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Risto Parttimaa ja Walter Röbbelen

Olen teidän käytettävissä ja teillä töissä

Ari Nurkkalan astuttua kaupunginjohtajan virkaan 
alkaa Raahessa uusi aikakausi. Tuloksellinen kunnal-
lispolitiikka edellyttää hyvää yhteistyötä luottamus-
elimien, virkakunnan ja asukkaiden kesken. Siihen 
antaa kaupungin uusi hallintosääntö hyvät eväät.

Tiedossa on, että kaupungin kehitykseen vaikut-
taa ratkaisevasti myös kaupunginjohtajan panos, 
hänen kykynsä hahmottaa, koordinoida ja priori-
soida sekä hänen luomansa ilmapiiri ja hänen ar-
vovaltansa. 

Tässä lehdessä oleva haastattelu antaa Nurkkalas-
ta hyvän kuvan. Hän ymmärtää itseään strategiajoh-
tajana, mihin antaa konkreettiset mahdollisuudet 
mm. se, että muiden tehtävien lisäksi hän toimii 
kehittämislautakunnan esittelijänä ja toiminnan 
johtajana (hallintosääntö 14 ja 27§). Nurkkalan mie-
lestä kunnan eri alueiden kehittämisessä tulee ottaa 
huomioon olemassa olevia vahvuuksia. Tässä on 
haaste meille vihantilaisille olla aktiivisia tuomaan 
vahvuuksiamme esille – avoimin kortein, hyvässä 
yhteishengessä vetämättä kotia päin. 

Nurkkala näkee maaseutuasumisen tulevaisuu-
den myönteisenä. Tämä koskee etenkin Vihannin 
kaupunginosaa. Toivottava on, että kaupunki luo tä-
hän hyvät edellytykset keventämällä siihen liittyvää 
byrokratiaa esim. kevytkaavoituksella. 

Kyläviesti toivottaa kaupunkijohtaja Ari Nurk-
kalalle menestystä vaativassa työssään ja kaikkea 
hyvää tuleville vuosille!

Toukokuun viesti

Raahen kaupungin tuoreella kaupunginjohtaja Ari 
Nurkkalalla on takana noin kaksi kuukautta kau-
punginjohtajana. Alku ei ole tuottanut yllätyksiä.

– Edelleenkin se into, jolla aloitin, on itse asiassa 
vain kasvanut. Vastaanotto on ollut todella hyvää ja 
sydämellistä, hän iloitsee.

Ari Nurkkala valmistui alun perin diplomi-insinöö-
riksi ja työskenteli uransa alussa teknisen puolen 
toimialajohtajana Nivalassa ja siellä kypsyi ajatus 
lähteä kouluttautumaan hallinnollisiin johtotehtä-
viin. Nurkkala erikoistui aikanaan vesien ja jäteve-
sien käsittelyyn, ympäristötekniikkaan sekä tienra-
kennukseen ja geotekniikkaan. 

– Kaupunginjohtajana näistä on minulle hyötyä – 
varsinkin kaavoitusta koskevissa asioissa. Ja tieten-
kin, jos puhutaan rakennusinvestoinnista, ymmär-
rän kuinka ja millä lähtöolettamilla kustannusarviot 
tehdään.  Siitä on suurta etua puhuttaessa vaikka 
kouluinvestoinneista. Harva muuten tietää, että 
Suomeen 60–70-luvuilla rakennetut koulut ovat nyt 
ihan laskennallisten lupaustensa mukaisesti ikänsä 
päässä. Ei niille koskaan annettukaan yli 50 vuotta 
käyttöikää. Nyt se suma purkautuu, eikä siinä ole 
mitään ihmeellistä. Se on vain faktaa. Toinen asia 
on se, että mahdettiinko näihin asioihin rakentami-
sen aikana niin syvällisesti paneutuakaan, aprikoi 
Nurkkala.
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Pienet kunnat tuoneet tärkeää kokemusta
Ari Nurkkala toimi kunnanjohtajana ennen Raa-
heen tuloaan muun muassa Hailuodossa ja Hyryn-
salmella. Pienemmät kunnat ovat opettaneet tärkei-
tä asioita virassa toimimisesta. 

– Pienissä kunnissa kunnanjohtajana oleminen 
on ollut ehdottoman tärkeä kokemus. Siellä saa, pi-
tää ja pääsee tekemään lyhyesti sanottuna kaikkea.  
Vain tekemällä oppii. Se on hyvä tiedostaa myös nyt, 
kun oma johtaminen on huomattavasti vähemmän 
tekemiseen painottuvaa ja huomattavasti enemmän 
toisten johtamiseen paneutuvaa. Minun tehtäväni 
Raahessa on strategiajohtaminen. On todella hyvä 
ymmärtää, mitä kaupungin työt käytännössä vaati-
vat, kuinka paljon ne ottavat aikaa ja kuinka haas-
tavia ne ovat, painottaa Nurkkala.

Vihannin asema suhteessa kantakaupunkiin?
Voidaanko sanoa, että Vihanti on Raahen toinen 
napa useasta syystä: Vihanti on 35 kilometrin päässä 
kantakaupungista, täällä on kaupungin lähin rauta-
tieasema ja kantateiden risteys. Mutta Vihanti ei ole 
kasvanut kuitenkaan kantakaupunkiin kiinni. Syy-
nä lienee pitkä etäisyys Raahen keskustasta. Pitääkö 
paikkaansa?

