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Kesä-heinäkuun viesti

Kyläviesti ilmestyy:

Vihannin koulujen tilanteesta keskustellaan vilkkaasti niin sosiaalisessa mediassa kuin vihantilaisten kahvipöytäkeskusteluissa. Yläkoulun
sisäilmaongelmat ovat vakava ongelma niin koululaisille kuin henkilökunnallekin. Siihen soisi
pikaisesti löytyvän ratkaisun. Myös tulevan koulukeskuksen paikka on herättänyt vilkasta keskustelua. Rakennetaanko uusi koulukeskus entisten
koulujen paikalle vai keskustaan nykyisen terveysaseman viereen? Keskustan vaihtoehto on saanut vihantilaiset pelkäämään terveyspalveluiden
puolesta. Miten entisen kunnantalon viereiselle
tontille voidaan rakentaa koulukeskusta, ellei terveysasemaa pureta pois tieltä?

Elokuun nro 4.8. (aineistopäivä 28.7.)
Syyskuun nro 1.9. (aineistopäivä 25.8.)

Myös aiemmissa Kyläviesteissä on kirjoitettu
uuden koulukeskuksen sijainnista. Tarkoituksenamme ei ole ollut sulkea pois kumpaakaan vaihtoehtoa vaan herättää keskustelua vihantilaisten
keskuudessa. Kaupunginjohtaja Ari Nurkkalan
mukaan Vihannissa asuvien kannattaa keskustella kouluasiasta keskenään, jolloin emme tarvitse
ulkopuolisia siihen. Molempien vaihtoehtojen
etuja ja haittapuolia tulisi miettiä tarkoin. Tässä
Kyläviestin numerossa myös lasten vanhemmat
kertovat oman näkemyksensä vallitsevasta koulukeskustelusta.

Kansikuva: Riitta Pekkalan kuva-arkisto

Aineiston sähköposti: kylaviesti@gmail.com
Aihe: Kyläviestiin elokuu
Ilmoita samalla ilmoittajan yhteystiedot ja laskutusosoite
sekä valitsemasi hintavaihtoehto.
Seuraavan lehden aihe: Raahe-opisto toimii
Toimituskunta:
Sirpa Ylitalo: 045 211 9140
Elina Laitinen: laskutus, 040 964 4298
Maija Isokääntä: 045 124 4985
Risto Parttimaa: tekstin ja kuvien käsittely, 044 026 5005

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

Huom!

Heinäkuussa Vihannissa järjestetään Vesihelmiviikot. Tuleva ohjelmisto on monipuolinen ja
eri-ikäisille suunniteltu. Toivottavasti mahdollisimman moni löytää ohjelmistosta kiinnostavia
ja mieleenpainuvia tilaisuuksia sekä tapahtumia.
Runsaalla osanotolla varmistamme, että saamme
jatkossakin nauttia Vesihelmiviikoista ja annamme näin tunnustusta tapahtumien järjestäjille.

Kyläviestin toimituskunta kaipaa mukaan lisää väkeä vapaaehtoistyöhön.
Liity joukkoomme, jossa on mukava meininki, ilmapiiri ja yhteishenki.
Jos asia kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä
haluamaasi toimituskunnan jäseneen.

Tuleva viikonloppu on koulujen päättäjäisviikonloppu. Myös Kyläviesti jää tämän numeron
myötä kesätauolle ilmestyen seuraavan kerran
elokuussa. Kyläviesti onnittelee kaikkia koulunsa
päättäviä ja ammattiin valmistuvia! Samalla toivotamme kaikille lukijoillemme oikein hyvää ja
rentouttavaa kesää!
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Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän
kesäajan toiminta
Vihannin terveysasema, hammashoitola ja neuvola ovat
suljettuina 3.–30.7.2017.
Päivystys toimii koko kesän ajan normaalisti ilman ajanvarausta. Jos mahdollista, ilmoita tulostasi päivystykseen soittamalla numeroon 08 849 4511. Hätätilanteissa ambulanssi
tilataan numerosta 112.
Kesävastaanotto toimii keskitetysti 3.–30.7. Raahen pääterveysaseman lääkärin ja hoitajan vastaanotolla ajanvarauksella.
Ajanvaraus ja puhelinneuvonta ovat avoinna ma–to klo 8–16
ja pe klo 8–15 puh. 08 849 4580. Klo 8–10 ma–pe puhelimessa
on takaisinsoittopalvelu, jolloin asiakas jättää takaisinsoittopyynnön ja hoitaja soittaa takaisin mahdollisimman pian. Klo
10 jälkeen hoitajat vastaavat puheluihin ja puhelimen ollessa
varattuna asiakas voi jättää takaisinsoittopyynnön.
Kesävastaanotto palvelee kaikkia kuntayhtymän alueen asukkaita ja NettiRassi-viesteihin vastataan keskitetysti Raahesta.
Reseptien uusinnasta ja diabetesvälineiden hakemisesta tulee
huolehtia ennen 29.6.2017. Reseptin uudistamispyynnön voi
jättää www.nettirassi.fi tai www.omakanta.fi kautta. Reseptin uusimiseen menee uusimispyynnön saapumisesta noin
viikko.
Laboratorion näytteenottopiste on avoinna Vihannissa 10.
ja 17.7. klo 7.30–11.00. Toivomme, että kesäsulun aikana asiakkaamme varaisivat ajan näytteenottoon.

