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Kyläviestiä toimitetaan talkoovoimin. Taloudellisesti lehti on riippuvainen avustuksista sekä tuki- ja ilmoitusmaksuista. Kyläviesti kiittää lukijoitaan ja tukijoitaan ja toivoo hyvän yhteistyön jatkuvan myös tulevana vuonna.

Vihantilaiset yhdistykset!

Kyläviesti ilmestyy:

10.1.2017 (aineistopäivä 30.12.)
3.2. (aineistopäivä 27.1.)

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa yhdistysrekisteristä toimintansa lopettaneita yhdistyksiä tammikuussa 2017. Poistomenettelyssä on mukana noin
40 000 yhdistystä, jotka eivät ole tehneet ilmoitusta
yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen ja joiden toiminnan ei muuten ole syytä olettaa jatkuvan. Monet
poistettavien listalla olevat yhdistykset ovat vielä aktiivisia toimijoita.

Aineiston sähköposti: kylaviesti@gmail.com
Muista ilmoittajan yhteystiedot.
Seuraavan lehden aihe: Vihannin Työväenyhdistys
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

Lista poistomenettelyssä mukana olevista yhdistyksistä löytyy Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta
www.prh.fi.

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: Sinikka Somero

Tarkistakaa yhdistyksenne asia ja ottakaa suoraan
yhteys rekisteriviranomaiseen viipymättä asian kuntoon saattamiseksi. Ilmoitus tehtävä viimeistään
12.1.2017 mennessä.
Lisätietoa Patentti- ja Rekisterihallitus, Yhdistysrekisterin neuvonta, puh. 029 509 5959, ma-pe klo
9.00-16.15.

Kyläviestin internetsivut:
raahenkylat.nettisivu.org/kylaviesti/
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Vihannin Rinti
kasvattaa yhteisöllisyyttä
Teksti Merja Honkakoski

Sana Rinti tarkoittaa veräjää. Reilun kymmenen vuoden ikäisen Yhdistyksen tavoitteena on saada kylän asukkaita mukaan
toimimaan kylän parhaaksi.

Suomen itsenäistyessä sata vuotta sitten, kirkonkylä oli pieni kyläpahanen, joka kuului Saloisten pitäjään. Korvenkylästä päin tultaessa oli ensin kansakoulu, rautatien jälkeen lukkarin puustelli, Onnelan
kestikievari, Pappila ja kirkko, kaksi kauppaa, poliisi
Rautiaisen talo, asema ja pari kahvilaa. Varsinaisia
asuintaloja oli vain muutamia.
Sadassa vuodessa kirkonkylä on kasvanut yli 800
talouteen. Vihannin ja Raahen kuntaliitoksen jälkeen,
kylä on nyt osa Raahen kaupunkia. Kirkko on entisellä paikallaan, vaikka pappila ja lukkarin puustelli ovat
kyläkuvasta hävinneet vuosikymmeniä sitten. Kunnostetun Asematien varrella on erilaisia liikehuoneistoja, kouluja on kaksi. Kylän suurimmat työllistäjät
ovat Pohjolan Peruna, Raahen kaupunki ja Raahen
seudun hyvinvointikuntayhtymä. Vihannista pääsee edelleen matkustamaan kätevästi junalla, vaikka
rautatieasema onkin kylmillään. Kestikievarin sijaan
majoitusta ja juhlatiloja tarjoavat eri yhdistykset ja
ravintola/pizzeria. Uudelleen vesitetyn Kirkkojärven
rannassa ja Onnelantiellä on kotiseutuyhdistyksen
majoitustiloja. Juhlatiloja voi vuokrata myös esim.
Vihannin nuorisoseuralta, Vihannin työväenyhdistykseltä tai Raahen seurakunnalta. Ukonkantissa sijaitsevat kaupungin omistamat kokoustilat.

