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Huhtikuu 2016

Itsenäistyykö Vihanti uudelleen?
Tänään 1.4.2016 Ukonkantissa klo 18.00
asiaa selvittää työ- ja oikeusministeri Jari Lindström.
Tule mukaan!
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Huhtikuun viesti

Vihanti itsenäistyy uudelleen?
Vihantilaiset kaupunginvaltuutetut ovat hakeneet vuonna 2013 toteutuneen kuntaliitoksen
purkua. Asia on edennyt kaikessa hiljaisuudessa ja julkisuudelta piilossa oikeusministeriöön.
Sieltä saapuu tänään valtuuskunta Ukonkanttiin
kertomaan asian etenemisestä työ- ja oikeusministeri Jari Lindströmin johdolla.
Purkupäätöksen perustelut ovat niin vahvat,
että alustavien tietojen mukaan Vihannista tulee
taas itsenäinen kunta.
Vihantilaisia kehotetaan saapumaan tänään
1.4. klo 18.00 Ukonkantin eteen tukemaan valtuutettujamme mielenosoituksella.
Syitä päätöksen purkamiseen ovat mm. vihantilaisen kaupunginhallituksen entisen puheenjohtajan syrjäyttäminen paikaltaan, kunnan vaakunan
poistaminen ennen aikojaan kunnantalon seinältä
ja niin sanottujen porkkanarahojen käyttäminen
vastoin liitoslakia yläkoulun viemäröintiin.
Jos vihantilaiset valtuutettujen hanke toteutuu, Raahen kaupunki joutuu korvaamaan Vihannille aiheuttamansa vahingon.

Hyvä uutinen Kyläviestin lukijoille on, että huhtikuusta alkaen lehti ilmestyy joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina. Tämän mahdollistaa Vihannin
aluelautakunnalta saamamme merkittävä avustus –
paljon kiitoksia siitä! Lehden tarpeellisuus on siis
tunnistettu. Avustus kattaa kuuden lehden kustannukset. Toisen vastaavan summan uskomme saavamme mainostuloilla sekä järjestöjen ja yritysten
edullisilla vuosimaksuilla. Vuosimaksut – järjestöille 80 € ja yrityksille 120 € – oikeuttavat ilmoitteluun
ja mainontaan joka lehdessä sekä laajaan toiminnasta kertovaan artikkeliin.
Käyttäkää tarjous hyväksi ja kertokaa omassa lehdessämme asioista, jotka kiinnostavat erikoisesti
meitä vihantilaisia ja jotka eivät löydy mistään muista julkaisuista.
Kyläviestin toimituskunta

Paikalle tulijoiden toivotaan tuovan mukanaan
julisteita, joissa lukee esim. Vihanti omille jaloilleen, Raahe jääköön rantaan ja Ministeri, seiso
lupauksesi takana!

Kyläviesti ilmestyy:

6.5.2016 (aineistot valmiina 29.4.)
3.6.2016 (aineistot valmiina 27.5.)

Eduskunta

Aineiston sähköposti:
materiaali@laatupaino.fi
Aihe: Kyläviesti

Seuraavan lehden aihe:
Lampinsaari esittäytyy

Hinnasto:
•
•
•
•

Vihantilaiset yhdistykset ja järjestöt 80 €/vuosi
Yritykset ja vastaavat 120 €/vuosi
Muu ilmoitus 0,50 €/palstamillimetri
Pankkiyhteys (Vihannin 4H): FI30 5516 0220 0336 47

Toimituskunta:

Maija Isokääntä, Mirja Mertala, Risto Parttimaa,
Walter Röbbelen, Inga Viinikangas, Sirpa Ylitalo.
Palautteita osoitteella vihanti@4h.fi.

Kansikuva:
Päivi Kotila

Kyläviestin internetsivut:

http://www.kylat.net/ > Vihannin kylien lehti Kyläviesti

Työ- ja oikeusministeri Jari Lindström on tänään vihantilaisten tavattavissa Ukonkantissa.
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Salme Junnila

Alpuan harjulle oli saavuttu
sankoin joukoin viettämään
yhdessä talvista ulkoilupäivää.