Laurista Vuoden Vihantilainen 2017
Kyläviestin järjestämän äänestyksen tulos julkistettiin markkinoilla lauantaina ja Lauri Utunen
valittiin Vuoden Vihantilaiseksi 2017. Vielä kerran onnittelut hänelle!

Raahen sairaalan näytteenotto on avoinna sivutoimipisteiden sulkujen aikana arkipäivisin klo 8–15 (tiistain pidennettyä aukioloaikaa ei ole kesällä). Laboratorion ajanvaraus
toimii puhelinnumerossa 08 849 4838 arkipäivisin klo 8–11.
Ajan laboratorioon voi varata myös NettiRassissa ja laboratoriossa voi asioida ilman ajanvarausta vuoronumerolla.

Laurin valintaa perusteltiin muun muassa seuraavilla asioilla: hän on sosiaalinen ja hän on
valmis aina auttamaan sekä on monessa mukana
ja ollut mukana jo vuosikymmeniä. Hän ollut
toimelias monissa hyödyllisissä harrastuksissa ja
hän veteraanityössä ehdoton ykkönen. Kunniakirjan ja kukat luovuttivat hänelle kaupunginjohtaja Ari Nurkkala yhdessä toimituskunnan
jäsenten kanssa.

Suun terveydenhuollon toiminta Raahen hammashoitolassa
Softpoliksessa on päivystysluontoista 3.–30.7. Raahen hammashoitolan puhelinnumerot ovat 08 849 4708, 08 849 4720
ja 08 849 4710.
Neuvoloiden asiakkaille on käytössä seuraavat puhelinnumerot neuvolan ollessa suljettuna: äitiyshuolto 040 135 8041, 040
135 8042, 040 135 8044 sekä lastenneuvola 040 135 8045 ja
040 135 8047, puhelintunti on klo 12–13 (muihin numeroihin
tulleita viestejä tai soittoja ei seurata sulun aikana).

Äänestys herätti mielenkiitoa ja ehdokkaita oli
runsaasti tarjolla. Sopivista persoonista ei kaikesta päätellen ole mitään pulaa jatkossakaan.
Tämä uudelleen herännyt perinne lisännee
omalta osaltaan meidän itsetuntoa vihantilaisina selkeänä ja itsenäisenä osana Raahen kaupunkia.

Vihannin sosiaalitoimisto on suljettu ajalla 3.–30.7. Seutukunnallinen aikuissosiaalityön päivystys järjestetään sulun
aikana Raahen sosiaalipalvelukeskuksessa. Päivystävä sosiaaliohjaaja on tavattavissa puh. 040 135 8021 ma–pe klo
9–12. Aikuissosiaalityön päivystyksessä hoidetaan kiireelliset, akuutit kriisitilanteet.
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Sivuutetaanko vihantilaisten ääni
tulevan kouluhankkeen sijainnissa?
Vihannin ylä- ja alakoulujen vanhempaintoimikunnat ovat seuranneet mielenkiinnolla ja odotellen
tulevan monitoimitalon suunnittelu- ja rakennushankkeen etenemistä. Olemme panneet merkille
myös Kyläviestissä julkaistut kirjoitukset monitoimitaloon liittyen. Osittain kirjoittelu on herättänyt
huolestumista ja pelkoakin vanhempien keskuudessa, koska koemme ettei vanhempien ja lasten ääntä
ole asiassa tuotu esille.

Koulun paikasta on julkisen keskustelun lisäksi
keskusteltu mm. sosiaalisessa mediassa. Kymmeniä
kommentteja poikineissa keskusteluissa vihantilaiset ovat yksimielisesti halunneet uuden monitoimitalon rakennettavaksi koulun nykyiselle paikalle. Myös syksyllä järjestetyssä yleisötilaisuudessa
vihantilaisten vanhempien kanta ilmaistiin varsin
selkeästi.

Tiedämme Vihannin alueen asukkaiden olevan aidosti yhtä mieltä siitä, että uusi koulu tarvitaan. Rakennuksen sijainnista sen sijaan on käyty keskustelua, missä on tullut esille vain yksipuolinen näkemys
entisen kunnantalon paikalle sijoitetusta monitoimitalosta. Nykyistä sijaintia puoltavia seikkoja on
lukuisia, uutta paikkaa ei sen sijaan ole perusteltu
millään rakennuksen käyttötarkoitukseen liittyvillä
asioilla.

