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Kyläviesti ilmestyy:

Lokakuun nro 6.10. (aineistopäivä 29.9.)
Marraskuun nro 3.11. (aineistopäivä 27.10.)

Aineiston sähköposti: kylaviesti@gmail.com
Ilmoita samalla ilmoittajan yhteystiedot ja laskutusosoite
sekä valitsemasi hintavaihtoehto.

Toimituskunta: 
Elina Laitinen: laskutus, 040 964 4298
Risto Parttimaa: tekstin ja kuvien käsittely, 044 026 5005
Timo Sedegren: 044 977 8953
Mika Huhtamäki: 050 5303 609
Sirpa Ylitalo: 045 211 9140
Sähköpostiosoite: kylaviesti@gmail.com

Kansikuva: 
Karjaa syyslaitumella Mikkolan tilalla Kuusiratissa 
(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  
kalenterivuoden aikana. 

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

ilmestymisen jälkeen.

Syyskuun viesti
Syksy on ja kesä on pois, talvea ootellaan. 
Syksyisen tuulen soivan nyt kuulen,
kuu loistaa taivaallaan.

Syksy on tullut hieman epävakaisen kesän jälkeen. 
Alkusyksyyn poikkeuksen ovat tuoneet normaalia 
hitaammin kellastuneet viljapellot. Vastakohtaises-
ti vihantilainen luonto, metsät ja suot eivät ole kit-
sastelleet, vaan ovat antaneet runsasta antiaan niin 
mansikoiden, luonnonmarjojen kuin jopa hillojen-
kin muodossa. 

Arkielämä on taas palannut urilleen kesälomien 
sekä Suomeen suveen kuuluvien kesäjuhlakirjon 
jälkeen. Paikallisesti Härkäjuhlatkin ovat pysyneet 
siinä kuvassa omalla tärkeällä paikallaan jo vuosi-
kymmenet - vain kylää viimevuosina onnistuneesti 
vaihdellen. Tänä kesänä Lumimetsä suoriutui ura-
kastaan mainiosti, kuten odottaa saattoikin.

Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista ja sillä 
saralla on paikallisesti nyt tarjolla jotakin uutta. 
Raahen lähidemokratiahallitus polkaistaan käyn-
tiin ihan lähiviikkojen aikana. Aluelautakunta on 
menneen kesän heiniä. 

Kaupunki on jaettu koulupiirien mukaan osiin 
ja jokaisella alueella valitaan yleisessä kokouksessa 
kaksi edustaa ja varaedustajaa hallitukseen enem-
mistövaalilla + yksi arvalla valitusta piiristä puheen-
johtaja. Näin tapahtuu myös Vihannin koulupiirin 
alueella. Leena Mikkola-Riekkinen valottaa asiaa 
tarkemmin tässä lehdessä. 

Uuden toimielimen kautta voidaan kaupungissa 
kehittää avoimempaa ilmapiiriä ja vaikuttaa vireillä 
oleviin asioihin kuten esimerkiksi tulevan koulun 
rakentamissuunnitelmiin. 

Ehdokkaat on ilmoitettava viimeistään ensi maa-
nantaina ja ensi viikolla ovat myös jo äänestykset-
kin. Aikataulu tulee viikonlopun Raahelaiseen.

Lehtiä kierittää, pyörittää syksyinen sää.
Niin kuin mattoa loistavaa, kulkija käydä saa.
Syksy tullessaan saa hehkullaan liekkeihin maan.

Raahe-opistolla on tarjolla  
lehtikurssi nimeltä  

”Toimitamme lehteä”. 

Kurssi kokoontuu syksyn aikana kuusi 
kertaa Vihannissa alkaen Ukonkantissa 
13.9.2017 klo 18.00. Paikkoja vapaana, 
soita p. 040 135 6780. 
Kurssilla perehdytään muun muassa leh-
tiartikkeleiden kirjoittamiseen, haastatte-
lujen tekemiseen, lehtitoimittajan työhön 
ja valokuvaukseen sisältäen myös tutustu-
miskäynnin. 
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”Mut laki ennen mua syntynyt, myös jälkeheni jää”
Marjaliisa Jylhä

Mieleni tekee kurkistaa aluksi itsenäisyytemme al-
kuvuosikymmenelle, tuolloin sukujuureni ovat py-
syvästi kiinnittyneet vihantilaiseen maaperään.

