KYLÄVIESTI
ALPUA | KORVENKYLÄ | KUUSIRATI | LAMPINSAARI | LUMIMETSÄ | LÄNTISRANTA | MYLLYPERÄ-PERUKKA | MÖYKKYPERÄ-LUKKAROINEN | VIHANTI

Julkinen tiedote

Elokuu 2017

Mikä on kotiseutua?
Raahe-opisto:
Vihannissa aktiivisia osallistujia

KYLÄVIESTI

Elokuun viesti

Kyläviesti ilmestyy:

Kesälomat on pidetty ja tässä kuussa vietämme
viimeisiä kesän päiviä. Syksy tuo taas mukanaan
toimintaa eri järjestöissä ja kerhoissa. Raaheopisto tarjoaa monipuolista kurssiohjelmaa, josta
löytyy mm. Kyläviestin aloitteesta kurssi kylä- ja
kaupunkiosalehden toimittamisesta. Kurssi käsittää monipuolisesti erilaisia aiheita ja ajatuksena
on, että sen avulla saamme uusia ideoita lehtemme kehittämiseen. Tavoittelemme myös uusia jäseniä Kyläviestin toimituskuntaan, johon toivomme kurssin herättävän kiinnostusta.

Syyskuun nro 1.9. (aineistopäivä 25.8.)
Lokakuun nro 6.10. (aineistopäivä 29.9.)
Aineiston sähköposti: kylaviesti@gmail.com
Aihe: Kyläviestiin syyskuu
Ilmoita samalla ilmoittajan yhteystiedot ja laskutusosoite
sekä valitsemasi hintavaihtoehto.
Toimituskunta:
Maija Isokääntä: 045 124 4985
Elina Laitinen: laskutus, 040 964 4298
Risto Parttimaa: tekstin ja kuvien käsittely, 044 026 5005
Timo Sedergren: 044 977 8953
Sirpa Ylitalo: 045 211 9140
Sähköpostiosoite: kylaviesti@gmail.com

Osallistuminen kerhoon tai kurssiin on muutakin
kuin oppimista. Näissä tulee uusia tuttavuuksia
ja saa uusia samanhenkisiä ystäviä. Näitä säännöllisiä tapaamisia moni odottaa jo. Kurssikaverit
tulevat ajan mukaan niin tutuiksi, että niistä tavallaan muodostuu toinen perhe. Varsinkin ihmiselle, jonka elämää on tahdistanut yksin leipätyö,
voi avautua uusi virkistävä maailma. Tunnetusti
naiset ovat, mitä tulee harrastuksiin, aktiivisempia kuin miehet. Olisiko nyt aikaa näyttää, että
väite ei pidä paikkaansa?

Kansikuva:
Kotiseutuyhdistyksen juhla (Kuva: 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
ja se veloitetaan kalenterivuoden alussa.
• Muu ilmoitus 0,50 €/palstamillimetri
• 20 mm:n palstailmoitus 10 €
• Pankkiyht. (Vihannin 4H): FI30 5516 0220 0336 47

Vihannista ylypiä
Oon minä meleko ylypiä ihtestäni
ku ossaan porista vihannin kieltä.

Huom!

Tuntuu makijalta sanua, että
oon niin tolokuttomasti rakastunu tai
tulin justiin kissoista tai
Ilimat on olleet aivan hirvijöitä.

Kyläviestin toimituskunta kaipaa mukaan lisää väkeä.

Näin ihan livenä Pertti Salovaaran
josta ihan äskön luin lehestä,
että se on jotenki vihantilainen
kun sen mummu assuu lumimehtäsä.

Liity joukkoomme, jossa on mukava meininki, ilmapiiri ja yhteishenki.
Jos asia kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä
haluamaasi toimituskunnan jäseneen.