kaan toimintaan, lisätä yhteishenkeä ja kasvattaa
yhteisöllisyyttä ja vaikuttaa asumisviihtyvyyteen.
Kyläyhdistyksen merkitys on kasvanut, nyt kun
kirkonkyläkin on muuttunut kyläksi. Yhteistyötä
pyritään tekemään kaupungin ja myös muiden yhdistysten kanssa. Keväällä kyläyhdistys järjestää perinteisesti siivoustalkoot ennen yrittäjien järjestämiä
markkinoita ja Vesihelmi-viikolla on jo useampana
vuonna järjestetty kinttupolkutallaus Jatulintarhalta. Vuoden päättää Rintin joulukalenteriluukku,
kun jouluvalot sytytetään Jatulintarhalla juuri ennen
jouluaattoa. Asumisviihtyvyyttä on parannettu mm.
raivaamalla Kirkkojärven rantapusikko.
Paljon on saatu aikaan
Rintin suurin voimain ponnistus oli Jatulintarhan
rakentaminen vuosina 2009–2011. Yksityishenkilön ideasta liikkeelle lähtenyt ajatus sai talkoolaisia
muista kylistä ja kunnista mukaan. Kiviaitaa rakennettiin talkoilla 210 jm ja kesällä 2011 Jatulintarha vihittiin käyttöön, järjestämällä ensimmäinen
runorastisuunnistus. Rintin ideoimana ja aluelautakunnan rahoittamana Ukonkantin ympäristöön
on kuluvana kesänä valmistunut kaiken ikäisten
liikuntapuisto. Tämä hanke tulee vielä jatkumaan.
Yhteistyössä hiihtoaktiivien kanssa raivattiin ja
kunnostettiin 2,5 km pitkä Rintin latu Vihannin
urheilukentän ja ST1-huoltoaseman väliin. Kesällä
latu toimii ulkoilureittinä ja ensi lumen tultua latu
on käytössä jo ennen muita latuja. Ladun varressa
on myös talkoolaisten kunnostama nuotiopaikka.

Veräjä on auki
Kyläyhdistys, viralliselta nimeltään Asukasyhdistys
Vihannin Rinti, perustettiin vuoden 2005 lopussa.
Sana Rinti tarkoittaa veräjää. Yhdistyksen tavoitteena on kirkonkylän asukkaiden aktivoiminen mu3

Vihannin Rinti toivottaa tervetulleeksi mukaan toimintaan viihtymään kirkonkylällä.
Markkinahumua.
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Markku Jylhä

Ladun lähtöpiste on urheilukentällä, mistä voi jatkaa myös pitemmille reiteille Varesnevan ja Alpuan
kautta aina Ilveskorpeen saakka.
Kinttupolkuja kirkonkylästä lähtee niin Varesnevan kuin Läntisrannan ja Myllyperän suuntaan.
Kirkkojärven ulkoilureitin ympärille on Rintin toimesta pystytetty luontoaiheisia opastauluja. Joka
kesäisen vaelluksen lisäksi keväällä hiihdetään kuutamossa, mikäli sää sallii. Kahtena viime talvena
Myllyperälle on päässyt hiihtämällä kinttupolkureittiä myöten. Latu lähtee Sauvonmäen ladun varresta. Rintin latu on hiihtokunnossa heti, kun lunta tulee.
Hiihtämisen ja vaeltamisen lisäksi harrastusmahdollisuuksia löytyy monia muitakin; Kirkkojärven
rannassa on uimaranta liikuntapuiston lisäksi. Kirjastossa voi piipahtaa lukemassa päivän lehdet tai
tutustumassa taidenäyttelyyn. Ukonkantin toisella
puolella voi harjoitella frisbeegolfia miniradalla, johon Rinti on hankkinut muutaman frisbeekorin.
Junaradan toisella puolella on kuntosali, urheilukenttä ja koulun liikuntasalit, joita voi vuokrata
syksystä kevääseen liikuntakäyttöön.
Raahe-opisto, kaupunki, seurakunta ja yhdistykset järjestävät toimintaa eri-ikäisille.

Sinikka Somero

Rintin suurin hanke on ollut vuonna 2011 valmistunut Jatulintarha.

Sinikka Somero
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MARJA-LIISA Jylhä

Markku Jylhä
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Markku ja Eero auraustikkuja laittamassa.

Vesihelmiviikon tallaustapahtuma 2016.

