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HELMIKUUN VIESTI
Kyläviesti, meidän vihantilaisten oma
lehti, on ilmestynyt neljä kertaa. Nyt
alkaa sen toisen vuoden taival. Palautteet lehden tarpeellisuudesta ovat olleet
ristiriitaisia. Joidenkuiden mielestä paperilehteä ei tarvita, koska ilmoituksia
löytyy myös paikallislehdistä ja internetistä. Toisaalta on toivottu, että lehti
ilmestyisi joka kuukausi, koska se palvelisi silloin paremmin vihantilaisten
järjestöjen ja yritysten ilmoituslehtenä.
Onhan melko mahdotonta suunnitella
ja jättää ilmoituksia kahden kuukauden

päähän. Varsinkin vanhempi väki ja ne,
joilla ei ole internetyhteyttä, ovat toivoneet tätä lehteä.
Kyläviesti on enempi kuin vain ilmoituslehti. Sen julkaisemat jutut ovat
erikoisesti meitä vihantilaisia varten ja
niitä ei löydy muista julkaisuista. Edellä
mainituista syistä on tavoitteemme julkaista lehti joka kuukausi. Tämä edellyttää riittävän monien vihantilaisten
järjestöjen ja yritysten aktiivista osallistumista sekä toimituksellisesti että taloudellisesti. Siihen me uskomme.

Raahen lähidemokratiamallista on
kerrottu lukijoille parissa viimeisessä
numerossa. Kaupunginosat ja kylät tulevat muodostamaan lähidemokratiahallitus-nimisen toimielimen, joka toimii
kaupunginhallituksen alaisena. Tämän
vuoden alussa kaupunginhallituksen
asettamassa työryhmässä tullaan tarkemmin määrittämään sen tehtävät ja
oikeudet ja kirjaamaan ne hallintosääntöihin – vaihe, joka tulee olemaan hyvin
tärkeä. Toivottavasti kaupunki ymmärtää
lähidemokratian hyvät puolet.

KORVENKYLÄN KUULUMISIA
Korvenkylään on saatu pakkasia viimeinkin tätä artikkelia kirjoittaessa.
Mittari hipoo –30c molemmin puolin. Seurantalon pihalla oleva kiekkokaukalo on viimein saatu jäädytettyä.
Sopivasti näin nuorten kiekkoleijonien voittaessa MM-KULTAA. Uuden
kiekkokaukalon valot valaisevat koko
tienoon. Kotoa lähtiessä ei tarkalleen
tarvitse tietää, missä kiekkokaukalo sijaitsee. Sinne kyllä löytää valon tullessa
vastaan.
Kiekkokaukalon viereisessä kutomossa hääräävät korvenkylän maa- ja
kotitalousnaiset kutoen kangaspuillaan. Heidän toimintaansa kuuluu mm:
Astioiden vuokraus, ruokakurssien
järjestäminen ja muonitukset. Naisilla
on tapana muistaa kylälle syntyneitä
uusia korvenkyläläisiä pienellä lahjalla
ja kakulla. Lisäksi he käyvät käsityömessuilla, tekevät yhteistyötä riistamiesten
ja korvenraivaajien kanssa esimerkiksi
järjestämällä hirvipeijaiset kerran vuodessa. Pääsiäisen aikaan kannattaa pikkutrullien poiketa korvenkylän kokolle,
koska paras asu on palkittu ja lohdutuspalkinnonkin on saanut mukaansa. Lisäksi maa- ja kotitalousnaisten kanssa
on mahdollisuus päästä retkeilemään
niin koti, kuin ulkomaillakin.
Korvenkyläläiset ovat aktiivisesti
osallistuneet tallaamaan kylällemme
kinttupolkuja. Tarkemmat reitit näkee
Vihannin kinttupolku kartasta. Talvisin
kinttupolkuja voi sivakoida latua pitkin.
Oman reittinsä on varmasti myös tallanneet kylämme hirvimiehet ja naiset,
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Korvenkylän seurantalo tarjoaa tilaa liikuntaan ja askarteluun kaikenikäisille.