Meillä Vihannissa on yhteisenä aarteena luonto ja
luonnostaan väljä rakentaminen. Tulevan monitoimitalon palveluita tulee käyttämään lapset alle
1-vuotiaista aina ikäihmisiin asti. Päivällä pihaalueita tullaan tarvitsemaan monille eri käyttäjäryhmille. Päiväkodin ulkoilupihalla on ihan eri
vaatimukset kuin alakoululaisten välitunti- ja liikuntapihalla. Yläkoululaiset tarvitsevat hekin oman
ulkoilualueensa. Tällaista mahdollisuutta ei ole nykyisellä kunnantalon tontilla. Urheilukenttä, hiihtoladut, luistelukentät ja lähimetsä löytyvät nekin
nykyisen koulun läheisyydestä. Nämä kaikki ovat
tarjolla kävelymatkan päässä ihan pienimmillekin
päiväkotitaaperoille. Kaupungeissa retkiä ja jopa
liikuntatunteja varten tilataan bussi, joka maksaa
joka kerta. Meillä Vihannissa ei olisi pakko toimia
näin. Vieressä olevat liikuntamahdollisuudet ulkona
ovat tuoneet monipuolisuutta lasten jokapäiväiseen

Edellisessä Kyläviestissä pohdittiin, kuinka monitoimikeskus palvelisi keskustassa kaikkia kyläläisiä.
Ei ole mitään syytä, miksi monitoimitalo ei ajaisi
samaa asiaa nykyisellä koulualueella. Kaupunginjohtajan haastattelusta jäi mielikuva, ettei nykyiselle
paikalle voisi rakentaa kuin pelkän koulun. Mikä
estää rakentamasta monitoimikeskusta lähiliikuntapaikkojen ja luonnon läheisyyteen?
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toimintaan ilman kuljetuskustannusten tuomia ra- Kauhukuvana on, että saisimme lukea lehdistä murjoituksia.
heellisia uutisia radalla tapahtuneista vahingoista.
Vihannin koululaisista yli puolet kuuluu koulukuljetuksen piiriin. Uudelle paikalle sijoitettava koulu
edellyttäisi keskustan liikennejärjestelyjen uusimista ja samalla se söisi osan muutenkin ahtaasta
tontista. Jokilaaksojen pelastuslaitos sijaitsee aivan
vanhan kunnantalon vieressä ja jäisi koulualueen sisäpuolelle. Se tuo oman vaikeutensa liikennejärjestelyjen toimivuuteen. Hälytyksen tullessa ei lapsia,
nuoria tai busseja voi olla tiellä. Ainoa vaihtoehto
on rakentaa uusi paloasema tai pelkästään purkaa
vanha pois. Vaihtoehtoisesti linja-autoille olisi järjestettävä paikka kauempaa, mikä myös toisi lasten
ja nuorten kulkiessa riskitekijöitä mukanaan. Suuri
osa henkilökunnasta kulkee työpaikoilleen koululle ja päiväkotiin autolla, joten parkkitilat jopa noin
100 autolle vaativat suuren alueen. Keskustan tontti
on aivan liian ahdas tällaiselle parkkialueelle. Iso
riskitekijä uudessa sijainnissa olisi myös rautatie.
Me kaikki tiedämme, kuinka oikopolkuja tehdään
järjettömiinkin paikkoihin. Junaradan yli tulee olemaan lukuisia pieniä polkuja, kun varttuneemmat
koululaiset kulkevat urheilukentälle, hiihtämään ja
luistelemaan. Ainoa vaihtoehto olisi rakentaa koko
kylän matkalle rataa suojaava parimetrinen aita,
joka sekään ei tulisi kaikkia seikkailijoita estämään.

Ylä- ja alakoulun vanhempaintoimikunnat toivovat,
että monitoimikeskuksen rakentamisesta päättävät
tahot kuulevat vihantilaisten ajatuksia. Koulukeskuksen siirtämisen takana väistämättä tuntuu kummittelevan myös joidenkin tahojen halu purkaa vanha kunnantalo, jossa sijaitsee meidän terveysasema.
Tulevan sote-uudistuksen mukana taitaa Vihannista
kadota valtaosa terveydenhuoltopalveluista, jos terveysasemalle ei ole enää Vihannissa edes tiloja.
Lasten mahdollisen oireilun seuranta on tärkeää.
Oireita voivat olla erilaiset ihottumat, päänsärky,
migreenikohtaukset, neurologiset oireet, väsymys,
silmäoireet, kiputilat eri puolella kehoa, infektioherkkyys, mahavaivat sekä hengitystieoireet; esimerkiksi hengenahdistus, nenän vuoto, nenäverenvuoto ja kurkkukipu (lähde: Hengitysliitto). On
hyvä pitää silmät avoinna. On ensisijaisen tärkeää,
että kun oireilua on, siitä ilmoitetaan koulun terveydenhoitajalle, rehtorille ja ehdottomasti suoraan
terveystarkastajalle (jukka.haikio@kalajoki.fi, 044
4691 466).
Vihannin ala- ja yläkoulujen
vanhempaintoimikunnat
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Riitta Pekkala

