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Lokakuun viesti

Kyläviesti ilmestyy:

4.11.2016 (aineistopäivä 28.10.)
2.12.2016 (aineistopäivä 25.11.)

Ympärillämme arki muuttuu koko ajan. Halusimmepa sitä tai emme. Luulenpa, että aika moni meistä ajattelee asioiden muuttuvan ihan liian nopeasti.
Muutosten pyörteessä moni on nostanut kädet pystyyn. Muutokset ja päätökset tunnutaan tehtävän
jossakin kaukana, ettei niihin enää saa kosketusta
eikä otetta oikein mistään. Tulee ehkä tunne, ettei
niihin voi vaikuttaa. Tekee mieli siirtyä sivustakatselijaksi ja antaa vain asioiden tapahtua. Jos haluaisikin ottaa kantaa tai osallistua mielipiteillään, ei
välttämättä tiedä miten ja missä sen tekisi tai kenelle
mielipiteensä osoittaisi.

Aineiston sähköposti: materiaali@laatupaino.fi,
aihe: Kyläviesti. Muista ilmoittajan yhteystiedot.
Seuraavan lehden aihe:
Möykkyperä-Lukkaroinen 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: 045 124 4985
Mirja Mertala: ilmoitusasiat, 040 964 4298
Risto Parttimaa: tekstin ja kuvien käsittely, 044 026 5005
Walter Röbbelen: kuva-aineisto, 040 527 5868
Inga Viinikangas: 045 126 7727
Sirpa Ylitalo: lehtitilaukset, 050 434 2300
Sähköpostiosoite: kylaviesti@gmail.com
Kansikuva: Eero Keskitalo

Kuitenkin meidän tulisi pysähtyä miettimään, miten päätösten ja muutosten tuomat asiat vaikuttavat
omaan elämäämme ja elinympäristöömme. Olisi
hyvä ymmärtää, kuinka nuo tehdyt päätökset vaikuttavat meihin ja läheisiimme jatkossa - ehkä hyvinkin pitkään.

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

Kannattaa pitää mielessä, että keskustelu tulee käydä
silloin, kun asiat ovat vielä auki avoimesti ja kaikkia
kuunnellen.

Seuraavat yritykset tukevat Kyläviestiä:

Kysellään ja seurataan, mitä on suunnitelmissa ja
kehittelyssä.

Vihannin Apteekki, Vihannin Vesi Oy,
Lumiahon Murskaus Oy, Vihannin Sähkö ja
Radio Ky, Jospi Aurinkopaneelit Oy, TuccaPark Tmi Susanna Arvola, Vihannin Osuuspankki, Maansiirto Halkola Oy,
Tmi Just Zulle, Jaana Ikonen, Alpuan valinta

Terve uteliaisuus on ihan hyvä ominaisuus tässä
ajassa.
Toimituskunnan puolesta Maija
Syksyn herkut.

Kesäilta Rantasenjärvellä.
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Koulusuunnitelma muhii ja elää
Risto Parttimaa

Vihannin yläkoulu vetänee viimeisiä vuosiaan.
KYLÄVIESTI Uteliaisuus on herännyt Vihannin kou-