– Pitää paikkansa. Konkreettisesti henkilöliiken-
ne kulkee rautateitse Vihannin kautta. Maaseutuasu-
tusta on täällä Raahen itäisillä alueilla voimakkaasti 
enemmän. Jos ajatellaan Vihanti–Alpua–Lampin-
saari -akselia, niin nämä ovat vahvoja ja tärkeitä 
Raahen kaupungille. Vastaukseni kysymykseen on 
siis kyllä – tietyin varauksin, myöntää Nurkkala. 

Kun Raahen kehittämisestä puhutaan, niin julki-
suudessa, esim. paikallislehdessä on esillä kanta-
kaupunki ja matkailu, mutta ei Vihanti. 

– Kunnan eri alueiden kehittämisessä tulisi ottaa 
huomioon olemassa olevia vahvuuksia. Otamme 
esiin esittelymateriaaleissamme kohteita Vihannis-
takin. Se on eri asia, kuinka paljon niistä on olemas-
sa materiaalia valmiina. Se on olennainen kysymys. 
Sitä voisi löytyä enemmänkin käytettäväksi, vihjaa 
kaupunginjohtaja.

Raahen mahdollisuudet kehittyä kaupunkina 
ovat yleisesti ajatellen oivat.

– Sain käsiini vasta Pohjois-Pohjanmaan tilastot. 
Niissä peilattiin muun muassa Raahen tulevaisuu-
denkuvaa. Niissä kuntia oli mitattu samoilla mitta-
reilla, oli ne sitten vääriä tai oikeita. Tulosta ei kan-
nata pilkuntarkasti lukea, mutta se näyttää kuntien 
keskinäisen suhteen. Raahe oli tuloksen mukaan 
Pohjois-Pohjanmaan parhaimmistoa. Kaupungilla 
on kaikki edellytykset kukoistaa. Mutta se vaatii, 

että osaamme tehdä fiksuja ja taloudellisesti järke-
viä päätöksiä. Tulevaisuus näyttää hyvältä, mutta pi-
tää muistaa; mitään ei tule tarjottimella, muistuttaa 
Nurkkala.

Uudesta koulusta elinvoimakeskus?
Mitä Vihannista löytyy sellaisia asioita, joihin huo-
mio kiinnittyy?

– Ei julkisuudessa niinkään, mutta minun työ-
pöydälläni on asioita, jotka koskevat Vihantia hyvin 
paljon. Kouluasia on tällä hetkellä eniten pinnalla 
oleva asia. Ajattelen tulevaa koulua, sen sijaintia, 
investointia ja laajuutta. Se on lähitulevaisuudessa 
hyvin suuri päätös, joka kiinnostaa meitä kaikkia, 
painottaa kaupunginjohtaja.

Uuden koulukeskuksen paikka on herättänyt run-
saasti parran pärinää Vihannissa. 

– Annan valmistelevien tahojen tehdä työnsä. 
Sitten käsittelen sitä omalta osaltani. Toivon, että 
asukkaat perehtyvät molempiin vaihtoehtoihin ja 
niiden hyviin ja varjopuoliin, sekä muodostavat 
oman kantansa sen pohjalta. Kummassakin on hy-
viä puolia. Jos ajatellaan keskustavaihtoehtoa, niin 
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siinähän on takana tämä monipalvelukeskus-ajatus. 
Se tarkoittaa, että tällöin samassa pihapiirissä ovat 
päiväkoti, koulu sekä välittömässä läheisyydessä 
hoivakoti ja mahdollisesti harrastustoimintaa yl-
läpitävät kerhotoiminnot yms. Se on se tila, mikä 
keskustaan rakennetaan. Silloin tila on huomatta-
vasti kovemmassa käytössä, jolloin investointikin 
on huomattavasti kannattavampaa ja siitä syntyy 
aidosti kylälle kylän elinvoimakeskus. Se koskee 
niin lapsia kuin aikuisiakin. Kaikki ikäluokat voi-
vat viettää siellä aikaansa. Tämä on uutta verrattuna 
vaihtoehtoon, että uusi koulu olisi pelkkä koulu en-
tisellä paikallaan. Sinne ei pystytä samoja lisätiloja 
ja samassa mittakaavassa rakentamaan. Vihannis-
sa asuvien kannattaa käydä tästä keskustelua kes-
kenään. Eli muistutan, että käykää te se keskustelu 
tästä asiasta, niin ette tarvitse ulkopuolisia siihen. 
Tuleva lähidemokratiahallitus, joka on tässä mu-
kana, tulee olemaan aivan loistava työkalu tällaisten 
asioiden hoitamiseen. Tulevaisuudessa sen kautta 
pitäisi tulla näitä aluenäkemyksiä voimakkaammin 
esille. Se ei ole poliittinen, vaan siihen voidaan valita 
ketä tahansa miltä kylältä vaan – tietty määrä jäseniä 
kultakin alueelta. Tämä aluekartta murtaa vanhoja 
kylien välisiä rajoja. Lähidemokratiahallitukseen 
kaivataan parhaita mahdollisia ihmisiä käynnistä-
mään sen työtä. Teillä on Vihannissa myös hyviä ja 
aktiivisia luottamusmiehiä ja -naisia, jotka tekevät 
työnsä kiitettävästi, valottaa tärkeää asiaa Ari Nurk-
kala.