Hirnuva Hevonen löytyy Möykkylästä

Tämän lehden ilmestyessä yritykseni on juuri täyttänyt 6,5 vuotta. Vuosiin mahtuu paljon iloa, jokin
verran surua, monia muutoksia, ihmetyksiä ja sekalaista kipuilua yrityksen toiminnan suunnasta ja
laajuudesta. Kehityksen pyörä pyörii edelleen, mikä
johtunee paljolti omasta halusta jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen. Hirnuva Hevonen aloitti
toimintansa Möykkylässä, malmitien varressa, tammikuussa 2011, mutta jo pari vuotta myöhemmin,
muutti Lukkaroistentien varteen Myllykankaan
perinnetilalle. Perinnetilan elämyksellinen vanhan
ajan maalaismaisema peltoineen ja rakennuksineen
antaa monia uusia mahdollisuuksia yritykselle. Tilat
ovat vasta osittain kunnostettu ja käytössä, joten osa
uusista palveluista on vielä ajatuksen tasolla.

taa muillekin mahdollisuuksia voimaantua. Oman
yrityksen perustaminen tuli ajankohtaiseksi, jotta
voisin keskittyä tekemään sitä mitä koen tärkeäksi.
Sosiaalipedagogisen hevostoimintaohjaaja –koulutuksen kautta sain paljon ymmärrystä lisää sekä
tietenkin tietoa, taitoa ja työkaluja asiakastyöhön.
Hevonen kuin peili
Hevosen kanssa voi tehdä niin fyysisiä kuin psyykkisiä harjoituksia, ja useimmat harjoitteet ovat niiden

Hevoset antoivat voimia
Hirnuva Hevonen sai alkunsa tilanteessa, jossa olin
itse kokenut lievän työuupumuksen ja tuntenut hevosten läsnäolon voiman. Hevosteni avulla jaksoin
aamuisin sängystä ylös, ja huomasin unohtuvani
usein kuuntelemaan heinää rouskuttavaa hevosta.
Hevosten luona oli hyvä ja helppo olla sekä toimintakykyni oli tallissa ennallaan. Omien kokemuksieni
kautta mietin, miten voisin jakaa sitä kaikkea, ja an- Minimallit
6

KYLÄVIESTI

Mylly ry, joka toivottavasti pystyy paremmin vastaamaan tähän haasteeseen. EloMyllyn hallitukseen
kuuluvat Riitta Pekkala (pj), Johanna Joki (varapj),
Jaana Kesti (siht.), Telle Kokko sekä varajäsen Eija
Rantaeskola.

yhdistelmiä. Hevostoiminnassa voidaan kehittää
motorisia taitoja, esimerkiksi tasapainoa, kehotietoisuutta, silmän ja käden yhteistyötä tai vahvistaa
sosiaalista kanssakäymistä ja vuorovaikutustaitoja,
tunnetaitojen lisäksi. Samalla hevonen toimii ihmisen peilinä ja sen antama palaute on aitoa reagointia eikä peiteltyä totuutta. Sosiaalipedagoginen
hevostoiminta on siis aina tavoitteellista ja tavoitteet
määritellään yhdessä asiakkaan kanssa.

Yhdistyksen tavoitteena on järjestää monipuolista
toimintaa, mm. kerhoja, kursseja, tapahtumia, luonto- ja eläinavusteisia palveluja, myös yhteistyössä eri
tahojen kanssa. Toiminta voi olla harrastetoimintaa tai (moni)ammatillista ja tavoitteellista yksilön
Yleishyödyllinen yhdistys tarjoaa tukea
Pidän tärkeänä myös vapaaehtoistyötä, erilaisia kuntoutumista tukevaa toimintaa. Tähän mennessä
talkoita, yhdessä tekemistä ja niiden tuomaa yh- vuodenvaihteessa perustettu yhdistys on jo järjesteisöllisyyttä. Pienyrittäjänä hyväntekeväisyyttä voi tänyt ulkoilupäivän Myllykankaan perinnetilalla ja
kuitenkin harjoittaa vain rajallisesti. Niinpä Myllykankaan perinnetilan antamien mahdollisuuksien
innoittamana sekä sopivien henkilöiden yhteistyönä
syntyi yleishyödyllinen yhdistys, Kasvuyhteisö Elo-

Uljas

Me

Rava
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pitkin kevättä on kokeiltu erilaisia ryhmäliikuntatunteja Vihannin Nuorisoseuralla. Kesäkuussa on
tulossa kaikille avoin koko perheen kesätapahtuma.
Syksylle on mietinnässä mm. kerhotoimintaa, bänditapahtuma ja ryhmäliikuntatunteja.
Toivomme yhdistykselle lisää jäseniä, toimijoita sekä
yhteistyökumppaneita. Toiveita tapahtumista, toiminnoista ja muita hyviä ideoita otamme ilolla vastaan.
Tavoitat meidät s-postilla info@elomylly.fi tai puhelimitse: 050 381 9014 / Riitta, 040 824 7586 / Johanna.
Kehitetään yhdessä EloMyllystä eläväinen yhteisö!