Nuoren opiskelijan terveiset harjoittelupaikastaan
Lapsena vieraillessa pankissa, ihmettelin monesti
mitä pankissa tehdään. Sinne viedään rahaa ja sitä
annetaan takaisin. Tämä lapsuudenkuva pankista
on sittemmin muuttunut. Osuuspankki on ollut
läsnä yllättävän monessa arjen hetkessä. Välillä on
kilpailtu Osuuspankin Hippo-kisoissa ja taiteiltu
kuvataidekilpailuissa. Ajan kuluessa pankista on
tarttunut mukaan myös verkkopankkitunnukset
ja pankkikortti. Tällä hetkellä pankissa tulee käytyä työn merkeissä ja huomaan, miten monet asiat
pankkiasioinnissa ovat pysyneet samana. Toisaalta,
myös jotkin asiat ovat muuttuneet vuosien varrella.
Nykyään suurin osa pankkiasioinnista tapahtuu
verkossa. Kaikki laskujen maksamisesta sijoituksiin
onnistuu kätevästi yhdessä paikassa kellon ympäri.
Näin pankkiasioiden hoitaminen nopeutuu ja helpottuu huomattavasti, eikä asioidessa tarvitse ottaa
välttämättä askeltakaan konkreettista pankkia päin.
Pankkikonttorissa verkkopankin suosio näkyy käytännössä pankin supistettuina aukioloaikoina. Kasvoin itse verkkopankin mullistamaan maailmaan ja
tänä päivänä kaikki asiointi verkkopankissa tuntuu
itsestäänselvyydeltä. Oma talouskin selviää puhelimen Pivo-sovellusta selailemalla. Elämme parhaillaan mobiiliviestinnän valtakautta, minkä myötä
verkostoituminen niin pankissa kuin muillakin
toimialoilla käy yhä aktiivisemmaksi internetin välityksellä. Tämä kehitys näyttää Osuuspankille uutta
suuntaa ja paljon mahdollisuuksia tulevaisuudessa.
Mihin tätä kivijalkapankkia nykyisin sitten tar-

vitaan? Pankkiasioiminen tulee näkymään tulevaisuudessa asiakkaalle yhä henkilökohtaisempana,
jokaisen yksilön tarpeita huomioivana asiantuntijapalveluna. Tähän myös huomisen kivijalkapankkitoiminta keskittyy.
Pankkiala hahmottuu töissä päivä päivältä yhä
selkeämmäksi kokonaisuudeksi, ja mieleeni juolahtaa aina kerta toisensa jälkeen, kuinka monella tavalla pankki välittää ihmisistä. Osuuspankin
”Menestytään yhdessä” –periaate kiteyttääkin koko
toiminta-ajatuksen kahteen sanaan.
Kirjoittaja on Vihannin Osuuspankissa työharjoittelua suorittava OAMK opiskelija, vihantilainen Johannes Hemmilä.
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Vihannin Vehkojen Tarpojien illassa jouluisia leikkejä ja askartelua Vihannin
seurakuntatoimiston yläkerrassa (partiokolo) klo 18:30-19:30.
Joulupuuro ja -lauluilta Alpuan nuorisoseuralla klo 18.00 alkaen.
Avoimet ovet ja ”kahvihetki” nuorisotila Olotilalla klo 15-17.
Joulu saapuu 4H:n kierrätysmyymälään. Tervetuloa ihastelemaan jouluista ikkunaa !
SOS –lapsikylä toivottaa tervetulleeksi vierailulle kaikki jouluiseen tapahtumaan
klo 18-19.30. Kaverikoiria voit hoitaa pihalla ja sisällä voit lämmitellä, juoda kuumaa mehua
sekä samalla koristella itsellesi piparin syötäväksi tai kotiin vietäväksi.
Haastamme kaikki vihantilaiset sytyttämään joulutulia/lyhtyjä pihoja ja tienvarsia
valaisemaan itsenäisyyspäivän kunniaksi klo 18-21 !
Ukonkantin kirjastossa vierailee joulun odotetuin vieras, Joulupukki klo 17-19.
Perinteiset joulumyyjäiset Korvenraivaajien talolla klo 18.30-20 (Korvenaho 25).
Järjestöjen yhteiset joulumyyjäiset klo 18-20 Vihannin seurakuntatalolla. Tervetuloa!
Joulumyyjäiset Kirkonkylän nuorisoseuralla klo 11-15. Joulumaisema ulkona ja kilpailu
”eläin, joka ei kuulu jouluun” .
On aika kirjoittaa Joulupukille kirje: Joulupukin postilaatikko odottaa kirjettäsi
kotiseutuyhdistyksen tuulimyllyllä.
Suomen lähetysseuran nimikkolähetit Holmström seurakuntatalolla klo 13-16.

