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Kyläviestin aineisto-osoite on muuttunut
Kyläviesti on Vihannin äänikanava ja
toivottaa mukaan aktiivisia tekijöitä

KYLÄVIESTI

Tammikuun viesti
Alkava vuosi on meille suomalaisille merkittävä mikuun loppuun. Vihannin Sotaveteraanit järjestää
monestakin syystä. 9. huhtikuuta ovat kunnallisvaa- ryhmämatkan jokaiselle luennolle.
lit. Kyläviestin on tarkoitus esitellä kaikki vihantilaiset ehdokkaat. Maakuntavaalit tammikuun lopussa
Kyläviesti ilmestyy:
2018 heijastuvat myös jo tähän vuoteen. Meitä vi3.2. (aineistopäivä 27.1.)
hantilaisia taas puhuttaa uusi koulu- ja monitoimi3.3. (aineistopäivä 24.2.)
keskus. Mitä palveluja sinne sijoitetaan? Nouseeko
Aineiston sähköposti: kylaviesti@gmail.com
se nykyisten koulujen alueelle vai kirkonkylän kesMuista ilmoittajan yhteystiedot.
kustaan? Selvää on, että valtuuston päätös uuden
Seuraavan lehden aihe: Partiolaiset esittäytyvät
rakentamisesta oli viisas.
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, 045 211 9140
Sähköpostiosoite: kylaviesti@gmail.com
Kansikuva: Walter Röbbelen

Vuosi 2017 on Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi ja sen merkeissä järjestetään erilaisia
tilaisuuksia myös Raahessa. Viime vuoden itsenäisyyspäivän juhlassa juhlapuheen pitänyt kaupunginhallituksen puheenjohtaja osasi hyvin kuvata
meidän tämän hetken tuntoja. Ajatellessamme itsenäisyyttämme nousevat vahvasti esille itsenäistymisen alkuvuodet sekä talvi- ja jatkosodan tapahtumat. Suomalaisten tahto ja uhraus maan vapauden
puolesta oli ratkaiseva. Sama yhteishenki tarvitaan
myös nyt ja tulevaisuudessa.

Kyläviestin internetsivut:
raahenkylat.nettisivu.org/kylaviesti/
Hinnasto:
• Vuosimaksu yhdistykset ja järjestöt 80 €, yritykset ja
vastaavat 120 €. Vuosimaksu oikeuttaa 1,5 sivun ilmoituksiin vuodessa.
• Muu ilmoitus 0,50 €/palstamillimetri
• 20 mm:n palstailmoitus 10 €
• Pankkiyhteys (Vihannin 4H): FI30 5516 0220 0336 47

Juhlavuoden avaa Raahen Kauppaporvarissa, Kirkkokatu 28, pystytetty näyttely, joka käsittää sota-ajan
1939–1945 sekä maamme jälleenrakennusajan sotakorvausten maksamisineen. Näyttely kestää tam-

Kyläviesti ilmestyy kerran kuussa, tiedottaa tulevista tapahtumista ja
tarjoaa mielenkiintoista tietoa vihantilaisista järjestöistä, yrityksistä ja ihmisistä

Hyvät vihantilaiset yhdistykset ja muut järjestöt
Kyläviesti on ilmestynyt kesästä 2015 alkaen, ensin
joka toinen kuukausi ja viime vuodesta alkaen joka
kuukauden ensimmäisenä perjantaina. Lehti jatkaa
Vihannin Harjulta -tiedotteen perinnettä, mutta laajemmalla sisällöllä. Toisin kuin edeltäjänsä Kyläviestiä
toimitetaan talkoovoimin ja rahoituksesta meidän on
vastattava itse. Olemme olleet Aluelautakunnan avustuksen varassa, joka on kattanut noin puolet kustannuksista ja varmistuu vuodeksi kerrallaan.
Saadun palautteen perusteella Kyläviesti on löytänyt oman paikkansa. Se haluaa olla kaikkien vihantilaisten järjestöjen ja yleensäkin meidän kaikkien täällä asuvien tiedotus- ja ilmoituskanava sekä
keskustelufoorumi. Jokaiseen lehteen varaamme
riittävästi tilaa järjestöjen toiminnasta kertoville
artikkeleille ja ajankohtaisille tapahtumille.
Tavoitteemme on, että julkaisu antaa myönteisen kuvan Vihannista, joka on viihtyisä asuinpaikka

