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KYLÄVIESTI

Lokakuun viesti

Kyläviesti ilmestyy:

Iltojen pimetessä ei kannata jäädä kantin nurkkaa
mittailemaan. Aina pystyy aloittamaan uuden harrastuksen, liikunnallisen sellaisen tai itsensä sivistämisen.

Marras/joulukuun nro 24.11. (aineistopäivä 17.11.)

Vanhemmat voivat saada itselleen vaikka iltalenkkirauhan, kun lapset viedään harrastamaan partioon
tai 4H:n kerhoihin. Siinä ehtii lenkin jälkeen vielä
vaikka kauppa-asiatkin hoidella.
Raahe-opiston tarjontaakin voi tsekata, josko
sieltä ammentaa oppia uusien kädentaitojen oppimiseen vaikka joululahjojen muodossa. Mihin on
jääneet marmeladin, pannualustojen tai patalappujen teko? Harvoin paketista enää villasukkiakaan
ulos putkahtaa.

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

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

Kansikuva: Walter Röbbelen
Ponttoonin käyttäjänä yrittäjä Kalevi Pelkonen
Kyläviestin internetsivut:
raahenkylat.nettisivu.org/kylaviesti/

Vuosia on kahvipaketeista taiteiltu mitä hienoimpia
koriste- ja käyttöesineitä. Uusia tuulia askarteluun
saa netistä tai kirjastosta. Tässäpä muutamia esimerkkejä hyödynnettäväksi.

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.

Eli ilmojen raikastuessa hypätään ylös ja ulos. Hankitaan uusi askarteluharrastus ja siitä voi tulla oiva
tulos. Itselle tai lahjaksi joulun aikaan, rapistelun ja
availun jälkeen ihastellaan mitä nyt sainkaan.

Lähidemokratiahallitus
aloitti toimintansa
Lähidemokratiahallitus kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa torstaina 28.9.2017. Vihannin alueen jäsenet ovat Eero Keskitalo ja Merja
Junnila. Eeron henkilökohtaisena varajäsenenä
toimii Mika Huhtamäki ja Merjaa tuuraa tarvittaessa Elina Laitinen.
Hallituksen tehtävänä on mm. toimia virallisena kanavana molempiin suuntiin kaupungin
asioita hoidellessa, koota aloitteet eri alueilta
ja tehdä esityksiä eteenpäin, jakaa kylä- ja asukastoimintaan kohdistettavan kehittämisrahaa,
järjestää asukaskokouksia ja esittää edustajansa
tarvittaessa lautakuntiin.
Paikallisdemokratia lähtee meidän kaupunkilaisten, asukkaidemme tarpeista, toiveista,
ideoista ja aktiivisuudesta. Pidetään mielessä ja
ld-hallitus aktiivisena!

Kyläviestin tulevaisuus
Kyläviesti ilmestyy tämän numeron jälkeen
poikkeuksellisesti kaksoisnumerona eli marraskuun ja joulukuun yhteisnumerona 24. marraskuuta. Eli loppuvuonna lehti ilmestyy enää vain
kerran. Syynä ovat määrärahojen niukkuus ja
ilmoitustulojen pienuus.
Mikä on lehden tulevaisuus ensi vuonna? Se
on tässä vaiheessa vielä arvoitus. Lehden ensi
vuoden ilmestymiseen luvassa olevat määrärahat ovat joka tapauksessa edellisiä vuosia pienemmät ja niiden myöntäminen voi olla jopa
kokonaisuudessaan vaakalaudalla.
Lähidemokratiahallitus päättää asiasta vuodenvaihteen tienoilla.
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Walter Röbbelen

Mitä Suomen itsenäisyys merkitsee minulle?
Edellisissä Kyläviesteissä Suomen itsenäisyyden
merkitystä on valaistu eri näkökulmista. On nostettu esiin viime sotien tapahtumat ja veteraanit,
joita on kiittäminen siitä, että elämme vapaassa
maassa. Toinen kirjoittaja kertoo, että itsenäisyys
on mahdollistanut osallistumisen kunnalliseen
päätöksentekoon. Ulkomailla asuvalle identiteetti suomalaisine tapoineen on tärkeää. Nuori pitää
tärkeänä maailman parasta koulujärjestelmää sekä
ilmaista terveydenhoitoa ja hyvää sosiaaliturvaa.
Eräs kirjoitus vetää yhteen, miten Suomen eduskunta on vuosikymmenien saatossa lainsäädännön keinoin rakentanut kaikkia kansalaisia tasapuolisesti