Joulukalenteri

VIHANNIN ALUEEN Kylien yhteinen

Joulupuurotarjoilu 4H:n kierrätysmyymälässä klo 11 alkaen niin kauan kuin puuroa riittää.
Kolmosten kohina-kerholaisten Jouluinen ikkuna Vihannin seurakuntatalolla klo 17 alkaen.
Alakoulun joulujuhla klo 18 alkaen.
”Montako piparia purkissa”. Käy arvaamassa nuorisotila Olotilalla klo 16-18.
Nuorisotila Olotilalla nuorten pikkujoulut klo 16-21.
Saluunatonttu saapuu kuuntelemaan lahjatoivomuksia klo 16 alkaen Kuusiratin kylätalolle.
Joulukiireiden välissä ota oma hetki: kuuntele joulumusiikkia ja venyttele kiireet kehostasi.
Kaivostontut piilosilla. Montako tonttua löydät kirjaston takaa ulkomuseon alueelta ?
Kaikkien Vihannin koululaisten joulukirkko klo 9.30 alkaen.
Tule katsomaan joulun ihmettä, Jouluseimi kirkon edessä.
Valaistaan jälleen Jatulintarha ulkoroihuin ja kynttilöin klo 18 alkaen.
Asukasyhdistys Rintin väki toivottaa kaikki mukaan.
Aattohartaus kirkossa klo 14.

Kalenterin kokosivat:
nuoriso-ohjaaja Salme Junnila, Raahen nuorisotoimi
toiminnanjohtaja Mirja Tero, Vihannin 4H-yhdistys
nuorisotyönohjaaja Samuel Koivunen, Raahen seurakunta

Tervetuloa kurkkimaan joulukalenterin luukkuihin!

21.12. Kauneimman joululaulut Lampinsaaren koululla klo 19 alkaen.

18.12. Kauneimman joululaulut Vihannin kirkossa klo 19 alkaen .

24.12.

13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.
21.12.
22.12.
23.12.
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Aluelautakunta tiedottaa toiminnastaan

Eija Aunola

Raahen kaupungin ja Vihannin kunnan välisen
yhdistymissopimuksen mukaisesti perustettiin silloisen Vihannin kunnan alueen kehityksen vahvistamiseksi ja paikallisten vaikutusmahdollisuuksien
turvaamiseksi ensimmäisen valtuustokauden ajaksi
aluelautakunta. Lautakunnan työskentely on päättymässä ensi vuoden toukokuussa, jolloin kuluva valtuustokausi päättyy. Mitkä ovat olleet lautakunnan
tehtävät, miten se on niitä toteuttanut? Aluelautakunnan tehtävät ovat olleet:

Lautakunta on pyrkinyt jalkautumaan ja on kokoustanut kerran lähes joka kylällä, vuorossa on
vielä ainakin Korvenkylä. Lautakunnan kyläyhdistysten valitsemat jäsenet ovat kokoontuneet useaan
otteeseen kyläpäälliköiden kanssa esim. investointeja koskevissa kysymyksissä. Kuulemistilaisuuksia on
myös järjestetty mm. liikuntapuistoasiaa koskien.
Lisäksi ainakin yksi kuulemistilaisuus tullaan vielä
järjestämään Vihannin uuden koulukeskuksen rakentamisen tiimoilta.

Seurata, arvioida ja tehdä esityksiä
Seurata ja arvioida yhdistymissopimuksen toteutumista, seurata, antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä
palveluiden toimivuutta, saatavuutta ja palveluiden
laatua koskevista kysymyksistä ja ympäristön kehittämistä koskevista asioista.
Lautakunta on kokouksissaan keskustellut aluetta
koskettavista ja ajankohtaisista asioista. Lautakunnan jäsenistä suurella osalla on myös jäsenyys kaupungin muissa lautakunnissa, joten lautakunnalla
on ollut sitä kautta suora yhteys kaupungin päätöksentekoon. Lisäksi kaupungin lakimiehen, tilapalvelupäällikön sekä kaupunginhallituksen jäsenen
läsnäolo kokouksissa on palvellut ja edesauttanut
tätä vuoropuhelua yhdistyssopimuksen toteutumisesta ja sekä muista aluettamme koskevista asioista.

Porkkanarahat
Lautakunta toteuttaa tämän sopimuksen mukaan
rahoitettavat investointikohteet entisen Vihannin
kunnan alueella.
Suurin osa lautakunnan työajasta on mennyt ns.
porkkanarahojen käytön suunnitteluun. Niitä on
lautakunnan toimintakaudella käytetty mm. kylien
luistinkaukaloihin, Vanhan Raahentien peruskorjaukseen, Ukonkantin kattoremonttiin, Lampinsaaren koulun ja virastotalon ikkunaremontteihin,
Vihannin ylä/alakoulun remontteihin, leikkikenttien ja uimapaikkojen kohentamiseen; Lampinsaaren tenniskentän kunnostamiseen, Läntisrannan
virkistysalueen kehittämiseen sekä liikuntapuiston
rakentamiseen Ukonkantin ja Kirkkojärven maastoon ja koirapuiston rakentamiseksi Vihannin kylälle. Lisäksi lautakunnan avustuksen turvin on voitu
julkaista Kyläviesti –lehteä.