ja jossa toimii aktiivisia ihmisiä. Kyläviesti jaetaan
”julkisena tiedotteena”, joka takaa lehden kolahtavan
jokaisen Vihannin alueella asuvan postilaatikkoon.
Myös teistä riippuu, hyvät järjestöt, onnistummeko
tavoitteessamme.
Tulkaa mukaan ja tukekaa Kyläviestiä!
Ehdotamme, että järjestöt nimeäisivät henkilön,
joka voisi osallistua lehden toimitukseen halutessaan, samoin, että järjestöt varaisivat itselleen
ilmoitustilan maksamalla 80 €:n vuosimaksun.
Käytettiinpä ilmoitustilaa tai ei, niin vuosimaksu
mahdollistaa osaltaan lehden ilmestymisen vihantilaisille jatkossakin.
Toimituskunta
Yhteystiedot: kylaviesti@gmail.com ja toimituskunnan puhelinnumerot. Pankkiyhteys (Vihannin 4H): FI30 5516 0220
0336 47. Viite: Kyläviestin vuosimaksu
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Työväentalon kuulumisia

On vierinyt useita vuosikymmeniä siitä, kun työväentalolla järjestettiin yleisurheilukilpailuja. Lajeina
olivat keihäänheitto, kuulantyöntö, pituushyppy, korkeushyppy ja kilpajuoksu eri matkoilla. Myös maastojuoksu oli ohjelmassa. Vielä tänäkin päivänä näkyy
Vihannin katukuvassa entisiä kilpailulajien voittajia.
Työväentalo oli välillä aika huonossa kunnossa,
melkeinpä purkukunnossa. Onneksi oli ihmisiä, jotka päättivät korjata talon uudelleen käyttöön. Nyt
talo on hyvässä kunnossa, toki pientä korjausta ja
huoltoa aina löytyy. Tulevista laajennuksista voisi
mainita pysäköintipaikan laajennuksen, kun toisinaan käy aika ahtaaksi nykyinen paikka. Jouduimme hankkimaan talolle hälytyslaitteet ja tallentavat
kamerat ikävien yöllisten vierailujen vuoksi.
Työväentalon toimintaan kuuluu myös bingo,
jota pelataan tiistaisin klo 18.00 alkaen. Bingoillat
ovat siitä ihmeellisiä, että pelaajia saapuu jo odottamaan ovien aukaisua paljon ennen henkilökunnan
saapumista. Henkilökunta onkin todennut sen kuten monet muutkin, että tänne tullaan viettämään
aikaa ja tapaamaan tuttuja. Sitä, että kuinka kaukaa
ja laajalta alueelta saapuu ihmisiä, voi vain arvailla.
Työväentaloa voi myös vuokrata erilaisiin tapahtumiin kuten häät, hautajaiset, syntymäpäivät, pikkujoulut, yritystapahtumat, yhdistyskokoukset tai
muuten vain hauskaan illanviettoon. Talolta löytyy
astiastot yli 100 henkilölle ja keittiössä on aika nykyaikaiset kalustot. Noin vuosi sitten päätimme hankkia
lisää pöytiä, joten pöytätilanne on hyvä. Tyytyväisinä
voimme todeta, että työväentalo on niin kunnoltaan
kuin kalustoltaankin päivitetty tämän päivän tasoon.
Iltaisin on työväentalolla muutakin toimintaa.
Harmonikkakerho käy kerran viikossa harjoittelemassa ja on suunniteltu myös iltaa karaoke-laulajille.

