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Kyläviesti ilmestyy:

31.3. (aineistopäivä 24.3.)
5.5. (aineistopäivä 27.4.)
Aineiston sähköposti: kylaviesti@gmail.com, aihe: Kylä-
viestiin huhtikuu. Muista ilmoittajan yhteystiedot.
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, 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 ilmoi-
tuksiin vuodessa. 

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

Maaliskuun viesti
Suomen ruhtinaskunnassa asetettiin uusi kunnal-
lisvaaliasetus vuonna 1878. Sen mukaan kunnalli-
set oikeudet ja velvollisuudet tulivat kaikkien kun-
talaisten yhteisiksi. Kaupunginvaltuustot valittiin 
kolmeksi vuodeksi siten, että vuosittain kolmannes 
oli erovuorossa. Täten uudet vaalit järjestettiin vuo-
sittain.

Ehdokkaiksi saattoi asettua yli 25-vuotias mies-
puolinen kuntalainen. Äänivalta vaaleissa kuitenkin 
riippui maksetuista veroäyreistä, joten yleistä ja yh-
täläistä äänioikeutta ei ollut.

Vuonna 1917 hyväksyttiin uusi kunnallisvaalila-
ki, joka takasi yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden.  
Ensimmäiset uuteen vaalilakiin perustuvat kunnal-
lisvaalit pidettiin loppuvuodesta 1918 tai alkuvuo-
desta1919 riippuen kunnasta.

Nykyisin äänioikeutettuja kunnallisvaaleissa ovat 
18 vuotta viimeistään vaalipäivänä täyttävät Suo-
men tai muun Euroopan jäsenvaltion, Islannin ja 
Norjan kansalaiset, joiden kotikunta kyseinen kunta 
on. Äänioikeutettuja ovat muutkin ulkomaalaiset, 
jotka ovat asuneet Suomessa kahden edellisen vuo-
den ajan. Kunnallisvaalit on järjestetty vuoteen 2012 
saakka perinteisesti lokakuun neljäntenä sunnuntai-
na joka neljäs vuosi.

Tästä vuodesta lähtien kunnallisvaali järjestetään 
eduskuntavaalien tapaan huhtikuun kolmantena 
sunnuntaina ja uudet valtuustot aloittavat toimin-
tansa kesäkuussa. Pääsiäisen vuoksi vaalit kuitenkin 
aikaistetaan vuosina 2017 ja 2025.

Nyt meillä on nämä tärkeät vaalit aivan tuossa 
tuokiossa 9.4. Ehdokkaat ovat selvillä ensiviikolla 
ja silloin saamme tietää, onko meiltä Vihannista 
löytynyt ehdokkaita ”tähän taistoon”. Toivotaan, 
että meille löytyy mieluisa vihantilainen ehdokas ja 
me käyttäisimme ahkerasti äänioikeuttamme. On 
kuitenkin muistettava, että niin äänioikeuden käyt-

täminen kuin ehdokkaan valinta on jokaisen hen-
kilökohtainen asia.

Seuraava Kyläviesti ilmestyy 31.3. ja siinä vihan-
tilaiset ehdokkaat voivat ostaa mainostilaa. Lehden 
toimituskunta haluaa esittää ehdokkaille yhden 
kaksiosaisen kysymyksen: Mikä on mielestäsi tär-
kein Vihantia kehittävä asia/Mitä pidät tärkeimpänä 
koko valtuustotyöskentelyssä?

Huhtikuussa kevätaurinko on jo korkealla, niin 
lähdetäänpä sankoin joukoin silloin vaaliuurnille.

Toimituskunnan puolesta Inga

Vihannin Yrittäjät ry. luovutti viime kokouksessaan muis-
tolahjan pitkäaikaiselle hallituksen jäsenelleen Kari Rau-
tiolle, joka on jättämässä paikkansa hallituksessa nuo-
remmille. Hän on toiminut hallituksessa yhtäjaksoisesti 
kunnioitettavat 25 vuotta. 

Vihannin Yrittäjät toimivat aktiivisesti järjestäen vihanti-
laisille vuosittaiset Vihannin markkinat. Seuraavat mark-
kinat ovat lauantaina 20.5. Sen lisäksi he muun muassa 
järjestivät viime marraskuussa Raahen Seudun Yrittäjien 
vuosijuhlan. He ovat mukana myös tänä vuonna Raahessa 
järjestettävän vuosijuhlan taustajoukoissa.
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Rantasenjärven turvelauttojen 
poisto -pilottihanke

Hankkeesta järjestetään tiedotustilaisuus, jossa 
esitellään hankkeen sisältö ja aikataulu. Tilai-
suuteen ovat tervetulleita ranta-alueiden maan-
omistajat ja hankkeesta kiinnostuneet. Paikalla 
ovat hankkeen puuhamiehet, kaupungin  edus-
tajat ja hoitokunnan hallituksen jäseniä

Tilaisuus pidetään torstaina 9. maaliskuuta 
klo 18.00 Ukonkantissa

Tervetuloa!