huomioivia elinoloja. Tähän sarjaan voi lisätä myös
EU:n tuomioistuimen erään muutama vuosi sitten
antaman päätöksen.
Kaikkien takaraivossa lienee ajatus siitä, millaista
meillä mahtaisi olla, jos lähihistorian kulku olisi
ollut toisenlainen. Katseet suuntautuvat suureen
itäiseen naapuriin. Myös usein parjattua EU:ta vastaan on hyvä peilata aikaamme. Ovatko EU:n aikana
hyvät suomalaisia hyödyntävät päätökset jatkuneet?
”Hyvänä” esimerkkinä voi mainita metsänhoitotavan, johon metsänomistajat sotien jälkeisestä ajasta
lähtien velvoitettiin – se sai alkunsa ns. harsintalausumasta vuodelta 1948. Vasta EU:n tuomioistuimen
päätöksellä voidaan nykyisin hoitaa metsiä myös
jatkuvan kasvatuksen periaatteen mukaisesti, joka
tutkimusten mukaan on metsänomistajalle jopa
tuottoisampaa kuin ns. perinteinen metsänhoito,
puhumattakaan metsähoidon vaikutuksesta ympäristöön. Nostan tämän esille, koska metsätalous
on maaseudulle tärkeä elinkeino. EU on siis muutakin kuin kurkkudirektiivi ja tukijärjestelmä, se on
myös demokraattisen päätöksenteon tae. Mielestäni
myös EU:n jäsenyys kuuluu näihin seikkoihin, joista
saamme olla ylpeitä.
Siitä tuleekin mieleen maaseutu, jota on nähty ja
edelleenkin melko yleisesti käsitetään pelkästään
raaka-aineiden tuottajana. On toivottavaa, että
päättäjät oppivat sitä enemmän arvostamaan. Tämä
voisi heijastua mm. kunnalliseen päätöksentekoon,
Raaheenkin, jossa huomattava osa väestöstä asuu
maaseudulla.
Minulle henkilökohtaisesti Suomen itsenäisyys
merkitsee elämistä oikeusvaltiossa, jossa kaikki ovat
tasa-arvoisessa asemassa, jossa voi vapaasti valita
ammattinsa ja asuinpaikkansa, liikkua vapaasti ja
jossa vallitsee mielipidevapaus.

Kuluvan juhlavuoden aikana eri-ikäiset ja eri väestöryhmistä tulevat sekä nykyiset että entiset
vihantilaiset kertovat, mitä Suomen itsenäisyys heille merkitsee.
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Walter Röbbelen

Näköpiirissä viihtyisämpi Vihanti
Suomessa on kuivatettu 1800-luvulta lähtien suuri
määrä järviä. Niin myös tapahtui meillä, kuten Alpuanjärvi ja Vihannin järvet eli Kirkkojärvi, Saarelanjärvi ja Rantasenjärvi.
Pyhäjokiseutu kirjoitti vuonna 1952, kun järvistä
oli laskettu vedet, että Vihanti oli menettänyt helmensä. Ja näinhän todella tapahtui, sillä järvipohjat
muuttuivat nopeasti rumiksi pajukoiksi.
Jo 60-luvulla, jolloin alkoi olla ylituotantoa maataloudessa, nousi ajatus järvien uudelleen vesittämisestä. Kirkkojärvi sai vetensä takaisin vuonna
1989 ja muut kaksi järveä kymmenkunta vuotta
myöhemmin. Ainoastaan Alpuanjärven vesitys jäi
haaveeksi. Vihannin kaivos olisi ollut siihen valmis
jo 1970-luvulla.
Järvien pohjat ruopattiin vuosina 2000 – 2003,
mutta ei koko pinta-alaltaan vaan ainoastaan rantakaistoilla. Pohjakasvillisuus nousi pian pintaan ja
järvet alkoivat kasvaa umpeen. Venevalkamista katosivat veneet, koska soutaminen ja kalastaminen
kävi hankalaksi.

sen aloitteesta. Koealue käsittää 8 hehtaaria eli 20
prosenttia järven pinta-alasta. Hankkeen talousarvio on 47.000 euroa, josta Vattenfallin ympäristörahaston osuus on 50 prosenttia ja ELY-keskuksen
ja Vihannin aluelautakunnan kummankin osuus
noin 25 prosenttia. Hallinnoijana toimii Raahen
kaupunki.
Tänä kesänä järven turvelautat ja pintaan noussut kasvillisuus on vedetty koealueelta itärantaan ja
kasattu aumoihin. Ensi syksynä aumat tullaan levittämään, jyrsimään ja alue maisemoimaan.
Urakoitsijana toimii työyhteenliittymä Kalevi
Pelkonen ja Lauri Mätäsaho.
Toiseen eli jatkohankkeeseen kuluu molempien
järvien varsinaisen kunnostuksen ja kolmen valumaalueella olevan kosteikon suunnittelu. Hankkeet on
määrä saada pääyökseen ensi vuoden lopussa.
Toivo paremmasta elää