Vihantilaiseksi ei tarvittekaan syntyä
sen ku vaan rupiaa elämään vihanniksi.
- Anja Kaartinen 2
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Helena Talus kotiseutuyhdistyksen 70-vuotisjuhlassa 30.7.2017

Mikä on kotiseutua?
RISTO PARTTIMAA

Ennen ajateltiin, että kotiseutu on se paikka missä on syntynyt. Nykypäivänä usein nuori muuttaa
pois synnyinseudultaan heti peruskoulun tai lukion jälkeen. Hän valmistuu ammattiin ja perustaa
perheen, sekä asuu aivan muualla suurimman osan
elämästään. Hänelle kotiseutu voi olla aivan muu
kuin synnyinseutu.
Minulle synnyinseutu ja kotiseutu ovat sama asia,
sillä koko ikäni olen asunut Vihannissa. Ovatko
kotiseutu ja synnyinseutu sama asia vai voiko synnyinseudulta muuttamisen jälkeen uuden elinympäristön omaksua kotiseuduksi? Monelle kotiseuduksi muodostuu se paikka, missä on työskennellyt
ja minne perustanut perheensä. Kotiseuduksi voi
muodostua vaikka paikka ulkomailla tai kotiseuduksi voi muodostua useampikin paikka.
Mikä sinulle on kotiseutu? Ovatko kotiseutu ja
synnyinseutu sama asia vai voiko synnyinseudulta
muuttamisen jälkeen uuden elinympäristön omaksua kotiseuduksi.

RISTO PARTTIMAA

RISTO PARTTIMAA

Monelle meistä tämä on ambivalentti (kaksijakoinen) asia, joka herättää vastakohtaisia epävarmoja
tunteita ja ajatuksia.
Tulimmepa tässä asiassa mihin tulokseen tahansa
voimme varmaan todeta, että synnyinseutu ja kotiseutu ovat kumpikin meille rakkaita.

Vihannin kotiseutuyhdistyksen juhlassa viime sunnuntaina
jaettiin Kotiseutuliiton hopeinen ansiomerkki Merja Pekkalalle (vas.), Anja Kaartiselle, Merja Honkakoskelle, Matti Kankaalalle ja Leo Tuohimaalle.

Kotiseutuyhdistyksen 70-vuotisjuhlan yhteydessä pidettiin myös
lotta-ja sotilaspoikalaattojen paljastusjuhla. Siinä juhlapuheen
piti rovasti Kaarlo Hirvilammi ja airueina toimivat Annika Malkamäki (vas.) ja Matleena Utunen. Lisäksi reserviläiskuoro lauloi.
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Miila Lumijärvi