Olipa kerran Talvirieha
Terveisiä Arandelista! Täällä muistelemme kaiholla
Annan ja Elsan kanssa yhteistä vierailuamme Alpuan harjun Talviriehaan 20.2.2016.
Miten mainioon liikunnalliseen tapahtumaan
saimmekaan osallistua! Kiitos siitä kuuluu kaikille
mukana olleille, niin suurelle joukolle vapaaehtoisia;
Alpuan metsästysseuran jäsenille, jotka huolehtivat
ihan alusta saakka tapahtumaan osallistujista autojen parkkipaikalla. Tekivät sitä jopa lisää, taitavat
olla tosi vahvoja.
Miten herkullisilta maistuivatkaan Take Awayn
pyttipannu, jossa saimme maistaa Pohjolan perunan lahjoittamat perunat ja Alpuan kyläyhdistyksen
grillaamat makkarat, jotka olivat S-marketin ja Kmarketin lahjoittamia. Jälkiruuaksi saimme herkutella suussa sulavia Leijonien lettuja, Lampinsaaren
kyläyhdistyksen maistuvia munkkeja ja perhekerhojen leivonnaisia. En melkein malta pysyä lumipalloissani, kun muistelen kaikkia herkkuja. Hinnatkin
olivat niin perheystävällisiä, että Talvirieha oli todella koko perheen mainio yhteinen ulkoilutapahtuma.
Huomasitte varmaan, miten mainiosti Elsa hallitsi jäätaikansa, sää oli juuri sopiva, vaikka minulle
kyllä sopii niin paukkupakkanen kuin hellekin.
Miten mainio mäenlaskukisa järjestettiinkään!
Ensi kerralla lainaan varmasti Svenin rekeä, että minäkin pääsen laskemaan mäkeä. Ihailin kyllä ihmeissäni miten pitkälle lapset pääsivätkään liukumaan.

Vähän minua kyllä harmitti kun en päässyt ratsastamaan ponilla, olin kuulemma vain vähän liian
iso, vaikka sitä on kyllä vaikea uskoa, sillä omasta
mielestäni olen juuri sopivan pyöreä. Onneksi poniratsastus oli juuri lapsille sopivaa. Tiedätkö muuten,
että poni tuli ihan Luohualta saakka. Sitä en kyllä
tiedä juoksiko se koko matkan vai kävelikö välillä,
mutta Luohuan hevosystävät tietävät.
Näin minä kyllä Kaverikoiratkin ja pääsin taputtamaan niitä. Mainioita kavereita ovat nuo koirat.
Lumikenkäkävelyä ja lankkuhiihtoakin siellä sai
kokeilla. Kävitkö kokeilemassa? Varmaan ainakin
hurrasit Hippohiihtojen kilpahiihtäjille. Tiesitkö,
että jokainen pääsi maaliin ja sai kultamitalin. Minä
näin. Juttelin myös Hanna-Hipon kanssa. Eikö hän
ollutkin kaunis?
Onnenpyöräkin siellä oli ja askartelua ja lumenmaalausta ja jukeboxi. Niin hienoa jukeboxia en
ollutkaan koskaan ennen kuullut. Kyllä Vihannin
vehkat ja Me, jota kiinnostaa -nuorten ryhmä ovat
korvaamattomia.
Tiesitkö muuten, että Kumpulan Matti tarjosi
ihan ilmaisen linja-autokyydin isolla linja-autolla
kirkolta Lampinsaaren kautta Talviriehaan. Linjaauto oli ollut ihan täynnä ja sinne oli jopa juostu.
Sen minäkin olisin halunnut nähdä.
Ihan lopuksi Vihannin reserviläisten kuoro kajautti komeasti lauluja ja Raahen seurakunnan pa3
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Samuel Koivunen

pin kanssa saimme kiittää Taivaan Isää.
Talviriehan tuotto lahjoitettiin Kirkonkylän ja
Lampinsaaren kouluille 2.3.2016 Kirkonkylän koululla, jossa olivat läsnä myös tavaralahjoittajat. Tästä
tapahtumasta kirjoitettiin ihan lehdessä ja siinä oli
kuvakin. Harmi ettei lehteen voitu laittaa koululaisten laulua kuultavaksi. Se oli niin upeaa, ettei koskaan aiemmin kuoro ole laulanut niin upeasti.
Me haluamme Annan ja Elsan kanssa kiittää
kaikkia Talviriehassa mukana olleita vapaaehtoisia
yksityisiä, yrityksiä, yhdistyksiä, järjestöjä ja kaikkia
perheitä, jotka tulivat lasten kanssa tapahtumaan.
Nähdäänkö ensi talvena?
Terveisin Vihannin Frozen
Anna alias Niina Polojärvi, Vihannin SOS-lapsikylä
Elsa alias Mirja Mertala, Vihannin 4H-yhdistys
Olof alias Irmeli Pantcheva, Raahen varhaiskasvatuspalvelut

ja uudet parhaat ystävämme Samuel Koivunen ja
Saila Kankaala Raahen seurakunnasta sekä Salme Vihannin Frozenin satuhahmot Olof, Anna ja Elsa kiittävät
Junnila Raahen nuorisotoimesta
kaikkia Talviriehaan osallistuneita.

