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Tällainen on Möykkylä

Nyt on aika lähettää joulutervehdysilmoitus! Tarkemmat ohjeet sivulla 2.
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Kyläviesti ilmestyy:
29.11.2016 (Huom! Aineistopäivä 21.11.)
12.1.2017 (aineistopäivä 5.12.)

Aineiston sähköposti: materiaali@laatupaino.fi,  
aihe: Kyläviesti. Muista ilmoittajan yhteystiedot.

Seuraavan lehden aihe:  
Kirkonkylä 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: Merja Pekkala

Kyläviestin internetsivut:
raahenkylät.nettisivu.org/kylaviesti/

Marraskuun viesti

Kyläviestin ilmoituspalsta

Seuraavat yritykset tukevat Kyläviestiä:
Vihannin Apteekki, Vihannin Vesi Oy, Lumiahon 
Murskaus Oy, Vihannin Sähkö ja Radio Ky, Jospi 
Aurinkopaneelit Oy, TuccaPark Tmi Susanna Arvo-
la, Vihannin Osuuspankki, Maansiirto Halkola Oy,  
Tmi Just Zulle, Jaana Ikonen, Alpuan valinta, Ranni-
kon Laatupaino Oy

Kesäilta Rantasenjärvellä.

Nyt lähestyvät syksyn mukavat tilaisuudet: hirvipei-
jaiset, pikkujoulut, kynttiläillat, myyjäiset, konsertit 
ja adventtikirkot. Ne tuovat valoa ja virkistystä har-
maaseen myöhäissyksyyn. Alamme myös miettiä, 
ketä voisimme muistaa joulu- ja uudenvuoden ter-
vehdyksellä. Oivan mahdollisuuden tervehdykseen 
tarjoaa Kyläviesti. 

Lähetä joulutervehdys ja uuden vuoden toivotus 
oman lehtemme välityksellä. Kyläviesti on julkinen 
tiedote, joka tavoittaa jokaisen vihantilaisen, myös 
heidät, jotka eivät ota vastaan mainoksia. Samalla 
tuet talkoovoimin kustannettua lehteämme – siis 
kaksi syytä ilmoittaa tässä. Otsikon ”Rauhallista 
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta toivottavat” alla 
julkaisemme ilmoittajien nimet. Myös yritysten ter-
vehdykset ovat tervetulleita. 

Toimi näin: Maksa 10 € tilillemme (Vihannin 4H) 
FI30 5516 0220 0336 47 maanantaihin 21.11. men-
nessä ja kirjoita viestinä ilmoittajan nimi. 

Kyläviestin ilmoituspalstalle voit jättää myynti- 
ja ostoilmoituksesi ym. viestejä. Tavoitat varmasti 
kaikki vihantilaiset.

Joulukuun lehti ilmestyy poikkeuksellisesti jo tiis-
taina 29.11. ja aineistopäivä on maanantai 21.11.

Kyläviesti toivottaa lukijoilleen kuulaita syys- ja tal-
vipäiviä!

OSTETAAN
Halkomakone 
Max. halkaisupituus 102 cm ja
Klapisirkkeli 
Käyttöjännite 380 V
Puh. 040 527 5868

KYLÄVIESTI HAKEE ILMOITUSMYYJÄÄ
Oletko kiinnostunut toimimaan lehtemme ilmoi-
tusmyyjänä? Maksamme kohtuullista provisiota 
joko sinulle itsellesi tai järjestölle, jonka jäsen olet.  
Lisätietoja joko sähköpostitse kylaviesti@gmail.com 
tai puh. 040 964 4298 (Mirja Mertala)

Influenssarokotukset 14.11. 
alkavalla viikolla

Vihannin terveysasemalla rokotetaan ilman ajanva-
rausta: ma 14.11. klo 9–15 (A–L), ti 15.11. klo 9–15 
(M–Ö) ja to 17.11. klo 9–15 (A–Ö).

Lapset rokotetaan Vihannin lastenneuvolassa ajan-
varauksella.

 Influenssarokotus tulee ottaa sille varattuna aikana. 
Ensi talven influenssan saapumisajankohtaa ei voida 
ennustaa, joten ajoissa rokottaminen on tärkeää.