Mitä Pyhäjoki voi tarjota Raahelle?
Pyhäjoen tulevaa suurhanketta odotellaan Raahes-
sakin valppaana ja valmiina ottamaan oma osansa 
sen tuomasta kasvusta.

– Voimalaprojekti heijastuu väkisinkin Raaheen. 
Maantiede on meidän puolellamme sekä 20 minuu-
tin ajomatka. Tehdas tulee työllistämään rakenta-
misvaiheessa noin 400 ihmistä. Uskallan arvioida, 
että suurin osa ihmisistä asuu Raahessa tai jossa-
kin Raahen taajamista. Satama valmistautuu myös 
laajennusinvestointeihin. Käytännössä jo koko suo-
malainen yhteiskunta valmistuu voimalan toteutu-
miseen. Moni ei tiedä, että voimalan painekattilaa 
tehdään parhaillaan. Sen tekeminen kestää useam-
man vuoden. Sen valmistaminen tapahtuu Suomen 
ulkopuolella. Maalla asuminen kiinnostaa tulevai-
suudessa.

– Maaseutumaisen asumisen suosio tulee lisään-
tymään. Se on selvä viesti tulevaisuuden tutkijoilta. 
Ne, jotka haluavat asua maaseutumaisessa ympäris-
tössä, tulevat järjestämään elämänsä sillä tavoin, että 
se on mahdollista, ja kaupunki voisi tarjota siihen 

helpotusta esim. mahdollistamalla ns. kevytkaavoi-
tusta, visioi Nurkkala tulevaisuuden mahdollisuuk-
sia.

Vihannin kylät tutuksi
Ari Nurkkala on jo käynyt pikimmiten useammas-
sa Vihannin alueen kylässä. Muun muassa osin jo 
ennestään lapsuudestakin asti tuttu Lampinsaari on 
ollut listalla ja samoin Alpuassakin on vierailtu. Vie-
railut ovat olleet onnistuneita. 

– Alpuan oma sähkövoimala osoittautui niin 
mielenkiintoiseksi, että siellä olisi mennyt helposti 
puoli päivää. Kylällä on kiitettävä yhteishenki. Sel-
laisten tahojen kanssa on miellyttävä tehdä yhteis-
työtä, joista elämänilo näkyy päälle päin, naurahtaa 
Nurkkala.

Lopuksi kaupunginjohtaja Ari Nurkkala haluaa 
lähettää terveiset kaikille vihantilaisille ja muistut-
taa:

– Olkaa aktiivisia ja pitäkää yhteyttä yllä. Olen 
teidän käytettävissä ja teillä töissä.

LÄHIDEMOKRATIAHALLITUS

•	Raahen kaupungin hallinnonuudistustoimikunnan 
työn tuloksena on syntynyt Raahen kaupungin uusi 
hallintosääntö, jossa kaupungin hallinto- ja organi-
saatiorakennetta on linjattu siten, että hallintoa saa-
daan kevennettyä, palveluprosesseja tiivistettyä ja 
kokonaisuuden hallintaa parannettua. Lisäksi uuden 
hallintosäännön tavoitteena on purkaa turhia raja-
aitoja, kanavoida luottamushenkilöiden osaamista 
paremmin sekä lisätä kansalaisvaikuttamista. Uusi 
hallintosääntö tulee voimaan heti kesäkuun alussa 
2017, jolloin myös uusi kaupunginvaltuustokin astuu 
remmiin.

•	Erityisesti hallinnon uudistamisessa on painotettu 
lähidemokratiaa ja hallinnonuudistustoimikunta on 
työn edetessä käynyt keskustelua kylien ja kaupungin-
osien edustajien kanssa siitä, miten lähidemokratia 
toteutuu Raahessa parhaiten. 

•	Näiden keskustelujen pohjalta on muodostettu yhtei-
nen näkemys, johon pohjautuu lähidemokratian uusi 
toimielin, 9-jäseninen lähidemokratiahallitus, jonka 
kokoonpanossa tullaan huomioimaan kylien ja kau-
punginosien edustus tasapuolisesti.

Uusi hallintosääntö 2017: http://gov.raahe.fi/djulkaisu/
kokous/20162337-16-1.PDF

(ks. Lähidemokratiahallitus 12 §, s. 9)
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Minua pyydettiin kirjoittamaan Suomen satavuo-
tistaipaleesta. Historian kirjoista selviää, miten Suo-
men kansalaissodassa surmattiin puolin ja toisin 
kansalaisiamme. Näin ei saa tehdä enää koskaan, 
vaan pitää hoitaa asiat neuvottelemalla. Se oli kyllä 
hyvä, että Suomi itsenäistyi, vain tapa ei ollut oikea. 
Sota Neuvostoliiton kanssakaan ei ollut oikea tapa 
hoitaa asioita. Erimielisyydet pitäisi sopia neuvotte-
lemalla, eikä tappamalla toisiaan. Liian paljon tuli 
kuolleita puolin ja toisin. Ainoa hyvä puoli sotakor-
vauksien maksusta oli, että Suomen teollisuus kehit-
tyi. Töitä oli tarjolla ja elintaso saatiin nousemaan. 