mukaan. Lisäksi olisi sali juhlia ja kulttuuriesityksiä
varten, tilat ikäihmisten erilaisia toimintoja, erityisryhmien kerhoja ja miksei hoivajuttujakin varten.
– Monet asiat tulevat muuttumaan, emme tiedä
miten esimerkiksi Sote muuttaa palveluja. Voisiko
monitoimitalossa olla näitä palveluja varten tilat
vaikkapa lasten hammashuoltoon tai muuhun sellaiseen, visioi Laurila
Sitten ne ikävät tosiasiat. Väkiluku Vihannin alueella vähenee, samoin koulujen oppilasmäärät. Tekniikka tuo omat vaateet kouluopetukseen ja koulujen kustannuksiin. Nykyiset koulut ovat palvelleet
meitä noin 60 vuotta ja samoin uuden tulee palvella
pitkään.
– Olisi pystyttävä näkemään kauemmas kuin
huomiseen. Lasten tarpeet edellä. He ovat niitä,
joita tässä ensisijaisesti pitää ajatella. Lampinsaaren
koulu, niin terve kuin se onkin, loppuu uuden koulurakennuksen valmistuttua. Samoin käy kaupungin
omistamalle päiväkodille. Nämä ovat kipeitä asioita
ja vaikeita hyväksyä, miettii Kari.
Onko ne sitten hyväksyttävä ja eikö ole mitään
muita ratkaisuja järjestelyille?
– Vaikea on muuta mahdollisuutta löytää. Mutta
Visioita ja uhkiakin tulevasta
vaihtoehtona ei saa olla lasten kuljettaminen RaaKari visioi talosta, jonka tilat muuntautuisivat kou- heen asti kouluun. Asia on todella tärkeä. Keskustelujen opetuksen ja päiväkotitoiminnan tarpeiden lu jatkukoon, muistuttaa Kari Laurila. (MI)
luasioiden tulevaisuuden suunnitelmista. Mitä asiasta tuumii rehtori Kari Laurila?
– Vihannin keskustan kouluissa on paha sisäilmaongelma, jota on pyritty korjailemaan väliaikaisin ratkaisuin pitkään. On pakko tehdä jotain.
Tällä hetkellä vain Lampinsaaren koulu on sisäilmaterve. Suunnitelmissa on todellakin herännyt
ajatus rakentaa kirkonkylälle uusi monitoimitalo,
joko nykyiselle koulualueelle tai keskustassa olevalle tontille. Keskustan paikkaa puoltaa muiden
palvelujen läheisyys, kirjasto, puistot jne. Nykyisellä koulunalueella on taas muun muassa urheilukenttä ja ehdottomasti enemmän tilaa esimerkiksi liikenteellisesti, jota tällaisen talon toiminta
tarvitsee.
Mitään ei ole vielä päätetty, joten suunnitelmiin
voi ja kannattaa ottaa kantaa.
Jos ja kun monitoimirakennus mahdollisesti rakennetaan, mitä toimintoja se voisi pitää sisällään?
Siihen kannattaa antaa ehdotuksia.
– Itse näkisin mielelläni talon olevan kaikkien
kuntalaisten käytössä, sanoo Laurila
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Myllyperä–Perukalla elellään rennosti luonnon helmassa
Eero Keskitalo

Vihanninjoen eteläpuolella, kirkonkylän kupeessa
on Perukan ja Myllyperän kylä, länsipuoli Myllyperää, itäpuoli Perukkaa. Lienevät olleet kirkonkylän
takamaita, kun perä-nimikkeet on annettu. Myllyperä on edelleen perä – yleistä tietä kulkeva saa
kääntyä Myllyperältä takaisin. Perukan läpi pääsee
toki Vihannista Pyhäjoelle ns. ”pottutietä” pitkin.
Tietä myöten tuovat rannikon perunanviljelijät
satonsa Vihannin tehtaalle. Ajoittain tien kuntokin
muistuttaa lähinnä sitä maata, missä perunat kasvavat. Samaan suuntaan on kehittymässä Myllyperän
puoleinenkin tie.
Myllyistään kylä oli aikoinaan tunnettu, Perukan
puolella tuulimyllyjä, Myllyperän puolella vesimyllyjä
Ahmaojassa. Kaikki ne ovat jo aikaa sitten hävinneet.
Vanhoista ajoista muistona on Pyhäjoen tien varressa
oleva Haapakankaan Kalevin säilyttämä pärehöylä.
Vuosituhannen alussa hävisi karjatalouskin näiltä Edesmennyt kaikkien arvostama Museo-Matti asui Viitissä.
kulmilta – jonkun hevosen voi ohikulkija ”bongata”
laitumelta. Eivät hevosetkaan enää raskaita töitä tee,
vaan keveitä neitosia selässään kanniskelevat. Lampaidenkin mää´intää on kuluvana kesänä sanottu
jostain kuuluneen.

Eero Keskitalo

Monimuotoinen elämä jatkuu perinteitä kunnioittaen
Talouksia on nelisenkymmentä ja asukkaita satakunta. Monet taloudet ovat kaksihenkisiä, mutta
lapsiperheitäkin on ja kouluauto on jokapäiväinen
näky kylällä. Kylälle rakennetaan uusi talo vuosikymmenessä – parhaina kaksi. Ne solahtavat kylämiljööseen kuin paikka olisi taloa jo odotellut.
Asukkaista kolmasosa on eläkeläisiä, kaksi kolmasosaa muuten vain aktiivisia sen kuin työelämästä tai koulunkäynniltään ehtivät. Kylällä on vapaita
miehiä(?), joten kirkonkylän neidot; se on sopiva
iltalenkki, kun kävelee Pyhäjoentietä ja käy kiertämässä Myllyperän.
Kulttuuria on kylällä harrastettu aina. Gobran
lailla iskevä heavy-rock, kuin herkempi viulunsoittokin, puhumattakaan hanurimusiikista, ovat täältä
löytäneet esittäjänsä ja kuulijansa. Kulttuuriteoista
huomattavin kuitenkin on Museo-Matin elämäntyö.
Matin kotipaikka Viiti on Myllyperäntien varrella.
Muitakin harrastuksia kyläläisillä toki on. Metsästys
on monessa perheessä yhteinen harrastus. Muitakin
löytyy kuten vanhat koneet, käsityöt, musiikki jne.
Kylän läpi kulkee kinttupolkujen reitistöä ja Ahmaojan varrella ja Penikan lammella ovat hienot laavut. Talvella kylää kiertää hiihtolatu, joka linkittyy
Vanhaa rakennuskantaa Perukalla.
Sauvonmäen valaistuun latuun.
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Eero Keskitalo