Rokotteeseen tuloon kannattaa valmistautua pukeu-
tumalla sellaiseen puseroon, josta on helppo saada 
olkavarsi paljaaksi. Kuumeisena rokotettavaksi ei 
kannata tulla.
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Möykkylän kyläyhdistyksen alue pitää kartalta kat-
sottuna sisällään joukon periä, Lukkaroistenperä, 
Hanhelanperä ja Möykkyperä. Eli Möykkylä sijait-
see kantatie 88:n ja siitä poikkeavan Lukkaroisten-
tien varrella. Malmitiellä sieltä, mihin Läntisranta 
loppuu ja sinne mistä Kopsa alkaa. Tarkkoja rajoja-
han ei kylien välillä ole. Möykkylä on kuitenkin se 
korpikylä Läntisrannan ja Kopsan välillä, jossa on 
muutama katulamppu Malmitien varressa.

Maastoltaan alue on hiekkakankaita, joiden vä-
lissä on soita ja nevoja. Kantatien vierus on tärkeää 
pohjavesialuetta, josta pumpataan vettä Raaheen ja 
Pyhäjoelle asti.

Möykkylässä on useita pieniä järviä ja lampia, jo-
ten kalastukseen ja luontoon liittyviin harrastuksiin 
on hyvät mahdollisuudet.

Kyläyhdistys sai alkunsa, kun silloinen Vihannin 
kunta halusi myydä Möykkylän vanhan koulun ja ky-
läläiset halusivat säilyttää sen kylän yhteisenä kokoontu-
mispaikkana. Kylällä toimi aikaisemmin Maamiesseura 
ja Kylätoimikunta. Ne yhdistettiin Möykkylän Kyläyh-
distykseksi, joka osti koulun nimelliseen hintaan. Näin 
kunta pääsi eroon ylläpitokustannuksista ja Möykkylä 
sai oman kylätalon, joka on nimetty Kylätuvaksi.

Kylätuvalla vietetään kylän yhteiset tapahtumat. 

Siellä kokoontuu kaksi Raahe-opiston piiriä. Siellä 
voi viettää myös syntymäpäiviä ja muita pienehköjä 
perhetapahtumia. Kahvi- ja ruoka-astiat on n. 50 
hengelle. Kylätupa on kaikkien tarvitsevien käytössä 
pientä korvausta vastaan, 10 € kokous ja 30 €/vrk.

Kyläyhdistys tekee yhteistyötä alueen metsästys-
seurojen ja muiden kylien kanssa ja pyrkii olemaan 
mukana kylien yhteisissä hankkeissa. 

Hyvää loppuvuotta ja Joulun odotusta toivottelee  
kyläyhdistyksen siht. Merja

Tällainen on Möykkylä

Kinttupolkujen Raahen puoleinen alku on Möykkylän Kylätu-
valla. Sieltä se etenee entistä sähkölinjaa Puuronevantielle ja 
sieltä edelleen Läntisrannalle. Yksi haara kinttupoluista, Kirk-
kopolku, lähtee Lukkaroistenperältä ja päättyy Myllyperälle.

Laskiaisena vietetään kylän ulkoilupäivää. Silloin järjestetään 
lasten hiihtokilpailut ja houkutellaan aikuisiakin ulkoilemaan 
sekä keitetään soppatykillinen hernekeittoa, jota voi syödä 
paikan päällä tai ostaa kotiin viemisiksi.

Teksti ja kuvat: 
Merja Pekkala
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Maakirkko pääsiäisenä kokoaa tuvan täyteen Möykkylän Kylätuvalla, joka on alkuaankin rakennettu kirkoksi.

Joulun vietto aloitetaan sitten kylän joulujuhlalla. Siellä luetaan jouluevankeliumi ja lauletaan joululauluja hengen ravinnoksi 
sekä nautitaan puuroa ja torttukahvia ruumiin ravinnoksi. Joulupukki vierailee siellä myös ja järjestää joskus jopa jumppaa.

Kevään korvalla vietettiin tänä vuonna Vanhojen kulkupelien kohtaaminen-tapahtumaa, jossa oli myös kirpputoria.

Keväisin myös vaelletaan. Vasen kuva Härkölanssiin suuntautuneelta retkeltä toukokuussa 2007. Oikealla ollaan retkellä Hukassa.
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VIHANNIN KUVANTEKIJÄT ry
Kuvantekijöiden ajankohtaisia 
tiedotuksia marraskuulle

NÄYTTELYTOIMINNASTA
Päätetään näyttelytoiminnan jatkumisesta seuraavassa 
kokouksessa ja ilmoitellaan sitten.