Perjantaisin oli ilta nuorisolle, mutta valitettavasti se
täytyi laittaa ”telakalle” kävijöiden vähyyden vuoksi.
Työväentalolla voi harrastaa kaikenlaista. Esim. bingistä, biljardia, koronaa, karaokea, ja löytyypä vielä
playstation useammalle pelaajalle. Nettikin toimii.
Koko työväentalon toiminta ei olisi mahdollista ilman toimivaa henkilökuntaa, joten tuhannet kiitokset ahkerille talkoolaisille, jotka jaksavat ahertaa illasta toiseen! Tulkaahan ottamaan reippaasti yhteyttä
sekä tuomaan ajatuksia/ideoita, niin katsotaan mitä
voidaan tehdä yhdessä ja illanhan voi päättää vaikkapa makkaroita grillaten pihalla olevassa kodassa.
Yhteystietomme ovat hieman muuttuneet, joten
on paikallaan julkaista uudet numerot joista meidät
tavoittaa.
Työväentalo, p. 050 4430344
Puheenjohtaja Antti, p. 040 5259524
Bingovastaava Jouko, p. 044 7478229
Puheenjohtaja Antti Nordström
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Vihannin uudesta koulu- ja monitoimikeskuksesta
Walter Röbbelen

Syyskuun lopussa järjestettiin Ukonkantissa asian
tiimoilta keskustelutilaisuus, jolloin voitiin kuulla
myös asukkaiden mielipiteet. Asian tekee mielenkiintoiseksi se, että tulee ratkaista, mihin uusi koulukeskus rakennetaan. Nouseeko se nykyisten koulujen alueelle vai kirkonkylän keskustaan eli entisen
kunnantalon alueelle? Keskustelutilaisuudessa nousi esille etenkin tilakysymys. Otettiin voimakkaasti
kantaa nykyisen alueen puolesta, joka on riittävän
laaja ja jonka lähellä sijaitsee urheilukenttä. Oltiin
sitä mieltä, että terveysaseman alue on liian pieni
ja että syntyy ongelmia liikennejärjestelyjen osalta.
Asia ei kuitenkaan liene aivan niin yksiselitteinen.
Sillä myös vaikutuksella kirkonkylän yleiskuvaan ja
sen toimintaympäristöön on merkityksensä.

Vihannin alueen kouluhankkeen tarveselvitys
Koulukysymystä käsiteltiin opetuslautakunnan kokouksessa 16. maaliskuuta 2016. Pöytäkirjan liitteessä (http://gov.raahe.fi/djulkaisu/
kokous/20162255-4-1.PDF) on seikkaperäinen
selvitys, jonka yhtenä osana on koulukysymystä
käsitelleen työryhmän kannanotto. Se puolsi ensisijaisesti uuden koulu- ja monitoimikeskuksen rakentamista nykyiselle alueelle.
Tarveselvityksen mukaan uusien koulu- ja päiväkotitilojen suunnittelussa ”otetaan huomioon myös
Vihannin alueen vapaa-ajan liikunta-, harrastus- ja
kulttuuritilojen tarve. Uusi koulukeskus muodostaisi
eri palvelujen monitoimikeskuksen, joka palvelee iltaisin kuntalaisia myös alueen harrastuskeskuksena.”
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dessä uuden koulu- ja monitoimikeskuksen kanssa
visuaalisesti ja esteettömän turvallisen liikkumisen
kanssa painottaen kevyttä liikennettä. Uusi koulu
mahdollistaisi keskusta-alueen kehittämisen myös
muuten kuin rakennusten osalta. Toimintojen saaminen yhteen ja ylläpidettävien neliöiden väheneminen pienentää myös kustannuksia ja tuo säästöjä.
Mikäli koulu- ja monitoimikeskus sijoitetaan
nykyiselle alueelle, ydinkeskustan kehitys jää polkemaan paikoilleen. Tiettyjen palveluiden pois
siirtyminen tai sulkeminen on silloin näköpiirissä
ja kirkonkylän keskusta taantuu edelleenkin. Uusi
koulu- ja monitoimikeskus avaisi sen sijaan myönteisiä näköaloja.
Keskustelu uuden koulu- ja monitoimikeskuksen
ympärillä jatkunee lähiviikkoina.