Tämä juhlavuosi on merkittävä ja hieno asia suoma-
laisille. Emme ehkä helposti pysähdy kiireen keskel-
lä ajattelemaan, kuinka suuri asia on saada elää itse-
näisessä Suomessa vuonna 2017. Oma ja turvallinen 
kotimaa ei ole mikään itsestäänselvyys. Maailmassa 
on paljon ihmisiä, joilla ei sellaista ole ollut, se on 
viety kokonaan tai sieltä on pitänyt lähteä pakoon 
sortoa ja väkivaltaa. 

Elämme tuulisia aikoja. Olemme matkalla, mutta 
kukaan ei oikein tiedä minne ja mikä meitä odottaa. 
Me täällä Suomessa saamme ainakin tässä vaiheessa 
seurata suuria mullistuksia sivusta ja kuin ikkuna-
verhojen takaa. Vielä.

Koen olevani siinä onnellisessa asemassa, että 
olen saanut elää itsenäisen maamme tähän asti ehkä 
parhaita vuosikymmeniä, vaikka omat vaikeutensa 
Suomellakin on ollutkin. Mutta näin jälkikäteen aja-
tellen, se on ollut lintukotoaikaa. 60-luvulta alkanut 
maaltamuuttoaalto muovasi rajulla kädellä Suomea 
ja harvensi maaseutua. 70-luvulla alkoi tasaisempi 
vaihe ja elintaso selvästi kohosi koko maassa 90-lu-
vun taitteeseen asti, jonka jälkeen hetimiten Suo-
mi oli kaiketi taloudellisesti konkurssin partaalla 
hetken aikaa. Mutta siitäkin selvisimme muutaman 
vaikean vuoden jälkeen aika kuivin jaloin ja hyvin-
vointi jatkui kasvuaan. Viime vuodet ovat olleet vä-
hemmän helppoja, mutta ehkä huonomminkin voisi 
vielä olla. 

Viime vuosina maailmalla tehdyissä mittauksissa 
Suomi on todettu kuitenkin yhdeksi parhaimmista 
ja ellei jopa onnellisimmaksi maaksi asua. 

Eli, jos ei ole meillä aina ollut helppoa, niin kum-
minkin meillä on jotain, josta kannattaa pitää kiinni 
ja vaalia itsenäisyyttämme.

Vuonna 1967 Suomen täyttäessä 50 vuotta istu-
tettiin Suomessa juhlavuoden kunniaksi yli 30 000 
kuusen tainta. Kuusi oli nimetty Kotikuuseksi. Sen 
kaikki taimet oli kasvatettu Helsingin Kaivopuis-
toon vuonna 1917 kylvetyn Itsenäisyyden kuusen 
siemenistä. Myös lapsuuden kotini pihamaalle sel-
lainen istutettiin isäni toimesta. Sen mukana tuli 
kyltti, jossa luki: ”Kotikuusi, istutettu vuonna 1967, 
jolloin Suomi oli ollut 50 vuotta itsenäisenä valta-

kuntana”. Kyltti on kadonnut, mutta kuusi on siellä 
yhä. Muistan, kuinka ihmettelin vuosikausia, miksi 
kuusi ei kasva kunnolla. Vasta parin vuosikymme-
nen jälkeen huomasin, kuinka se oli kuin olikin kas-
vanut. Tänä päivänä se on noin kymmenen metrin 
korkuinen tuuhea, komea ja elinvoimainen kuusi. 

Nyt sadantena itsenäisyyden juhlavuonna meillä 
on mahdollisuus istuttaa Tulevaisuuden kuuseksi ni-
mettyjä kuusen taimia yksittäin tai jopa metsiköiksi. 
Sen siemenet ovat peräisin samaisesta Kaivopuiston 
Itsenäisyyden kuusesta kuin aikaisemminkin. 

Edellisen kotikuusen kasvun nähneenä ja Suo-
men itsenäisyyteen ja sen elinvoimaan lujasti usko-
en tulevaisuudessakin en pitäisi mahdottomana aja-
tuksena nähdä uuden kuusen taimen ilmestymistä 
nykyisen kotini pihamaalle tänä vuonna. Vihannin 
4H välittää tilaukset. 

* * *
Mitä itsenäisyys minulle merkitsee?
Tämän otsikon alla on tarkoitus, että juhlavuoden 
aikana eri-ikäiset ja eri väestöryhmistä tulevat vihan-
tilaiset kertovat, mitä Suomen itsenäisyys merkitsee 
heille. Tulevien kunnallisvaalien takia muutamme 
hieman ennakolta ilmoitettua kirjoitusjärjestystä.