Korvenkylän seurantalon hyvin varustettu sali odottaa juhlaväkeä.
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jotka ovat tälle syksyä ampuneet 19 aikuista hirveä ja 16 vasaa. Korvenraivaajien talolle kokoontui tänä syksynä noin
170 kävijää hirvipeijaisissa. Joka syksyiset peijaiset kasvattavat suosiotaan vuosi vuodelta ja uudet kävijät toivotetaan
tervetulleiksi.
Ilveskorven raittiusyhdistys korvenraivaajat täytti viime vuonna 110-vuotta. Korvenraivaajat ry:n hallitus on
kuumeisesti miettinyt ratkaisua, kuinka saisi nykyisen lämmitysjärjestelmän
vaihdettua maalämpöön. Kyläläisille
tärkeä seurantalo on edelleenkin tärkeä
sosiaalisen kanssakäymisen keskus. Kylämme lapset kulkevat useissa eri koulussa, eivätkä juuri pääse tutustumaan
toisiinsa. Siksi onkin lapsille kuukausittain järjestetty peuhuiltoja, joissa lapset
ja vanhemmat voivat tutustua toisiinsa

saaden samalla liikunnan riemua. Illat
pyritään järjestämään joka kuukauden
kolmas perjantai, riippuen siitä kuinka
paikalle saadaan järjestettyä aikuinen
valvomaan tapahtumaa. Illat ovat olleet
lapsille erittäin mieluisia ja mukaan
mahtuu uusiakin peuhaajia.
Seuraa voi vuokrata myös yksittäisiin vuoroihin esimerkiksi sulkapalloa
pelaamaan. Siellä voi järjestää syntymäpäiviä, sekä hääjuhlia. Seuralla
maalataan keskiviikkoisin posliinia ja
tiistaisin kutomossa pyörii käsityöpiiri.
4H-kerhoa vedetään torstaisin. Seurantalolle on suunnitteilla erinäisiä tapahtumia esimerkiksi tanssikursseja. On
mietitty, kuinka saataisiin hyödynnettyä
seuran tiloja esimerkiksi teatteriesitystä varten. Suunnitteilla on myös seuran
pihaan leikkipuisto, jossa pystyisi lapset

ja aikuiset liikkumaan yhteisiä liikuntavälineitä hyödyntäen.
Tässä kuulumisia kylältämme. Hyvää alkavaa vuotta myös muille kylille
ja innolla odotamme vastaavasti teidän
kuulumisianne.
Riikka Finni, Korvenraivaajat

Syksyinen kyläraitti Korvenkylästä.

Vihannin kylät liikuttavat kaiken ikäisiä
Meillä Vihannin alueella on erinomaiset
mahdollisuudet harrastaa talviliikuntaa,
kuten hiihtoa, patikointia tai lumikenkäkävelyä. Latuja riittää niin tasamaan
taitajalle kuin myös vaihtelevampaa
maastoa kaipaavalle. Lasten kanssa voi
hiihtää vaikkapa Vareskodalle (parkkipaikka Varesnevan tien reunassa),
Mutterimajalle tai Kiviharjun laavulle
(parkkeerata voi Suksikankaan tiellä).
Patikoida voi lasten kanssa Myllykosken laavulle, Meijerinlanssin laavulle tai
vaikkapa Lumijärven laavulle. Vihannin
kinttupolut – kartasta löydät nämä ja
monet muut retki- ja taukopaikkakoh-

teet. Kartan voi tulostaa netistä Sinkki–
Seppojen etusivulta löytyvän Vihannin
kinttupolut linkin kautta. Karttoja on
myynnissä Vihannin kirjastossa ja K –
marketissa. Hinta 5 euroa/ kartta.
Lunta toivotaan vielä lisää hyvien
latupohjien saamiseksi. Kylmän jakson jälkeen pohjat kestävät ja tämän
hetken lumi riittää välttävästi hiihtämiseen. Lumisateen jälkeen 26.1.16
Rintiladun ylläpitäjä Tapani Äijälä
kertoi, että lumitilanne Rintiladulla alkaa olla hyvä ja latu kunnossa.
Valaistus löytyy Sauvonmäen ladun
varresta ja myös Alpuanharjulta on