Mikä puoltaa rakentamista nykyiselle alueelle?
Monipuoliset palvelut on siis tarkoitus keskittää yhteen rakennuskompleksiin. Jos uusi koulu- ja monitoimikeskus nousee nykyiselle koulutontille, jää
hyvin tilaa rakennusten lisäksi myös lähiliikunta- ja
välituntialueille sekä parkkipaikalle. Myös urheilukenttä olisi lähietäisyydellä. Tosin koulukeskus ja
muut kirkonkylän tarjoamat eri palvelut sijoittuvat
varsin laajalle alueelle.
Mikä puoltaa rakentamista keskelle kirkonkylää?
Opetuksen ja harrastusten kannalta sijainti on
luonteva, koska kirkonkylän keskustassa sijaitsevat
kaikki muutkin palvelut. Nykynäkemyksen mukaan
opetuksessa tulee hyödyntää myös ympäristö. Tähän tarjoaa kirkonkylän keskusta hyvät mahdollisuudet, kun museot, kirjasto, kirkko ja seurakuntatalo, vanhainkoti sekä liikuntapuisto ja järvialue
ovat naapurissa tai vain lyhyen matkan päässä. Myös
opetuksellinen yhteistyö eri yritysten kanssa on tarjolla. Urheilukentälle on kilometrin matka eli sinne
koululaiset pääsevät noin 10 minuutissa. Varjopuolena voidaan tosin nähdä se, että virastotalon alue on
suppea ja että lähiliikunnalle ja välituntialueille jää
niukasti tilaa. Terveysaseman ja vieressä olevan ruohokentän pinta-ala, johon uusi koulukeskus nousisi,
käsittää 11 500 m2. Mutta viereisiäkin yhdessä varsin
laajoja alueita voidaan hyödyntää suunnittelussa.
Sijainnin vaikutus Vihannin kirkonkylään
Tarveselvityksessä ja keskusteluissa viranhaltijoiden
kanssa nousivat seuraavat asiat esille. Mikäli koulu- ja monitoimikeskus rakennetaan keskustaan,
tulee toiminta siellä kaikin puolin vilkastumaan ja
keskustan ilme tulee olennaisesti muuttumaan. Keskustaa tultaisiin suunnitteluvaiheessa arvioimaan
kokonaisuudessa. Ydinaluetta voitaisiin kehittää yh-

Kartassa näkyy Vihannin keskustan alat. Kaupungin alueet
ovat vihreät. Lisäksi voitaneen ottaa käyttöön tyhjät naapuritontit, jolloin jäisi riittävästi tilaa myös lähiliikunnalle ja välituntialueille. Yksin terveysaseman ja ruohokentän pinta-ala
on 11 500 neliömetriä

Alustava luonnos siitä, miltä uusi keskustaan sijoittuva koulu- ja monitoimikeskus voisi näyttää (piirros Mathias Holmén)
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Vihannin kotiseutuyhdistys ry

VIHANNIN KUVANTEKIJÄT ry

HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2017 KAIKILLE!
Kuulumisia tammikuulle!

10.1. Saarankantin kahvila avaa ovensa joulutauon jälkeen ja on avoinna tiistaisin klo 13–17.
11.1. Kotiseutuyhdistyksen johtokunnan järjestäytymiskokous Saarankantissa klo 19.00
17.1. Kahvilassa on tuote-esittelyä.
24.1. Saarankantin kahvila auki klo 13–17
31.1. Saarankantin kahvila auki klo 13–17

KUVANTEKIJÖIDEN MYYNTINÄYTTELYT

ST 1-huoltoasemalle pystytetään myyntinäyttely tammikuussa 2017. Vaihdetaan tauluja kuukausittain tai tarpeen
mukaan. Samoin laitettu myyntinäyttely Ukonkantin
näyttelytilaan. Just Zulleen voi myös edelleen laittaa tauluja myyntiin. Jos on varannut kirpparipöydän, ei tarvitse
maksaa erikseen taulun myynnistä. Muutoin normaalilla
provisiomyynnillä.

Vitriinimuseon aukioloajat samat kuin kirjaston. Vihanninkirja I ja II myynnissä K- ja S-marketeissa, ja Saarankantin kahvilassa

KUVANTEKIJÖIDEN JÄSENYYS KANNATTAA

Jäsenmaksut pidettiin ennallaan: 10 €/henkilö ja 20 € perhejäsenmaksu. Jäsenmaksuun sisältyy monenlaisia etuja.
Esim. kesäleirien osallistumismaksut, retket, opistojen
kurssimaksuihin osallistuminen. Kesätapahtumista tiedottaminen myöhemmin. Johtokunnan kokoonpano: Minna
Koistinen pj, Kirsti Kahila-Utunen varapj, Jouni Siponmaa
rahastonhoitaja, Hilkka Nikola, Satu Nikola, Sirkka Perttula, Bertta Myllylä, Pirjo Luomajoki, Sinikka Somero siht.