Asiat, joita minä Suomessa arvostan
”Ruotsalaisia emme enää ole, venäläisiksi emme tanut yhteen hiileen pitääkseen kylän elinvoimaisetahdo tulla, olkaamme siis suomalaisia.”
na koulun lakkauttamisen jälkeen. Kylällä on pidetty
- Adolf Ivar Arwidsson.
kyläkauppa, uusi yksityinen päiväkoti on perustettu ja postipalvelut ovat palanneet seudulle. Alpuan
Nationalismi on nostanut viime vuosina päätään. kylä valittiinkin vuoden kyläksi vuonna 2015.
Tästä suora seuraus on ollut Brexit ja Trumpin presidenttiys... Kaksi maailman suurvaltaa ovat omil- ”Taattoa muista sä silloin,
la teillään. Venäjän pakotteet ovat kolmatta vuotta Askel jo uupunut on,
pystyssä. Paljonkohan nuo ovat muutosta saaneet Lapset ja lastemme lapset,
aikaan? Yhdysvallat on siirtymässä takaisin kivikau- Teidän nyt vuoronne on.
delle kaatamalla Obamacaren. Ihmiset jätetään täysin oman onnensa nojaan. Ajatellaan, ettei muista Hoivatkaa, kohta poissa on veljet,
ole hyötyä. Pärjätään paremmin yksin. Kansainvä- Muistakaa, heille kallis ol’ maa.
liset liittoumat lentävät roskakuoppaan. Tällainen Kertokaa lasten lapsille lauluin,
ajattelutapa on hyvin lyhytkatseista.
Himmetä ei muistot koskaan saa!”
Suomalaiset ovat hyvin ylpeää ja itsepäistä kan- Kalervo Hämäläinen, Veteraanin iltahuuto
saa, mutta vain yhteispelillä tätä maata voi rakentaa.
Tästä olemme nähneet hienoja esimerkkejä muun Itsenäisyydestä minulle tulee ensimmäisenä miemuassa Alpuan kylältä, jossa kyläyhteisö on puhal- leen ensi kesänä alkava vapaaehtoinen asepalvelus.
Oman maan puolustus ei koskaan ole minusta tuntunut vapaaehtoiselta lisältä vaan kansallisvelvollisuudelta. Armeijassa oppii myös tärkeitä taitoja,
jotka joka kansalaisen olisi hyvä omata. Esimerkiksi
kärsivällisyys, auktoriteettien kunnioitus ja puhtaanapito ovat sellaisia. Näistä taidoista on varmasti
hyötyä tulevaisuuden työelämässä alalla kuin alalla.
Suomalaiset rakastavat jääkiekkoa, saunomista
sekä lyhyttä ja vähälumista kesää, omaa kieltään ja
kulttuuriaan. Maailmalla matkatessani ihmiset ihmettelevät maailman parasta koulujärjestelmäämme sekä ilmaista terveydenhoitoamme ja hyvää
sosiaaliturvaamme. Ihmiset kummastelevat pitkää
ja pimeää talveamme, kauniita revontulia ja Lapin
ruska-aikaa.
Näistä asioista monet maailma maat voivat vain
haaveilla. Nämä ovat ne asiat, mitkä tekevät Suomesta maailman parhaan maan ja nämä ovat ne
asiat, joita minä sata vuotiaassa Suomessa eniten
arvostan.
Kuluvan juhlavuoden aikana eri-ikäiset ja eri väestöryhmistä tulevat sekä nykyiset että entiset
vihantilaiset kertovat, mitä Suomen itsenäisyys heille merkitsee.
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Kylien Tori kokoontuu jälleen!
Tänä vuonna perinteinen Raahen kylät ry:n järjestä- demokratiahallituksen tiimoilta pitää Leena Mikkomä toritapahtuma vietetään Raahen Härkätorilla la la-Riekkinen ja perinteinen Päättäjien Piinapenkki
19.8.2017 klo 10-16. Luvassa jälleen ohjelmaa koko on mukana ohjelmassa.
perheelle ja monipuolisesti torimyyjiä.
Tänä vuonna on myös yleisöllä mahdollisuus tulla
Kyläyhdistyksistä mukana on ainakin Alapuan poi- testaamaan juttujaan Raahen hauskin tavis -kisaikain jauhot, Jokela-Pattijoki kyläseuran taidokkaat lun muodossa. Kolmen tuomarin ja yleisön reaktioipuutuotteet, Kummatin asukasyhdistyksen käsityöt, den perusteella valitaan osallistujien joukosta paras
Piehingin kylän kahviteltta herkkuineen ja Lampin- hauskuuttaja, joka palkitaan tällä arvonimellä.
saaren kyläkirjat ja DVD:t.
Lapsille pientä kivaa touhua järjestää torilla Raahen
Luomutuotteita on tänä vuonna ilmoittautunut mo- kylät ry ja Raahen seurakunta ja Linnunradan tilan
nipuolisesti mukaan, mm. mausteita, hampputuot- suloiset alpakat Aava ja Elitsia ovat mukana menossa.
teita, kasveja, yrttejä, saunavastoja ja Riihipuodin
tuotteet löytyvät torilta. Lavajuonnoista ja musiikis- Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin, seuraa
ta vastaa tänä vuonna Vihannin harmonikkakerho. ilmoittelua www.kylat.net tai Facebookissa! LisäTorilla palkitaan Vuoden Kyläliikuttajat ja suorite- tietoja ja ilmoittautumiset: projektisihteeri Maria
taan SYTY:n ansiomerkkien jako. Juhlapuheen lähi- Rissanen p. 044 3312211 tai kylientori@gmail.com.
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Risto Parttimaa