Haluan muistella presidentti Urho Kekkosen aikaa 
(1956–82). Sain mahdollisuuden olla hänen kans-
saan monessa samassa tilaisuudessa: muun muassa 
SAK:n 60-vuotisjuhlassa Tampereella. Istuin myös 
viereisessä pöydässä, kun hän vieraili Vihannin kai-
voksella.

Ennen järjestettiin vuoron perään eri kaivoksilla po-
rausmestaruuskilpailuja. Vuonna 1975 sellaiset jär-
jestettiin Outokummun kaivoksella. Olin tuolloin 
paikalla kilpailuneuvoston tuomariston jäsenenä 
(kuva). Lampinsaaren kaivoksen poraaja Heimo 
Minkkinen voitti kilpailun. Kuvassa kilpailun illal-
lisella takemmassa arvokkaimmassa juhlapöydässä 
istuivat presidentti Urho Kekkonen, hallitusneu-
voston puheenjohtaja Olavi Salonen, porarimestari 
Heimo Minkkinen ja Outokummun Oy:n pääjoh-
taja Pertti Voutilainen. Edessä olevassa pöydässä 
istuivat sotilasläänin komentaja, Outokummun 
kaivoksen johtaja Esko Pihko, allekirjoittanut tuo-
mariston jäsenenä, toiseksi tullut porari, Tamrokin 
johtaja Pentti Hintikka ja sotilasläänin komentajan 
adjutantti.
 
Olen aina sanonut, että perunatehtaan saaminen 
Vihantiin on ollut yksi parhaimmista päätöksistä 

52-vuotisen valtuustokauteni aikana. Vihantiin pe-
rustettiin perunatehdas 05.05.1961. Käydyssä neu-
vottelussa Pohjolan perunaa edustivat vuorineuvos 
K. E. Kivivuori ja tuomari Esa Halonen. Kunnan-
hallitusta edustivat Sakari Rankinen ja ynnä muita 
muun muassa minä.

Vaikka kynnysrahat olivat kovat, tehtaan työntekijät 
tuottivat maksetut kynnysrahat pois viidessä vuo-
dessa. Lisäksi yritys oli verovapaa viisi vuotta. 

Nyt tehdas on palannut oikeiden omistajien käsiin. 
Onnea ja menestystä tuleville vuosikymmenille. 

Itsenäisen Suomen sata vuotta taipaleella on ollut 
paljon suruja ja murheita, sekä iloja. Toivokaamme, 
että seuraavat sata vuotta ovat hyviä ja maamme ke-
hitys saa jatkua. 

***

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

Monessa mukana Kekkosesta alkaen
Sulo Nurkkala
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Alpuassa on kokoontunut vuoden alusta alkaen 
lähialueen miehiä veneentekokurssille. Sen aikana 
on tarkoitus valmistaa viisi kainuulaista puuvenettä. 
Kaikki sai alkunsa Alpuaan muuttaneen Esko Vieri-
maan kiinnostuksesta asiaan.

– Olen kuivalle maalle syntynyt, enkä ole ikinä 
nähnyt edes ensimmäistäkään veneenrakentamista. 
Viime kesänä oli Wanhan Woiman päivien aikaan 
juttua lehdessä, jossa kerrottiin Suomussalmella 
syntyneen ja nykyisin Oulaisissa asuvan Paavo Man-
nisen veneerakennustaidoista. Kurssia suunniteltiin 
ensin Oululaisiin, mutta sinne se ei onnistunut. Sit-
ten rupesin houkuttelemaan kurssia Alpuaan. Paavo 
kävi paikalla ja soitin Jokihelmen opistolle. Sitten 
pantiin haku päällä. Osa kurssilaisista löytyi hel-

posti. Hetken näytti siltä, että vähimmäismäärä ei 
täytykään, mutta lopussa oli – sanoisinko - jo run-
saudenpulaa tekijöistä. Kokonaismäärä on 10 hen-
keä. Nyt töitä tehdään pareina. Puolet tekijöistä ovat 
alpualaisia, yksi Raahesta ja loput tulevat Oulaisis-
ta. Kurssi on vastannut odotuksia. Vetäjän mukaan 
tämä on puutöiden kuninkuuslaji. Se tekeekin tästä 
mielenkiintoisen. Onhan tämä isotöistä. Se ei ole ol-
lut yllätys. Mielenkiintoista tämä on, kun ei tahdo 
malttaa pysyä pois hommasta viikollakaan, tuumaa 
Esko Vierimaa.

Veneentekijä viidennessä polvessa
Paavo Mannisen suku on tehnyt veneitä Suomus-
salmella viiden sukupolven aikana. Paavo on tehnyt 

Risto Parttimaa

VEnEEnTEKIJÄT KUIVALLA MAALLA

Kuusen näreistä tehdyt kaaret on ensin pehmitetty lämmöllä. Kaaria tarvitaan kiantalaisen veneen teossa reilut kymmenen. 
Kaarivaiheen asennuspuuhissa ovat Paavo Manninen (vas.) ja Esko Vierimaa - Pekka Vanhatalon keskittyessä sivulautojen 
kiinnittämiseen.
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veneitä jo reilut 30, mutta tässä yhteydessä ei voi olla 
mainitsematta hänen isänsä saldoa, joka on kym-
menkertainen.