Tehdä aloitteita ja esityksiä
alueen kehittämishankkeista
Lautakunta on ollut aloitteellinen esim. laajakaista- Toiminnan hidasteita
yhteyksien saamiseksi koko Raahen alueelle.
Monien investointikohteiden käytännön toteutus
on annetuista määrärahoista huolimatta viivästynyt
Tehdä esityksiä alueen infrahankkeista
pahasti ja lautakunta on useaan otteeseen joutunut
Lautakunnan hallinnoimien investointimääräraho- vetoamaan tekniseen lautakuntaan, jotta se ohjaijen puitteissa on pyritty parantamaan mm. tiestön si riittävästi henkilöstöresursseja aluelautakunnan
ja katuvalaistuksen kuntoa alueella.
esittämien ja kaupunginvaltuuston hyväksymien
hankkeiden toteuttamiseen.
Jakaa yhdistysten ja järjestöjen avustukset
Lautakunta on määrärahansa puitteissa jakanut Tulevia hankkeita
kaksi kertaa vuodessa avustuksia entisen Vihannin Aluelautakunta päätti esittää talousarviovuosille
kunnan alueella toimiville yhdistyksille ja järjes- 2017–2018 seuraavia investointikohteita: Teiden
töille niiden toiminnan tukemiseksi ja sitä kautta peruskunnostus, Ukonkantin ikkunoiden uusimialueen asukkaiden hyvinvoinnin ja toimeliaisuuden nen, Alpuan ulkoilureitistö ja hiihtomaja, järvien
edistämiseksi.
kunnostushanke, liikuntapuisto, Lampinsaaren peliareena ja katuvalot, Kimppakujan päällystäminen.
Järjestää muun muassa
Lisäksi lautakunta esitti, että sen käyttötalousmääräJärjestää erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia sekä jär- rahaa tulevalle vuodelle korotetaan 100 000 euroon,
jestää vihantilaisten tiedotus- ja kuulemistilaisuuk- jotta voidaan kohdentaa avustuksia Korvenraivaajisia vähintään kaksi kertaa vuodessa, kuitenkin aina en, Lumimetsän ja Kuusiratin kylätalojen lämmitysennen merkittävää päätöstä.
tms. peruskorjausten avustamiseen.
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Istuta Tulevaisuuden kuusi
Istuta sinäkin Tulevaisuuden kuusi
100-vuotiaalle Suomelle. Maamme juhlii
pyöreitä vuosiaan vuonna 2017. Voit tilata
ennakkoon oman kuusentaimen sekä istutuspaikalle kiinnitettävän kuparilaatan.

Tilaa nyt, niin varmistat saannin ajoissa! Pakettien
myynnistä vastaavat kampanjassa mukana olevat 4Hyhdistykset/4H-nuoret. Niiden tuotto menee Suomen
kulttuurirahaston alaisuuteen perustettavaan rahastoon,
joka rahoittaa lasten ja nuorten metsä- ja ympäristökasvatusta.

Kun Suomi itsenäistyi 1917, kylvettiin Itsenäisyyden kuusi.
Tämä puu istutettiin Helsingin Kaivopuistoon vuonna 1931.
Kun Suomi täytti 50 vuotta 1967, istutettiin yli 30 000 Itsenäisyyden kuusen siemenistä kasvatettua jälkeläistä, Kotikuusta,
eri puolille Suomea. Kun Suomi täyttää sata vuotta vuonna
2017, jatketaan perinnettä istuttamalla Tulevaisuuden kuusia. Valtioneuvoston kanslia on valinnut Tulevaisuuden kuusi
-kampanjan Suomi 100 -juhlavuoden viralliseen ohjelmaan.
Paketin hinta on 100 euroa (tuote on arvonlisäveroton). Ennakkotilauksen tehneisiin henkilöihin otetaan yhteyttä kevään 2017 aikana. Silloin varmistetaan tilaus, tarkennetaan
noutoajankohta, paikka ja maksutapa.