Vihantilaiset ovat aktiivisia osallistujia
Raahe-opisto on tullut tutuksi vuodesta 2006 alkaen. Siirto Oulaisten helmasta Raaheen koettiin positiivisena asiana. Opiston tarjonta on ollut monipuolista ja laadukasta. Raahe-opistoa johtaa rehtori
Ritva Mattila.
- Raahe-opistolle kuuluu tänään hyvää. Vihannin
osalta voin sanoa, että ihmiset ovat aktiivisia. Vihannilla on erittäin tärkeä paikka. Olen tykännyt vihantilaisista ihmisistä, että he rohkeasti ottavat yhteyttä.
Teiltä tulee toiveita kovasti ja me pyrimme niihin
toiveisiin vastaamaan mahdollisuuksien mukaan.
Jokaisella kylällä on jotakin. Raahe-opisto kehittyy
koko ajan. Tänä päivänä opistolta toivotaan entistä
enemmän lyhytkursseja – sellaisia täsmäkursseja eli
esimerkiksi kädentaitojen erikoiskursseja sekä kielikursseja. Viikonloppukursseja on jo pidettykin,
kuten saippua- ja ihonhoitokurssi. Muitakin eri-

koiskursseja, kuten huovutusta kaivattaisiin. Vihantilaiset käyvät myös jonkin verran kursseilla Raahen
keskustassa, kertoo Mattila.

RISTO PARTTIMAA

Kudontakursseilla aina oma paikkansa
On yleinen tosiasia, että nykyaika on tuonut tullessaan lyhytjännitteisyyttä ihmisten toimintaan ja
ihmiset eivät enää jaksa sitoutua joka viikko kerran
viikossa syksystä kevääseen jatkuvilla harrastuskursseilla. Lyhytkurssit vastaavat tähän haasteeseen.
Ne ovat suosittuja ja monipuolistavat kurssitarjontaa sekä tuovat aina uutta mielenkiintoista opittavaa
kädentaitojen puolelta. Mutta poikkeus vahvistaa
säännön.
- Vihannissa halutaan kuitenkin pitää kudontapiirit. Niitä kokoontuu melkein joka kylällä. Raaheopistolla kudontakurssit ovat ainoita, jotka menevät

Raahe-opiston rehtori Ritva Mattila pyrkii kuulemaan raahelaisten toiveita ja iloitsee vihantilaisten suuresta osallistumisaktivisuudesta.
6

KYLÄVIESTI

Lehtikurssikin luvassa
Kyläviestiä pidetään tärkeänä tiedotuskanavana Vihannin alueelle. Lehti kaipaa mukaan asiasta kiinnostuneita kirjoittajia.
Raahe-opistolla on syksyllä tarjota uutena mahdollisuutena oleva lehtikurssi nimeltä ”Toimitamme
lehteä”. Se kokoontuu syksyn aikana kuusi kertaa ViKaikkiin kurssitoiveisiin ei voida vastata
hannissa. Kurssilla perehdytään muun muassa leh- Atk-kursseja on toivottu kovasti. Halutaan apuja tiartikkeleiden kirjoittamiseen, haastattelujen tekemuun muassa oppia hoitamaan kotona omat pank- miseen, lehtitoimittajan työhön ja valokuvaukseen
kiasiat. Meillä on ollut vain ongelmana löytää Vi- sisältäen myös tutustumiskäynnin.
hannin alueelle omaa vetäjää. Paikalliselle vetäjälle
olisi kysyntää lyhyellä varoitusajalla. Liikuntaa myös Raahe-opiston kursseista tulee postissa tiedote elokaivattaisiin hieman enemmän. Jumppaa ja kahva- kuun aikana ja netistä voi jo nyt katsoa kurssitietokuulaa meillä on ollutkin tarjolla Lampisaaressa ja ja linkistä: https://opistopalvelut.fi/raahe/courses.
Ilveskorven alueella, tarkentaa Ritva Mattila.
php?l=fi
läpi syksyn ja kevään. Ne eivät ole olleet pelkkää
kutomista, vaan ne ovat samalla sosiaalista kanssakäymistä. Ihmiset halua tavata toisiaan ja jutella
sekä kertoa kuulumisia. Se on se pääasia. Tällaisia
kokoontumismahdollisuuksia tarvitaan tänäkin
päivänä, painottaa asiaa rehtori Mattila.