KUUSIRATI TOIMII AKTIIVISESTI
Kuusirati on pieni kylä kahden suuremman välissä
– jopa niin pieni, että vihantilaissyntyiset muualle
muuttaneet kyselevät, onko täällä sellainenkin kylä.
Lyhyesti: Kuusirati sijaitsee Malmitien eli 88-tien
varressa puolivälissä kirkonkylältä Alpuaan mentäessä tai päinvastoin.

Kylätalo on Kuusiratin ainoa kokoontumistila ja se
on ollut kylän asukkaiden, Vihannin alueen ja nykyisin koko Raahen alueen asukkaiden, yhdistysten ja järjestöjen käytössä. Tällä hetkellä tilavuokra
on 10 euroa/kokous tai 50 euroa/päivä. Keittiöstä
löytyy kahvikalusto n. 40 hengelle ja ruokailuastiat
parille kymmenelle.

Pääsiäiskokkoperinne. Säistähän se riippui sytytettiinkö lankalauantaina pääsiäiskokko kylätalon pihapiirissä. On sitä kokolla käyty ilman sytyttämistäkin.
Muut jutut on vuorenvarmasti tehty kuten makkaranpaistoa nuotiolla, arvontaa, kahvia ja muuta tarjottavaa kylätalon sisätiloissa. Esillä on myös valokuvia kylätoiminnasta kolmen vuosikymmenen ajalta.

Kylätoimikunnan aloitteesta on saatu toteutettua
muun muassa kylätielle 50 km:n ja Malmitielle 80
km:n nopeusrajoitukset.
Vaikka kylä ei ole suuren suuri ja asutus on hajallaan useampaan ilmansuuntaan, on vuosien saatossa ollut jos jonkinlaista toimintaa. Kylätalolla
on järjestetty kompostointi- ja jätevesi-iltoja, luontoretkiä, siivoustalkoita ulkona ja sisällä, vietetty
pikkujouluja, järjestetty seurakunnan kanssa maakirkkoja. Vuosittainen pääsiäiskokkotapahtuma on
koonnut usein satapäisen yleisön. Uutena toimijana tänä vuonna myös OmaisOiva –kahvila, jonka
ovet ovat avoinna kylätalolla ti 12.4. ja ke 11.5. klo
13–15.

Kylätoimikunta 30 vuotta. Kuusiratin kylätoimikunta perustettiin 24.3.1986 viemään eteenpäin yhteisen kokoontumistilan saamista kylälle Kuusiratin
koulun tuhouduttua tulipalossa 1970-luvun lopulla.
Vihannin kunta antoi rakennustarvikkeet ja kyläläiset
rakensivat kylätalon kokonaan talkootyönä. Alusta
saakka kylätoimikunta ja kyläläiset ovat huolehtineet
tilavarauksista, siivouksesta ja kunnossapidosta.
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Päivi Kotila

Lankalauantaina paistetaan kylällä perinteisesti makkaraa riippumatta sytytetäänkö pääsiäiskokkoa vai ei.
Päivi Kotila

1980-luvun puolivälin jälkeen talkoilla rakennettu kylätalo on kuusiratisten ainoa kokoontumistila ja sen käyttö on tarjolla
muillekin raahelaisille sopuhintaan.
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Kylätoimikunnasta kyläyhdistykseksi ja kylätalon
omistajaksi. Helmikuussa 2014 Raahen kaupunki
päätti laittaa myyntiin Kuusiratin kylätalon. Huhtikuussa 2014 yleinen kyläkokous/kyläyhdistyksen
perustamiskokous teki yksimielisen periaatepäätöksen ostotarjouksen tekemisestä kylätalosta tontteineen ja kyläyhdistys rekisteröitiin nimellä Kuusiratiset ry. Alkuvuodesta 2015 kylätalon omistus siirtyi
sitten lopullisesti Kuusiratiset ry:lle.