OPISTOJEN KURSSIT
Aikuisten kuvataidepiiriin Vihannin yläkoulun kuvatai-
deluokassa jatkuu tiistaisin klo 18. Mukaan pääsee myös 
kevätlukukaudella. Ei tarvitse olla aikaisempaa koke-
musta. Vihannin Kuvantekijät osallistuu kurssimaksujen 
kustannuksiin jäsenten osalta 30 €/v. Posliininmaalaus- 
ja keramiikkakursseille osallistujille myös jäsenille sama 
etu. Lasten kuvataidepiiri ei noussut pystyyn osallistujien 
vähyyden vuoksi.

VARAINHANKINTA
Seurakuntatalon joulumyyjäisiin mennään, myyjäiset 
ovat 9.12. Arpajaisvoittoja ja tavaroita koottaviin lahja-
koreihin tarvitaan ja ne voi toimittaa Just Zulleen. Vas-
tuuhenkilö on Kirsti (puh. 0400 439 843).  Vapaaehtoisia 
myyjiä tarvitaan myös, joten ilmoittautukaapa Kirstille tai 
Sinikalle (0400 250 378).

SYYSKOKOUS 
Syyskokous pidetään Ukonkantissa torstaina 17.11.16 klo 
18. Sääntömääräiset asiat.  Kahvitarjoilu. Kaikki tervetulleita!

TERVETULOA MUKAAN KUVANTEKIJÖIDEN 
TOIMINTAAN. HYVÄÄ JA VALOISAA 

JOULUNODOTUSTA KAIKILLE!

JOHTOKUNTA

Tule mukaan, kerro millaista toimintaa Sinä kaipaat

DIABETESILTAPÄIVÄ
seuraava kokoontuminen torstaina 1.12. klo 14

Vihannissa kirjaston kahviossa

Jutellaan 
•	vinkeistä	omahoitoon
•	kokemusten	jakamista
•	vertaisryhmän	kokoamisesta

Apteekkari Minna Liljamo kertoo diabeteslääkkeistä ja 
niiden korvattavuudesta. Uusi diabeteshoitaja esittäytyy. 
Kahvitarjoilu Tervetuloa yksin tai yhdessä!

Järj. Raahen Seudun Diabetesyhdistys ry
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Vihannin 
Sotaveteraanit ry

Perinteinen joulujuhla joulupuurolla ja kahvilla Seura-
kuntatalolla torstaina 24.11. klo 14.00

Ohjelma: Raahenseudun hyvnvointikuntayhtymän tietois-
ku veteraanien tukiasioista. Jouluista ohjelmaa, musiikki-
esityksiä ja yhteislaulua. Hartaus Kaarlo Hirvilammi.

Tervetuloa veteraanit, puolisot, lesket, tukijäsenet ja 
veteraaniasioista kiinnostuneet

Kyytiä  tarvitsevat ottakaa yhteys Lauriin 040 846 2025 
tiistaihin  22.11. mennessä

UUDET PALVELUAJAT

Palvelemme Teitä 1.1.2017 alkaen seuraavasti:

•	 Kassapalvelut joka päivä klo 9.00 – 12.00 
(tänä aikana pankin ovet ovat auki)

•	 Muut kuin kassapalvelut joka päivä ajanva-
rauksella klo 8.00 – 18.00

Asukasyhdistys Vihannin Rinti ry
VUOSIKOKOUS

ma 21.11.2016 klo 19 Ukonkantin koulutustilassa
Esillä sääntöjen määräämät asiat. Glögiä ja pipareita

TERVETULOA!

Joulusiivous
itsellesi

tai lahjaksi!
Parasta mitä voit antaa mummille, vaarille, anopille, apelle 
tai ihan kenelle tahansa. 

Joulu lähestyy, älä huoli, teemme joulusiivouksen tai vaik-
ka piparien leivonnan puolestasi.

Tuntihinta 35 euroa. Muistathan hyödyntää kotitalousvä-
hennyksen. Osuuskunta Harjun LähiVoiman Kotityöpal-
velut p. 045 213 0855.
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Eläkeliiton Vihannin yhdistys ry.

9.11. klo 12 päiväkahvitilaisuus Hietalankantissa. Vierai-
lijaksi saamme OP:n edustajan. Hän kertoo meille muu-
toksista mm. nettipankkipalveluissa ym.
                                                                                                                                                        
10.11. Apteekin ja Hengitysyhdistyksen järjestämä Liikun-
tapäivä. Alkaen klo.10 kirjaston edestä. Tulkaa mukaan.

19.11. Piirin syyskokous Haapavedellä. Tilaisuus on kai-
kille jäsenille avoin. Samalla Haapaveden yhdistyksen 
45-vuotisjuhla jossa ohjelmaa.