pystynyt hiihtämään valaistua latua
Lampinsaareen. Lisäksi Rintilatu on
osittain valaistu, koska se kulkee osan
matkaa Kantatie 86 vierellä.
Latutilannetta seurataan:
• Rintilatu – facebook sivuilla päivitetään Rintiladun latutilannetta.
• Vihannin kinttupolut – facebook sivuilla niiltä osin kuin ne koskettavat
polkureittejäkin.
• www.kotinet.com/sinkkisepotry
löytyy latutilannetietoa.
• Raahen kaupungin sivulta http://www.
raahe.fi/liikunta/latukartat_ja_ladut
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Arvontoja:
Sinkki–Sepot, Rintilatu ja Vihannin
Reserviläiset kannustavat vihantilaisia
ja lähiseutujen asukkaita hiihtämään
arpomalla kahvipaketteja. Nimi vain
kuntovihkoon ja olet mukana arvonnassa! Sinkki–Sepot arpovat 3 kahvipakettia joka kuukauden lopussa. Vihko
löytyy Alpuanharjun ja Vareskodan
välillä sijaitsevasta tolpasta. Rintiladun
ylläpitäjät puolestaan arpovat joka kuukauden lopussa kahvipaketin ja helmikuun lopussa Suksisavotan lahjakortin.
Lisäksi Reserviläiset arpovat Sauvonmäen kuntovihkoon nimensä laittaneiden
kesken 20 kahvipakettia hiihtokauden
päättyessä.

Kinttupoluilla tapahtuu

Helmikuu: Möykkylän laskiaistapahtuma 7.2. alkaen klo 12 lasten hiihtokisan
merkeissä. Lähdetään Läntisrannan kodalta klo 9.30 sään mukaisin välinein ja
varustein Möykkylään!
Helmikuu: Ilveskorven kuutamohiihto
Helmikuu: Sinkkihiihto su 28.2.
Maaliskuu: Rasvakosken laturetki su 20.3.
Toukokuu: Sumpin linturetki, Lampinsaari
Toukokuu: Kirkkovaellus
Kesäkuu: Luontopäivä Lumijärvellä Impin päivänä la 11.6.
Heinäkuu: Vesihelmiviikon tallaustapahtuma
Tapahtumista löydät lisätietoa facebook-sivuilta, menoinfosta ja ilmoitustauluilta
sekä SinkkiSeppojen sivuilta.
Tervetuloa Vihannin kylien yhteisiin luontoliikuntatapahtumiin!