kautettiin kylältä jo 70-luvun puolivälissä. Postikin
tuo ainakin vielä laskut ja lehdetkin.
Kylällä toimii oma kyläyhdistys Myllyperä–
Perukka-kyläyhdistys ry. Toimintaa pyöritetään
suhteutettuna kylän kokoon ja voimavaroihin; kokoontumisia on silloin tällöin, ladun, sekä laavun
polkureitistön ylläpitoa jne. Hiljalleen hivuttaen
eteenpäin, ainakin vielä.
Täällä me perän väki asustelemme luonnon helmassa, onnellisina ja sopivasti ylpeinä sekä itsestämme että omasta kylästämme – ilman turhaa leuhkimista.
Pärehöylä oli ennen tärkeä työkalu, kun kattopäreitä tarvittiin.

Ei onni kärsi katseit’ ihmisten.
Kell’ onni on, se käyköön korpehen
ja eläköhön hiljaa, hiljaa vaan
ja hiljaa iloitkohon onnestaan

Luonnon helmassa
Maastoltaan kylä ja sitä ympäröivät seudut ovat
vaihtelevia, mäet kivisiä, alangot savipohjaisia. Kuivuus ei kylän peltoja ole juurikaan haitannut, märEino Leino: Laulu onnesta
kyys kylläkin. Korkea maasto on tuonut tännekin jo
kivikaudella asujansa.
Kirkonkylän läheisyydestä johtuen palveluita ei Hyvää loppuvuotta kaikille
kylällä juurikaan ole, vaan tukeudumme kirkonky- toivoo Myllyperän ja Perukan väen puolesta Eero
län ja lähikaupunkien tarjontaan. Kansakoulu lak- Keskitalo

Rantasenjärven koekunnostus alkaa ensi vuonna
KYLÄVIESTI Sähköyhtiö Vattenfall jakaa vuosittain

houkuttelevuus asuinalueena tulee tästä hyötymään.
Kylät ovat viime vuosina tehneet Vihannin viihtyisyyden hyväksi ihailtavan paljon työtä.
Siitä voi mainita esimerkkeinä kirkonkylän Jatulintarhan, Raahentien Kimppapolun, sadan kilometrin pituisen Kinttupolun taukopaikkoineen,
Läntisrannan luonto- ja perinnepolun, Lampinsaaren paviljongin sekä toimivat kylätalot erilaisine
palveluineen.
On erinomainen asia, että kaupunki tukee näitä
aktiviteetteja (WR).
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Walter Röbbelen

ympäristörahaa erilaisiin rantojen ja vesistöjen kunnostushankkeisiin Pohjois-Pohjanmaalla. Vuoden
2017 hankkeet on nimetty äskettäin, joukossa ovat
kohteet Haapajärveltä, Raahesta, Haapavedeltä ja
Oulaisista. Yhteensä ympäristörahaa jaetaan vuosittain runsaat 84 000 euroa.
Raahe on saanut rahoitusta kahteen hankkeeseen,
joista toinen on turvelauttojen poisto Rantasenjärvestä noin 8 hehtaarin alueelta. Hankkeen arvo on
47 000 €, josta Vattenfallin osuus on puolet ja Raahen
kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen
kummankin neljännes. Lauttojen poistoon ja käsittelyyn on varattu kaksi vuotta. Kyse on koehankkeesta, jolla testataan uudenlaisten tehokkaiden laitteiden
toimivuutta. Ne mahdollistavat lauttojen poiston avoveden aikana. Hankkeen päätyttyä laaditaan suunnitelma Rantasen- ja Saarelanjärven kunnostuksesta.
Hanketta hallinnoi Raahen kaupunki.
Rantasenjärven koekunnostushanke on merkittävä, sillä tavoite on kunnostaa lähivuosina kaksi
järveä, jotka sijaitsevat lähellä kirkonkylää. Siten
järvien virkistysarvo kohoaa ja avautuu mahdollisuus ympäröivien alueiden kehittämiseen. Vihannin Rantasenjärvi vuonna 2010.
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LINJA-AUTOT
RAAHE–VIHANTI
07:00–07:35 M-P,+
10:30–11:00 Ti
12:40–13:15 Koulpv
14:00–14:30 Koulpv
15:25–16:00 M-P
15:45–16:20 SS,+
17:10–17:45 M-P, SS