23.11. Klo12 päiväkahvitilaisuus Hietalankantissa. Vierai-
lijana Minna Liljamo apteekilta ja aiheena jalkojen hoito.

23.11. Päiväkahvin yhteydessä apteekkarin luennon jäl-
keen Eläkeliiton Vihannin yhdistyksen lakisääteinen 
syyskokous. Käsitellään yhdistyksen henkilövalinnat ym. 
yhdistyssääntöjen mukaiset asiat.

30.11. Yhdistyksen joulujuhla seurakuntatalolla klo 12.00. 
Jouluruokailu ja ohjelmatuokio. Ilmoita Lyylille 044 016 
5642 tai Helenalle 040 574 7353

10.12. Teatterimatka Oulun kaupunginteatteriin katso-
maan komediaa ”Jääräpää”. Päivänäytös alkaa klo 13.00. 
Lisää asiasta voi kysyä Helenalta jolle myös ilmoittautu-
miset 040 574 7353

9.12. Joulumyyjäiset seurakuntatalolla klo.18.00. Eläkeliittol-
la on pöytä johon toivotaan lahjoituksia.

Boccia jatkuu maanantaisin ja torstaisin Ukonkantin tilassa

Tervetuloa mukaan iloiseen joukkoomme!
 YHDESSÄ ELÄMÄLTÄ ENEMMÄN

Mäentaustan Erämiehet ry:n
HIRVIPEIJAISET

ALPUAN KOULULLA LA 12.11. klo 12–15
Nuorisoseura myy leivonnaisia ja arpoja! Maanvuokraa-

jat, seuran jäsenet, sekä kyläläiset, TERVETULOA!

Illalla yleiset
”PEIJAISTANSSIT”

ALPUAN NS:lla klo 21.00–01. Lip. 10 €. Tahdit takaa 
TANSSIYHTYE MAINARIT.

TERVETULOA! 
Nuorisoseura ja Erämiehet

Vihannin Nuorisoseura

Tiistaisin klo 17.00–18.00 SENIORITANSSIPIIRI
Perjantaisin klo 12.00–13.00 ASAHI-jumppa (4.11. ei 
jumppaa)
Kokoontuvat vielä marraskuun. Jatketaan sitten uutena-
vuonna, loppiaisen jälkeen!

Pe 4.11. TANSSIT KLO 19–23 Tassit tahdittaa suosittu 
JABALAYA. Liput 10€. TERVETULOA!

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKUS seuralla to 10.11.  
kello 18.00. Kahvitarjoilu.  Tervetuloa! Johtokunta

JOULUMYYJÄISET 10.12. KLO 11–15 Tule myymään, 
pöytämaksu 5 €, varaa Minnalta  050 406 5283! Tulkaa 
myös tekemää hienoja löytöjä pukin konttiin!

Vihannin Maaseutuyhdistys ry.

Lähdemme viettämään pikkujoulua ilman joululahjoja 
Törmähoville Oulaisiin perjantaina  25.11.2016.

Linja-auto lähtee Raahen linja-autoasemalta klo 16.40- 
Maikki, Vanha Raahentie 1, Vihanti  klo 17.15. Ruokailu 
alkaa klo 18. Matkalta poimitaan kyytiin.

Omavastuu 20 €/jäsen ja 25 €/ei jäsen, peritään linja-
autossa. Sitovat ilmoittautumiset 14.11.2016 mennessä, 
Tuula U 0400 343 362 tai Tuula L 040 561 9432

Tervetuloa mukaan!

SPR:n Vihannin osaston syyskokous pidetään 
tiistaina 8.11.2016 klo 18:00 Paloasemalla

Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!   Hallitus

Vihannin kotiseutuyhdistys ry.
Kotiseutuyhdistyksen lakisääteinen syyskokous 18.11.
klo 18.00 Saarankantissa. Vietämme samalla pikkujoulua. 
Tarjolla puuroa, torttukahvit joululauluja.

Tiistaikahvila avoinna klo 13–17. Tiistaikahvilassa 22.12. 
Maaseutuyhdistyksen naisten askartelu joulumyyjäisiin.

Vihannin kirja II myynnissä S- ja K-marketeissa, kir-
jastolla ja Saarankantin kahvilassa kahvilan aukiollessa. 