Vihannin Talviriehassa ulkoillaan ja tehdään hyvää
Alpuanharjun hiihtomajalla järjestetään lauantaina 20.2. kaikille avoin
talvirieha. Tapahtumassa voi osallistua mm. Hippohiihtoihin, ratsastaa
ponilla tai laskea mäkeä. Mäenlaskussa järjestetään myös kisa, johon osallistutaan itse tehdyillä laskuvälineillä.
Mäkeä alas voi viilettää esimerkiksi
vanhalla sohvalla – vain mielikuvitus
on rajana. Yritykset ja muut yhteisöt
voivat haastaa toisensa leikkimieliseen
tandemhiihto-kisaan neljän hengen
joukkueina. Mukana menossa ovat
myös Vihannin omat Frozen-hahmot.
Tapahtumaa puuhataan monien toimijoiden voimin. Pääorganisoijat ovat
Vihannin SOS-lapsikylä, Raahen seurakunta, Raahen kaupungin nuorisotoimi sekä varhaiskasvatus ja Vihannin
4H-yhdistys. Yhteistyökumppaneiksi ja
sponsoreiksi on saatu myös joukko muita yhdistyksiä ja yrityksiä, koulut sekä
Vihannin osuuspankki.
Tavoitteena on järjestää mukava talvinen ulkoilupäivä, joka kokoa yhteen
perheet, kylät ja monet eri toimijat. Samalla halutaan tehdä hyvää ja käyttää
tapahtumasta saatu tuotto Vihannin
alueen koulujen hyväksi. Tuki kohdistetaan erityisesti lasten välituntiliikuntaan
ja kerätyillä varoilla hankitaan kouluille
ulkoliikuntavälineitä.
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Kirkonkylän koulun johtaja Tapani
Rinkisen mukaan välituntiliikunnalla on suuri merkitys oppilaiden terveyden ja opiskelunkin kannalta. Ne
oppilaat, jotka ovat aktiivisia välitunnilla, jaksavat keskittyä myös koulutehtäviin paremmin. Kirkonkylän
koululla välituntien suosituin liikuntamuoto on jalkapallo. Myös keinut ja
kiipeilytelineet ovat aktiivisessa käytössä.
Valitettavasti kouluilla on resurssipula, eikä uusien välineiden hankintaan
ole varaa. ”Kouluilla olisi tarvetta
erityisesti keinuille sekä muille pihaleikkivälineille ja telineille. Yhdet jalkapallomaalit olisi myös hyvä saada,
että kaikki pääsisivät pelaamaan. Jalkapallot ja pihasählymailat ovat myös
kulutustavaraa ja niiden hankintaan
tarvittaisiin rahaa”, Rinkinen luettelee.
Koulu on mukana Liikkuva koulu
-hankkeessa. Rinkinen kertoo tämän
olevan valtakunnallinen ns. kärkihanke, jolla pyritään haastamaan kouluja,
opettajia ja oppilaita lisäämään päivittäisen liikkumisen määrää. Koulujen
tulisi myös panostaa monin tavoin
piha-alueiden kehittämiseen ja liikuntavälineiden hankintaan sekä panostaa pitkiin, 30 minuutin, välitunteihin. Kirkonkylän koululla nämä 30

minuutin välitunnit ovatkin Rinkisen
mukaan olleet käytössä jo noin 20
vuoden ajan. Hanke on vasta alussa
ns. alkukartoitusvaiheessa, joten aika
näyttää, miten se tulee näkymään
koulujen arjessa.
Talvitapahtuma on jo suunnitteluvaiheessa saanut ison joukon ihmisiä työskentelemään yhteisen hyvän
eteen. Toivomme, että vihantilaiset
osallistuvat tapahtumaamme sankoin
joukoin.
Vietetään yhdessä mukava talviriehapäivä ja tehdään samalla hyvää!
Mirja Mertala
Kuinka voit osallistua keräykseen?
• Tule paikanpäälle; syö makkaraa, juo
kahvia, osta arpoja jne. Kaikki tapahtumasta saatu tuotto menee suoraan
keräyskohteeseen
• Lahjoita rahaa paikan päällä olevaan
keräyslippaaseen
• Tee lahjoitus suoraan Kirkonkylän
koulun tilille: FI04 5516 0220 0036 57
Lopullinen potti jaetaan Kirkonkylän
ja Lampinsaaren koulun kesken, jolloin
kaikki Vihannin alueen koululaiset hyötyvät keräyksestä.
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Raahen kaupungin Vammaisneuvosto
Raahen kaupungin Vammaisneuvosto
toimii kaupunginhallituksen alaisena
ja kaupunginhallituksen vahvistaman
toimintasäännön mukaisesti. Se on yhteistyötaho kaupungin alueella asuvien
vammaisten ja kaupungissa toimivien
vammaisyhdistysten, sekä kaupungin
eri hallintokuntien välillä.
Vammaisneuvosto on toiminut
keskeytyksettä jo vuodesta 1982 ja on
yksi Suomen vanhimpia kunnallisia
vammaisneuvostoja. Vammaisneuvosto kokoontuu vuosittain neljä kertaa varsinaisiin kokouksiin ja järjestää
yhden yleisen kokouksen, johon kutsutaan kaupungin alueella toimivat
vammaisyhdistykset pohtimaan ajankohtaisia vammaisten elämään vaikuttavia asioita.
Raahen kaupunki kasvoi vuonna
2013, jolloin huomioitiin Vihannin
kunnan alueella toimivat Vammaisyhdistykset (mukaan 4 yhdistystä) ja niiden halukkuus osallistua vammaisneuvostotyöhön.
Raahen kaupunginhallitus nimeää
vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet vammaisjärjestöjen esittämistä
raahelaisista henkilöistä ja nimeää
vammaisneuvostolle puheenjohtajan
sekä varapuheenjohtajan vammaisjärjestöjä edustavista henkilöistä.
Kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvostoon oman edustajan ja
pyytää hyvinvointikuntayhtymää nimeämään edustajansa. Puheenjohtajan
ja vammaisjärjestöjen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