Risto Parttimaa
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Historiaa
Kotiseutuyhdistyksellä on juhlavuosi. Sillä tulee täy-
teen 70 vuotta. Yhdistyksen perustava kokous pi-
dettiin loppiaisena 1947. Samana vuonna vuokrat-
tiin kirkon vierestä viljamakasiini museokäyttöön. 
Manttaalikunta lahjoitti rakennuksen kotiseutuyh-
distykselle vuonna1952. Museoesineitä kotiseutuyh-
distyksellä on kirjojen ja valokuvien kanssa yli 5000. 
90-luvulla osa museoesineistä siirrettiin Ukonkantin 
vitriinimuseoon, joka avattiin vuonna 1998.

Kotiseutuyhdistyksen alkuvuosikymmeninä, 
aina vuoteen 2000 asti, vietettiin Vihanti-päivää 
vuorotellen eri kylillä. Heinäkuun lopulla vietettiin 
Museon ulkoilmajuhlaa, jonka pitopaikka siirtyi 
museolta kotiseutukeskukseen 2000-luvun alussa. 
Nimeksi muutettiin Vesihelmijuhla. Nykyään viete-
tään jo Vesihelmiviikkoa jossa tapahtumia on koko 
viikon ajan.

70-luvulla alkoi kotiseutukeskuksen suunnitte-
lu ja 80-luvulla kotiseutukeskukseen pystytettiin 
Mikkelänkantti ja Hietalankantti. 90-luvulla alueelle 
nousi Uhtuankantti ja Ukko-Pekka. Vuonna 2012 
saatiin valmiiksi ainakin toistaiseksi viimeisin ra-
kennusurakka Saarankantti Kirkon lähellä.

Kesä 2017
Suuri osa toiminnasta on nykyään näiden kaikkien 
kanttien kunnossapitoa. Ensi kesän yksi suuri urak-
ka on tuulimyllyn korjaus. Myllyn siivet jotka myrs-
ky vaurioitti on tarkoitus saada Vesihelmiviikoksi 
kuntoon. Myös Hietalankantin maalaus on suunnit-
teilla ensi kesälle ja Mikkelänkanttiin on tarkoitus 
uusia ikkunoita.  

Vesihelmiviikkoa vietämme heinäkuun viimei-
sellä viikolla. Järjestämme erilaisia kulttuuri- ym. 
tapahtumia viikon ajaksi. Viikon lopuksi vietämme 
Kotiseutuyhdistyksen 70-vuotisjuhlaa seurakun-
tatalolla. Juhlan yhteydessä on tarkoitus paljastaa 
myös Lotta- ja Sotilaspoikalaatat. Suunnitelmissam-
me on pystyttää myös kotiseutuyhdistyksen näyttely 
kirjaston näyttelytilohin heinäkuun ajaksi. Samaan 
yhteyteen tulisi osasto myös Lotta- ja Sotilaspoika-
laattatoimikunnalle.

Tulot
Kanttien vuokraus on pääasiallinen tulonlähteem-
me ja kiitettävästi näitä mahdollisuuksia ovat käyttä-
neetkin perhejuhlien, kokousten ym. pitopaikkana 
lähialueemme ihmiset. Pitempiaikaisia työporukoita 

KOTISEUTUYHDISTYKSEN KUULUMISIA

Kivikautinen asumus.
Helena Talus
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on ollut myös mm. Uhtuassa. Saarankantin kahvilaa 
pidämme talkoovoimin auki tiistaisin. Kävijämäärät 
eivät ole kovin suuria, mutta pidämme tärkeänä, että 
ovet ovat auki ja halukkaat voivat käydä viettämässä 
juttelutuokion ja kuulevat toiminnastamme. Vihan-
ninkirja II on myös ollut menestys ja siitä kiitokset 
kirjatoimikunnalle ja kirjoittajille. 

Yhteenveto
Vihannin kotiseutuyhdistys on vireä, suurimmaksi 
osaksi talkoovoimin toimiva yhdistys. Ilman innok-
kaita talkoolaisia kaikki nämä rakennus- ja korja-
usprojektit eivät olisi voineet toteutua. Muutamat 
talkoolaisista ovat olleet mukana aktiivisesti jo pari-
kymmentä vuotta. Olen välttänyt mainitsemasta ke-
tään yksittäistä nimeä tässä artikkelissa, mutta yksi 
nimi tässä yhteydessä on mainittava. Matti Junttila, 
museoesineiden kerääjä. Hän on Vihannin kotiseu-
tutyön alkuunpanija. Häntä meidän ei pidä unohtaa.

Kotiseutuyhdistyksen tilanne on nyt hyvä. Talous 
on kunnossa ja tällä erää mitään suuria rakennus-
projekteja ei ole suunnitelmissa. Keskitymme pitä-
mään paikat kunnossa ja toimivana. Suuntaamme 
tulevaisuuteen luottavaisin mielin. 
    

    

    

    

Mikkelänkantin kattaminen.

Museon kattoremontti.

Museon kattoremontti.
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Tuulimyllytalkoot.