Faktaa
Raahe-opistosta
• Raahe-opisto on Raahen kaupungin
omistama opetuslautakunnan alainen
yleissivistävää opetusta järjestävä oppilaitos. Opiston toiminta-alueena on
Raahen kaupunki ja Pyhäjoen kunta.
Kahden päätoimisen opettajan ja rehtorin lisäksi opistolla toimii noin 85 tuntiopettajaa ja luennoitsijaa.
• Raahe-opisto toimii vapaan sivistystyön perustehtävän mukaisesti noudattaen elinikäisen oppimisen periaatetta.
• Raahe-opisto haluaa tuottaa kaikenikäisille oppimisen iloa ja hyvää elämää
yksilöllisesti yhdessä.
• Raahe-opiston henkilökunta toivottaa kaikki uudet ja entiset opiskelijat,
opettajat ja yhteistyökumppanit tervetulleeksi antoisaan ja mielenkiintoiseen
opistokauteen.
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Vihannin nuorisoseuralla
19.8.2017 klo 11.00-15.00
Paikalla eri alojen myyjiä ja edustajia.
Mukana menossa myös:

ILMAPALLOTAIKURI

Lelujen
vaihtopiste

Ilmapallotaikuri esiintyy klo 12.30
Pomppulinna
Vihannin 4H
Poliisi (hälyytysvaraus)

Tuo oma puhdas
ja ehjä lelu,
voit vaihtaa sen
johonkin toiseen
leluun.

Palokunta (hälyytysvaraus)
Talutusratsastusta
Kaverikoirat

Voit tulla myymään
omia ylimääräisiä
lasten vaatteita
ja tarvikkeita.
varaa paikkasi
Minnalta
p. 050-4065283.

Lampaita
Ulkona lettuja ja mehua
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Vihannin Nuorisoseura Ry
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VIHANNIN SOTAVETERAANIT
Rosvopaistitapahtuma Kempeleen koulukeskuksessa to
10.8. Ilmoittaudu Laurille 040 846 2025 tai Sepolle 044 051
0329, jotta saadaan selvitettyä kyytitarve mahdollisimman
pian. Kahvit, ruokailu ja kyyti ilmaiset.
Lähtö klo 10.30 OP, Maikki, St1.

Vihannin Maaseutuyhdistys ry.
Hygieniapassikoulutus 26.8.2017 Hietalankantissa
Järjestämme yleisen hygieniapassikoulutuksen la 26.8., jos
saamme tarpeellisen määrän osallistujia. Hinta määräytyy
osallistujien mukaan, ilmoitus toteutumisesta Raahelaisen
järjestöpalstalla.
Työntekijä tarvitsee hygieniapassin, jos hän työskentelee
elintarvikehuoneistossa ja käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Elintarvikehuoneistoja
ovat esimerkiksi kahvilat, ravintolat, pikaruokaravintolat,
suurkeittiöt, elintarvikemyymälät, leipomot ja elintarvikkeita valmistavat tehtaat. Helposti pilaantuvia elintarvikkeita ovat esimerkiksi maito, liha ja kala.
Ennakkoilmoittautumiset 15.8.2017 mennessä:
Tuula U 0400-343362 tai Tuula L 040-5619432
Tervetuloa mukaan koulutukseen!