– Tällä hetkellä kaikilla kurssilaisille alkavat lau-
dat olla valmiina ruodussa ja alkaa kaarivaihde eli 
niiden laittaminen veneeseen. Kuusen näreet on 
höylätty ja viilattu sopivaksi ja niiden pehmennys 
on menossa. Yhteen veneeseen menee noin 10-12 
kaarta. Veneen pituus on noin 5,5 metriä ja leveys 
on 120-130 cm. Kurssille on varattu aikaa noin 100 
tuntia. Ammattilaisena veneenteko vie 80 tuntia. 
Piiriläisillä aikaa menee 150-200 tuntia keskimää-
rin eli omaa aikaakin tarvitaan.  Työssä täytyy olla 
motivoitunut ja ahkera. Tässä voi olla myös ensi-
kertalainen tehdessä oppii. Porukalla yhteistyössä 
on tehty - toinen toista auttaen. Alpuassa on hyvää 
ja ahkeraa porukkaa. Täällä on ollut tosi mukavaa 
olla puurtaa hyvällä yhteishengellä, kertoo Paavo 
Manninen.

Vesillelasku kesäkuussa Lumijärvellä
Mitä kurssilaisten veneille tapahtuu, kun ne ovat 
valmiina?

– Lumijärvellä on 10. kesäkuuta kisat luvassa. 
Siellä nähdään, onko kyseessä sukellusvene vai 
mikä, naurahtaa Paavo Manninen pilke silmäkul-
massa. Esko Vierimaa on samoilla sujuvilla linjoilla:

– Aloitan Lumijärveltä ja sitten saatan ottaa sen 
auton perään ja käydä jossakin muuallakin. Jatkoa 
ajatellen minusta tuntuu, että tämä ei ehkä jää mi-
nun viimeiseksi veneekseni. Ei tunnu enää mahdot-
tomalta ajatukselta tehdä seuraava vene ihan omin 
päin, tuumailee mies.

Veneen malli on ”kiantalainen”. Nimi tulee Kai-
nuun Kiantajärvestä.

– Se tarkoittaa, että keula ja perä nousevat ja vene 
on leveimmillään etutuhdon kohdalta. Sellainen 
vene jättää veden kevyesti. Se on ketterä ja kevyt 
soutaa, mutta niin vakaa, että soutaminen onnistuu 
vähemmänkin kokeneemmaltakin, valaisee Manni-
nen veneen ominaisuuksia. 

Venemalli on käytännössä todettu hyväksi ja kes-
täväksi eikä Mannisten ole koskaan tarvinnut venei-
tään liiemmin mainostaa. Sana oikeaoppisesta puu-
veneestä on kantanut suusta suuhun ja aikaansaanut 
runsaasti uusia veneenomistajia eri puolille Suomea.

Sivulautojen kiinnittäminen puuveneeseen tapahtuu ruostumattomien kuparinaulojen, kupurikkojen ja lyöntituuran avulla.
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VUODEn VIHAnTILAInEn 2017
Ketä sinä äänestäisit Vuoden Vihantilaiseksi ja miksi? Äänestämäsi henkilö voi olla yrittäjä, työntekijä, 
aktiivinen yhdistysläinen, talkoolainen tai avulias naapuri. Se voi olla myös henkilö, joka on tuonut Vi-
hantia esille positiivisella tavalla. Vaihtoehtoja on useita.

Kerro meille kuka mielestäsi on 
Vuoden Vihantilainen ja peruste-
le vastauksesi. Äänestyslipukkeen 
saat tästä lehdestä. Lipuke palau-
tetaan kirjastoon tai M-Marketiin 
jo torstaina 18.5.klo 18.00 men-
nessä. Äänestää voit myös säh-
köpostitse osoitteella kylaviesti@
gmail.com. Vastausten perusteel-
la teemme valinnan ja Vuoden 
Vihantilainen julkistetaan mark-
kinoilla lauantaina 20.5.2016 klo 
12.00. Kaikkien äänestäneiden 
kesken arvotaan palkintoja.

Lähde Kirkkopolkuvaellukselle sunnuntaina 21.5.!
Linja-autokuljetus Jatulintarhalta su 21.5. klo 10.00 Kaunelaan, josta lähtö maastoon klo 10.30. Ahma-
ojan laavulla tarjolla makkaraa ja kahvia. Laavulta mahdollisuus autokuljetukseen Vihannin kylälle. 

Ilmoittautumiset Vihannin markkinoilla asukasyhdistys Rintin markkinapaikalla. Vapaaehtoinen osal-
listumismaksu. Osallistujien kesken arvontaa. 

Järjestää: Myllyperä-Perukan kyläyhdistys, Asukasyhdistys Vihannin Rinti ja Vihannin Kinttupolut

Lisätietoja: Markku Jylhä, p. 0407081603

 

Ä ITIENPÄ IVÄ KONSERTTI 
VIHANNIN KIRKOSSA 14.5.2017 

KLO 19.00 

OULAISTEN NUORISOKUORO 
JOHTAJANA TAPANI TIRILÄ 

                                                       

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA JUHLISTAMAAN ÄITIENPÄIVÄÄ KOKO PERHEELLÄ 

VIHANNIN OSUUSPANKIN TARJOAMAAN PERINTEISEEN ÄITIENPÄIVÄKONSERTTIIN. 