Uhtuan vuoraus.
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Jorma Pudas työskenteli Vihannin kunnaneläinlää-
kärinä lähes 20 vuotta. Vuonna 1984 työpaikaksi 
vaihtui Oulun yliopiston koe-eläinkeskus. Hän jäi 
koe-eläinkeskuksen johtajan paikalta eläkkeelle 
vuonna 1998. 

”Isä oli aina ollut luova ja utelias, maailman paran-
taja, keksijä ja tieteilijä, mutta eläkevuosina luovuus 
kehittyi vielä uuteen suuntaan, käden töiksi. Vanhat 
rouvat alkavat kai kutoa sukkia, ”Perreen ukko” al-
koi tehdä puutaidetta. Isä kulki tiluksillaan ja met-
sässään ja näki monenlaista taidetta luonnossa ja 
metsän puissa”, kertovat lapset Heikki, Sakari ja ja 
Eeva. 

Sydänjuuriltaan vihantilainen
Löytämäänsä taidetta Jorma Pudas toi näkyville ja 
jalosti eteenpäin. Puunkuorista tuli sisustuksellisia 
lankakeriä, pajunkuorista raanuja, pahkasta possu-
patsas ja toukkien puuhun syömistä poluista väritet-
ty reliefi. Taiteen lisäksi hän myös etsi suomalaisille 
puulajeille hyötykäyttöä ja sinnikkäästi edisti ”bio-
taloutta” jo ennen kuin koko sanaa edes oli politiik-
kaan keksitty. 

Jorma Pudas oli sydänjuuriaan myöten vihantilai-
nen, ja ylpeä siitä. Vuosikymmenien aikana hän ehti 
olla monenlaisessa yhteisessä toiminnassa mukana, 
kuten esim. SOS-lapsikylän perustamisessa, Vihan-
nin Vesi Oy:n perustamisessa, Lions-toiminnassa ja 
Osuuspankin luottamustehtävissä. 

Museonurkkauksesta löytyy
”Me Pudaksen perheen lapset tartuimme mahdol-
lisuuteen jättää isästä jälki myös Vihannin nuoriso-
seurantalolle – Onnelantiellä mekin lapsuutemme 
vietimme, talossa, joka nykyisin on päiväkoti. Lah-
joitimme pyynnöstä museonurkkaukseen joitakin 
vanhoja käyttöesineitä, joita isällä oli tapana siel-
tä täältä ”pelastaa” kierrellessään alueen navetoita 
eläintenhoitomatkoillaan. Mukana on myös joi-
takin vihantilaisten öljyväritöitä ja oulaistelaisen 
taiteilijan Väinö Mäkivierikon maalaus Raahentien 
varressa Läntisrannan mäellä sijainneesta vanhasta 
Alapereen talosta, jonka tulipalo 1980-luvulla tu-
hosi. Ja tietenkin nurkkauksesta löytyy niitä isän 
puutöitä”. 

JORMA PUDAKSEN TÖITÄ ESILLÄ VIHANNIN NUORISOSEURALLA
Heikki Pudas, Sakari Pudas ja Eeva Aittoniemi os. Pudas

Jorma Pudas (23.10.1935–3.3.2016)

Museonurkkaus Vihannin nuorisoseuralla.
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ASUKASYHDISTYS VIHANNIN RINTI RY JÄSENTIEDOTE 2017

Yhdistys toimii Vihannin kylän asuinympäristön viihtyvyyden ja asukkaiden aktiivisuuden edistämiseksi. Kylien yhtenä 
yhteisenä hankkeena ollut Kinttupolkuhanke on saanut jatkoa, ja polkujen kehittäminen jatkuu edelleen sen puitteissa. 

Yhdistys toimii aktiivisesti kylän siivoustalkoissa sekä Vesihelmiviikon järjestämisessä ja tallaustapahtumissa. Muita 
tapahtumia järjestetään yhdistyksen voimavarojen ja jäsenien innostuksen mukaan. Varainhankinnan tukemiseksi yh-
distyksellä on JustZullessa kirpputoripöytä, jonne voi halutessaan lahjoittaa myytävää tavaraa. 

Tule mukaan Asukasyhdistys Vihannin Rintin iloiseen porukkaan! Ole yhteydessä johtokunnan jäseniin. Johtokunnan 
jäsenet  vuodelle 2017 ovat:

varsinaiset jäsenet   varajäsenet  
Markku Jylhä pj, p. 0407081603  Pentti Parkkila 
Merja Honkakoski, sihteeri  Seppo Lohilahti 
Eero Hiltunen    Seija Hänninen 
Annikki Jussinniemi   Marja-Leena Karttunen  
Sinikka Somero    Marja Taskila   
Sirpa Ylitalo    Vuokko Siurua  
Lauri Utunen, varapj   Pertti Somero   
Eija Aunola    Sanna Leinonen  

Huomio! Asukasyhdistys Vihannin Rintin yleinen kevätkokous järjestetään maanantaina 20.3. 2017 klo 19.00 Ukonkan-
tissa. Esillä sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa mukaan!