VIHANTI–RAAHE
06:50–07:25 M-P
08:15–08:50 Koulupv
10:25–11:00 Koulupv
13:00–13:30 Ti
16:25–17:00 M-P,+
16:30–17:05 M-P
18:10–18:45 M-P, SS
22:40–23:15 SS,+

02.06.17 asti
toistaiseksi
ei lomien aikaan
ei lomien aikaan
10.12.16 asti
31.05.17 asti
10.12.16 asti

10.12.16 asti
ei lomien aikaan
ei lomien aikaan
toistaiseksi
02.06.17 asti
10.12.16 asti
10.12.16 asti
31.05.17 asti

SS = Sunnuntaisin, mutta lähekkäin sattuvista pyhäpäivistä vain viimeisenä, ei yksittäisinä arkipyhinä
+ = Kouluvuoden aikana
https://www.matkahuolto.fi/fi/

PALVELUBUSSI KYYTI-FIIA Voimassa 10.8.2016 – 2.6.2017
Tiistaisin
Sairaala		
Raahe linja-autoasema
Vihanti MH		
Vihanti MH		
Raahe		

10:25
10:30
11:00
13:00
13:30

Lähtee		
Lähtee
Saapuu
Lähtee
Saapuu

Palvelubussi Kyyti-Fiia palvelee tiistaisin Vihannin keskustan asukkaita klo 11:00–13:00. Kyytien tilaukset etukäteen numerosta 040 130 3814.
http://www.raahe.fi/liikenne/joukkoliikenne

ASIOINTITAKSIPALVELU VIHANNIN ALUEELLA
Maanantaisin		
Keskiviikkoisin
Perjantaisin		
		

Lumimetsä n. klo 9:50 – Lampinsaari n. klo 10:00 – Vihanti n. klo 10:15
Ilveskorpi n. klo 9:45 – Vihanti n. klo 10:00
Vilminko n.klo 9:00 – Alpua n.klo 9:20 – 9:30 – Vihanti n.klo 9:50
Lukkaroinen n.klo 10:30 – Möykkylä n.klo 11:00 – Vihanti n.klo 11:15

Paluukyyti lähtee vasta kun asiat on toimitettu. Hinta on linja- autotaksan mukainen. Asiointitaksi
tilataan edeltä käsin, mutta viimeistään edellisenä iltana, numerosta 040 522 4080 (Heikki Taskila).
Asiakas voi sopia myös vakiokyydin, jolloin taksi hakee sovittuna aikana ilman erillistä soittoa. Toiminta-ajatuksena on, että palvelua voivat käyttää kaikki tarvitsevat, ei vain ikäihmiset tai autottomat.
Asiakas haetaan kotoa ja tuodaan takaisin omalle pihalle.

VR AIKATAULUT Voimassa 20.6.2016 alkaen

Helsinkiin		
08:57
IC 22
M-S
14:52
IC 26
M-S
16:37
S 856
P ja S 29.10.16 asti
22:19
IC 266 M-S
			

Rovaniemelle
06:31 IC 273
Ouluun
11:52 IC 21
17:52 IC 825
22:20 S 51

https://www.vr.fi/cs/vr/fi/kaukoliikenne
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Tule omistaja-asiakkaaksi paikalliseen
osuuspankkiin!
Vietämme OP viikkoa 7.-11.11.2016
OP viikolla kaikki uudet omistaja-asiakkaat sekä rahastomerkinnän tehneet asiakkaat saavat suklaalevyn.
Alle 1-vuotiaat uudet asiakkaat saavat perinteisesti 5€ hammasrahaa tilille tilin avauksen yhteydessä.

Tarjoamme kahvit tiistaina 8.11.2016 klo 10-15 ja
torstaina 10.11.2016 on Lasten lipaspäivä!
Tarjolla mehua, keksiä, ilmapalloja sekä pieni lahja lippaan tyhjentäville. Olemme avoinna torstaina poikkeukselliseti klo 10-18.
Voit varata ajan osoitteessa op.ﬁ/vihanti tai soittamalla 010 253 9201 tai tulla paikan päälle.
Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan kanssamme pankkipalveluista paikallisessa pankissa!

Yhdessä hyvä tulee.
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Olemme osa Punaisen Ristin ja
Punaisen Puolikuun kansainvälistä liikettä.
Olemme osa Suomen Punaista Ristiä.
Olemme osa Punaisen Ristin Oulun piiriä.