VIHANNIN SOTAVETERAANIT
Jokilaaksojen tammenlehväsukupolven kesäjuhla su 13.8.
Sievissä. Messu Sievin kirkossa, seppeleenlasku, ruokailu
ja juhla Sievin Rauhanyhdistyksellä. Kahvitarjoilu.
Ilmoittaudu Laurille 040 846 2025 tai Sepolle 044 051 0329
kyytitarpeen selvittämiseksi mahdollisimman pian.
Lähtö klo 8.30 OP, Maikki, St1.

Vastuullinen Virtanen- AIV-liuosastiakeräys
TULOSSA syyskuussa 15.-16.9.

Vihannin 4H-Yhdistys

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

AIV-liuosastiakeräykseen voi jättää ilmaiseksi 30 litran
AIV-kanistereita ja 200 litran AIV-tynnyreitä, jotka ovat
sisältäneet Kemiran, Tamincon tai Eastmanin pakkaamia
AIV, Prima, Mestarin Vahva, Stabilizer tai Propcorn-tuotteita. Astioiden tulee olla tyhjiä, ehjiä ja korkkien ja kansien kierrettynä paikoilleen. Viljelijöitä pyydetään tuomaan
mukanaan myös muutama kuormalava, joita tarvitaan pakkaamisessa. Koska muut toimijat eivät osallistu keräyksen
kustannuksiin, ei niiden liuosastioita voida keräyspisteissä
vastaanottaa.

Uusi 4H-jäsenkausi alkaa!

Uusi 4H-jäsenkausi alkaa 1.9. ja jäsenmaksut, 35€/70€ lähetetään automaattisesti ennestään jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille.

Keräyspiste ja -aika: Käsityöläistie, Vihanti pe 15.9. klo 1215 ja lauantaina 16.9. klo 10-15. Astioita ei voi toimittaa
muuna ajankohtana!
Keräyspiste on Käsityöläistiellä punertavan rakennuksen
edustalla (rakennus merkitty keräyskyltillä).

Mikäli et ole vielä jäsen, voit tehdä jäsenilmoituksen kotisivuillamme www.vihanti.4h.fi. Voit valita joko henkilöjäsenyyden (35€) tai perhejäsenyyden (70€). Samalla voit tutustua 4H-yhdistyksen tarjoamiin jäsenetuihin.
4H-kerhot ovat tarkoitettu jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille tai kerhomaksun maksaville. Kerhomaksu on 35€/
kerhokausi (kevät/syyskausi) ja se ei sisällä vakuutusta. Suosittelemme ensisijaisesti maksamaan jäsenmaksun.

4H:n Kierrätysmyymälä

Kierrätysmyymälästä saat edullisesti vaatteita, tarvikkeita,
astioita, jne. Myynnissä myös lähiruokaa sekä paikallisia käsitöitä. Meiltä myös kahvia sekä jäätelöä edullisesti, joista
voit nauttia kesäsäällä ulkopöydän ääressä.
P.S. Ompelupalvelu jatkaa jälleen syyskuussa.

Kannattajajäseneksi?

Yritys, yhdistys, muu alueellinen toimija- Haluatko olla
mukana tukemassa tärkeää nuorisotyötä? Liity kannattajajäseneksi maksamalla 100€ yhdistyksen tilille FI30 5516
0220 0336 47.
Mikäli haluat tukea meitä muulla tavoin, ota yhteyttä puh.
040 9644 298/Elina tai vihanti@4h.fi.