Kiitos kuluneesta vuodesta ja Hyvää Uutta Vuotta!

Vihannin karjalaseura ry
Opi leipomaan karjalanpiirakoita -kurssi
(kurssinumero 810202)
La 10.00–15.00, 18.2.2017
Vihannin yläkoulu, Yläkouluntie 6

OPISTOJEN KURSSIT

Aikuisten kuvataidepiiriin Vihannin yläkoulun kuvataideluokassa jatkuu tiistaisin klo 18. Mukaan pääsee myös
kevätlukukaudella (10.1.2017 alk.). Ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta. Opettajana Martti Lehtelä, Raahesta.
Vihannin Kuvantekijät osallistuu kurssimaksujen kustannuksiin jäsenten osalta 30 €/v. Posliininmaalaus- ja keramiikkakursseille osallistujille myös jäsenille sama etu.

Opettajana Kirsti Sämpi. Kurssin kesto 6 tuntia, max 15 osallistujaa. Ota mukaan oma piirakkapulikka jos on. Opettaja
tuo muut tarvittavat aineet. Kurssimaksu 12 €. Tarvikemaksu 4,5 €. Ilmoittautuminen alkaa 9.1.2017 klo 9.00.
Raahe-opisto, puh. 040 135 6779, 040 135 6780
S-posti raaheopisto@raahe.fi
http://raahe.fi/raaheopisto

SUOMI 100 VUOTTA

Itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi olemme
suunnitelleet kuvitteellista kuvasarjaa paikkakuntamme
yli 100-vuotiaiden rakennusten pihapiireistä. Toteutamme
ideaa aikuisten kuvataidepiirissä. Kertokaapa, mitä yli 100
vuotta vanhoja rakennuksia täältä löytyy! Muitakin juhlavuoden ideoita otetaan mielellään vastaan. Yhteyshenkilöt
Sinikka (puh. 0400 250 378) ja Kirsti (puh. 0400 439 843).

Eläkeliiton
Vihannin yhdistys ry.

TERVETULOA MUKAAN
KUVANTEKIJÖIDEN TOIMINTAAN.

11.1. Päiväkahvitilaisuus Hietalankantissa klo 12. Aloitamme perinteiseen tapaan kevätkauden virsiä laulamalla Asko Rautakosken johdolla
11.1. Ennen kahvitilaisuutta pidämme hallituksen järjestäytymiskokouksen kirjaston koulutustilassa klo 10
25.1. Päiväkahvitilaisuus Hietalankantissa klo 12
08.2. Päiväkahvitilaisuus Hietalankantissa klo 12

VALOA KOHTI OLLAAN MENOSSA!
NYT ULOS JA HIIHTÄMÄÄN!
JOHTOKUNTA

LC-Vihanti kiittää kyläyhdistyksiä ja mainostajia yhteistyöstä 2017 kalenterin kanssa.

Muistakaa palauttaa vapaaehtoistyö- ja liikuntakortit
mieluummin heti ensimmäisessä PK-tilaisuudessa. Seuraavassa Kyläviestissä helmikuussa ilmoitamme kaikki
henkilövalinnat. Tähän lehteen eivät ole vielä kaikki valinnat selvillä, sillä varapuheenjohtaja, sihteeri ym. valitaan järjestäytymiskokouksessa 11.1.