 

 

JÄRJESTELYISSÄ MUKANA LC VIHANTI 

                                                            VAPAA PÄÄSY 

ÄÄ
NE

ST
YS

LIP
UK

E ehdotukseni vuoden 2017 vihantilaiseksi:

perustelu:    
ehdottajan nimi: 
osoite:   
 
puhelin:  

KYLÄVIESTI JULKISTAA VUODEN 2017 VIHANTILAISEN  MARKKINOILLA LA 20.5. KLO 12:00.

OSALLISTU !  ÄÄNESTÄNEIDEN KESKEN ARVOTAAN PIENIÄ PALKINTOJA. 

PALAUTUS VIIMEISTÄÄN: JO ENSI TORSTAINA  18.5. KLO 18.00. 

 PALAUTUSPAIKAT: KIRJASTO   TAI   M-MARKET  TAI

SÄHKÖPOSTILLA SISÄLTÄEN SAMAT TIEDOT OSOITTEESEEN:  kylaviesti@gmail.com. 
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VAPAA PÄÄSY

Oulaisten nuorisokuoron 
äitienpäiväkonsertti Vihannin kirkossa

Tapani Tirilän johtama Oulaisten Nuorisokuoro 
konsertoi äitienpäivänä Vihannin kirkossa. Kuoro 
palasi vastikään Englannista, jossa se sai yleisöltä 
hienon vastaanoton niin kirkko- kuin maallisissa 
konserteissa. Tämä oli jo kuoron 38. ulkomainen 
matka. 

Ensimmäinen konsertti matkan jälkeen kotimaassa 
on nyt äitienpäiväkonsertti Vihannin kauniissa ja 
hyväakustisessa kirkossa. 

Konsertin ohjelma on suunnattu niin äideille kuin 
koko perheille. Ohjelmistossa on hengellisten sävel-
mien lisäksi kauniita kehtolauluja, lapsuuden aikaan 
palaavia sävellyksiä ja iltalauluja.

Vihannin 4H-Yhdistys 
Kirkkotie 16, 86400 VIHANTI
p. 040 964 4298
sähköposti: vihanti@4h.fi
http://vihanti.4h.fi
Facebook: Vihannin 4H-yhdistys
 Kierrätysmyymälä Vihanti
Instagram: @4hvihanti

Retki Powerparkiin 14.6. 
Lähtö St1-huoltoasemalta klo 8:30, paluu n. klo 21:00.
Sitovat ilmoittautumiset 31.5. mennessä tai niin kauan, 
kuin paikkoja riittää. Alle 10-vuotiailla oltava huoltaja 
mukana.

HINNAT:
•	Yli	130	cm:	45€/	4H-jäsen,	55€/	muut
•	Alle	130	cm:	35€/	4H-jäsen,	45€/	muut
•	Pelkkä	kyyti	15€/	4H-jäsen,	20€/	muut	+	sisäänpääsy	
portilla 7€.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 040 9644 298/ Elina Lai-
tinen tai vihanti@4h.fi

Säkkikeräys 2017
Vastaanotamme Yaran lannoitesäkit sekä Hankkijan, 
K-maatalouden, Tilasiemenen ja Raisioagron siemen-
suursäkit, lannoitelavojen suojahuput sekä Yaran pienet 
lannoitesäkit.

Säkkien tulee olla tyhjiä, mutta muutama lannoiterae 
tai siemen ei haittaa. 

Vastaanotto on maksuton. Tehdään yhdessä #ReiluTeko 
ja laitetaan säkit kiertoon!

Keräyspiste ja -aika: Käsityöläistie, Vihanti 1.5.-31.7.
Keräyspiste on Käsityöläistiellä punaisen varaston vie-
rustalla (rakennuksen ulkopuolella).

4H:n Kierrätysmyymälä

Olemme poikkeuksellisesti auki Vihannin Markkinoi-
den aikana lauantaina 20.5. klo 9-15.

Tervetuloa markkinoidenkin aikana tekemään löytöjä, 
poikkeamaan kahvilla sekä ostamaan arpoja. Tuotto käy-
tetään alueelliseen nuorisotyöhön.

AUKIOLOAJAT:  
Ma, Ke, Pe klo 10-16  
Ti, To klo 10-17  

Yhteystiedot:
Asematie 7, 86400 Vihanti
p. 040 4172811
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Tervetuloa Läntisrannelle 
talkoisiin!

Asennamme Rantasenjärven lintukodalle liikuntalaitteet 
kunhan kevät koittaa. Alustava aikataulu suunniteltu vii-
koille 20, 21 ja 22. Sää tietysti vaikuttaa aikatauluihin.

Yhteyshenkilö: Heikki Pyhäluoto 050-5126541
Läntisrannan kyläyhdistys ry.

Buffetti toimii tilanteen mukaan.

Ilveskorven vesiosuuskunnan
OSUUSKUnTAKOKOUS
pidetään lauantaina 13.5.2017 klo 12.00 alkaen Korven-
raivaajatalolla Ilveskorvessa. Käsiteltävänä sääntöjen 13§ 
mukaiset asiat. 

50v osuuskunta tarjoaa jäsenilleen täytekakkukahvit. Koko-
uksen jälkeen makkaranpaistoa kodassa. Tervetuloa!