Elettiin aikaa, jolloin kiistat torppareiden ase-
masta olivat kuumimmillaan. Isoisäni leskiäiti sai 
poikansa kanssa lunastaa hallussaan olleen pelto-
maan huoneineen itsenäiseksi tilaksi 27.10.1920 
vuokravälikirjan nojalla. Samalla ostaja vapautui 
velvollisuuksistaan vuokramiehenä. Torpparilakia 
oli alettu panna täytäntöön vuotta aiemmin. Tuo 
laki mahdollisti lukemattomat  torpparit ”vapautu-
maan yksityisten isäntien vallasta”, kuten lainlaati-
joiden johtoajatuksena oli.

Tuon ajan dokumentteja tutkiessani mietin, miten 
paljon valtiollisella lainsäädännöllä onkaan ollut 

vaikutusta niin omaani, kuin myös meidän kaikkien 
elämään. Kaivoin kirjahyllystä kaikkiin talouksiin 
jaetun uudistetun Suomen Perustuslaki-nimisen 
kirjasen. Siinä valtiojärjestyksen perusteet on sää-
detty eduskunnan päätöksellä.

Miten sitten omana elinaikanani satavuotias Suo-
mi on käyttänyt lainsäädäntövaltaa kansalaistensa 
hyvinvoinnin edistämiseksi? Alla mainituilla on ol-
lut iso merkitys omassa ja perheeni elämässä.

Vuonna 1945 säädettiin Lex Kallion nimel-
lä tunnettu laki, jonka perusteella muodostettiin 
maanhankinta- eli asutustiloja sodasta palaaville 
rintamamiehille ja siirtoväelle.Tuollaisen tilan rinta-
mamieskotiin minäkin sittemmin synnyin, isoäitini 
”paljasjakakätilön” avustamana kolmen pojan sisa-
reksi. Siellä -Tapiolan tanhuvilla- vietin turvallisen 
lapsuuteni.

Noihin rintamamieskoteihin sitten syntyikin lap-
sia niin, että suuret ikäluokat tarvitsivat lisää kouluja 
varsinkin maaseudulle. Oppivelvollisuutta jatkettiin 
kansakoululain säädöksin kahdella kansalaiskoulu-
luokalla 9-vuotiseksi. Oppikouluun saattoi pyrkiä 
neljänneltä, joka avasi pääsyn jatko-opintoihin. 
Useimmille suurten ikäluokkien edustajille tuo 
opintie tyssäsi taloudellisiin ja kuljetuksellisiin vai-
keuksiin.

Vuonna 1968 säädetty peruskoululaki mahdol-
listi vihdoin kaikkien lasten samanarvoisen perus-
opetuksen ja tien jatko-opintoihin varallisuudesta 
ja asuinpaikasta riippumatta.

Toinen, mielestäni yhtä käänteentekevä laki sää-
dettiin vuonna1972, jossa kunnanlääkärijärjestel-
mä purettiin ja jokainen kunta velvoitettiin huo-
lehtimaan perusterveydenhuollosta. Perustettiin 
terveyskeskukset, joihin keskitettiin lääkärin, las-
ten- ja äitiysneuvolan, hammashoidon, kouluter-
veydenhuollon ja vuodeosaston palvelut. Tämäkin 
uudistus mahdollisti kaikkien väestönosien edulliset 
terveyspalvelut jokaisen ulottuville.

Oma lukunsa on  työlainsäädännöllä, joka määrit-
tää, millaisin ehdoin työpaikoilla toimitaan. Itselleni 
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Kuluvan juhlavuoden aikana eri-ikäiset ja eri väestöryhmistä tulevat sekä nykyiset että entiset 
vihantilaiset kertovat, mitä Suomen itsenäisyys heille merkitsee. 

tuo työsopimuslain äitiyslomaa koskevan säädöksen 
muutos konkretisoitui, kun sitä jatkettiin kolmesta 
kuuteen kuukauteen 1. päivästä toukokuuta 1974. 
Esikoisemme syntyi viikkoa myöhemmin, joten 
pääsin ensimmäisten joukossa pidennetyn äitiys-
vapaan piiriin.