Tervetuloa tilaisuuksiin!
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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

PERINTEINEN JOULUNAVAUS
VIHANNIN KESKUSTASSA 2.12. KLO 18.00

VIHANNIN YRITTÄJÄYHDISTYS TARJOAA 
JOULUPUURON MANTELEIDEN KERA

Mantelin löytäjälle lahjakortti 
paikalliseen jäsenliikkeeseen

ILOTULITUS
avustaa Vihannin Reserviläiset Ry

JOULUVALOJEN SYTYTYS
JOULUPUKKI VIERAILEE

JOULUMUSIIKKIA

TERVETULOA!

Lähde mukaan Joulunavaukseen Rovaniemelle 19.11.
Lähtö Vihannin St1:ltä klo 9.00. Paikan päällä vapaata ai-
kaa tutustua mm. Joulupukin pajakylään ja tehdä ostoksia. 
Kotimatkalle lähdetään n. klo 17.00. Retken hinta 4H:n jä-
senille 20€, muille 40€. Alle 10-vuotiaille huoltaja mukaan
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 15.11. p. 0409644298/
Mirja Mertala tai vihanti@4h.fi

Ilmoita luukkusi Kylien yhteiseen joulukalenteriin
Kylien yhteinen joulukalenteri on kaikkien yhteinen, elävä 
joulukalenteri Vihannin alueella. Sen kuukuista paljastuu 
mm. jouluisia tapahtumia, nähtävää, maisteltavaa, kuulta-
vaa ja ihasteltavaa. Joulukalenterin luukut ilmoitetaan seu-
raavassa Kyläviesti-lehdessä. Suunnittele oma luukkusi ja 
ilmoita se sähköpostilla 17.11. mennessä: salme.junnila@
raahe.fi. Tiedustelut puh. 044 439 3348.  

Tarvitsetko apua arjen askareisiin? Kaipaatko luotetta-
vaa 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, ik-
kunoiden pesu, leivonta), Ulkotyöt (haravointi, lumityöt), 

Lastenhoito, Lemmikkien hoito, Asiointiapu (kauppa- tai 
virastokäynneillä), ATK-apu. 4H-yhdistys toimii nuorten 
työnantajana suorittaen työnantajan velvoitteet. Asiakas 
opastaa nuoren työhön ja maksaa 4H-yhdistykselle laskun 
mukaisesti 15€ /h (sis. alv)

4H:n kierrätysmyymälä
Otamme lahjoituksena vastaan hyväkuntoista, ehyttä ja 
puhdasta vaatetta ja tavaraa. Huonekaluja emme valitetta-
vasti ota vastaan. Myymälän tuotto käytetään paikalliseen 
4H-nuorisotyöhön. Lisäksi myymälästä löytyy mm. paikal-
lisia käsitöitä, ompelupalvelu sekä lähiruokaa.

Torstaisin myymälässämme on neulekahvila, jossa voit 
neuloa mukavassa seurassa. Voit ottaa mukaan oman käsi-
työsi tai talkoilla neulomalla myymälämme langoista.

Keskiviikkoisin paistamme lättyjä: Lättykahvit 1,20€.

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

VIHANNIN YRITTÄJÄT RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
30.11 2016 KLO 18.00 JUST ZULLESSA

TERVETULOA!

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

Valmistaudu juhlakauteen varaamalla aikasi meiltä. 
Palvelemme myös ilman ajavarausta, tervetuloa!

ULKOILUPALVELUA
Vanhusväestölle ja vammaisille 

henkilöille Vihannissa

Ulkoilu edistää havaittavasti sekä fyysistä että henkistä 
hyvinvointia. Eikä liikuntarajoitteisenkaan tarvitse 
jäädä neljän seinän sisälle. Liikkumiseen on  tarjol-
la apuvälineitä – ja meillä on Hilkka, joka avustaa. 
Ulkoilupalvelu voi olla kävely- tai pyörätuolilenkki 

yhdistettynä esim. kirjastossa käyntiin.

Ulkoilupalvelun hinta on 29,50€ / tunti.

Tarjoamme myös saattaja- ja asiointipalvelua, 
siivousapua ym.

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

kotipalvelutukkiniemi.nettisivu.org

JOULUKONSERTTI
Vihannin kirkossa su 4.12. klo 19

              

Hyväntekeväisyyskonsertin tuotto kohdennetaan Punai-
sen Sulka 2017 -kampanjan kautta paikkakunnan ja 

Suomen nuorison hyväksi.

Liput 10 euroa

TERVETULOA
Lions Club Vihanti

Sari Koivikko

Kysy lisää Raution Henkalta 040 750 8019