4. Edistää vammaisten henkilöiden
mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon
5. Edistää vammaisten henkilöiden
tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten
koulutukseen, työhön, asumiseen,
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, kulttuuriin ja vapaa-aikaan
6. Edistää vammaispalvelujen tilannetta ja kehittymistä kaupungin
alueella
7. Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä
antaa lausuntoja kunnan eri viranomaisille vammaisten näkökulmasta
8. Tiedottaa käsittelemistään asioista
9. Laatia vuosittain selvitys toiminnastaan kaupunginhallitukselle ja vammaisjärjestöjen yhteiskokoukselle

lisuuden ja esteettömyyden.
Vammaisneuvoston toiminta on
todella monipuolista ja pääsemme vaikuttamaan pieniinkin esteisiin. Liikuntaa on järjestetty kiitettävästi Raahessa,
joskin liikennejärjestelyt täältä vihannista ovat huonot. Uimahallilaajennuksen myötä kuljetukset Vihannista
olisivat tarpeen.
Järjestötoiminta minulle joka edustan Vihannin Reuma ja Tules ry:tä on
uutta ja sillä saralla olen kuin Liisa
ihmemaassa. Vaikka taloustilanne on
vaikea, niin mitään ei saa, jos ei ano.
Sen täällä järjestöjen ihmemaassa olen
oppinut ja hyvää oppia Tampereenlikka onkin saanut. Kiitos Reuman kahvi- ja uimaporukan. Isot Halit! Toinen
toimintavuoteni alkaa joten vielä kerkiän vaikuttamaan.

Vammaisneuvoston
kokoonpano 2015–2016

Vammaisneuvoston
toimintasuunnitelmaa
vuodelle 2016:

Puheenjohtaja Eija Sorjamaa, Raahen
seudun Kehitysvammaisten tuki ry

Toimintavuosi 2016 on vammaisneuvoston toinen toimintavuosi. Sääntöjen mukaiset neljä kokousta pidetään,
samoin yleiskokous, jossa ehdotetaan
uudet jäsenet.

www.raahe.fi/vammaisneuvosto.

Varapuheenjohtaja Eino Pelkonen, Vihannin Kehitysvammaisten Tukiyhdistys ry
Jäseniä eri yhdistyksistä on 13 + varajäsenet.

Myöhemmin keväällä, mahdollisuuksien mukaan, järjestetään joku liikunnallinen tapahtuma.

Liisa Lumijärvi, Raahen kaupunginhallituksen edustaja

Vammaisjärjestöjen ja eläkeläisjärjestöjen yhteinen ulkoilupäivä.

Toimintasäännöt:

Maija Laitila, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä.

Vammaisneuvoston tehtävänä on

Sihteeri Erkki Poutanen.

Keväällä 20.–21.5.2016 järjestetään
järjestö- ja harrastemessut, joilla järjestöt esittelevät toimintaansa. Neuvosto
on markkinoinnissa mukana.