Maakirkko. Kahtena edellisenä vuotena joulun
aikaan olemme saaneet nauttia lämminhenkisestä
maakirkosta, johon on kokoontunut sanankuuljoita
muiltakin kyliltä. Harras toiveemme on, että myös
tänä vuonna saa pieni pirttimme toimia maakirkon
pitopaikkana.
Maa- ja kotitalousnaiset eli Naisosasto. Vaikka
naisosastolaiset väittävät ikääntyvänsä kovaa vauhtia ja kaipaavansa uutta verta, toiminta kyllä jatkuu
virkeänä. Talviaikaan kokoonnutaan 2 viikon välein
kylätalolle päiväkahvien merkeissä. Tärkeintä on oman
ja naapurin mielenvirkeyden, toimintakyvyn sekä
yhteisöllisyyden säilyttäminen. Jo vuosikymmeniä
jatkunut joulumyyjäisperinne elää edelleenkin
vahvana. Kesällä kootaan linja-auto täyteen ja tehdään
kesäretki johonkin mielenkiintoiseen kohteeseen.
Uusia vauvoja muistetaan kukkakimpulla.

Uusi jääkiekkokaukalo ahkerassa käytössä. Jo
vuoden 2013 puolella aluelautakunnan toimesta
oli hankittu uusi jääkiekkokaukalo entisen huonokuntoisen kaukalon tilalle. Kyläyhdistys vuokrasi
kaukalon paikan Raahen kaupungille ja kaupunki
kustantaa luistinkopin ja kaukalon valaistuksen.
Kaukalo on tänä talvena houkutellut runsaasti luistelijoita yli kylärajojen.
Siirtokirjastosta luettavaa. Kylätalolla sijaitsee
myös siirtokirjasto. Se toimii itsepalveluperiaatteella ja on ollut kyläläisten ahkerassa käytössä. Siirtokirjakokoelmat vaihdetaan usean kerran vuodessa.
Kirjastolla ei ole kiinteitä aukioloaikoja, vaan sinne
voi piipahtaa milloin vain.

Kinttupolkuja tallaamaan. Kuusirati on osallistunut myös Kinttupolkuhankkeeseen ja Kuusiratista
lähteekin polkuja useampaan suuntaan. Kylätietä
pitkin voi lähteä tallaamaan Juurikkajärven suuntaan naapurikunnan puolelle tai Koljolan luota Alpuan suuntaan. Varesnevalta voi suunnistaa joko
kirkonkylän tai Alpuan suuntaan ja poiketa huilaaNäitkö Saluunatonttua? Vihannin kylien yhteisen massa Vareskodalla.
joulukalenterin yhtenä luukkuna on useampana
vuonna ollut Kuusiratin Saluunatonttu. Saluunahan Tervetuloa Kuusiratiin!
on vanha aikoinaan toisella puolella Malmitietä si- Hyvää kevättä kaikille!
jannut maitolaituri, joka on nyt siirretty kylätalon
tontille ison kuusen juurelle. Käypäs ensi joulun alla Kuusiratiset ry
kurkkaamassa näkyykö vielä tonttua.

Kyläkauppa aloittaa toimintansa
Maximajakka Oy Alpuan Tarmo palvelee asi- vasti mukana myös julkisissa hankinnoissa.
akkaitaan 1.4. alkaen tutuksi tulleissa tiloissa ja
tuttujen henkilöiden voimin. Jukka Koistisen ja Maximajakka Oy palvelee kaikissa hankinnoissa,
Pirjo Oravan tavoitat jatkossakin myymälästä.
olipa tarve sitten pieni tai suuri!
Myös yrittäjät Jarkko Kurttila ja Jari Rantonen Käy myymälässämme, soita tai laita sähköpostia.
tulevat jatkossa olemaan kaupan vakiokasvoja, Olemme avoinna ma–pe: 9–18, la: 9–16.
vaikkakin Pulkkilan toimipiste sitookin heidän Tervetuloa!!
aikansa tiiviisti.
Jukka Koistinen 044-5155 274
Elintarvikkeiden lisäksi valikoimaan tulee vah- Pirjo Orava 050-3085 606
vasti mukaan rakentaminen asennuspalveluineen Jarkko Kurttila 0400-2024 85
ja tarvikkeineen. IKH, Teboil, Meltex, Berner ja Jari Rantonen 044-7777 445
useat muut toimittajat ovat mukana koneurakoit- sähköpostit: etunimi.sukunimi@maximajakka.fi
sijoita ja viljelijöitä palvellessamme. Olemme vah- tai: myynti@maximajakka.fi
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Alpuan Olohuone kutsuu
Alpuassa on aloittanut toimintansa Alpuan Olohuone. Se on suunnattu naisille ja miehille ikään
katsomatta. Kokoontumispaikka löytyi koulun
kirpparin tiloista. Tarkoitus on kokoontua loppukeväällä kuukauden ensimmäisenä arkitorstaina
klo 9–11.