Pojat iholla.

40 vuotta sitten ylioppilaaksi Vihannin lukiosta kirjoittaneet kokoontuivat
Lauantaina kokoontui Alpuaan 40 vuotta sitten eli vuonna 1977 Vihannin lukiosta ylioppilaaksi kirjoittaneita. Paikalle ehti tai pääsi tulemaan puolet tuosta vuosikerrasta. Väkeä kertyi Alpuasta aina Porkkalanniemelle saakka. Ilta kului rattoisasti hyvä ruuan, täytekakkukahvien ja lopuksi pihagrillin äärellä aina
seuraavan vuorokauden puolelle. Illan kuluessa kuultiin, millaisen ponnahduslaudan Vihannin lukio oli
tarjonnut jatkoelämälle. Paikallaolijat kuulivat 14 hyvin erilaista mutta mielenkiintoista ja elämänmakuista
tarinaa. Kuvassa vasemmalta edestä alkaen: Leena Jatkola (s. Anttila), Helena Haverinen (s. Jokilehto), Taina
Viiala (s. Junttila), Aija Haukka (s. Eilola), Paula Vanninen (s. Heikkinen) ja Tuija Törmikoski (s. Lätti).
Ylärivi vasemmalta: Kari Salo, Taneli Saariaho, Tauno Rautio, Leena Lähdesmäki-Mäkinen, Matti Strömmer,
Risto Parttimaa, Eine Teerikangas (s. Ikonen) ja Mervi Vikki-Aaltonen.
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Lauri Utunen

Olen Karjalan poikia ja kotoisin Suistamolta
Minulla on kunnia olla Vuoden vihantilainen Suomen täyttäessä 100 vuotta. Olen syntynyt Karjalassa, Suistamon pitäjän Laitioisten kylässä, Jänisjärven
rannalla. Evakkomatkani alkoi vuonna 1944. Monien vaiheiden jälkeen saavuttiin ”härkävaunussa”
Vihantiin.
Vuodesta 1947 viihtyisä Vihanti on ollut kotikuntani. Aikoinaan lyijyhiihtoladulla (nykyisin sinkkihiihto) hiihteli vastaani reipas tyttö nimeltä Kirsti,
joka on kotoisin Keski-Suomesta Multialta. Yhteistä
latua on hiihdelty jo 49 vuotta!
Vihanti on ollut hyvä paikka asua. Luonto on
puhdasta, maasto vaihtelevaa, ihmiset ystävällisiä ja
olo on kauttaaltakin rauhallista. Kaikki tämä antaa
hyvän mahdollisuuden luonnossa liikkumiseen.
100 vuotta sitten asukkaat kulkivat kylien välillä
polkuja pitkin kyläilemään kirkkoon sekä asioimaan
kaupoissa saadakseen tarvittavia tuotteita. Nykyisinkin on mahdollista kulkea näitä historiallisia
polkuja pitkin yli sadan kilometrin matka merkattuja reittejä pitkin. On myös mahdollista myös yöpyä
reittien varrella. Tämä antaa meille kaikille loistavan
mahdollisuuden perhe- sekä terveysliikuntaan.
Kansakuntana Suomen sataan vuoteen sisältyy
onnen sekä surun päiviä. Suuret uhraukset itsenäi-

syyden säilyttämiseksi merkitsevät minulle vapaata
isänmaata, sananvapautta ja mahdollisuutta kouluttautua sekä vapaata liikkumista.
70 vuotta on meillä ollut rauhan aikaa Suomessa ja maa on saanut kehittyä hyvinvointivaltioksi.
Siniristilippumme liehuu itsenäisen Suomen kunniaksi. Koti, uskonto ja isänmaa ovat arvoja jotka
tulevaisuudessakin ovat tukipilareita yhtenäiselle ja
itsenäiselle kansalle.
KIITOS KUULUU SOTIEMME VETERAANEILLE SEKÄ KOTIRINTAMALLA TOIMINEILLE
HENKILÖILLE!
Suomen satavuotiseen aikaan sisältyy muutosten ja
uudistamisen ajanjaksot. Maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta on siirrytty teollisuuteen ja vientiin
perustuvaan aikaan.
Nykyisin muutokset nopeutuvat. Tulevaisuudessa
Suomi toimii yhtenäisenä kansakuntana muistaen,
että muutos on mahdollisuus - ei uhka hyvinvointivaltiolle
Olen saanut kasvaa hyvässä Suomessa, perustaa
perheen ja antaa työpanokseni yhteiskunnan hyväksi. Onnea ja menestystä satavuotiaalle Suomelle!