Vihannissa 12.4.2017 HALLITUS

Lumimetsän seudun vesiosuuskunnan
OSUUSKUnTAKOKOUS
pidetään tiistaina 16.5.2017 klo 10.00 alkaen Lumimetsän 
nuorisoseurantalolla. Käsiteltävänä ovat sääntöjen 13 § mu-
kaiset asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Vihannissa 21.4.2017 HALLITUS

Vihannin Vesiosuuskunnan  
OSUUSKUnTAKOKOUS 
pidetään tiistaina 23.5.2017 klo 15.00 Vihannin Vesi Oy:n 
toimistolla Asematie 2, Vihanti. Käsiteltävänä sääntöjen 13 § 
mukaiset asiat.  

60. toimintavuoden kunniaksi täytekakkukahvit. Tervetuloa!

Vihannissa 25.4.2017 Hallitus   

VIHAnnIn SOTAVETERAAnIT

•	 sotaveteraani-, lotta-, pikkulotta- ja sotilaspoikamerkki-
en kiinnitys Vihannin hautausmaalla jatkuu toukokuus-
sa. Jos haluat hautakiveen kiinnitettäväksi em. meerkin 
ota yhteyttä: Pentti Parkkila p. 044 582 5409

•	 rautaromua kerätään edelleen ”Otun pajan” välittömässä 
läheisyydessä olevaan kuormalavaan.

Tulevia tapahtumia 2017

ma 14.5. Siivoustalkoot Veteraanimajalla kello 12.00, tal-
koovälineet mukaan

ti 15.5. (varapäivä)

to 18.5. kello 18.00 Virkistysilta Veteraanimajalla järjesttää 
Vihannin Syöpäyhdistys. Arvontaa, kahvittelua, makka-
ranpaistoa ym. ohjelmaa. Tervetuloa!

ma 5.6. kello 18.00 Virkistysilta Veteraanimajalla järjes-
tää LC-Vihanti. Arvontaa, kahvittelua, makkaranpaistoa 
ym.ohjelmaa. Tervetuloa!

ti	13.6.	Piirin	virkistyspäivä	Haapavedellä,	kahvi+ruoka	
(entinen liikuntapäivä)

ma 31.7. – pe 4.8. (vko 31) Piirin virkistysviikko Kalajoen 
Kristillisellä Opistolla (katso ilmoittautuminen alhaalta)

to 10.8. Rosvopaistitapahtuma Kempeleessä

su	13.8.	Kristillisisänmaallinen	kesäjuhla	Sievi	(kahvi	+	
ruokailu)

pe 18.8. Puolustusvoimien kesäkiertue-tilaisuus Oulussa.

pe 25.8. – la 26.8 ”Nuku rauhassa” tapahtuma torilla Ou-
lussa

su	10.9.	Seutukunnallinen	kirkkopyhä	Oulussa	(kahvi	+	
ruokailu) (Suomi 100 vuotta hanke)

pe 29.9. Kunniakäynti Vihannin sankarihaudoilla kel-
lo 11.00 / Suomen Sotaveteraaniliitto 60v. Kunniakäynti 
kaikilla Suomen sankarihaudoilla (nuoren puhe, seppe-
leenlasku, valokuvaus, viestintä)

la 2.12. Suomi 100 vuotta juhla Oulussa

Kahvitilaisuuksista ilmoitetaan erikseen

Piiri järjestää perinteisen virkistysviikon Kalajoen Kris-
tillisellä Opistolla 31.7.–4.8 sotaveteraaneille, puolisoille 
ja leskille. Vetäjänä Aaro Väyrynen.Viikko on osallistujille 
ilmainen. Osallistujille annetaan ilmainen jalkahoito tai 
1/2-hieronta. Ilmoittaudu Sepolle su 11.6 mennessä p. 044 
051 03 29. Sen jälkeen ei voi ilmoittautua.

VIHAnnIn nUORISOSEURA

20.5. olemme VIHANNIN MARKKINOILLA saatavana 
pyttipannua, hernekeittoa, kahvia ja pullaa. Arvontaa voit-
tona täytekakku ymt. lapsille onnenpyörä!

27.5. klo 11–15 ROMPE-JA KIRPPUTORI
Varaa	pöytä	Minnalta	puh.	+358	50	406	5283.	Pöydän	ja	
ulkopaikan hinta 5€. Saatavana myös lounasta 7€ ja pul-
lakahvit 3€

Tervetuloa koko perheellä seuralle!



11

KYLÄVIESTI

Perinteiset Vihannin kylän 
siivoustalkoot Tiistaina 16.5. 

Talkookahvit Vihannin Nuorisoseuralla 
alkaen klo 18.00. 

Tervetuloa siistimään kylämme porukalla 
markkinakuntoon!

Järjestää: Asukasyhdistys Vihannin Rinti, 
Vihannin Nuorisoseura, Raahen kaupunki

PIHAKIRPPIS LAMPInSAARESSA
27.5.2017 heti aamusta alkaen.

Kartan kohteista saat kahvila Kuprikasta. Kuprikassa 
myös tarjolla kahvia ja ruokaa koko päivän.

TERVETULOA OSTOKSILLE!