ja tupa oli täynnä. Tupa oli täynnä iloista porukkaa.
Toimintaa suunniteltiin naurun ja laulun siivittämänä. Syksyn ajankohta suunnitellaan myöhemmin.
Seuraavan kerran kokoonnutaan 7.4. ja 12.5. Lisätietoja saa Mira Sainilalta (puh. 040 3110 446). Järjestäjänä toimii Raahen kaupunki.

Toiminta pitää sisällään iloista yhdessäoloa kahvikupin ääressä. Ensimmäinen kerta on jo toteutunut Tervetuloa mukaan!

Potkurit odottivat malttamattomana haltijoitaan Alpuan Olohuoneen ulkopuolella.

VIHANNIN MARKKINAT
21.5.2016
PAIKKAVARAUKSET:
YHDISTYSPAIKAT 050-4101788
MARKKINAPAIKAT 044-0851299
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Kevään kuvasatoa
Risto Parttimaa

Maija Isokääntä

Kuusiratin kevättulvaa.

Kaivoskadun nuori kulkija.
Walter Röbbelen

Anne Moisare-Parttimaa

Rantasenjärven jäät ohenevat.

Alpuan pääsiäiskokolla.
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Vihannin 4H-Yhdistys

Pointti

Kirkkotie 16, 86400 VIHANTI (Ukonkantti)
p. 040 964 4298
vihanti@4h.fi
http://vihanti.4h.fi/
Facebook: Vihannin 4H-yhdistys

Pointti on lahjoituksena saatujen tavaroiden kierrätysmyymälä, jonka tuotto käytetään paikallisen 4H-nuorisotyön hyväksi. Otamme vastaan lahjoituksena vaatteita
ja muuta pientä tavaraa. Lisäksi myymälästä löytyy mm.
paikallisia käsitöitä, ompelupalvelu sekä lähiruokaa.

Vihannin 4H-yhdistyksen vuosikokous maanantaina
11.4. klo 17.00 Ukonkantissa, Kirkkotie 16. Tervetuloa!

Neulekahvila joka keskiviikko klo 12.00 alkaen. Voit ottaa mukaan omat neuleet tai talkoilla Pointin langoista
sukkia yms.
Muutamme uusiin tiloihin huhti-toukokuun vaihteessa.
Tarkemmasta ajankohdasta ilmoittelemme mm. Facebook
-sivuillamme: Pointti Kierrätysmyymälä Vihanti. Nykyisen
myymälän tyhjennysmyynti alkaa huhtikuussa.

Kesätöitä nuorille
Haluaisitko apuohjaajaksi kesäkerhoihin tai ruokakouluun? Vai kiinnostaisiko perustaa 4H-yritys vaikka kesän ajaksi? Jos sinulla on kaupungin kesätyöseteli, sinulla
on mahdollisuus päästä töihin myös Kierrätysmyymälä
Pointtiin. Kesätyöasioissa ota yhteyttä Mirjaan: p. 040 964
4298 tai vihanti@4h.fi

Haluatko sinä myydä tuotteitasi Pointissa? Otamme
myyntiin paikallisia käsitöitä, lähiruokaa. Perimme myydyistä tuotteista 15 % provision.

Kesätyöntekijöille järjestetään keväällä Ajokortti Työelämään -koulutus 18.4. ja 25.4. klo 15.00–18.00. 4H-Yrityskurssi järjestetään 23.4. Pyhäjoella.

Avoinna: ti–pe klo 10.00–17.00
Yhteystiedot: Asematie 9, 86400 Vihanti, p. 040 4172811

Koko perheen Vapputapahtuma Ukonkantissa 29.4. klo
9–11 ja 17–19. Ohjelmassa mm. Temppurata, ongintaa,
kasvomaalausta, askartelua sekä munkki- ja sima -tarjoilu.
Järjestetään yhteistyössä Raahen seurakunnan, nuorisotoimen, varhaiskasvatuksen sekä SOS-lapsikylän kanssa.

Vihannin työväentalo
Jalavatie 5, 86400 Vihanti

Nuorten Wappukonsertti 29.4. klo 20–22.30 Lumimetsän nuorisoseuralla. Konsertissa esiintyvät: Reann Mykenzie sekä MGtH
Järjestäjät: Raahen seurakunta, Raahen nuorisotoimi, Me
Joita Kiinnostaa-nuoret sekä Vihannin 4H-yhdistys.