Eläkeliiton
Vihannin yhdistys ry.

Vihannin Yrittäjät
kiittää kaikkia markkinoihin osallistuneita
myyjiä ja erityisesti yleisöä.

8.6. Bussi Raahen retkelle lähtee OP:n edestä
klo 11.

Markkinoilla arpaonni suosi
Veera Ranta-Eskolaa, Tuula Kemelliä
sekä Eila Hautajokia.

Eläkeliiton Oulun piirille on myönnetty Lehmirantaan 50 tuetua lomapaikkaa ajalle 11.–16.9.
Tieto tuli näin myöhään joten on kiire lähettää
hakemukset. Lomakkeita saa netistä ja niiden on
oltava Lomaliitossa perillä jo 11.6. Lisätietoja saa
p. 040 574 7353.

Paljon Onnea voittajille ja
kiitos osallistujille!
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Vihannin alueen kesäkerhotoiminta 2017
Suurin osa kerhoista on ilmaisia (omat eväät ja juomapullo mukaan), mutta koululaisille suunnatuissa kerhoissa on pieni
maksu välipalaa varten sekä kerhoa tunti kauemmin. Pukeuduthan sään mukaisesti ja huomioi vaatetuksessa askartelun
mahdollisuus. Kerhojen vetäjinä toimivat nuorisotoimen, seurakunnan ja 4H:n työntekijät apunaan nuoria kesätyöntekijöitä. Tervetuloa mukaan!
Kesäkerhot kokoontuvat kesäkuussa seuraavasti:
Alpuan koululla maanantaisin ja tiistaisin (3–12v) klo 10–14, omat eväät ja juomapullo.
Lampinsaaren koulu keskiviikkoisin ja torstaisin (6–12v) klo 10–15 (1€/krt).
Lumimetsän nuorisoseuralla perjantaisin (6–12v) klo 10–15 (1€/krt) sekä keskiviikkoisin perhekerho klo 10–14.
Vihannin srk-talolla perjantaisin (3–12v), omat eväät + juomapullo, ja torstaisin perhekerho klo 10–14. Perhekerhoon voi
tulla oman aikataulun mukaan. Alusta loppuun tai käydä haluamansa ajan. Puolessa välissä, n. klo 12 on tarjolla puuro/
keitto.
5.6.–9.6 Jalkapallokerho urheilukentällä klo 10–14 (eskarit->6lk), omat eväät ja juomapullo.
26.6–30.6. 4H-Ruokakoulu yläkoululla klo 9-15. Maksullinen, vaatii lisäksi ennakkoilmoittautumisen. Lisätietoja:
ruokakoulu.fi
17.7.–21.7. 4H-Heppakerho Alpuassa (6v.->) klo 11–16. Maksullinen + ennakkoilmoittautuminen.
25.7.–27.7. Lastenleiri Lännenrannan leirikeskuksessa alakouluikäisille. Maksullinen + ennakkoilmoittautuminen.
31.7.–4.8. 4H-Heppaleiri, Lumijärvi (10v.->), yötä päivää leiri hevosten kanssa. Maksullinen+ ennakkoilmoittautuminen.
31.7.–4.8. Monitoimikerho (eskarit->12v.) Olotilalla klo 10–14, omat eväät+juomapullo.
Lisätietoja ja ennakkoilmoittautumiset: Elina Laitinen / Vihannin 4H, puh. 040 9644 298 / vihanti.4h.fi. Seuraa myös
Vihannin 4H:n facebook-sivua, jossa tiedotamme kerho- ja leirimuutoksista. Facebook-sivu nähtävillä myös kotisivuillamme vihanti.4h.fi.

Säkkikeräys 2017

Vastaanotamme Yaran lannoitesäkit sekä Hankkijan, K-maatalouden, Tilasiemenen ja Raisioagron siemensuursäkit, 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 punertavan rakennuksen edustalla
(rakennus merkitty keräyskyltillä).

Kyläruokala Alpukan kesäaukioloajat

Kyläruokala Alpukka on kesätauolla ja suljettuna heinäkuun
ajan. Alpukan palveluita voi käyttää koko kesäkuun ajan sekä
jälleen elokuusta lähtien syyskuun loppuun asti. Kotiruokalounas on tarjolla ma–pe klo 11–13. Alpukka toimii Luohuantie 35:ssä, Alpuassa. Maksupääte käytössä. Tervetuloa!