Näitä edellä lueteltuja ja monia muita lakeja ja ase-
tuksia on säädetty ja uudistettu vuosikymmenten 
saatossa kansalaisten tasa-arvoisuuden toteutta-

miseksi. Pidämmekö itsestäänselvyytenä, että val-
tiollisten tehtävien jako ja parlamentarismi toimii 
maassamme järjestäytyneesti? Kaikkialla ei suin-
kaan näin ole. Ei tarvitse kuin kuunnella ja lukea 
päivän uutiset huomatakseen, että meillähän asiat 
ovat aika mallillaan?

Otsikko on Vänrikki Stoolin tarinoiden runos-
ta Maaherra, jossa osoitetaan, että maata voidaan 
puolustaa myös lain voimalla. Nuo tarinat kuuluivat 
äitini mielilukemistoon.

Kuva on otettu entisen kansakoulun portailla, ja 
myös koulu viettää tänä vuonna merkkipäiväänsä. 
60 vuotta sitten aloittaneet ekaluokkalaiset olivat 
uuden koulun ensimmäiset ekaluokkalaiset.

Varsinainen luokkakokous vietettiin Hietalan 
kantissa, päivään sisältyi muun muassa entiseen 
kouluun tutustuminen, käynti hautausmaalla opet-
taja Leo Moilasen ja edesmenneiden luokkatoverei-
den haudalla ja ruokailu Profoodilla. 

Kuvassa eturivi vasemmalta: Esko Lampela, Mat-
ti Myllykangas, Margit Alftan, Maija Ristola, Aini 

Väistö s. Tenhovuori, Aila Sakko, Elli Junttila s. 
Pitkäkangas, Maija Korpi s. Mäkivierikko ja Taimi 
Siipilehto-Kuisma.
Toinen rivi vasemmalta: Pentti Parkkila, Pirjo Kin-
nunen s. Nokia, Pirjo Sipilä s. Uusitalo, Elsa Mus-
takangas, Maija Leiviskä s. Ahola, Risto Kouvalai-
nen, Kaarina Tuhkala s. Ala-Saarela ja Liisa jäväjä 
s. Lämsä. Takarivi vasemmalta: Yrjö Honkakoski, 
Raija Äijälä, Pekka Savola, Lea Niemelä s. Raipola, 
Paula Lönnroth s. Häkkilä, Oili Marttiini s. Raipola, 
Eero Hevosmaa ja Seija Lukkaroine

60 vuotta sitten kansakoulun Vihannissa 
aloittaneiden luokkakokous
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Leena Mikkola-Riekkinen

Lähidemokratiavaalit ensi viikolla
Raahessa on pohdittu jo pitkään lähidemokratia-
mallin luomista yhdeksi kaupunkilaisten vaikutta-
miskeinoksi. Raahen ja Vihannin yhdistyessä ne-
livuotiskautensa aloitti Vihannin aluelautakunta, 
jonka tehtävänä oli paitsi suunnitella 3,2 miljoonan 
euron porkkanarahojen kohdentamista Vihannin 
kohteisiin myös lisätä vuoropuhelua kaupungin 
päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa sekä seurata 
yhdistymissopimuksen toteutumista ja tehdä aloit-
teita Vihannin alueen kehittämisestä.

Lähidemokratiahallituksen alkujuuret

Raahe oli mukana Kuntaliiton hallinnoimassa hank-
keessa ”Kuntalaiset keskiöön”, jossa selvitettiin lähi-
demokratian merkitystä ja hankittiin kokemustietoa 
eri alueilla käyttöön otetuista uusista vaikuttamiska-
navista. Hankkeen käynnissäoloaikana valmisteltiin 

Kaupungin lakimies Leena 
Mikkola-Riekkinen toivoo 
kaupunkilaisten aktiivis-
ta osallistumista jokaisen 
koulupiirin alueella avoi-
memman ilmapiirin luo-
miseksi ja päätöksiin vai-
kuttamisessa jo asioiden 
noustessa vireille ennen 
lopullisia kunnallisia pää-
töksiä.   