Työväentaloa voi vuokrata erilaisiin tapahtumiin.
Keittiössä on uusi hella, mikro, tiskikone sekä kahvinkeitin. Ruoka ja kahviastiasto löytyy sadalle hengelle.
Harrastaa voi myös biljardia, pingistä sekä erilaisia pelejä. Karaokelaitteet löytyy myös.

Kesälomareissu Kuusamoon 7.–9.6.
Luvassa elämyksiä Koillismaalla: koskenlaskua Kitkajoella, karhuja Kuusamon Suurpetokeskuksessa, hurjastelua
Rukan kesäkelkkaradalla, komea Kiutaköngäs ja muita
kohteita Oulangan kansallispuistossa sekä seikkailua ja
seinäkiipeilyä Taivalvaaran seikkailupuistossa. Lue lisää
osoitteesta: www.vihanti.4h.fi ja ilmoittaudu viimeistään
27.4. p. 040 964 4298 tai vihanti@4h.fi

Joka tiistai pelataan bingoa klo 18.00, ovet aukeavat klo 16.00.
Työväentalo on hyvässä kunnossa niin päältä kuin sisältäkin. Myös hälyttimet ja valvontakamerat on asennettu.
Sulo nurkkala, p. 0500 383 812
Antti Nordström, p. 040 525 9524
Jouko Vasankari, p. 044 747 8229

Ruokakoulu 13.–17.6. Vihannin yläkoululla
Päiväleiri 8–12-vuotiaille lapsille. Jokaiseen leiripäivään
(9.00–15.00) kuuluu lasten itsensä valmistama aamiainen,
lounas ja välipala, liikuntaa sekä oppimistuokioita hyvän
ravitsemuksen ja liikunnan merkityksestä. Lisäksi ruokakoulun ohjelmaan kuuluu maatilavierailu ja perhepäivällinen. Ilmoittautuminen: ruokakoulu.fi

Lumimetän Nuorisoseura Ry:n
Sääntömääräinen kevätkokous
ti 5.4. klo 19.30 Nuorisoseuralla.
Tervetuloa!
Kahvitarjoilu

Tulossa:
Äitienpäivän leivontakurssi 6.5.
Retki Seikkailupuisto Pakkaan 14.5.
Seuraa ilmoittelua nettisivuillamme sekä Facebookissa

Johtokunta
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VIHANNIN KUVANTEKIJÄT r.y
Tietoja Kuvantekijöiden kevätkokouksen päätöksistä, joka pidettiin 21.3.16 Ukonkantissa.
TAIDE-/MYYNTINÄYTTELY JUST ZULLESSA
Taide-/myyntinäyttely jatkuu Just Zullessa ainakin toukokuun loppuun. Vaihdetaan uudet taulut, joten tuokaapa – mahdollisimman
moni – taulujanne Just Zulleen. Pystytetään uusi näyttely viimeistään lauantaina 9.4. Kevätkokouksessa päätettiin, että taulujen
myynnistä ei mene provisiota ja Kuvantekijät maksaa tilamaksun. Lisätietoja Kirsti (0400 439 843), Sinikka (0400 250 378) tai
Minna (044 587 4676).
KESÄLEIRIT
Lasten kuvataideleiri pidetään 14.–15.6. Alpuanharjun hiihtomajalla. Leiri on Raahe-opiston järjestämä ja opettajana on Martti Lehtelä.
Raahe-opisto tiedottaa asiasta ja ilmoittautumiset opistolle. Aikuisten kuvataideleiri pidetään yhdessä Raahen Taideyhdistyksen kanssa
Ukonkantissa 30.–31.7. Opettajana Tanja Rantapelkonen, aihe muotokuvamaalaus. Ilmoittautumiset Martti Lehtelälle (050 322 1177).
MUU NÄYTTELYTOIMINTA
Kuvantekijät on varannut myyntinäyttelytilan Oulaisten Väinölästä lokakuuksi. Raahen Hippu-kahvilaan on myös varattu näyttelytilaa syksylle. Samoin Raahen kirjastosta kysytään näyttelytilaa.
RETKET
Järjestetään yhdessä Raahen taideyhdistyksen kanssa kesäretki lähiseutujen gallerioihin. Päivä 18.6. Linja-auto lähtee Pyhäjoelta
ja mahdollisesti kiertää Vihannin kautta, jos lähtijöitä on. Limingassa Vilho Lampi-museo, Tupos ABC ruokailu, Muhos Terttu
Jurvakaisen galleria, Ganander, Lasihelmi. Matkan hinnaksi tulee n. 20–30 € lähtijämäärästä riippuen. Ilmoittautumiset Martti
Lehtelälle (050 322 1177)
KEVÄTMARKKINAT 21.5.2016
Markkinoille mennään omalla kojulla. Arpajaistavaroita voi tuoda kirjastolle 19.5. saakka.
TAIDETARVIKKEITA EDULLISESTI
Minna on neuvotellut Alpuan kaupan uusien omistajien kanssa mahdollisuudesta saada taidetarvikkeita alennuksella. Lisätietoja
Minnalta (044 587 4676).
JÄSENMAKSU
Jäsenmaksu on ennallaan eli 10 €/hlö ja 20 €/perhejäsenmaksu. Pyydetään suorittamaan jäsenmaksu huhtikuun loppuun mennessä, koska teemme jäsenkortin, jolla voi todistaa jäsenyytensä esim. taidetarvikkeita ostaessaan. Jäsenyydestä on monia etuja:
opistojen taidepiireihin osallistumista tuetaan 30 e/hlö/v, leirimaksut maksetaan jäsenille kokonaan, retkiä tuetaan ja näyttelytilat
ovat ilmaisia. Myös pikkujoulu järjestetään. Jäsenkortin saa maksettua kuittia vastaan Just Zullesta. Ohessa pankkisiirtolomake.
Lisätietoja-kohtaan jäsenten nimet ja s-postiosoite tai puh.nro.
TERVETULOA MUKAAN KUVANTEKIJÖIDEN TOIMINTAAN.
JOHTOKUNTA
”Kun päätät kävellä jotakin tietä, se tulee ilmestymään eteesi.” Rumi
Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO GIRERING