1. Edistää viranomaisten, vammaisten
henkilöiden ja vammaisjärjestöjen
yhteistoimintaa Raahen kaupungissa
2. Lisätä tietoa ja ymmärrystä vammaisten henkilöiden tarpeista ja
elinolosuhteista
3. Edistää kunnan yleisiin oloihin vaikuttavaa kunnallista päätöksentekoa
vammaisten kannalta

Muu toiminta
Vammaisneuvoston lausuntotyöryhmä (puheenjohtaja, sihteeri, näkövammaisten ja invalidien edustaja)
tutustuivat uuden liikuntahallin (kuplahallin) suunnitelmiin ja antoivat
siitä lausuntonsa vammaisneuvoston
kannalta. Lausuntotyöryhmä tutustui
myös kirjastoon tarkastaen toiminnal-

Raahessa järjestetään 13.8.2016 PohjoisPohjanmaan kehitysvammaisten yleisurheilukilpailut. Tapahtumaan tulee tuhansia osanottajia, joten tarvitaan runsas
joukko vapaaehtoisia sekä kisajärjestelyihin että avustustehtäviin. Järjestöiltä
TOIVOTAAN TALKOOAPUA.
Sanna Leinonen
Vihannin Reuma ja Tules ry
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YSTÄVÄNPÄIVÄTANSSIT
ALPUAN NUORISOSEURALLA
lauantaina 13.2.2016 klo 20.30-01.00.
Tanssit tahdittaa
DUO KYÖSTI SALO JA HEIKKI KOTILA
VANHAT MESTARIT LAVALLA – LENTÄVÄ
HANURISTI JA LAULAVA KELLOSEPPÄ
Lippu 10 €.
TERVETULOA!
Järj. Alpuan nuorisoseura ja –kyläyhdistys

TERVETULOA ALPUAN KOULULLE
LAUANTAINA 6.2.2016 klo 13.00
Merja ja Juha Laitala kertovat ikäihmisten ja
kehitysvammaisten perhehoidosta
Arolan tilalla.
Alpuan kylätoimintayhdistys ry tarjoaa kahvit

Vihannin 4H-Yhdistys

Kirkkotie 16, 86400 VIHANTI (Ukonkantti)
p. 040 964 4298
vihanti@4h.fi
Facebook: Vihannin 4H-yhdistys
http://vihanti.4h.fi/
Tervetuloa 4H-kerhoihin
Vuoden vaihteessa kerhoihin on tullut
muutoksia, tarkista ne osoitteesta:
http://vihanti.4h.fi/kerhot/ tai
lukemalla oheinen QR -koodi:
Tulevia tapahtumia:
23.2.2016 4H-kerholaisten kokkikisat Pyhäjoella
7.3.2016 Hiihtolomaretki Oulun Ruskotunturille
Lisätietoja: vihanti@4h.fi, p. 0409644298
Tarvitsetko apua arjen askareisiin? Kaipaatko luotettavaa hoitajaa lapselle tai lemmikille? Ota 4H-nuori
töihin! 4H:n kautta löydät reippaita ja osaavia nuoria
erilaisiin töihin. Samalla tarjoat nuorille arvokasta työkokemusta ja mahdollisuuden tienata omaa rahaa.
Nuoret voivat tehdä hyvin monenlaisia työtehtäviä esim: Kotityöt (siivous, ikkunoiden pesu, leivonta), Ulkotyöt (haravointi, lumityöt), Lastenhoito, Lemmikkien hoito, Asiointiapu (kauppa- tai virastokäynneillä), ATK-apu. Millaista apua
sinä tarvitsisit? Ota yhteyttä: p. 040 964 4298/ Mirja Mertala
4H-yhdistys toimii nuorten työnantajana suorittaen
työnantajan velvoitteet. Asiakas opastaa nuoren työhön
ja maksaa 4H-yhdistykselle laskun mukaisesti 15€ /h (sis.
alv). Maksut kelpaavat kotitalousvähennykseen, joka on
45 % (omavastuu 100 €/vuosi)
Pointti
Kierrätysmyymälä Pointti on lahjoituksena saatujen tavaroiden kierrätysmyymälä. Myymälän tuotto menee paikallisen 4H-nuorisotyön hyväksi. Kierrätystavaran lisäksi
myymälästä löytyy mm. paikallisia käsitöitä, ompelupalvelu sekä lähiruokaa.