Tulossa 
syyskuussa.. 

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

Piristystä Pimeneviin 
syysiltoihin

Huollata hiuksesi ja ripsesi Tuccaparkissa!

Soita ja varaa aikasi, 
tai piipahda paikan päällä.

Tanssitunnit lapsille 
alkavat Vihannissa

Tanssilajeina nykytanssia ja hip hoppia.
Tunnit pidetään yläkoulun salissa 8.9. alkaen 
perjantaisin klo 17-18.30. Tervetuloa mukaan!

Raahen lähidemokratiamalli, joka hieman hiottuna 
valmisteltiin käyttöön otettavaksi Raahen kaupun-
gin hallinnon uudistuksen yhteydessä. 
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Lauantaina 30.9.2017 klo 18 
Vihannin Nuorisoseuralla

Hersyvän hauska lauluryhmä 
Klassikko Lohjalta

tulee piristämään syysiltaa 
lauluillaan naisista ja naisen 

elämästä.

Liput: 10€/hlö
Lippuvaraukset: 

riikkalukkaroinen@gmail.com 
040 769 2654

Osuuskunta Harjun LähiVoima etsii 
KOTiTyöPALVeLUUn 

TyönTeKijää. 
Työtä olisi n. 12-15 h kuukaudessa, riippuen asiakkaiden 
määrästä. Tarjoamme ammattitaitoista, kattavaa ja mo-
nipuolista kotityöpalvelua. Teemme kodin ylläpito- ja 
perussiivouksia sekä ulkotöitä (ruohonleikkaus/lumen-
luonti). Tarjoamme apua ruuanlaitossa, ulkoilussa sekä 
olemme tukena ja turvana arjessa. Kodin korjaustöiden 
osaaminen katsotaan plussana. 

Toivomme sinulta hygieniapassia, oman auton käyttöä 
työajoihin, iloista luonnetta ja reipasta työotetta. Työteh-
täviä on Vihannin lähialueilla pääsääntöisesti. 

Ota yhteyttä: 
Kotityöpalvelu/Timo Rankinen  p. 050-5513489.
Paikka täytetään heti sopivan hakijan löydyttyä.

Raahen kaupungin yhdeksi toimielimeksi on pää-
tetty perustaa 9-jäseninen lähidemokratiahalli-
tus. Merikadun, Pattasten, Saloisten ja Vihannin 
koulupiirien alueella järjestettävät yleiset kokoukset 
valitsevat kukin kaksi vaalikelpoista edustajaa ja va-
raedustajaa lähidemokratiahallitukseen enemmistö-
vaalilla. Kaksi eniten ääniä saanutta edustajaa tulee 
varsinaisiksi jäseniksi ja kaksi toiseksi eniten ääniä 
saanutta edustajaa varajäseniksi. Jäsenten toimikau-
si on kaksi vuotta ja yhtäjaksoisesti sama henkilö voi 
olla lähidemokratiahallituksen jäsenenä 4 vuotta.  

Lähidemokratiahallituksen puheenjohtajuus 
kiertää alueittain. Ensimmäinen puheenjohtaja va-
litaan arvalla ja siltä alueelta, mistä puheenjohtaja 
tulee. Jäseniä valitaan 3. Kaupunginhallitus on päät-
tänyt, että lähidemokratiahallituksen valmistelijana 
ja esittelijänä toimii kaupunginlakimies eli allekir-
joittanut.