Saaja
Mottagare

IBAN

BIC

FI43 5516 0240 0092 05
Viesti

VIHANNIN KUVANTEKIJÄT ry

Jäsenmaksu 10 € / hlö, 20 € perhe.
Nimet, sähköposti tai puh.

Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress

Viitenumero
Ref. nr

Allekirjoitus
Underskrift

Eräpäivä
Förfallodag

Tililtä nro
Från konto nr
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30.4.2016

Euro

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron
perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren

KYLÄVIESTI

ELÄKELIITON VIHANNIN YHDISTYS
Kevään toiminta jatkuu:
6.4. seuraava päiväkavitilaisuus hietalankantissa klo 12.
Vierailijana Paavo Liestalo Pohjolan Perunasta.

TANSSIKURSSI
(valssi, tango, foxi...)

9.4. Piirin kevätkokous Pyhäjoella.Samalla Pyhäjoen yhdistyksen 40-vuotisjuhla.

vasta-alkajille sekä aiemmin
tanssia harrastaneille

9.4. Piirin Bocciakilpailut Ylivieskassa. Yhdistyksestämme lähtee kisaan joukkue sekä miehistä että naisista.

Paikka: Alpuan nuorisoseura
Aika: sunnuntaina 3. huhtikuuta klo 19.00–20.30
Kevään aikana kokoonnumme 5 kertaa. Kurssin hinta
5 euroa/henkilö/kerta. Ohjaajana toimii Hanna Kiviniemi.

23.4. Päiväkahvitilaisuus Hietalankantissa.
Bocciaa pelataan Ukonkantin tilassa maanantaisin ja
torstaisin klo 17 ja Ukkokööri sopii omasta harjoitusaikataulustaan.

Kaikki ikään katsomatta, tervetuloa mukaan!

YHDESSÄ ELÄMÄLTÄ ENEMMÄN

Järj. Alpuan nuorisoseura

Alpuan kylätoimintayhdistys ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
KEVÄÄN TAPAHTUMIA
Vihannin Nuorisoseuralla

Asahi kevyt jumppa keskiviikkoisin klo 19–20. Alkaen
6.4.2016.

Paikka: Alpuan koulu
Aika: sunnuntaina 3. huhtikuuta klo 14
Asiat: Käsitellään sääntöjen vuosikokoukselle määräämät
asiat, mm. tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta, tilin-/toiminnantarkastajien tarkastuskertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

PE 1.4.2016 TANSSIT klo 19–23. Tanssit tahdittaa
TARMO MALILA liput 10 €, tunti miehille ja tunti
naisille!