Asukasyhdistys Vihannin Rinti ry:n jäsenmaksu suoritetaan tilille FI07 5516 0220 0290 17. Jäsenmaksut vuonna 2017: 
henkilöjäsenmaksu 10 €, kannatusjäsenmaksu 100 €.

 

                                                 
TERVETULOA OPISKELEMAAN! 

 

Luento: 1939–1945 –evakossa, sotalapsena, sotaorpona 23.3.2017   
klo 17.30–19.00 Fregattisali, Mari-Kaarina Hiltunen                                                                                                                                           
Uusia kursseja Vihanti:               NÄILLÄ  
Farkkujen uusi elämä, Korvenkylä 17.3.–19.3.17          KURSSEILLA 
Lankatöiden taikaa 24.3.–26.3.17              TILAA! 
Uusia kursseja Raahe:                     
Taimikasvatus 18.3.17, Istutusryhmiensuunnittelu 25.3.17 
Hopeakorukurssi B, 17.3.–25.3.17              
Kirjankansilaukku 18.3.–25.3.17                
Tekstiiliveistos 31.3.–1.4.17, Oma mandala 21.4.–29.4.17 
.       

             

              Ilmoittautuminen ja ajankohtaiset tiedot kursseista: 
     www.opistopalvelut.fi/raahe tai puh. 0401356779, 0401356780 
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Vapaa lähtöaika vapaaehtoisella osallistumismaksulla!
                      

Sunnuntaina 12.3.2017                                         

Vaihtoehtoisesti lumikenkäillen tai kävellen 
jos latua ei saada!

               
Lähtöpaikat: 
Viiankankaan tie, sähkölinja. Perikankaan tieltä mutte-
rimökin ohi noin 1,7 km.
Rinnekankaan metsästysmaja, Pirnestien varrelta Lu-
mimetsän puolelta.

•	 Viiankankaan laavulla mehutarjoilua ja mahdol-
lisuus makkaran paistoon klo 11–15 välisenä aika-
na (Perikankaantieltä-Viiankankaantie). Myytävänä 
makkaraa ja kahvia!  

•	 Rasvakoskella myös lämmin maja. Mahdollisuus  
kiertää koko Hirvineva jos olosuhteet suotuisat!                                

Viiankankaan laavu > Rasvakoski 4,4 km > Rinnekangas > 4,5 km
Hirvinevan kierros 15,4 km

Tervetuloa luontoliikkumaan ja virkistäytymään!

Honkaranta-Käpylä maa- ja kotitalousnaiset         

Vihannin kinttupolut

                             Vapaa lähtöaika vapaaehtoisella osallistumismaksulla! 

                      
 

                       Sunnuntaina 12.3.2017                                          
 
 

 
          Vaihtoehtoisesti lumikenkäillen tai kävellen  jos latua ei saada! 
                
Lähtöpaikat:  
 
Viiankankaan tie, sähkölinja. Perikankaan tieltä mutterimökin ohi noin 1,7 km. 
Rinnekankaan metsästysmaja, Pirnestien varrelta Lumimetsän puolelta. 
 
 Viiankankaan laavulla mehutarjoilua ja mahdollisuus makkaran 

paistoon klo 11-15 välisenä aikana. (Perikankaantieltä-
Viiankankaantie)                    
Myytävänä makkaraa ja kahvia!   

 Rasvakoskella myös lämmin maja.   
Mahdollisuus  kiertää koko Hirvineva jos olosuhteet suotuisat!                                 

 
Viiankankaan laavu>Rasvakoski 4,4 km>Rinnekangas>4,5 km 
Hirvinevan kierros 15,4 km 
 
  

                                                 
 
                  Tervetuloa luontoliikkumaan ja virkistäytymään! 
 
 
                                                                                                                 

Honkaranta-Käpylä maa- ja kotitalousnaiset        Vihannin kinttupolut       
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Mahdollisuus  kiertää koko Hirvineva jos olosuhteet suotuisat!                                 

 
Viiankankaan laavu>Rasvakoski 4,4 km>Rinnekangas>4,5 km 
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                  Tervetuloa luontoliikkumaan ja virkistäytymään! 
 
 
                                                                                                                 

Honkaranta-Käpylä maa- ja kotitalousnaiset        Vihannin kinttupolut       
 

Tule  virkistäytymään Osuuskunta Harjun 
LähiVoiman tarjoamiin palveluihin!

Alpuan koulu  Luohuantie 35, Alpua                  

Luontoliikkujan paketti
TallaajanABC on hauska ja tarpeellinen ret-
kipaketti nykypäivän  menoon! Sisältö, ko-
konaiskesto 3–4 tuntia:  
•	 Luento, retkeilyn perusasiat. Kesto n. 45 min.  
•	 Retkiruoan laittamista laavulla. Kesto sisällöstä riip-

puen 2–3 tuntia.  
•	 (Esim. Lätyt, rieska, juurekset, liha tai kala, jälkiruo-

ka-omenat ym.)
•	 Mukaasi tarvitset vain  sään mukaiset varusteet!  