YHDESSÄ UUDISTUEN ETEENPÄIN
Kalenteri on jaettu jokaiseen Vihantilaiseen talouteen,
jos ette ole saaneet omaanne, ottakaa yhteyttä joko Lauri
Utuseen p. 040 846 2025 tai Martti Hyväriseen p. 050
300 2252

Kiitos kuluneesta vuodesta ja Hyvää UuttaVuotta!
Hallitus
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Vihannin 4H-Yhdistys

VIHANNIN NUORISOSEURA

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

Senioritanssi piiri aloittaa, jos saadaan tarpeeksi osallistujia, tule mukaan hyvään liikuntaan TI 17.1.2017 klo
17.00–18.00.
Kun kotona alkaa mieltä kiristää, seniori tanssit aivoja
piristää siellä on hyvä meininki ja passaahan se ite kullekki. Nyt kun harjoitukset alkaa, kutittaako tanssijalkaa?
Eipä muuta ku nuorisoseuralle, tanssista on iloa kaikille.
Kuviot on kaikilla kohillaan, jos ei, sitte nauretaan. Seija
pitää myös mainita onhan hän meidännohjaaja.

Vihanti cup -sählyturnauksen tulokset:

19.12. pelattiin alakoululaisten Vihanti cup kahdessa sarjassa. Voittajiksi taistelivat seuraavat joukkueet:
1–3-luokkalaisten sarja:
Miska, Elias, Joonas, Jere Vendla ja Veeti
4–6-luokkalaisten sarja:
Petra, Rikka, Kalle, Paulus, Patrick ja Sami

Kirjoittaa eräs tanssija ja toivoo väkeä mukaan!

VUOKRATTAVANA

Nuorisoseuran yläkerrassa 3 huonetta ja keittiö n. 70 neliötä. Lisätietoja Heikiltä +358 440 387 910.

Vihanti cup

Kinkunsulattelu -Sählyturnaus yläkoululaisille ja sitä
vanhemmille Tiistaina 10.1.2017 klo 16.00 alkaen
Ilmoita joukkueesi viimeistään 8.1.2017 sähköpostilla:
vihanti@4h.fi Ilmoittautuessa kerro joukkueen nimi sekä
pelaajien koko nimet. Joukkueessa saa olla 4–6 henkilöä
(pelataan 3:lla kenttäpelaajalla + maalivahti). Otteluohjelma toimitetaan osallistujille maanantaina 9.1.
Järjestäjät: 4H ja SRK

Tervetuloa tekemään löytöjä!
Asukasyhdistys Rintillä on edelleen kirppispöytä Just
Zullessa. Pöytä on nyt numero 40. Tuotto käytetään asukasyhdistyksen kautta vihantilaisten hyväksi. Voit tukea
asukasyhdistyksen työtä ostamalla pöydästä tavaraa tai
lahjoittamalla pöytään tavaraa. Lahjoitetut tavarat viedään suoraan Just Zulleen.

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.

Asukasyhdistys Rinti ry

100-vuotiaan Suomen
Kohtalon vuodet -näyttely

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

2.1.–30.1.2017
arkipäivisin klo 8.00–17.00
Raahesalin lämpiö, 2. kerros (hissi)

Keskiviikkoisin paistamme lättyjä: Lättykahvit 1,20€.
Uudet aukioloajat tammikuusta lähtien:
MA 10-16, TI 10-17, KE 10-16, TO 10-17, PE 10-16

Luennot Kauppaporvarissa (Kirkkokatu 28):
18.1. klo 10 Jorma Salkosalo ja Kaarlo Hirvilammi:
Keitä olivat sotilaspojat?

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

26.1. klo 10 FT Erkki Kujala: Sodan pitkä varjo – Sodan
vaikutus sodan jälkeiseen sukupolveen

Kyläruokala avaa ovensa
Alpuassa 1.2.2017

Luennot kestävät 45 minuuttia ja ovat ilmaisia

Kyläruokala Alpukka avaa ovensa 1.2.2017 Alpuan entisen koulun ruokalassa, osoitteessa Luohuantie 35. Kyläruokala on avoinna maanantaista perjantaihin klo 11–14.
Perjantaisin myynnissä leipää ja makeita leivonnaisia.
Leivomme tilauksesta perhetilaisuuksiin tarjottavat leivonnaiset. Tervetuloa!