Hallituksen tehtävät

Lähidemokratiahallituksen tehtävänä on toimia 
virallisena kanavana, jonka kautta eri kaupungin 
alueita koskevat vireillepanot käsitellään ja tiedote-
taan paikallistasolle. Lähidemokratiahallitus kokoaa 
aloitteet eri alueilta ja tekee esityksiä kaupungin-
hallitukselle. Lähidemokratiahallitus jakaa kylä- ja 
asukastoimintaan kohdistettavan kehittämisrahan 
ja jatkaa Sofy-toimintaa. Lähidemokratiahallitus 
järjestää myös asukaskokouksia ja edesauttaa kau-
pungin ja paikallisten toimijoiden välisten sopimus-

ten solmimista. Lähidemokratiahallitus saa esittää 
puheoikeudellisen edustajansa lautakuntiin. Lähi-
demokratiahallituksen tehtävänä on järjestää sään-
nöllisiä asukastapaamisia vähintään kerran vuo-
dessa kaupunkilaisia kiinnostavista ajankohtaisista 
asioista. Lähidemokratiahallituksen tehtävänä on 
omalta osaltaan huolehtia siitä, että paikallisia taho-
ja kuullaan ennen merkittävien päätösten tekemistä.

Toiminta käynnistyy ensi viikolla

Syyskuun alussa järjestetään Merikadun, Pattasten, 
Saloisten ja Vihannin koulupiirien alueilla yleiset 
valintakokoukset, joissa lähidemokratiahallituksen 
jäsenet valitaan. Lähidemokratiahallitus kokoontuu 
ensimmäiseen kokoukseensa syyskuun aikana ja sii-
tä sen toiminta käynnistyy. 

Henkilökohtaisesti odotan suurella innolla ja mie-
lenkiinnolla tämän uuden ja erityyppisen toiminta-
mallin käynnistymistä. Paikallisdemokratia lähtee 
kaupunkilaisten, asukkaidemme tarpeista, toiveista, 
ideoista ja aktiivisuudesta ja tästä tulee niin hyvä 
toimintamalli kuin millaisen me haluamme sen 
Raahessa olevan. Toivon, että raahelaiset lähtevät 
innostuneesti ehdokkaiksi lähidemokratiahallituk-
seen ja saamme tänne hyvän, uuden toimielimen, 
jonka kautta kehitämme ja kasvatamme avoimuu-
den ilmapiiriä ja kaupunkilaisten osallistumista sekä 
uusia vaikuttamisen mahdollisuuksia jo asioiden vi-
reilletulovaiheessa.



7

KYLÄVIESTI

Vihannin Maaseutu-
yhdistys ry:n tapahtumia 
syksyllä 2017 

Olemme mukana toteuttamassa 
satavuotiaan Suomen hullun-
kurisinta maailmanennätystä. 
6.9.2017 Kotiseutuyhdistyksen 
pihapiirissä Mikkelän kantissa 
porisee luomupuuro, jota jaamme 
kävijöille ilmaiseksi klo 9 – 12. 
 
Lauantaina 23.9.2017 lähdemme 
Raahesaliin katsomaan Ukrai-
nalaisen kansantanssiryhmä Vo-
lyn esitystä, jonka kesto on 1 h 30 

min, väliaika. Esitys alkaa klo 16, 
joten lähdemme klo 15 yhteiskul-
jetuksella, tarkemmin 16.9 Raa-
helaisen järjestöpalstalla. Lippu 
+matkan hinta on jäseniltä 15 € ja 
ei-jäseniltä 25 €. Ilmoittautumiset 
8.9.17 mennessä Tuula U 0400-
343362 tai Tuula L 040-5619432.

Kutomosta poistetaan (ei tarvitse 
maksaa) yhdistyksen kangaspuut, 
käyttöönotto vaatii kunnostusta ja 
kaide uupuu. Jos olet kiinnostu-
nut, lisätietoja saa Elli Uusitalolta 
p. 045-1207126. 
Tervetuloa mukaan aloittamaan 
syyskautta!

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

Uusi 4H-jäsenkausi on alkanut!
Uusi 4H-jäsenkausi on alkanut 1.9. ja jäsenmaksut, 35€/70€ 
on lähetetty automaattisesti ennestään jäsenmaksunsa mak-
saneille jäsenille, ja löytyvät postilaatikosta lähipäivinä.

Mikäli et ole vielä jäsen, voit tehdä jäsenilmoituksen ko-
tisivuillamme www.vihanti.4h.fi. Voit valita joko henki-
löjäsenyyden (35€) tai perhejäsenyyden (70€). Samalla voit 
tutustua 4H-yhdistyksen tarjoamiin jäsenetuihin.