Voit myös varata pelkän luennon sisältäen retkeilyn pe-
rusasiat, retkeilijän pukeutumisen sekä vinkkejä yön yli-
retkeilyyn. Kesto 1t 30 min. 
Hinnat sopimuksen mukaan. 

Ikiliikkujan paketti kaiken ikäisille!        
Tietoa terveyskunnon ylläpidosta ja liikun-
nan vaikutuksista yleiskuntoon. Tietopake-
tit kestoltaan 1 t 30 min.  sisältävät:
•	 Stop-raihnastuminen -luennon ja kun-

topiirin/kuntotestin. 
•	 Ikiliikkujan ravinto -luennon ja tuolijumpan/kunto-

testin.
•	 Kuntotestaukset erikseen tilattuna.
Pakettihinnat sopimuksen mukaan.               
              
Ota yhteyttä: 
Seija Jussinniemi, p. 040 732 5623 (klo 15 jälkeen)
Leena Maarala, p. 044 303 4986

Tarjoilussa teitä palvelee Kyläruokala Alpukka! Tervetuloa!

Liikuntapaketteja sopimuksen mukaan: 
www.erajaelamysretket.fi

ELÄKELIITON VIHANNIN YHDISTYS RY
8.3. Päiväkahvitilaisuus Hietalankantissa klo 12. Vierailija 
Pirjo Tukkimäen palveluista Pirkko Hilakivi
22.3. Päiväkahvitilaisuus Hietalankantissa klo 12. Vierai-
lija Matkarastista Leena Uusimäki. 
22.3. Kahvitilaisuuden yhteydessä pidämme myös Vihan-
nin Eläkeliiton lakisääteisen kevätkokouksen. Sääntöjen 
määräämät asiat.

Boccia on siirtynyt alakoulun tiloihin. Ajat samat ma ja to 
klo 17.

 

                                                 
TERVETULOA OPISKELEMAAN! 

 

Luento: 1939–1945 –evakossa, sotalapsena, sotaorpona 23.3.2017   
klo 17.30–19.00 Fregattisali, Mari-Kaarina Hiltunen                                                                                                                                           
Uusia kursseja Vihanti:               NÄILLÄ  
Farkkujen uusi elämä, Korvenkylä 17.3.–19.3.17          KURSSEILLA 
Lankatöiden taikaa 24.3.–26.3.17              TILAA! 
Uusia kursseja Raahe:                     
Taimikasvatus 18.3.17, Istutusryhmiensuunnittelu 25.3.17 
Hopeakorukurssi B, 17.3.–25.3.17              
Kirjankansilaukku 18.3.–25.3.17                
Tekstiiliveistos 31.3.–1.4.17, Oma mandala 21.4.–29.4.17 
.       

             

              Ilmoittautuminen ja ajankohtaiset tiedot kursseista: 
     www.opistopalvelut.fi/raahe tai puh. 0401356779, 0401356780 
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Vihannin 4H-Yhdistys 
Kirkkotie 16, 86400 VIHANTI
p. 040 964 4298, vihanti@4h.fi
vihanti@4h.fi
vihanti.4h.fi
Facebook: Vihannin 4H-yhdistys
Instagram: @4hvihanti

VIHANNIN MARKKINAT 20.5.

Markkinoilla järjestetään huutokauppa, huutokauppaan 
otetaan vastaan lahjoituksia. Tuotto käytetään myöhem-
min ilmoitettavaan hyväntekeväisyyskohteeseen.

Yhdistyspaikat Vuokko Siurua 050-4101788
Yrityspaikat Kai Lipponen 0440-851299

Vihannin 4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous 
keskiviikkona 22.3. klo 17.00 Ukonkantissa, Kirkkotie 16. 
Kokoukseen jälkeen kakkukahvit toiminnanjohtaja Mirja 
Mertalan läksiäisten merkeissä. Tervetuloa!

Lasketteluretki Isolle Syötteelle torstaina 16.3.
Lähtö yläkoulun pihalta klo 8.30. Takaisin Vihannissa 
ollaan illalla n. klo 19.00. Matkan hinta 10€. Hissilippu 
15€. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 0409644298/Mirja 
Mertala tai vihanti@4h.fi

4H:n kierrätysmyymälä
Otamme lahjoituksena vastaan hyväkuntoista, ehyttä ja 
puhdasta vaatetta ja tavaraa. Huonekaluja emme valitetta-
vasti ota vastaan. Myymälän tuotto käytetään paikalliseen 
4H-nuorisotyöhön. Lisäksi myymälästä löytyy mm. pai-
kallisia käsitöitä, ompelupalvelu sekä lähiruokaa.

Torstaisin myymälässämme on neulekahvila, jossa voit 
neuloa mukavassa seurassa. Voit ottaa mukaan oman kä-
sityösi tai talkoilla neulomalla myymälämme langoista.