VIHANNIN KUVANTEKIJÄT ry
Kuvantekijöiden ajankohtaisia
tiedotuksia

OLEMME SPR:N VIHANNIN OSASTO

NÄYTTELYTOIMINTA JATKUU
Kuvantekijät on varannut taide-/ myyntinäyttelytilan
Oulaisten Väinölästä lokakuuksi. Näyttely on pystytetty 3.10. 16. Käykääpä katsomassa näyttelyä Oulaisissa ja
kertokaa Oulaisissa asuville ystävillekin näyttelystä. Lisätietoja antaa Kirsti (0400-439843).

Vihannin osasto on perustettu 18.2.1951.Osaston 65
vuoteen mahtuu monenlaista toimintaa. Jäseniä meillä
on 61.
Osasto on järjestänyt verenluovutustilaisuuksia, ystäväpalvelua ja ensiapuryhmän toimintaa. Kierrätysmyymälä
Pointti perustettiin v. 2006 ja toimi osaston alaisuudessa
viisi vuotta.EU-ruokapaketteja on jaettu kolmena vuotena ja niiden jako on osaston ohjelmassa myös ensi vuonna. Hyvänmielen lahjakortteja on jaettu useana jouluna
ja osasto on jakanut lahjoituksia omista varoistaan.

SYKSYN KURSSIT
Raahe-opiston kursseista on tullut kurssitiedote joka
kotiin. Aikuisten kuvataidepiiriin Vihannin yläkoulun
kuvataideluokassa mahtuu vielä osallistujia. Piiri on tiistaisin klo 18. Nyt kaikki kiinnostuneet mukaan! Ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta. Vihannin Kuvantekijät
osallistuu kurssimaksujen kustannuksiin jäsenten osalta
30 e/v. Posliininmaalaus- ja keramiikkakursseille osallistujille myös jäsenille sama etu. Lasten kuvataidepiiri ei
noussut pystyyn osallistujien vähyyden vuoksi.

Nälkäpäivä-keräystä on kerätty jo yli 30-vuotta ja osasto
on ollut mukana alusta asti. Kiitoksen keräysten onnistumisesta ansaitsevat niin kerääjät kuin lahjoittajatkin.
Olemme mukana Vihannin markkinoilla ja seurakunnan
joulumyyjäisissä, olemme järjestäneet yleisöluentoja ja
meillä on Maanantaikerho.

JÄSENMAKSU
Jäsenmaksu on ennallaan eli 10 e/hlö ja 20 e/perhejäsenmaksu. Vihannin Kuvantekijät r.y:n tilinnumero on FI43
5516 0240 0092 05. Vielä ehtii jäseneksi ja 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. Kysy Sinikalta lisää (puh. 0400250 378). Lisätietoja-kohtaan jäsenten nimet ja s-postiosoite tai puh.nro.

Maanantaikerho on perustettu 19.2.2001 ja toimii edelleen kokoontuen Rauhalan yhteistilassa joka toinen maanantai. Kerhossa on viihdytty monenlaisen tekemisen ja
tehtävälleen omistatuneiden vetäjien ansiosta siis jo viidentoista vuoden ajan.

VARAINHANKINTA

SPR:n Vihannin osaston hallitus
		
Ota yhteyttä vihanninosasto@gmail.com.

Toimintamahdollisuuksia osastolla on paljon, tekijöitä
tarvitaan. Tule mukaan Punaisen Ristin vapaaehtoistyöhön. Mitä enemmän meitä on, sen monipuolisemmaksi
voimme kehittää toimintaamme.

Seurakuntatalon joulumyyjäisiinn mennään, jos löytyy
vapaaehtoisia lähtijöitä. Sinne tarvitaan arpajaisvoittoja
ja myytävääkin. Seuraavassa tiedotteessa lisää.

Tänään on Hyvä päivä
ryhtyä SPR:n jäseneksi.

TERVETULOA MUKAAN
KUVANTEKIJÖIDEN TOIMINTAAN.
HYVÄÄ JA VALOISAA SYKSYÄ KAIKILLE!

Lumimetsän Nuorisoseuran
yleinen syyskokous
8.11.2016 klo 19.00

JOHTOKUNTA
”Älä peräänny tilaisuuden edessä,
jos kyse on sellaisesta, mitä
todella haluat tehdä. Jos pakenet
tilaisuus ajaa sinua takaa koko loppuikäsi.”
Positiivareista

Käsiteltävinä asioina sääntömääräiset asiat,
lämmitysjärjestelmän uusiminen, seurantalon
katon korjaus, sekä keskustellaan nuoriseuran
tulevaisuudesta, kahvitarjoulu. Tervetuloa!
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Kyläviesti hakee ilmoitusmyyjää

Heippa hei!