Suomen satavuotisjuhlaohjelmaan kuuluvalla Tulevaisuuden kuusella on merkittävä tukija, sillä Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on sen suojelija. Presidentti Niinistön
lisäksi Suomen eduskunta on ilmoittautunut mukaan ja
istuttaa Tulevaisuuden kuusia toukokuussa 2017.
Kampanjaa toteuttaa ENO-verkkokoulun tuki ry.
Lisätietoa ja ennakkotilaukset:
http://www.4h.fi/4h-jarjestona-2/jarjeston-toiminta/tulevaisuuden-kuusi-suomi-100/

ALPUAN
TARMO

JOULUNAVAUS 5.12
KELLO 14.00—18.00

MAKKARA-, GLÖGI– JA PIPARITARJOILU
(MAKKARAA RAJOITETTU MÄÄRÄ)

JOULUPUKKI SAAPUU KAUPALLE KLO 16.00 ALKAEN
HEVOSAJELUA LAPSILLE 2€/KRT KELLO 16.00 ALKAEN

varaa käteistä
VA

MEILTÄ MYÖS JOULUKORTIT, LYHDYT, KYNTTILÄT, SERVETIT, LANGAT, LELUT
JA PALJON PALJON MUUTA!

HERKKUKORI ARVONTA KAIKKIEN KÄVIJÖIDEN KESKEN!

TALO TÄYNNÄ TARJOUKSIA KOKO JOULUKUUN!
Elintarvike 050 308 5606

Rautapuoli 050 527 7533

Osuuskunta Harjun LähiVoiman Päiväkoti Heikkarissa on vielä vapaita hoitopaikkoja! Hoitopaikkakyselyihin vastaa Reeta Karvonen,
p. 040 1871184 tai sähköpostitse paivakotiheikkari@protonmail.com.
Ota yhteyttä ja tule tutustumaan Alpuan kyläpalvelukeskuksessa
(koulu) sijaitsevaan päiväkotiimme.
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VIHANNIN KUVANTEKIJÄT ry

Vihannin
kotiseutuyhdistys ry

Kuvantekijöiden ajankohtaisia
tiedotuksia joulukuulle 2016

5.12. kirjaston auditoriassa yhteiskuntatieteen tohtori Erkki Kujalan luento SODAN PITKÄ VARJO. Tilaisuus alkaa
Kotiseutuyhdistyksen järjestämällä kahvituksella klo 14.30.
Luento alkaa klo 15.

KUVANTEKIJÖIDEN SYYSKOKOUS
Pidettiin Ukonkantissa 17.11. Päätettiin jatkaa myyntinäyttelyitä. Kysytty näyttelytilaa ST1-huoltoasemalta
ja heidän kanssaan sovittiin, että voidaan laittaa sinne
myyntinäyttely. Aloitetaan tammikuussa 2017 ja vaihdetaan tauluja kuukausittain tai tarpeen mukaan. Samoin
laitetaan myyntinäyttely Ukonkantin näyttelytilaan ja
pystytetään se 2.1.2017. Molempiin näyttelyihin tarkoitettuja tauluja voi tuoda kirjastolle joulukuun loppuun
mennessä. Yhteyshenkilöt Sinikka (puh. 0400 250 378)
ja Kirsti (puh. 0400 439 843). Just Zulleen voi myös edelleen laittaa tauluja myyntiin. Jos on varannut kirpparipöydän, ei tarvitse maksaa erikseen taulun myynnistä.
Muutoin normaalilla provisiomyynnillä.

– millaista elämä oli sodan aikana?
– miten sota vaikutti lapsiin?
– millainen oli miesten kotiinpaluu sodasta ja jälleenrakentamisaika?
– mitensodan seuraukset ovat vaikuttaneet sukupolven
elämään ja seuraaviin sukupolviin?
– vaikuttaako sodan muistot ja pelko vielä?
Luennollaan tohtori Erkki Kujala kertoo miten varjo näkyy
tässä ajassa. Lopuksi keskustelua. Tohtori Kujala on tehnyt
väitöskirjansa aiheesta. Luento on ilmainen. Torttukahvista Kotiseutuyhdistys perii pienen maksun.

Kokouksessa päätettiin myös järjestää ensi kesälle taideleirit aikuisille ja lapsille. Leirimaksujen kustannuksiin
haetaan avustusta, joten jäsenille leirit ovat ilmaisia. Uutena leiripaikkana suunniteltiin Riitta Pekkalan omistamaa Myllykankaan perinnetilaa Möykkylässä, jossa
on hienot puitteet leireillä. Aikuisten taideleiri yhdessä
Raahen Taideyhdistyksen kanssa.