Keskiviikkoisin paistamme lättyjä (poikkeuksena hiihto-
loma): Lättykahvit 1,20€.

Hiihtolomalla ompelupalvelu on tauolla.

Aukioloajat: Ma 10-16, ti 10-17, ke 10-16, to 10-17, pe 10-16

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

Vihannin Nuorisoseura
Tiistaisin seniori tanssipiiri klo 17–18
Pe 10.3. TANSSIT Pentti ja Matias Nordström klo 19–23.
Pe 17.3. 50-luvun iltamat tangokuningatar Tiina Räsänen, 
tangokunigas Jaska Mäkynen, imitaattorit Eino Happo-
nen & Seppo Hämäläinen, juotaja Hannu Nyyssönen, 
Suomen surkein nikkari ohjelmasta. Klo 18–23.
Pe 24.3. Tanssit Sari Turpeinen ja Hannu Viitala klo 19–23.

Sunnuntaina 19.3 LASTENTAPAHTUMA klo 11–15. 
Hauskaa tekemistä koko perheelle, ulkona makkaranpais-
toa, tandemihiihtokilpailu, mäenlaskua, hiihtokilpailu 
4–7v. Sisällä leikkejä, askartelua, ongintaa, myytävänä 
lastenvaatteita ymt. Lounasta ja kahvia saatavana.

Tervetuloa tekemään löytöjä!

Asukasyhdistys Rintin kirppispöytään Just Zullessa on 
tullut taas uutta ja kiinnostavaa tavaraa. Kiitos kaikille 
lahjoittajille!  Edelleen voit tukea asukasyhdistyksen työ-
tä ostamalla pöydästä tai lahjoittamalla pöytään tavaraa. 
Lahjoitetut tavarat viedään suoraan Just Zulleen.

Asukasyhdistys Rinti ry

Liisan kyläkierros sunnuntaina 26.3.
Olet tervetullut keskustelemaan ja tutustumaan Liisa Lu-
mijärven ajatuksiin kuntavaalien alla. Liisa tavattavissa 
seuraavasti su 26.3.:
– Alpuan ns. klo 11–12, 
– Lumimetsän ns. klo 12.30–13.30, 
– Lampinsaari (Kuprikka) klo 14–15,
– Korvenkylä (Korvenraivaaja) klo 15.30–16.30, 
– Ukonkantti klo 17–18.
Kahvitarjoilu!

Liisan tukiryhmä järjestää myyjäiset (leivonnaisia) ja 
arpajaiset Alpuan nuorisoseuralla pe 24.3. klo 16–18. 
Tule keskustelemaan Liisan kokemuksista kuluneelta 
kaupunginvaltuusto/-hallituskaudelta ja näkemyksistä 
maakuntauudistuksen kynnyksellä.

Järj. Liisan tukiryhmä
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Partiolippukunta Vihannin Vehkat ry:n 
sääntömääräinen varsinainen kokous 
pidetään tiistaina 14.3. klo 18 SOS-Lapsikylän monitoimiti-
lalla. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: hallituk-
sen jäsenten, toimihenkilöiden sekä toiminnantarkastajien 
valinta seuraavalle kaudelle, tilipäätöksen vahvistaminen sekä 
vastuuvapauden myöntäminen. Kokouksessa kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Lumimetsän Nuorisoseuran Yleinen kevätkokous 
tiistaina 21.3. klo 18.00. Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Vihannin Kuvantekijät ry
Kevätkokous pidetään Ukonkantissa (kirjastossa) maanantai-
na 20.3.2017 klo 18. Sääntömääräiset asiat. TERVETULOA! 
Yhteyshenkilöt Sinikka (0400 250 378) ja Kirsti (0400 439 
843). Johtokunta

Kyläruokala Alpukka 
Alpukan aukioloaika on muuttunut: kahvio avoinna klo 9–13, 
lounas klo 11–13. Lounaan hinta 8,50€, keittolounas 6,90€. Maa-
liskuun alusta veteraanit voivat ruokailla Alpukassa maksutta (hy-
vinvointikuntayhtymän kanssa on tehty asiasta sopimus). Alpukka 
toimii Luohuantie 35:ssa. Puh.  040 559 8028 (aukioloaikana). 

Päiväkoti Heikkari
Vapaita päivähoitopaikkoja voi tiedustella suoraan päiväko-
dilta, puh. 040 187 1184 (vastaava lastentarhanopettaja Reeta 
Karvonen). Vanhemmat saavat päivähoitoon yksityisen hoi-
don tuen, koska päiväkoti Heikkari on Raahen kaupungin 
hyväksymä yksityisen päivähoidon tuottaja (www.raahe.fi/
varhaiskasvatus). Päiväkoti toimii os. Luohuantie 35, Alpua.
 