ELY-keskuksen hoito-ohjelma vuodelta 2015 suosittelee järvien tilan parantamiseksi järvien kunnosKyläyhdistys halusi kunnostusta
tusta. Nyt päättynyt koekunnostus on alku täällä ja
me tietysti toivomme ja uskommekin, että Raahen
Rantasenjärven kuluneena kesänä suoritettu pilotti- kaupunki näkee, millainen arvo järvillä on Vihankunnostus sai alkunsa Läntisrannan kyläyhdistyk- nin viihtyvyyden ja houkuttelevuuden kannalta.

Ponttoonilla leikattiin aluksi turvelaudat irti ja laskettiin vetoverkko niiden taakse. Ponttoonin käyttäjänä toimi yrittäjä Kalevi Pelkonen.
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Jotta työkoneet saatiin veteen ja rantaan, piti edellisellä talvella rakentaa työmaantie. Penkereen vahvistukseen käytettiin
rankoja.

Virallisen termin mukaan kyseessä on niitto. Päinvastoin kuin
varsinaisella niitolla käytetyllä menetelmällä lähtee myös vesikasvillisuuden juuristo. Toimenpide on pitkävaikutteinen.

Turvelautat, joiden koko voi olla jopa 50 x 30 metriä, vedetään lopuksi vinssillä rantaan.

Tässä on esimakua kunnostetusta järvestä.

Kuva: Anne Moisare-Parttimaa

Tulevaisuuden
kuusi
Alpuassa istutettiin viime sunnuntaina Tulevaisuuden kuusi satavuotiaan Suomen juhlavuoden kunniaksi
nuorisoseuran välittömään läheisyyteen.
Kuusta istuttamassa olivat Alpuan vanhin asukas 97-vuotias Ahti
Verkasalo ja yksi kylän nuorimmista asukkaista eli neljän kuukauden
ikäinen Enni Yypänaho äitinsä Elli
Yypänahon seurassa. Timo Rankinen avusti mieleenpainuvaa toimitusta.
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MAHDOLLISUUDET LIIKUNTAAN
VIHANNISSA:

Pelastetaan Vihannin
4H-yhdistys -projekti!

Kirkonkylän ala-aste
TO hiit-treeni klo 19.00, 3€/krt, ohj. Janette Kotila.
Hiit on nopeatempoinen inttervallitreeni. Kehittää
hapenottoa, nopeutta ja lihasvoimaa. Sopii kaikille.

Mikä on Vihannin 4H-yhdistyksen toiminnan
tulevaisuus? Jatkuuko toiminta?
Tästä keskustelemme yhdessä Ukonkantissa
ma 16.10. klo 18.30.
Lapset ja nuoret ovat meidän yhteinen asia.
Tulethan paikalle.

Kirkonkylän nuorisoseura
TI seniori tanssipiiri klo 17.00, ohj. Seija Hänninen
TO kuntopiiri klo 18.00, 2€/krt, ohj. Seija Hänninen

Lumimetsän Nuorisoseura

Alpuan nuorisoseura
SU seuratanssin alkeet klo 18.30-19.30, 6€/krt
SU alkeis-jatko spesial klo 19.30-21.00, 6€/krt
Molemmissa ohj. Hanna Kiviniemi

Vihannin Nuorisoseura

Ukonkantti
KE tuolijumppa klo 14.00-15.00
Raahen liikuntatoimi, ohj. Seija Jussiniemi

Yleinen syyskokous ti 14.11. klo: 19.30, kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Pe 6.10. klo 19-23 tanssit, musiikista vastaa Pekka Roiko
La 14.10. klo 11-15 Naistenmessut
Pe 27.10. klo 19-23 tanssit, musiikista vastaa Renne ja Aliset
Tulossa: joulumyyjäiset la 9.12., paikkavarauksia otetaan jo
vastaan nrossa 050-4065283 / Minna.

Lampinsaaren koulu
TO seniorijumppa klo 15.00-16.00
Raahen liikuntatoimi, ohj. Seija Jussinniemi
Lähtekää mukaan liikkumaan. Liike on lääkettä.

Läntisrannan kyläyhdistys

Kokouskutsu. Syyskokous ma 23.10.2017 klo 18.00.
Paikka Vihannin nuorisoseuran kahvio. Tervetuloa!

Vihannin
Kuvantekijät r.y.