Saarankantin kahvila auki tiistaisin klo 13–17. Viimeinen
aukiolopäivä ennen joulutaukoa on 20.12.
Vihannin kirjaa saatavana S-ja K-marketeista, kirjastolta ja
Saarankantin kahvilasta.
HYVÄÄ JOULUNODOTUSTA!

Jäsenmaksut pidettiin ennallaan: 10 €/henkilö ja 20 €
perhejäsenmaksu. Jäsenmaksuun sisältyy monenlaisia
etuja.
OPISTOJEN KURSSIT
Aikuisten kuvataidepiiriin Vihannin yläkoulun kuvataideluokassa jatkuu tiistaisin klo 18. Mukaan pääsee myös
kevätlukukaudella. Ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta. Opettajana Martti Lehtelä, Raahesta. Vihannin
Kuvantekijät osallistuu kurssimaksujen kustannuksiin
jäsenten osalta 30 e/v. Posliininmaalaus- ja keramiikkakursseille osallistujille myös jäsenille sama etu.

ELÄKELIITON VIHANNIN YHDISTYS
30.11. klo12 Yhdistyksen joulujuhla seurakuntatalolla
10.12 lähdemme Oulun kaupunginteatteriin katsomaan
”Jääräpäätä”. Bussi lähtee OP:n edestä klo 11.30. Mahdollisuus nousta bussiin myös Maikin luota.

VARAINHANKINTA
Seurakuntatalon joulumyyjäisiin mennään, myyjäiset
ovat 9.12. Arpajaisvoittoja ja tavaroita koottaviin lahjakoreihin tarvitaan ja ne voi toimittaa Just Zulleen. Vastuuhenkilö on Kirsti (puh. 0400 439 843). Vapaaehtoisia
myyjiä tarvitaan myös, joten ilmoittautukaapa Kirstille.

14.12. juomme viimeisessä kahvitilaisuudessa ennen joulutaukoa torttukahvit ja laulamme joululauluja. Minna apteekilta tulee kertomaan meille KELAN muuttuvista lääkekorvauksista ja muista ajankoh taisista apteekkiasioista.

TERVETULOA MUKAAN
KUVANTEKIJÖIDEN TOIMINTAAN.

5.12. SODAN PITKÄ VARJO -luento kirjastolla alkaen klo
14.30 kahvituksella. Luento alkaa klo 15.

HYVÄÄ JA VALOISAA JOULUNODOTUSTA
KAIKILLE!

9.12. klo 18 joulumyyjäiset seurakuntatalolla. Yhdistyksellä
on siellä pöytä varattuna. Arpajaispalkinnot ja myytävä
tavara tervetullutta.

JOHTOKUNTA

HYVÄÄ JOULUNODOTUSTA!
10

KYLÄVIESTI

Vihannin 4H-Yhdistys

MEILLÄ KIRPPARIPÖYTÄ
VAIN 15 € / 7 PV

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

JUST ZULLE & KIRPPIKSELLÄ
JOULUBASAARI
LA 10.12 klo 10-15
LA 17.12 klo 10-15

Joulutapahtuma

Tervetuloa lasten joulutapahtumaan Vihannin olotilalle
15.12.2016 klo 15–17. Tapahtuma on maksuton ja tarkoitettu kaikille 6–12-vuotiaille. Ohjelmassa askartelua, joulukarkkien tekoa ja joulubingo! Jotta osaamme varautua
oikeaan määrään materiaalia, ilmoittauduthan 9.12. mennessä vihanti@4h.fi tai tekstiviestillä p. 040 9644298. Järjestäjinä Vihannin 4H-yhdistys ja Raahen nuorisotoimi

Tule myymään omia leivonnaisia, käsitöitä, yms.
Pöytämaksu 5 €, oma pöytä mukaan. Varaa paikkasi
numerosta 050 4101 788 tai myymälästä.
Tarjolla kahvia, glögiä, pipaira, torttuja,
pientä maksua vastaan.

4H-kerhot jäävät joulutauolle viikolla 50.

JOULUPUKKI VIERAILEE KLO 12.00

Toiminnanjohtaja lomailee 19.12. alkaen ja palaa töihin
9.1.2017.