Karaoketanssit 
Alpuan nuorisoseuralla pe 17.3.2017 kello 20.30–00.00. Ota 
tuttavasikin mukaan tanssimaan ja laulamaan! Lippu 5€. 
Järj. Alpuan kylätoimintayhdistys

   

Vihannin Karjalaseuran kevätkokous 
Kirjastotalo Ukonkantissa, os. Kirkkotie 16.

Sunnuntaina 19.3.2017, klo 13.00. Esillä sääntömääräiset 
kevätkokousasiat. Lisäksi muistelemme 70-vuotisjuh-
liamme kuvakavalkadin muodossa.

Kahvitarjoilu. Tulgua Terveh! Tervetuloa!

Kevätsäpinää hiihtomajalla
su 5.3.2017 klo 12–15, Alpuan hiihtomaja

Keskustan Alpuan paikallisyhdistys toivottaa kaikki 
tervetulleiksi ulkoilutapahtumaan. Ohjelmaa lapsille: 
mäenlaskukisa ja poniratsastusta. Puffetissa kahvia, 

lättyjä ja makkaraa. Paikalla kunnallisvaaliehdokkaita ja 
kansanedustajat Mirja Vehkaperä ja Antti Rantakangas.

Tervetuloa!
Järj. Keskustan Alpuan paikallisyhdistys ry

VUOSIKOKOUS
VIHANNIN  SOTAVETERAANIT ry

Yhdistyksen vuosikokous pe 10.3 kello 12.00 Seurakunta-
talolla. Käsitellään vuosikokousasiat. Hallitus kokoontuu 
kello 11.30. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus.

Samassa tilaisuudessa luovutetaan kaikille Vihannin vete-
raaneille ja tunnuksenomaaville naisille Suomi 100 vuotta 
juhlan kunniaksi villasukat.

Tuote-esittelypäivä 16.3. klo 10–18
Edustaja paikalla kokopäivän

Evelace  alusasut koot 65 AA – 135G
Erikoisjalkineet / tukisukat

Jalaksen turvajalkineet
Kaikki tuotteet alehinnoin!

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

Uudistunut Just Zulle
Saapunut Zulleen uutta ihanissa kevään väreissä

Varaa kirppispöytä meiltä vain 15€/ viikko

Asematie 4, Vihanti • p. 050-4101788

Vihannin kotiseutuyhdistys ry

29.3. klo 19 Vihannin kotiseutuyhdistyksen lakisäätei-
nen kevätkokous Saarankantissa. 

8.4. Menemme Oulun kaupunginteatteriin katsomaa esi-
tystä Pieleen meni. Lippuja on varattu 30 joten mukaan 
voivat ilmoittautua kaikki.  Etusijalla ovat kuitenkin ak-
tiivitoimijat ja talkoolaiset. Ilmoittautumiset Helenalle 
14.3. mennessä p. 040-5747353. Samasta numerosta myös 
lisätietoja.

Saarankantin kahvila avoinna tiistaisin klo 13–17.

Vihanninkirja II ja myös Vihantikirja I ovat edelleen 
saatavana. Myös muita kotiseutuyhdistyksen julkaisuja 
saatavana.
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Asematie 7, 86400 Vihanti, p. 0400 170 721
www.tuccapark.fi

Kevään & kesän hiustrendit 
TuccaParkissa!

Lisäksi maaliskuun tarjouksena:
Hiusten pesu+hoito yhteensä 3,40€

(norm. 7,70€)

tai kulmien värjäys+muotoilu yhteensä 
10€ (norm. 15€). Tervetuloa!

Cutrin suoravärit 10€ / tuubi

SPR:n Vihannin osaston KEVÄTKOKOUS
tiistaina 21.3.2017 klo 18.00 Paloasemalla

Esillä sääntömääräiset asiat sekä puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan valitseminen. Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!
Hallitus

Asukasyhdistys Vihannin Rinti ry:n 
yleinen kevätkokous

Maanantaina 20.3.2017 klo 19.00 Ukonkantissa. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat. 

Kahvitarjoilu    

TERVETULOA! 

Kasvuyhteisö EloMylly ry. järjestää
KOKO PERHEEN ULKOILUPÄIVÄN 

LA 11.3. klo 11-15
Myllykankaan perinnetilalla, Lukkaroistentie 326 A

	 •	Liukumäki
	 •	Tehtävärata
	 •	Lumikenkäilyä
	 •	Nokipannukahvia	ja	mehua
	 •	Nuotiomakkaraa
	 •	Ja	mitä	muuta	keksitäänkään

TERVETULOA!

Kasvuyhteisö EloMylly ry. on toimintaansa aloitteleva, joulu-
kuussa 2016 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutu-
maton yhdistys. Kotipaikkamme on Myllykankaan perinne-
tila Vihannin Lukkaroistentien varressa (Hirnuva Hevonen 
samassa osoitteessa). Järjestämme monipuolista toimintaa, 
mm. kerhoja, tapahtumia sekä luonto- ja eläinavusteisia pal-
veluja. Löydät meidät jo Facebookista, kotisivuja valmistellaan.

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

(www.elomylly.fi)