Oletko kiinnostunut toimimaan Kyläviestin
ilmoitusmyyjänä? Maksamme kohtuullista
provisiota joko sinulle itsellesi tai järjestölle,
jonka jäsen olet.
Mitä jos poikkeaisit Säästö Ankiin
katsottais yhdessä paikallisesti,
voisinko lähipalveluna auttaa pulmaasi
näin ollen säästäisit aikaa kuin matkankuluja.

Lisätietoja joko sähköpostitse
kylaviesti@gmail.com tai
puh. 0504342300/Sirpa Ylitalo.

KAHVISTELLAAN 31.10.
Terv. Kirsti. puh. 040 9377200

OSTETAAN

Halkomakone, max. halkaisupituus 102 cm
Klapisirkkeli, käyttöjännite 380 V.

VUOKRATAAN

Omakotitalo (80m2) kotiapua vastaan. Pihapiirissä ja hyvin varusteltu. Sopii esim. ahkeralle nuorelle perheelle.
Puh. 040 527 5868
Sähköposti: kylaviesti@gmail.com

Osuuskunta Harjun Lähivoima laajentaa palveluitaan ja tarjoaa työtä
Olemme alpualainen aktiivinen ja yhteisöllinen osuuskunta. Tehtävänämme on tukea maaseudun elinvoimaisuutta tuottamalla palveluita ja tarjoamalla töitä. Tarjoamme jo nyt päiväkotipalveluita ja laajennamme palvelujen tarjontaamme.
Tarjoamme palveluita:
Kun tarvitset itsellesi tai läheisellesi hoivaa, turvaa, ulkoilua tai seuraa, siivous-, kotityö- tai ruuanlaittoapua, tai vaikkapa
henkilökohtaista avustajaa.
Käymme myös vanhainkodeilla ja palvelutaloissa mm. lukemassa ja ulkoiluttamassa vanhuksia.
Ota yhteyttä: Osuuskunta Harjun LähiVoima / Kotityöpalvelut p. 045 2130855
Kiinnostaako työskentely osuuskunnassa? Etsimme Kyläpalvelukeskuksen keittiöön ruoan, kahvilan ja juhlapalveluiden tuottajaa työsuhteeseen
Tilat ja toimiva laitoskeittiö soveltuvat hyvin erilaisten juhlien pitopaikaksi ja tiloissa toimiva päiväkoti tarvitsee päivittäistä ruokahuoltoa. Kehitämme tiloja kyläläisten tapaamispaikaksi, missä mummut ja vaarit, isännät ja emännät
lapsineen ja nuorineen voivat kohdata nauttien hyvästä ruuasta ja päiväkahvista tutussa seurassa.
Odotamme sinulta soveltuvaa koulutusta ja/tai alan työkokemusta. Toivomme sinun olevan moniosaaja, joka osaa tarttua
rivakasti kiinni erilaisiin töihin. Työ on aluksi osa-aikaista.
Tule tutustumaan ja suunnittelemaan yhdessä niin sovitaan tarkemmin aloitusajankohdasta ja muista yksityiskohdista.
Ota yhteyttä: Timo Rankinen, p. 050 5513489
Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja
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Vihannin Nuorisoseura
Pe 7.10. alkaa ASAHI, sisältää selkäliikkeitä ja venyttelyä, klo 12.00–13.00 Vetäjänä Lahja Simonen jumppamaksu 2 € Tervetuloa joukolla mukaan!
Ti 11.10. SENIORITANSSIPIIRI klo 15.00–16.00.
Hauskaa liikuntaa musiikin tahdissa. Vetäjänä Seija
Hänninen. Tervetuloa joukolla mukaan!

Vihannin Maaseutuyhdistys ry

Asahi ja senioritanssipiiri kokoontuu viikottain!

Sääntömääräinen syyskokous
pidetään sunnuntaina 16.10.2016 klo 14.00
Hietalankantissa.

Pe 14.10. TANSSIT syyskauden avajaiset, kahvitarjoilu!
Kello 19–23. Tanssit tahdittaa Duo Tarmo Malila, liput
10 €

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen tulee iCook-kattilan
esittelijä ja valmistaa maistiaisia.

Pe 4.11. TANSSIT klo 19–23.00 Duo Kyösti Salo ja
Heikki Kotila viihdyttävät meitä, liput 10€

Kahvitarjoilu!

Ennakkoilmoitus JOULUMYYJÄISET 10.12.2016 klo
11–15. Tule myymään, pöytämaksu 5 €

Tervetuloa!

Tervetuloa tekemään löytöjä!