AUKIOLOAJAT: Ma, ke, pe klo 10-16. Ti, to klo 11-17.
Tervetuloa!
Asematie 7, 86400 Vihanti p. 040 4172811
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Etsimme Alpuan vanhan koulun tiloihin paita hoitopaikkoja voi tiedustella lastentarhanopettaja Reeta Karvoselta, puh. 040 1871 184,
ruokala-/pitopalveluyrittäjää
Kyläruokala Alpukka lopettaa kokeiluluontoisen
toimintansa. Ruokalan työntekijä on saanut vakituisen työpaikan muualta. Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneita hyvin sujuneesta
yhteistyöstä.
Etsimme nyt valmiisiin ruokalatiloihimme itsenäistä yrittäjää, joka pääsee alkuun lähes ilman
alkuinvestointeja. Asiakaskuntaakin on kertynyt
viiden kuukauden toimintakauden aikana niin
Alpuasta kuin lähikylistäkin ja rakennuksessa toimivasta 21-paikkaisesta päiväkodista. Tilassa järjestetään myös juhlia ja kokouksia. Jos kiinnostuit,
ota yhteyttä Asko Karhuseen, puh. 050 3143 504.

Vapaita päivähoitopaikkoja Alpuassa

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 www.harjunlahivoima.fi/paivakoti.

Alpuan Elomarkkinat
lauantaina 26.8. klo 10 – 15
Alpuan Elomarkkinat jo 14. kerran! Paikkana
nuorisoseuran kenttä, Alpuantie 38. Ohjelmassa
tuttuun tapaan markkinamyyjiä/näytteilleasettajia,
arpajaisia. Ravintolasta saatavilla ruokaa, makkaraa, lättyjä, kahvia. Myyntipaikka ilman sähköä 10
euroa, sähköllä 20 euroa. Tiedustelut ja paikkavaraukset Ville Pyörälä, p. 040 824 4955. Tapahtuma
Facebookissa: Alpuan Elomarkkinat 2017.

RISTO PARTTIMAA

Päiväkoti Heikkari (Luohuantie 35, Alpua) avaa
ovensa lomakuukauden jälkeen 1. elokuuta. Va- Järj. Alpuan kylätoimintayhdistys ja nuorisoseura

Kotiseutuyhdistyksen 70-vuotisjuhlassa esiintyi mm. Raahen Laulutoverit johtajanaan Pauli Ylitalo.
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KYLÄVIESTI
TERVETULOA OPISKELEMAAN!

Raahe-opiston opinto-ohjelma jaetaan la 12.8.17 Raahessa,
Vihannissa ja Pyhäjoella. Jos et jostakin syystä saa opintoohjelmaa, soita toimistolle puh. 0401356779, 0401356780.
Opintosetelin haku alkaa 21.8. ja päättyy 22.9.2017.
Ennakkoilmoittautumiset:
la 12.8.2017 klo 15.00 kielikurssit netissä,
ma 21.8.17 klo 8.30 kirjoittajapiirit, tanssit, atk, asahi, kuntosalikurssit, kahvakuula, kuntonyrkkeily, saaristolaivurit ym.
ke 23.8.2017 klo 8.00 taide ja taitoaineet.

Kiinteistöpalvelu Rautio Oy
Siivousta ja ulkoalueiden hoitoa
kotitalouksille ja taloyhtiöille.
Puh. 040 3573 506
kiinteistöpalvelu.rautio@gmail.com

Opinto-ohjelma ja ilmoittautuminen netissä
www.opistopalvelut.fi/raahe.

Alpuan Aarre ja Antiikki
Ruostetta, rosoa ja retroa
Four Reasons -kampanja!
Kaksi matkakokoista tuotetta
ja kesäreppu yhteishintaan

Myynnissä vanhoja huonekaluja
ja muita aarteita kodin sisustukseen.
Avoinna lauantaisin klo. 10-16
muuloin sopimuksen mukaan.

9,90€

Alpuantie 14
86460 Alpua

(norm. 5,90€/kpl).

Puh. 040-3573506
alpuanaarrejaantiikki@gmail.com

Lomat ohi ja paluu arkeen!
Palvelen taas normaalisti
keskiviikosta lauantaihin,
puhelimitse voi aikoja varailla
myös alkuviikosta.

Tervetuloa ostoksille!

T. Jonna

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