4H-kerhot ovat tarkoitettu jäsenmaksunsa maksaneille jä-
senille tai kerhomaksun maksaville. Kerhomaksu on 35€/
kerhokausi (kevät/syyskausi) ja se ei sisällä vakuutusta. Suo-
sittelemme ensisijaisesti maksamaan jäsenmaksun.

Syksyn kerhokalenteri valmistuu sitä mukaan, kun tila-
varauksiin saadaan vahvistus. Seuraa kotisivujamme tai 
facebookia ja pysyt kärryillä Vihannin kerhotilanteesta ja 
muista tapahtumista.

Ostamme puolukkaa
Ostamme puolukkaa jälleen syyskuussa Alpuan koululla. 
Ilmoitamme aikataulusta kotisivuilla ja facebookissa heti 
kunhan ne varmistuvat.

Vastuullinen Virtanen- AIV-liuosastiakeräys 
15.-16.9.
AIV-liuosastiakeräykseen voi jättää il-
maiseksi 30 litran AIV-kanistereita ja 
200 litran AIV-tynnyreitä, jotka ovat 
sisältäneet Kemiran, Tamincon tai East-
manin pakkaamia AIV, Prima, Mestarin 
Vahva, Stabilizer tai Propcorn-tuotteita. 
Katso lisää ohjeita kotisivujemme uutis-
palstalta.

Keräyspiste ja -aika: Käsityöläistie, Vihanti pe 15.9. klo 12-
15 ja lauantaina 16.9. klo 10-15. Astioita ei voi toimittaa 
muuna ajankohtana!

4H-Kierrätysmyymälä Vihannin keskustassa
Kierrätysmyymälästä saat edullisesti vaatteita, tarvikkeita, 
astioita, kirjoja jne. Myynnissä myös lähiruokaa sekä pai-
kallisia käsitöitä. Meillä voit nautiskella kupposen kahvia ja 
keskiviikkoisin paistamme lättyjä joko paikan päällä nautit-
tavaksi tai mukaan otettavaksi. Voit vuokrata meiltä kirp-
pispöydän viikoksi kympillä, ja päästä eroon ylimääräisestä 
tavarasta. Myymälämme kaivattu ompelupalvelu jatkaa jäl-
leen kesäloman jälkeen toimintaansa. 

Arkipäivinä maanantaisin ja torstaisin jaamme myymäläs-
sä päiväystuotteita, pääasiassa leipää klo 12 alkaen. Näistä 
toivotaan olevan apua etenkin vähävaraisille, lapsiperheille 
sekä vanhuksille. Tuotteet lahjoittaa Vihannin S-market.

AUKIOLOAJAT: ma, ke, pe klo 10-16, ti ja to klo 10-17
Tervetuloa Asematie 7, Vihanti!
p. 040 4172811

VIHAnnIn nUOrISOSEUrAn 
SYKSYn TApAHTUMIA!
Tiistaisin SeniORiTAnSSiPiiRi alkaa 5.9. 
klo 17.00, vetäjänä Seija. Torstaisin KUn-
TOPiiRijUMPPA alkaa 7.9. klo 18.00. 2€/
kerta, vetäjänä Seija. Tervetuloa joukolla 
mukaan! nAiSTenMeSSUT la 14.10. klo 
11.00-15.00. Varaa pöytäsi ja paikkasi Min-
nalta +358 50 4065 283.

VIHAnnIn 
SOTAVETErAAnIT

Osallistumme sotiemme veteraanien Oulun 
seudun kirkkopäivään Oulussa su 10.9.2017. 
Lähtö 8.30 OP, Maikki. klo 10.00 juhlamessu 
Oulun tuomiokirkossa, 11.30 ruokailu Oulun 
rauhanyhdistyksellä, 13.00 päiväjuhla Oulun 
rauhanyhdistyksellä. Ilmoittautumiset Lauril-
le 040 - 846 2025 kyytitarpeen selvittämiseksi.
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