Luennoille – ja muutenkin toivottaessa – järjestetään
ryhmämatkoja.
Ilmoittautuminen joko Lauri Utuselle, puh.
0408462025 tai Seppo Lappalaiselle , puh. 0440510329

Osuuskunta Harjun LähiVoima, p. 040 559 8028
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KYLÄVIESTI
Osuuskunta Harjun LähiVoiman ”Voima Liikuttaa” aloittaa 1.2.2017. Seuraa
ilmoitteluamme!
Osuuskunta
Harjun LähiVoiman ”Voima Liikuttaa” aloittaa 1.2.2017. Seuraa ilmoitteluamme!
TERVEYSLIIKUNTAA
MONIPUOLISESTI
LUONNONHELMASSA:

TERVEYSLIIKUNTAA
Vaeltamalla tai pienellä
patikoinnilla
Onkimalla MONIPUOLISESTI
tai meloen
LUONNONHELMASSA:
Illan suussa tai aamuauringon noustessa
Metsämielellä nautiskellen tai vesikielellä makustellen
Alpuassa tavataan!
Vaeltamalla tai pienellä patikoinnilla
Onkimalla tai meloen

Alpuan Lumijärvi ja Alpuanharjun alue luontopolkureitistöineen tarjoavat kauniin ja rauhallisen ympäIllan suussa tai aamuauringon noustessa
ristön luontoliikkumiseen. Liikunnalla on hyvät terveysvaikutukset ja peruskunto kohentuu kävellenkin
MetsämielelläVihannin
nautiskellen
tai vesikielellä
makustellen
Alpuanharjun patikkapoluilla.
kinttupolut
–reitistöllä voi
tehdä pitempiäkin vaelluksia käyttäen
Osuuskunta
Harjun
LähiVoiman
”
Voima
Liikuttaa
”
aloittaa
1.2.2017.
Seuraa
hyväksi taukopaikkoja.
lumikenkäillen ja hiihtäen, kesällä meloen tai patikoiden.
AlpuassaTalvella
tavataan!
ilmoitteluamme!

Tarjoaa ryhmille: ”Impinpatikoinnit”, 3/6 tunnin retkiä vuodenaikojen mukaan

Alpuan Lumijärvi ja Alpuanharjun alue luontopolkureitistöineen tarjoavat kauniin ja
Liikunta/ravintoinfon
tarvittaessa.
Osuuskunta Harjun LähiVoiman ”Voimasisältäen
Liikuttaa” aloittaa
1.2.2017. Seuraa
rauhallisen
ympäristön luontoliikkumiseen. Liikunnalla on hyvät terveysvaikutukset ja
ilmoitteluamme!
TERVEYSLIIKUNTAA
MONIPUOLISESTI LUONNONHELMASSA:
Tarjoaa ryhmille:
”Ikiliikkujat”
Terveysliikuntapaketin
raihnastuminen
peruskunto kohentuu kävellenkin
Alpuanharjun
patikkapoluilla.
Vihannin STOP
kinttupolut
–
OsuuskuntaVaeltamalla
Harjun LähiVoiman
”
Voima
Liikuttaa
”
aloittaa
1.2.2017.
Seuraa
sisältäen
Liikunta/ravintoinfon/kuntotestaukset.
pienellä patikoinnilla
reitistöllä voitaitehdä
pitempiäkin vaelluksia käyttäen hyväksi taukopaikkoja.
ilmoitteluamme!
Onkimalla tai meloen
TERVEYSLIIKUNTAA
Illan lumikenkäillen
suussa tai aamuauringon noustessa
Talvella
ja hiihtäen,
kesällä
meloenTallaajanABC
tai patikoiden.
MONIPUOLISESTI
LUONNONHELMASSA:
Tarjoaa
ryhmille:
”Tallaajat”
– 3 tunnin kurssi
Metsämielellä nautiskellen tai vesikielellä makustellen

sisältäen pikkurepullisen eväitä päiväpatikoinnille.