Kasvuyhteisö EloMylly ry. järjestää
LAVATANSSIJUMPPAA

SYKSYN KUULUMISIA
Kuvantekijöiden näyttely/myyntinäyttely Ukonkantin
kirjastossa 9.10.-3.11. ”VÄREILLÄ SYKSYÄ KOHTI”.
Esillä mm. kesän kuvataideleirin töitä ja vanhempiakin
maalauksia, mitä kukanenkin haluaa tuoda näytille tai
myytäviksi. Pystytämme näyttelyn porukalla la 7.10. klo
12 alkaen. Tauluja voi tuoda kirjastolle jo pe 6.10.
SYYSKOKOUS pidetään Ukonkantissa (kirjastossa) ma
30.10.2017 klo 18. Sääntömääräiset asiat. Suunnittelemme pikkujoulua tai jotakin yhteistä tapahtumaa Tai mitä
nyt keksitään. TERVETULOA!

Vihannin Nuorisotalolla maanantaisin 9.10.-4.12.
klo 18:10-19:00. Syyslomaviikolla 43 ei jumpata.
aikki 8 kertaa 60€, maksu EloMylly ry:n tilille FI60
5516 0220 0605 58, kuitti maksusta mukana kerroilla.
Yksittäisen jumpan hinta on 10e, joka maksetaan paikanpäällä käteisellä. Tanssin pyörteisiin ohjaa kokenut
liikunnan ja tanssin ammattilainen Pia Bergström.
Lavistunnit ovat kaikille sopivia tanssillisia tunteja,
joissa saat hien pintaan ihanien iskelmähittien tahdissa.
Lisätietoja EloMylly ry/jumpat:
Johanna Joki p. 040 82 47 586, info@elomylly.fi
TERVETULOA MUKAAN LIIKKUMAAN!

Yhteyshenkilöt Sinikka (0400 250 378) ja Kirsti (0400 439 843).

JOHTOKUNTA

LÄNTISRANNAN VIRKISTYSALUEEN KUNTOILUPAIKAN AVAJAISET
Kyläyhdistys toivottaakin kaikki tervetulleiksi
testaamaan laitteita ja osallistumaan liikunnalliseen tapahtumaan SU 15.10.2017
klo 15.00 alkaen. Ohjelmassa laitteiden käytön
opastusta, makkaranpaistoa ja kahvittelua.
TERVETULOA

Läntisrannan virkistysalueelle on asennettu kyläyhdistyksen toimesta kaupungin rahoituksella
hankitut kuntoilulaitteet kaikkien vierailijoiden
käyttöön. Laitteet tulevat monipuolistamaan virkistysalueen käyttömahdollisuuksia ja sopivat hyvin myös seniorikansalaisille.
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NAISTENMESSUT

KEPPARIKERHO

Kerho on tarkoitettu yli
7-vuotiaille. Kerhossa harjoittelemme myös ponin
hoitoa ja tutustumme mm.
kouluradan suorittamiseen
keppareilla.
Kerho kokoontuu torstaisin klo 17.30-19.00. Kerho
alkaa to 19.10.2017. Kerhomaksu: 16€/kerta (myydään
6x korttina) tai 20€ / kerta, yksittäin ostettuna.
Ennakkoilmoittautuminen Riitalle: 050 381 9014
Lisätietoja kerhosta löydät myös netistä!

la 14.10.2017 klo 11.00- 15.00
Vihannin Nuorisoseuralla
Paikalla mm. Naavalainen, Me & I,
HuurreDesing, Tupperware, Oriflame,
NOSH, Ti-Pi laukku, EveLace,
Häkkisenaron lammastila,
Pomp De Lux, NeoLife, FitLine, Swipe.
Käsitöitä, leivonnaisia jne.
Mahdollisuus ruokailuun.
Kahvia, arvontaa.

Vihannin Nuorisoseura ry

SYYSLOMAVIIKON PONIPÄIVÄ!

Ponipäivä (7v-) to 26.10.2017 klo 10-14.30
Hoidamme poneja, tutustumme varusteisiin, poniagilityä ja paljon muuta ponitouhua! Päivä toteutuu,
jos vähintään 4 osallistujaa. Hinta 55 € (sis. alv:n, vakuutuksen, kevyen lounaan ja aikuisen leiriohjaajan).
Ilm. pe 20.10. mennessä Riitalle, 050 381 9014.

