynnä Kotitalousvähennys verotuksessa; 
www.vero.fi: ”-- esimerkiksi sairaiden, vam-
maisten ja vanhusten hoitamista -- syöttämis-
tä, pukemista, pesemistä ja auttamista ulkoi-
lussa ja muissa henkilökohtaisissa toimissa --”; 
”siivous, pyykinpesu, silitys -- kukkien kastelu, 
puutarhan hoito -- polttopuiden teko ja kasaus 
--”. 

Vähennysoikeus v. 2017 on 50 % työn osuudes-
ta, omavastuu 100€/v. 

LISÄTIETOJA NETTIOSOITTEESTA 
kotipalvelutukkiniemi.nettisivu.org 
TAI Pirjo Tukkiniemi, p.040 545 7330, 

sähköpostilla pirjo_tukkiniemi@hotmail.com
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