Alpuan nuorisoseuralla perinteinen

4H:n kierrätysmyymälä

JOULUPUURO JA - LAULUILTA

Jouluinen askartelupaja keskiviikkona 7.12. klo 13.00–
17.00. Tervetuloa askartelemaan kierrätysmateriaaleista. Paja on kaikille avoin ja ilmainen. Myymälässämme
on käynnissä jouluinen arvonta, tule kokeilemaan onneasi! Pidämme joululomaa ja myymälämme on kiinni
19.12.2016–1.1.2017.

perjantaina 2.12.2016
klo 18.00–20.00

Nea ja Maija säestää, mutta halutessaan voi myös kokeilla
laulaa joululauluja karaokella.
Tervetuloa!

Aukioloajat: Ma 10-17, ti 10-18, ke 10-17, to 10-18, pe 10-17

Järj. Alpuan kylätoimintayhdistys sekä
Alpuan nuorisoseura

Yhteystiedot:
Asematie 7, 86400 Vihanti
p. 040 4172811
Facebook: Kierrätysmyymälä Vihanti

JOULUMYYJÄISET

Vihannin Nuorisoseuralla lauantaina 10.12.
kello 11.00–15.00

Toivotamme kaikille rauhallista Joulua ja
onnea vuodelle 2017!

Paikalla mm. Tupperware, Ti-Pi laukku, NOSH, House Of
Lola, Taitopuoti, Magnetix-wellness, Käsitöitä ja leivonnaisia yht. 22 myytipöytää! TERVETULOA tekemään hyviä
jouluostoksia!

VIHANNIN
SOTAVETERAANIT ry.
Toivotamme Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2017 kaikille jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme sekä kaikille vihantilaisille.

JOULUPUKKI vierailee klo 12.00 ja 14.00 jakaa lapsille
karkkeja!
JOULUINEN LOUNAS (karjalanpaisti, porkkanalaatikko,
perunat, rosolli, tuoresalaatti, puolukkasurvos ja torttukahvit) Myynnissä myös arpoja!
Ulkona vanhan sisäänkäynnin edessä, joulukalenteri luukku 10 JOULUINEN MAISEMA, etsi mikä eläin ei kuulu
jouluun, saat sisältä palkkion!

Rauhallista Joulua
ja
Onnellista Vuotta 2017 Kaikille
Toivottaa Asukasyhdistys Vihannin Rinti

ILOISTA JA HYVÄÄ JOULUA KAIKILLE!
Vihannin Nuorisoseuran johtokunta!
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Joulukuun tarjous:
Lahjakortti 40€ = 50€
Ostaessasi 40€ lahjakortin joulukuussa,
sen arvo on käytettäessä 50€.

Hyvää joulua
ja rauhallista
uutta vuotta.
Joulumuistamisten sijaan
tuemme Vihannin Ukonmäen
palvelukeskusta ja teemme ensi
vuonna vapaaehtoistyötä
satavuotiaan Suomen hyväksi.

ULKOILUPALVELUA, KOTISIIVOUSTA,
KOTIPALVELUA
Olemme käynnistäneet Vihannissa vanhusten ja vammaisten henkilöiden ulkoilupalvelun syyskuussa 2016.
Tarjoamme lisäksi kotipalvelua, siivousapua, saattajapalvelua ym.
palvelun hinta on 29,50 € / tunti.

JOULUKONSERTTI

Vihannin kirkossa su 4.12. klo 19

Ostaessaan yritykseltä palveluja kotiin henkilön on
mahdollista saada verotuksessa kotitalousvähennys.
Vähennysoikeus v. 2016 on 45 % työn osuudesta,
omavastuu 100 €.
Ota yhteyttä: Pirjo Tukkiniemi, p.040 545 7330, sähköpostilla pirjo_tukkiniemi@hotmail.com

kotipalvelutukkiniemi.nettisivu.org
Sari Koivikko
Konsertissa esiintyvät myös Nea Käpylä ja
Maija Mänttäri. Säestyksestä vastaavat Anni ja Sirja.

Joulu lähestyy...
Muista rakkaimpiasi

Hyväntekeväisyyskonsertin tuotto kohdennetaan
Punaisen Sulka 2017- kampanjan kautta
paikkakunnan ja Suomen nuorison hyväksi.

Lahjakortit
Jouluisia tuotelahjapaketteja
tarjoushintaan

Liput 10 euroa,
alle 18-v maksutta

TERVETULOA
Lions Club Vihanti

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