Läntisrannan kyläyhdistyksen
johtokunnan kokous pidetään
ma 15. helmikuuta klo 18.00
Ukonkantissa, Kirkkotie 16.
Tervetuloa
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Myymälämme on tarkoitus muuttaa kevään aikana uusiin
tiloihin. Muutto on kuitenkin, meistä riippumattomista
syistä, viivästynyt, joten jatkamme toistaiseksi vielä nykyisissä tiloissa. Otamme jälleen vastaan ehjää ja puhdasta
vaatetta sekä tavaraa.
Avoinna: ti–pe klo 10.00–17.00
Yhteystiedot: Asematie 9, 86400 Vihanti, p. 040 4172811
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Möykkylän Kyläyhdistys
järjestää

VIHANNIN KUVANTEKIJÄT r.y

ULKOILUPÄIVÄN

Hyvää Alkanutta Vuotta 2016 kaikille!
Muutamia tiedotuksia kaikille Kuvantekijöille.
TAIDE-/MYYNTINÄYTTELY JUST ZULLESSA
Johtokunta päätti järjestää kaikille Kuvantekijöille avoimen taide-/myyntinäyttelyn Just Zullen tiloissa. Kuvantekijät maksaa tilamaksun ja jäsenet voivat tuoda taulujaan nähtäväksi tai myyntiin sinne. Näyttelyn ajankohta
on nyt aluksi 15.2.–12.3. Taulut voi tuoda Just Zulleen
13.2. mennessä ja näyttely pystytetään 14.2. Näyttelyaikaa voidaan jatkaa, jos kokemukset ovat hyviä. Nyt
kaikki maalaamaan ja taiteilemaan. Saadaan iloa, väriä
ja vaihtelua kylämme elämään. Lisätietoja Kirstiltä (0400
439 843) tai Sinikalta (0400 250 378).
RAAHE OPISTON KUVATAIDEPIIRIT
pyörivät edelleen yläasteen kuvisluokassa tiistaisin. Mukaan mahtuu vielä. Lasten piiri alkaa klo 16 ja aikuisten
piiri klo 18. Opettaja Martti Lehtelä.

laskiaisena 7.2.2016 klo 12,
Möykkylän Kylätuvalla, Lukkaroistentie 8.
Lasten hiihtokilpailut klo 12 alkaen. Kaikki lapset ovat tervetulleita kisaan! Hiihtäjät saavat lämmintä mehua kisan
jälkeen.
Myytävänä hernekeittoa, makkaraa, kahvia ja pullaa sekä
arpoja. Hernekeittoa voi ostaa myös kotiin vietäväksi.
Läntisrannalta Kinttupolkua patikoineet/hiihtäneet/
lumikenkäilleet tai muuten vähintään tunnin aamupäivällä liikkuneet saavat yhden ilmaisen arvan. Lisätietoa
Kinttupolkua tulemisesta www.facebook.com/Vihanninkinttupolut

KUVANTEKIJÖIDEN KEVÄTKOKOUS
Pidetään 21.3.2016 klo 18 Ukonkantissa. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa kaikki mukaan. Kevätkokouksen päätöksistä tiedotetaan seuraavassa Kyläviestissä.
KUVANTEKIJÖIDEN JÄSENMAKSUT
Jäsenmaksu 10 €/hlö ja perhejäsenmaksu 20 €. Tervetuloa jäseneksi. Ota yhteyttä Sinikka (0400 250 378) tai
Kirsti (0400 439 843) tai Minna (044 587 4676)
NYT KAIKKI KEVÄTHANGILLE HAKEMAAN
INTOA JA VIRKISTYSTÄ. MAALIPENSSSELIT JA
KANKAAT ESILLE JA EIKUN TAITEILEMAAN.