Vihannin Maaseutuyhdistys ry

Olemme mukana toteuttamassa Maistuva maaseutu
tapahtuma: kekriperinteet - kekriruoat. Järjestämme
kekriruokakurssin Vihannin yläkoulun opetuskeittiössä la 11.11. klo 9-15 yhdessä Oulun Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksesta Helena Lahdenperän johdolla.
Teemana on luennot kekriperinteestä ja Pohjois-Pohjanmaan ruokaperinteestä sekä valmistamme kekriruokia.
Kurssi on jäsenille ilmainen ja ei jäsenille 10 €. Ilmoittaudu mukaan 3.11. mennessä Tuulalle p. 040-5619432.
Tule mukaan elämykselliseen Suomi 100 juhlavuoteen, syömään yhdessä ja jakamaan tarinoita Maistuvasta maaseudusta!

www.hirnuvahevonen.fi

jonne on kyyditys Vihannista. Leirin hinta 20€. Ilmoittaudu 15.10. mennessä yhdistyksemme kotisivuilla www.
vihanti.4h.fi. Järjestämme leirin yhteistyössä Raahen Seurakunnan ja Nuorisotoimen kanssa.

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

4H-Kierrätysmyymälä Vihannin keskustassa

Kierrätysmyymälästä saat edullisesti vaatteita, tarvikkeita,
astioita, kirjoja jne. Myynnissä myös lähiruokaa sekä paikallisia käsitöitä. Meillä voit nautiskella kupposen kahvia ja
keskiviikkoisin paistamme lättyjä joko paikan päällä nautittavaksi tai mukaan otettavaksi. Voit vuokrata meiltä kirppispöydän viikoksi kympillä, ja päästä eroon ylimääräisestä
tavarasta. Ompelupalvelu toimii jälleen totutusti ti-to.

Ylimääräinen kokous 16.10.

Vihannin 4H-yhdistyksen ylimääräinen kokous ma 16.10.
klo 18 Ukonkantissa, Kirkkotie 16:ssa. Kokouksessa käsitellään hallituslaisten eroilmoitukset ja valitaan tilalle uudet
hallituksen jäsenet. Kokouksen jälkeen klo 18.30 keskustellaan yhdistyksen tulevaisuudesta ja toiminnan jatkuvuudesta. Tervetuloa!

Huom.! Jaamme myymälässä päiväystuotteita maanantaista torstaisin. Näistä toivotaan olevan apua etenkin vähävaraisille, lapsiperheille sekä vanhuksille. Tuotteet lahjoittaa
Vihannin S-market.

Tulossa VILSKE III, syyslomaleiri lapsille 24.-26.10.

Perinteinen lasten syysleiri, jossa tehdään yhdessä kaikkea
kivaa! Leirille saavat osallistua kaikki alakouluikäiset pojat
ja tytöt. Leiri järjestetään Lännenrannan leirikeskuksessa,

AUKIOLOAJAT: ma, ke, pe klo 10-16, ti ja to klo 10-17
p. 040 4172811
Tervetuloa Asematie 7, Vihanti!
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Kiinteistöpalvelu Rautio Oy
Siivousta ja ulkoalueiden hoitoa
kotitalouksille ja taloyhtiöille.

Kysy nyt edullinen tarjous rännien tyhjennyksistä.

Puh. 040 3573 506 / 040 9104 663
kiinteistöpalvelu.rautio@gmail.com

OPPILASTYÖT -40%
Toisen vuoden opiskelija
Roosa Pitkänen Raahen ammattiopistolta on Tuccaparkissa
harjoittelemassa ajalla 9.10.-22.12.

Ajat Roosalle varattavissa nyt!

s
Syksyinen tervehdy
Säästö-Ankista!
Paljon kankaita
poistohinnoin -50%

Naisille pukeutumiseen Koivupuistolta uutuuksia!

Huom! Huom! Ti 31.10. synttärikahvit!
Tarjolla kotileivonnaisia
Ihanat lankauutuudet saapuneet!
Tervetuloa
ostoksille!

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

Kaipaatko päivitystä
syyshiuksiin? in kivaa!
Varaa aikasi niin keksitään jota
Uutuutena myös Wellaplex -hoito
vaurioituneille hiuksille!

MONIPUOLISTA KOTIPALVELUA ja - SIIVOUSTA,
ULKOILU-, SAATTAJA- JA ASIOINTIPALVELUA
KYLÄVIESTIN JAKELUALUEELLA

Palvelun hinta on 29,50€ / tunti.
Hyödynnä Kotitalousvähennys verotuksessa. Ostaessaan
yritykseltä palveluja kotiin henkilön on mahdollista
saada verotuksessa kotitalousvähennys, ks. www.vero.fi.

Ota yhteyttä:
Pirjo Tukkiniemi, p. 040 545 7330,
sähköpostilla pirjo_tukkiniemi@hotmail.com

kotipalvelutukkiniemi.nettisivu.org