Päiväkoti Heikkarin kesäaukioloajat

Päiväkoti Heikkari (Luohuantie 35, Alpua) on suljettuna heinäkuun ajan. Toiminta jatkuu jälleen kesälomien jälkeen elokuun alussa. Päivähoitopaikkoja voi tiedustella puh. 040 187
1184. heikkari@harjunlahivoima.fi. Vanhemmat saavat päivähoitoon yksityisen hoidon tuen, koska päiväkoti Heikkari
on kaupungin hyväksymä yksityisen päivähoidon tuottaja
(www.raahe.fi/varhaiskasvatus). Tutustu Heikkarin toimintaan http://www.harjunlahivoima.fi/paivakoti/.
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Kasvuyhteisö EloMylly ry. Järjestää:
Lauantaina 10.6. klo 12–15

KOKO PERHEEN ULKOILU- JA
LEIKKIPÄIVÄ
Tervetuloa viettämään kesäistä iltapäivää Myllykankaan
perinnetilalle perheen yhteisten leikkien ja liikunnan
merkeissä, tilan eläimiäkään unohtamatta. Haastakaa itsenne ja toisenne perinneleikki-rastiradalla ja viettäkää
hauska ja hoivaava tuokio lapsen kanssa vuorovaikutusleikkien parissa. Leikkituokiot klo 13 ja 14. Lukkaroistentie 326 A, Vihanti

KYLÄVIESTI

VESIHELMIVIIKKO VIHANNlSSA 21.–30.7.2017
Lisätietoja Helena Talukselta talushelena@gmail.com tai 040 574 7353

PE 21.7.
Runokurssi Kotiseutusi kuva sanoiksi – Tarinaa, muistoja ja runoja Saarankantissa, os. Saaranpolku 4, klo 16–20. Ohjaajana Pirkko Böhm-Sallamo. Ilmoittautumiset Raaheopistolle tai Helena Talukselle 040 574 7353. Kurssimaksu 25 €.
Yhteyshenkilö Helena Talus. Järj. Raahe-Opisto.
Bändi-ilta. Vihannin Nuorisoseuran lavalla esiintyy lähialueen bändejä klo 18–23. Bändien ilmoittautumiset 15.7.
mennessä järjestelyvastaavalle Mika Heiskaselle 040 583 7738. Liput 8 €.
LA 22.7.
Runokurssi jatkuu Saarankantissa klo 10–16.
Oulun ortodoksinen seurakunta Vihannin rukoushuone. Avoimet ovet klo 12–17 ja Akatistos Jumalan synnyttäjälle
Konevitsalaisen ikonin kunniaksi klo 15.00. Kahvitarjoilu koko päivän. Yhteyshenkilö Ulla Haukka 040 746 1524.
Tallaustanssit Vihannin nuorisoseuralla klo 19–23. Liput 10 €. Tanssimusiikista vastaa Antti Nordström ja Paavo Eskelinen. Yhteyshenkilö Ritva Lehtomäki 044 571 2462.
SU 23.7.
Kansanlaulukirkko Vihannin kotiseutukeskuksen pihalla klo 14.00. Kirkkokahvit Hietalankantissa lähetystyön hyväksi.
Yhteyshenkilö Merja Honkakoski 040 671 0701. Järj. Raahen srk.
Hautausmaakierros ouluntienvarressa olevalla hautausmaalla klo 16.00 Yhteyshenkilö Merja Honkakoski 040 671
0701. Järj. Raahen srk.
MA 24.7.
Loivien Laulujen konsertti Ukonkantissa klo 18. Liput 5 €, sisältäen pullakahvit. Järj. Raahen kulttuuritoimi ja Vihannin
kotiseutuyhdistys. Yhteyshenkilö Mika Heiskanen 040 583 7738.
TI 25.7.
Lättykahvit tarjolla Saarankantissa klo 13–17. Eero Hiltunen ja Leo Tuohimaa toimivat lättymestareina.
Työväentalon bingoillassa klo 17–18 pyöritetään ns. Vesihelmibingo, jonka jälkeen normaali bingoilta jatkuu. Vesihelmibingossa palkintoina mm. villasukkia, ostokortteja ja pääpalkintona 100 euron lahjakortti. Yhteyshenkilö Jouko
Vasankari 044 747 8229.
KE 26.7.
Ilta Impille Alpuan Nuorisoseuralla alkaen klo 17 kahvituksella. Klo 17.30 Muistellaan Sari Jaatisen kanssa Alpuan suurnaista Impi Aronahoa kuvin ja sanoin. Järj. Alpuan Nuorisoseura. Yhteyshenkilö Raimo Rankinen 040 022 5052.
Kesäilta soi – kirkkokonsertti Vihannin kirkossa klo 20.00. Järj. Raahen srk. Yhteyshenkilö Asko Rautakoski 040 671 0703.
TO 27.7.
Kansakoululaulujen yhteislauluilta klo 18 Ukonkantissa. Anne Huhtala ja Eija Hanhineva laulattavat ja soittavat.
Pullakahvit 2 €. Yhteyshenkilö Raija Mustonen 040 311 0375.
PE 28.7.
Kahvakuula klo 18 Liikuntapuistossa. Sari Pirnes ohjaa kaikenikäisille tarkoitetun jumppatuokion, jonka jälkeen Tallaustapahtuma. Kävellään Kinttupolkua Möykkylään, jossa tarjolla iltapalaa. Kyyditys takaisin Vihantiin. Järj. Vihannin
kotiseutuyhdistys, Asukasyhdistys Rinti ja Möykkylän Kyläyhdistys. Yhteyshenkilö Markku Jylhä 040 708 1603.
SU 30.7.
Kotiseutuyhdistyksen 70-vuotisjuhla sekä lotta- ja sotilaspoikalaattojen paljastusjuhla. Klo 10 messu, jonka jälkeen
seppeleenlasku sankarihaudalle. Klo 11.30 ruokailu, klo 12.30 lotta- ja sotilaspoika-laattojen paljastus ja klo 13.00 kotiseutuyhdistyksen 70-vuotisjuhla sekä lopuksi täytekakkukahvit. Järj. Vihannin kotiseutuyhdistys ja Laattatoimikunta.
Yhteyshenkilö Helena Talus 040 574 7353.
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VIHANNIN
KUVANTEKIJÄT
Kesä-heinäkuun tapahtumat:
Raahen Taideyhdistyksen kanssa retki Ouluun 10.6. Ohjelma edellisessä Kyläviestissä.
Lasten kuvataideleiri Alpuan Meijerin pirtissä 26.–27.6.
Opettaja Martti Lehtelä.
Aikuisten kuvataideleiri Ukonkantissa 29.–30.7. Opettaja
Tanja Rantapelkonen. Ilmoittautumiset molempiin Raahe
Opistolle.
Raahen Taideyhdistyksen Kuvataidekurssille Pyhäjoen
Annalaan 5.–6.8. voi myös osallistua. Paikka ei sovellu
liikuntaesteisille. Ilmoittautumiset Martti Lehtelälle (puh.
050 322 117).
Leirit ja tapahtumat ilmaisia Kuvantekijöiden jäsenille.
Jäsenmaksun (10 €/hlö, 20 €/perhe) ehtii vielä maksaa.
Vihannin Kuvantekijöiden tili FI43 5516 0240 0092 05.
Yhteyshenkilöt Minna (044 5874676) ja Sinikka (0400
250378)