Asukasyhdistys Rintillä on kirppispöytä Just Zullessa. Pöytä on numero 10. Tuotto käytetään asukasyhdistyksen kautta
vihantilaisten hyväksi. Voit tukea asukasyhdistyksen työtä ostamalla pöydästä tavaraa tai lahjoittamalla pöytään tavaraa.
Lahjoitetut tavarat viedään suoraan Just Zulleen.
Asukasyhdistys Rinti ry

ULKOILU-, SAATTAJA- JA ASIOINTIPALVELUA VIHANNISSA
Olemme aloittaneet vanhusväestölle ja vammaisille suunnatun ulkoilu-, saattaja- ja asiointipalvelun Vihannissa.
Ulkoilupalvelu voi olla kävely- tai pyörätuolilenkki tai taksireissu torille, kulttuuritapahtumaan, vierailulle ystävien
luokse, kirjastossa käynti yms. Työntekijämme voi lähteä myös saattajaksi ja avustajaksi ostoksille tai muille asioille.
Tulemme tarjoamaan myös siivous- ja kotipalvelua sekä avustamme erilaisten etuuksien haussa (mm. Kelan hoitotuet).

Ulkoilu-, saattaja- ja asiointipalvelun hinta asiakkaalle on 29,50€ / tunti.
HUOM. mahdollisuus kotitalousvähennykseen verotuksessa.
Pirjo Tukkiniemi -Palvelut on toiminut pitkään Oulun seudulla tuottaen palveluja ihmisten koteihin. Yrityksen toimenkuva on varsin laaja ikkunoiden pesusta kotisairaanhoitoon ja omaishoitajan sijaisuuksiin, myös yöpartioinnista on kokemusta. Osa asiakkaista on ns. palveluseteliasiakkaita, osa maksaa palveluistaan itse, osalle omaiset kustantavat palvelun.
Ota yhteyttä: Pirjo Tukkiniemi, p. 040 545 7330, pirjo_tukkiniemi@hotmail.com

kotipalvelutukkiniemi.nettisivu.org
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Vihannin 4H-Yhdistys		

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

Tervetuloa 4H-kerhoihin!

Kerhomme ovat ilmaisia 4H:n jäsenmaksun maksaneille.
Lisäksi jäsenmaksun maksaneet ovat kerhoissa ja välittömillä matkoilla kerhon ja kodin välillä VAKUUTETTUJA
4H-yhdistyksen kautta. Jos et halua liittyä jäseneksi, vaihtoehtona on maksaa kerhomaksu. Kerhoissa saa käydä aluksi
muutaman kerran ilmaiseksi tutustumassa.
Muutoksia kerhoaikatauluihin:
Eräkerho siirtyi tiistaille klo 16.30–18.00. Kokoontumispaikat ja kerhokertojen aiheet löydät osoitteesta: vihanti.4h.
fi/kerhot
Torstaisin kokoontuu nyt kaksi uutta kerhoa:
Kokkikerho 1–4lk yläkoululla klo 15.00–16.30, Ira, Iida,
Jenna ja Alisa
Kokkikerho 1–6lk Alpuan koululla klo 16.00–17.30, Ronja
ja Milena
Korvenkylään etsimme vielä kerhonohjaajaa! Ota yhteyttä:
p.040 964 4298 / Mirja

SYYSLOMARETKI OULUUN MA 24.10.2016

Käydään: TIETOMAASSA, EDENIN KYLPYLÄSSÄ &
KAUPUNGILLA SHOPPAILEMASSA
Matkan hinta:
4H:n jäsenet: Alle 15-vuotiaat: 30€, yli 15-vuotiaat: 40€
Muut: Alle 15-vuotiaat: 45€, yli 15-vuotiaat: 55€
(sis. Tietomaa, Eden, matka & ruokailu)
Aikataulu:
Lähtö Vihanti St1 klo 8:50, Oulussa ollaan n. klo 10.00. Kotimatkalle lähtö klo 18.00.
Alle 10-vuotiailla ja uimataidottomilla oltava täysi-ikäinen
huoltaja mukana. Mukaan uimavarusteet ja taskurahaa.
Sitovat ilmoittautumiset ke 19.10. mennessä, p. 040 964
4298 / Mirja Mertala.
		