Kiinteistöpalvelu Rautio Oy

- Siivouspalvelut kotitalouksille ja taloyhtiöille
- Ulkoalueiden hoito
   - lehtien poisto/ haravointi
   - nurmikoiden leikkaus ja viimeistely
- Rännien puhdistukset

Palvelut kotitalouksille arvonlisäverottomasti, mikäli toi-
mintakykysi on alentunut esim. iän, sairauden tai vamman 
vuoksi. Kotitalousvähennys 50% työnosuudesta. Omavas-
tuu 100 € / vuosi.

Kiinteistöpalvelu Rautio Oy
Puhelin: 040 357 3506

kiinteistopalvelu.rautio@gmail.com

Vihannin Kuvantekijät ry

Teemme yhteisen taideretken Raahen taideyhdistyksen 
kanssa lauantaina 10.6. Ouluun. Käymme Oulun taide-
museossa sekä Pikisaaren gallerioissa. Matka jäsenille 
ilmainen, muille 20 €, lapset 10 €. Ruokailu omakus-
tanteinen Lasaretissa. Aikuiset 14 € lapset alle 12 puolet. 
Lähtö Raahen linja-autoasemalta klo 9. Paluu Raaheen 
klo 18. Ilmoittautumiset Martti Lehtelälle (puh 050 322 
117) toukokuun loppuun mennessä.

Lasten kuvataideleiri 26.–27.6. Alpuan Meijerin pirtis-
sä. Opettajana Martti Lehtelä. Ilmoittautumiset Raahe 
Opistolle 8.5. alkaen. Leiri on jäsenille ilmainen.

Muistattehan jäsenmaksun: 10 €/hlö ja perhejäsenmak-
su 20 €. Vihannin Kuvantekijöiden tilille n:o FI43 5516 
0240 0092 05. Jäsenten nimet lisätietoja-kohtaan. Jäse-
nyydestä on monia etuja.

Yhteyshenkilö Sinikka (0400 250 378)

Löydä luovuutesi taiteen parissa!

JOHTOKUNTA

ELÄKELIITOn 
VIHAnnIn YHDISTYS

17.5. Kevään viimeinen päiväkahvitilaisuus Hietalankan-
tissa
20.5.Vihannin yrittäjien markkinat.
22.–24 8. Matka Viipuriin. Matkan hinta 300€. Ilmoittau-
tumiset ja lisätietoja matkasta p. 040-574 7353. Matkalle 
voi lähteä vaikka ei ole jäsen. 

Teemme myös päivän kestävän kevätretken tähän lähiseu-
dulle. Siitä ilmoitetaan myöhemmin
                  
Hyvää kevättä!

Kasvuyhteisö EloMylly ry. 
Järjestää

VIHANNIN NUORISOSEURANTALOLLA, 
Onnelantie 16:
•	Tutustuminen PILATEKSEEN La 13.5. klo 12-14 10€
•	LAVATANSSIJUMPPAA La 27.5. klo 12-13.00 5€

Käteismaksu paikan päällä. Ei smartum tai liikuntasete-
leitä.

Ilmoittaudu ja varaa paikkasi info@elomylly.fi tai teksti-
viestillä 040 8247586 jumppakertaa edeltävään päivään 
mennessä. 

Tervetuloa liikkumaan kokeneiden ohjaajien opastuksella!
 
KESÄTAPAHTUMA LA 10.6. Lukkaroisissa. 
Siitä lisää seuraavassa numerossa.
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Osallistu arvontaan ja voita 
ämpärillinen hiustenhoitotuotteita!  

Palauta lipuke Hiusholliin pe 19.5. mennessä, 
arvonta suoritetaan la 20.5. ja voittajalle ilmoi-
tetaan henkilökohtaisesti.

Nimi:__________________________________

Puh.:__________________________________

KYLÄRUOKALA ALPUKKA
Avoinna Ma-Pe

Kahvio klo 9-13, lounas klo 11-13

•	Kotiruokaa	omasta	keittiöstämme
•	Leivonnaiset	Alpuan	kylällä	tuotetusta	viljasta
•	Ruoan	kotiinkuljetus	ikäihmisille	ja	veteraaneille
•	Perjantaisin	myynnissä	leivonnaisia
•	Tarjoilut	perhejuhliin	p.	040	559	8028	

Lounas 8,50 € / Keittolounas 6,90 €
Lapset: Lounas 5,00 € / Keittolounas 4,00
Noutoruoka omaan astiaan: 12,00 €/kg, keitto 10,50 €/kg

Lounas sisältää salaatin, leivän, juoman, jälkiruoan ja 
kahvin/teen. Ruoat ovat laktoosittomia ja gluteeniton 
vaihtoehto löytyy.

Lähipalvelut ovat tärkeitä ja pyrimme jatkamaan toimin-
taamme toukokuun jälkeenkin.  Alpukan kohtalon ratkai-
see kävijämäärä, sen päättää lähikylien väki – siis me itse.

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

Hemmottele äitiä 
lahjakortilla      14.5. 

esim. hiustenleikkaus 25,60–33,60 €
ripsienpidennys 99–110 €
olaplex-hoito 40–55 €

Toukokuun 
kevätkampanja: 
kaikki normaalikokoiset 
Four Reasons -tuotteet 

-40%!

Liput 15€, 
ennakkoon Vihannin markkinoilta 10€

Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi
vanhempien seurassa

Järj. LC Vihanti & Lumimetsän Ns