Alpuan Elomarkkinat
elokuun viimeisenä lauantaina

JOHTOKUNTA

Perinteiset Alpuan Elomarkkinat pidetään jälleen tuttuun
aikaan eli elokuun viimeisenä lauantaina 26.8. klo 10–15.
Tiedustelut ja paikkavaraukset puh. 040 824 4955, ville.
pyorala@suomi24.fi.

Luontopäivät Lumijärvellä
pe 9.6.–la 10.6.
Perjantaina viritellään siimat kireiksi onkikilpailussa klo
18–20. Ilm. klo 17 alkaen laavulla. Osall. maksu: 5 €/
hlö, 10 €/perhe. Laavulla makkaraa, lättyjä, nuotiokahvia
edullisesti! Lauantaina klo 11–15 vesiaiheista tekemistä.
• soutuvenekisailua, veneenveistokurssilaiset kilpailevat
soutukisassa uunituoreiden veneiden paremmuudesta
• kaarnaveneaskartelua perheen pienimmille
• patikointia uudelle lintutornille
• rantaravintolasta: kalakeitto 5 €, kahvi ja pulla 3 €,
mehu ja pulla 2 €.
Järj. Vihannin kinttupolkukylät, osuuskunta Harjun LähiVoima, Alpuan kalastuskunta

Vihannin Maaseutuyhdistyksen
tapahtumia kesällä 2017
Impi saunoo- tapahtuma on Saarankantissa torstaina
8.6.2017 alkaen klo 17. Syömme, saunomme ja kahvittelemme illan aikana, ota mukaan pyyhe, pesuaineet sekä uimapuku. Tarjoilun järjestämiseksi ilmoittaudu ma 5.6.2017
mennessä.
Kesäretken teemme Kokkolaan torstaina 6.7.2017. Seuraa Raahelaisen järjestöpalstaa, jossa ilmoitamme retkestä
lähempänä tarkemmin.
Järjestämme yleisen Hygieniapassikoulutuksen ja testin
26.8.2017, jos saamme tarpeellisen määrän osallistujia.
Otamme vastaan ennakkoilmoittautumisia.
Soittele Tuula U 0400-343362 tai Tuula L 040-5619432
Mukavaa kesää ja tervetuloa mukaan kesän tapahtumiin!