Keskusteluasiana Vihannin Osuuspankin Alpuan konttorin sulkeminen. Pankin toimitusjohtaja Jari Kantomaa on
paikalla kertomassa asiasta. Kahvitarjoilu.

LA 2.4.2016 Pajutyön peruskurssi klo 9–15.00, kurssimaksu 10 €.

Tervetuloa!
Alpuan kylätoimintayhdistys ry:n hallitus

Senioritanssipiiri kokoontuu joka tiistai klo 14–15.

LA 16.4.2016 NAISTENMESSUT KLO 11–15.00. Tervetuloa myymään ja ostamaan! Varaa pöytä 5 €, Minnalta puh. 050 406 5283 tai Ritvalta, Saatavana myös
lounasta jauhelihamureke, salaatit, leipä, kotikalja ja
jälkiruokana marjakiisseli. Pullakahvit 3 €.

KOTISEUTUYHDISTYS TIEDOTTAA
Vihannin kirja II:n Vihanti 450 vuotta -kirjan julkistamistilaisuus on la 16.4.2016 klo 14 Vihannin kirjaston
auditoriassa eli Ukonkantissa.Kirjaa esittelevät kirjan toimittajat Aarne Mämmelä, Merja Honkakoski, Anja Kaartinen ja Erkki Kotila. Tilaisuuden lopussa keskustellaan,
kahvitellaan ja myydään kirjoja. Ennakkotilaajat saavat
oman kirjansa lisäksi Vihannin kirja I:n. Tapahtumaan on
vapaa pääsy. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee
paikalle. Myöhemmin kirjaa on saatavilla ainakin Vihannin kirjastosta.

Pe 29.4.2016 TANSSIT KLO 19–23.00. Tanssit tahdittaa
Matias ja Pentti NORDSTRÖM liput 10 € tunti miehille
ja tunti naisille. TERVETULOA!
Ti 26.4.2016 Vihannin Nuorisoseura ry:n sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS klo 18.00. Kahvitarjoilu. TERVETULOA
Kiitos!

Kotiseutuyhdistys
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KYLÄVIESTI

L O I V AT
LAULUT
E S I T TÄ Ä

ELOKUVAMUSIIKKIA

TÄÄLLÄ POHJANTÄHDEN ALLA, SKYFALL, MAMMA MIA, PHANTOM OF THE OPERA, KAKSI VANHAA TUKKIJÄTKÄÄ YM.

VIHANNIN NUORISOSEURALLA
LA 9.4.2016 KLO 18.00

ASIAA
HENGITYSTIESAIRAUKSISTA
5. huhtikuuta 2016
klo 12-16

AIHEINA

Raahen seudun hengitysyhdistys
ry:n toiminta
Astma- ja keuhkoahtaumatauti
Astman hoitoon käytettävät laitteet

LUENNOITSIJAT

Päivi Suuniittu, aluesuunnittelija,
Hengitysliitto
Leena Huumonen ja
Outi Hautala astmahoitajat, RAS

Vihannin kirjasto,
Ukonkantti, auditorio

Minna Liljamo, apteekkari,
Vihannin apteekki

Kirkkotie 16, 86400 Vihanti

JÄRJESTÄJÄT
Sitova ilmoittautuminen Vihannin
apteekkiin tai soittamalla 08 281 622
4.4.2016 mennessä
Tilaisuudessa kahvitarjoilu ja arvontaa!
Raahen Seudun Hengitysyhdistys ry.

TERVETULOA!

10e

VAPPUTANSSIT
Lumimetsän Nuorisoseuralla
La 30.4 klo 21.00–01.00

Päiväkoti Pihlaja tiedottaa!

Sari Koivikko & Domino

Päiväkodissamme on tarjolla vapaita päivähoitopaikkoja. Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta ja
kodinomaisen ympäristön lapsille.
Voitte ottaa yhteyttä Päiväkoti Pihlajaan
puh. 040 350 2280
Varatut päivät
1-10

Hoitomaksut:
5h/pv
yli 5h/pv
84,90€
141,50€

11-15

127,35€

212,25€

16 tai yli

169,80€

283,00€

Virikepaikka
5pv/kk

47,52€
79,20€
(kelan ja kunnan lisät haettuna)

Koululainen

ap/ip 80€/kk

5€/pv, 8€/pv loma-aikaan

Liput 10 €
Puffet (vain käteinen raha käy).
Tervetuloa!
Järj. Lumimetsän Nuorisoseura