Syysleiri VILSKE II

25.–27.10.2016 6–12-vuotiaille Lännenrannan leirikeskuksessa (Piehinki). Luvassa seikkailua, luonnossa oppimista, askartelua, mukavaa yhdessäoloa sekä vilskettä ja
vilinää. Ilmoittautumiset 14.10. mennessä sähköpostiin:
vihanti@4h.fi tai p. 040 964 4298/Mirja.
Leirimaksu 20 € maksetaan leirille saavuttaessa. Leiri toteutuu, kun ilmoittautuneita on vähintään 15. Maksimissaan
leirille otetaan 30 lasta. Leirille järjestetään yhteiskyyditys
Vihannista (sisältyy leirimaksuun)
Järjestäjät: Vihannin 4H-yhdistys, Raahen nuorisotoimi ja
seurakunta.
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4H:n kierrätysmyymälä

Otamme lahjoituksena vastaan hyväkuntoista, ehyttä ja
puhdasta vaatetta ja tavaraa. Huonekaluja emme valitettavasti ota vastaan. Myymälän tuotto käytetään paikalliseen
4H-nuorisotyöhön. Lisäksi myymälästä löytyy mm. paikallisia käsitöitä, ompelupalvelu sekä lähiruokaa.
Aukioloajat: ma 10–17, ti 10–18, ke 10–17, to 10–18, pe 10–17
Yhteystiedot: Asematie 7, 86400 Vihanti, p. 040 4172811
Facebook: Kierrätysmyymälä Vihanti
Haluatko sinä myydä tuotteitasi myymälässämme? Otamme myyntiin paikallisia käsitöitä ja lähiruokaa. Perimme
myydyistä tuotteista 15 % provision. Nuoret 4H-yrittäjät
saavat myydä tuotteittaan myymälässämme maksutta.

Viljelijöille maksuton maatalouskalvojen keräys

Keräyksestä tuottoja Vihannin 4H-yhdistyksen nuorisotyöhön. Maatalouden käytetyt auma- ja paalimuovikalvot
kierrätetään nyt hyötykäyttöön. Vuoden loppuun kestävässä kampanjassa kalvot noudetaan tiloilta ilmaiseksi.
Keräykseen kelpaavat maatalouskalvot
Keräykseen kelpaavat maatalouden auma- ja paalimuovikalvot. Kalvojen tulee olla vapaita verkoista ja muusta jätteestä. Esimerkiksi kanistereita ja kotitalousjätteitä ei saa
olla joukossa. Pienin noudettava erä on 10 m3 ja 1000 kg.
Noudon voi tilata www-lomakkeella
Viljelijä voi tilata kalvoerän noudon täyttämällä wwwlomakkeen osoitteessa www.4h.fi/maatalouskalvot. Pohjanmaan Muovinkierrätys ottaa tämän jälkeen viljelijään
yhteyttä ja hoitaa kuljetukset.

Global 4H-Day

Viikolla 44 vietetään valtakunnallista 4H-viikkoa ja 1.11.
on Global 4H-day, jota juhlitaan Learning by Doing, tekemällä oppien.
Maanantaina 31.10. Järjestetään Halloween-juhlat Olotilalla lapsille ja nuorille.
Viikon aikana käymme kouluilla ja nuorisotilalla kertomassa 4H-toiminnasta ja erityisesti tutustutaan myös kansainväliseen toimintaan.
Torstaina 3.11. Kierrätysmyymälässä voi osallistua kaikille
avoimeen askartelupajaan
Seuraa tarkempaa ilmoitteluamme
4H-viikon tapahtumista:
vihanti.4h.fi
Facebook: Vihannin 4H-yhdistys
Instagram: @4hvihanti
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Alpuan peliareena
Olemme saaneet kylälle peliareenan, joka on pystytetty
leikkikentän viereen. Peliareenalla on mahdollisuus useisiin peleihin ja tällä hetkellä käytössä on koripalloverkot,
jalkapallomaalit sekä lentopalloverkko. Pelivälineitä ollaan hankkimassa lisää, mutta voit ottaa niitä myös kotoa
mukaan. Lentopalloverkkoa säilytetään nuorisoseuran
varastossa, josta se on mahdollista pelaajien hakea. Peliareena on kaikkien käytössä; ikään - ja sukupuoleen
katsomatta.
Vielä tänä syksynä on tarkoitus rakentaa talkoilla uusi
aita leikkikentän ympärille. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Alpuan kylätoimintayhdistys ry.

HÄRKÄJUHLAT
ALPUA
Parhaimmat kiitokset esiintyjille, yhteistyökumppaneille ja talkooväelle sekä yleisölle
onnistuneista Härkäjuhlista 2016!
Risto Parttimaa

Kc Professional LUXIMA-sävyillä syksyn trendikkäimmät sävyt hiuksiisi. Upeat sävyt kylmästä lämpimään.
Palvelemme myös ilman ajanvarausta, tervetuloa!

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

HYVÄÄ SYKSYÄ
Alpuan Ns & LC Vihanti