LASKIAISTAPAHTUMA
HIIHTOMAJALLA
Järjestämme Alpuanharjulla laskiaissunnuntaina
7.2.2016 klo 14–17 rekiajelua sekä talutusratsastusta.
• Rekiajelu kierros 2 € /henkilö
• Talutusratsastus ponilla 2 €/henkilö
• Pakkasvaraus -20
Lättykahvit ja makkarat sopivalla summalla!
Tervetuloa!
Luohuan hevosystävät ry

KEVÄTTERVEISIN JOHTOKUNTA
Vihannin Vesi Oy ilmoittaa
Tariffit 1.4.2016 alkaen: Alv 0 %

Alv 24 %

Muutos Alv 24 %

Talousvesi
Veden perusmaksu

0,60 €/m3
4,84/kk

0,74 €/m3
6,00/kk

+ 0,06 €/m3
+ 0,73 €/kk

Jätevesi
1,73 €/m3
Jäteveden perusmaksu 5,65/kk

2,15 €/m3
7,01/kk

+ 0,14 €/m3
+ 0,50 €/kk

Hinnankorotus perustuu vesilaitostoiminnassa tarvittavien palvelujen kustannusten nousuun ja laitosten/verkostojen saneeraustarpeeseen.

Toimitus: Maija Isokääntä, Mirja Mertala, Walter Röbbelen, Inga Viinikangas ja Sirpa Ylitalo.
Palautteita ja ehdotuksia lehden sisällöstä voi lähettää osoitteella vihanti@4h.fi.
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ELÄKELIITON
VIHANNIN
YHDISTYS RY.
10.2. Päiväkahvitilaisuus Hietalankantissa klo 12.00.
Vierailijana Antero Aulakoski.
13.2. Osallistumme yhdessä alueemme yhdistysten kanssa Oulaisten yläkoululla pidettäville Hyvinvointimessuille.Yhteinen osasto yhdistyksillä.
24.2. Talvitapahtuma Alpuan koululla klo 12.00. Hernekeittoa, kahvia, arpajaiset, ohjelmaa ja mukavaa yhdessäoloa. Myös jäsenmaksukortit jaossa.
9.3. Päiväkahvitilaisuus klo 12.00 Hietalankantissa. Vierailijaksi saamme apteekkarimme.
Boccia jatkuu maanantaisin ja torstaisin klo.17.00
Ukonkantin tilassa.Tervetuloa!
YHDESSÄ ENEMMÄN ELÄMÄLTÄ

PAIKANPÄÄLTÄ LÖYDÄT:
ME&I, ORIFLAME, TI-PI LAUKUT, EVELACE, NOSH,
TUPPERWARE, PARTY LITE, MARY KAY...
KAHVITTELUA HERKKUJEN KERA, SEKÄ MYYTÄVIÄ LEIVONNAISIA
JA ARVONTAA.

Lumimetsäntie 547, 86470 Lumimetsä

TALVIRIEHA

Alpuan hiihtomajalla 20.2.2016 klo 12–16
Ohjelmassa muun muassa:
Poniratsastus • Hippohiihdot • Mäenlaskukilpailu – tee oma kilpailuväline
Tandemhiihtokisat • Vihannin oma Frozen • Myyntipöytiä & Arvontoja
Reserviläiskuoro • Kaverikoirat • Katukeittiö Take Away • Loppuhartaus
Tapahtuman tuotto kerätään Vihannin alakoulujen ulkoliikuntavälineisiin.
Voit lahjoittaa myös suoraan lahjoitustilille, joka on Kirkonkylän koulun tili: FI04 5516 0220 0036 57.
Ilmainen kuljetus! Vihannin palolaitoksen pihalta Alpuan hiihtomajalle.
Järjestäjätahot: Raahen nuorisotoimi, Raahen seurakunta, Vihannin 4H,
Vihannin SOS-Lapsikylä, Raahen varhaiskasvatus
Tiedustelu: Samuel Koivunen 040 6710 705, Mirja Mertala 040 9644 298.
Tapahtuman sponsorit:

Tilausliikenne M. Kumpula

Luohuan hevosystävät

Mukana myös Vihannin alueen kylät