tavataan! ”Voima Liikuttaa” aloittaa 1.2.2017. Seuraa
OsuuskuntaAlpuassa
Harjun LähiVoiman
Vaeltamalla tai pienellä patikoinnilla
ilmoitteluamme! TERVEYSLIIKUNTAA
Onkimalla
tai meloen alue luontopolkureitistöineen tarjoavat kauniin ja
Alpuan Lumijärvi ja Alpuanharjun
MONIPUOLISESTI
LUONNONHELMASSA:
Illan suussaluontoliikkumiseen.
tai aamuauringon
noustessa on hyvät terveysvaikutukset ja
rauhallisen ympäristön
Liikunnalla
nautiskellen
tai vesikielellä
makustellen
peruskunto Metsämielellä
kohentuu kävellenkin
Alpuanharjun
patikkapoluilla.
Vihannin kinttupolut –
Alpuassa
tavataan!
Vaeltamalla
tai pienellä
patikoinnilla
reitistöllä voi
tehdä pitempiäkin
vaelluksia
käyttäen hyväksi taukopaikkoja.
Onkimalla
tai
meloen kesällä meloen tai patikoiden.
TERVEYSLIIKUNTAA
Talvella lumikenkäillen
ja hiihtäen,
Alpuan Lumijärvi
ja Alpuanharjun
alue luontopolkureitistöineen
tarjoavat kauniin ja
Illan suussa
tai aamuauringon
noustessa
MONIPUOLISESTI
LUONNONHELMASSA:
rauhallisen ympäristön
luontoliikkumiseen.
hyvät terveysvaikutukset ja
Tarjoaa
ryhmille: ”Impinpatikoinnit”
Metsämielellä
nautiskellen
tai Liikunnalla
vesikielelläonmakustellen
peruskunto Alpuassa
kohentuu kävellenkin
Alpuanharjun
patikkapoluilla.
Vihannin kinttupolut –
3 / 6 tunnin
retkiä vuodenaikojen
mukaan
tavataan!
Vaeltamalla
tai pienellä patikoinnilla
reitistöllä voi tehdä pitempiäkin
käyttäen hyväksi
taukopaikkoja.
sisältäen vaelluksia
Liikunta/ravintoinfon
tarvittaessa.
Onkimalla tai meloen
Talvella
lumikenkäillen
ja hiihtäen, alue
kesällä
meloen tai patikoiden.tarjoavat kauniin ja
Alpuan Lumijärvi
ja Alpuanharjun
luontopolkureitistöineen
Illan suussa tai aamuauringon noustessa
rauhallisen ympäristön luontoliikkumiseen. Liikunnalla on hyvät terveysvaikutukset ja
Metsämielellä
tai vesikielellä makustellen
Tarjoaa nautiskellen
ryhmille: ”Impinpatikoinnit”
”Ikiliikkujat”
peruskunto kohentuu kävellenkin Alpuanharjun patikkapoluilla. Vihannin kinttupolut –
Alpuassa tavataan!
3 / 6 tunnin retkiä vuodenaikojen
mukaan
Terveysliikuntapaketin
STOP raihnastuminen
reitistöllä voi tehdä pitempiäkin vaelluksia käyttäen hyväksi taukopaikkoja.
Liikunta/ravintoinfon tarvittaessa.
sisältäen Liikunta/ravintoinfon/kuntotestaukset.
Talvella
lumikenkäillen
ja hiihtäen, alue
kesällä
meloen tai patikoiden.tarjoavat kauniin ja
Alpuan Lumijärvi
ja Alpuanharjun
luontopolkureitistöineen

Tarjoaa ryhmille: ”Impinpatikoinnit”
3 / 6 tunnin
retkiä
vuodenaikojen mukaan
Tarjoaa
ryhmille:
”Metsämielellä”
Terveysvaikutteisia
Metsämieliharjoituksia.
sisältäen Liikunta/ravintoinfon
tarvittaessa.
Tervetuloa nauttimaan Harjun LähiVoiman palveluista!

Tarjoaa ryhmille:
Yhteystiedot: Seija Jussinniemi
040 732”Ikiliikkujat”
5623 arkisin klo 15 jälkeen tai s.jussinniemi@kotinet.com
STOP raihnastuminen
Lisätiedot: Leena MaaralaTerveysliikuntapaketin
044 303 4986 muina aikoina

Uudistunut Just
ZulleLiikunta/ravintoinfon/kuntotestaukset.
sisältäen

Saapunut Zulleen uutta ihanissa kevään väreissä
Varaa kirppispöytäTarjoaa
meiltä vain
15€/ viikko
ryhmille:
”Tallaajat”

rauhallisen ympäristön
luontoliikkumiseen.
Liikunnalla on hyvät terveysvaikutukset ja
Tarjoaa
ryhmille: ”Impinpatikoinnit”
Tarjoaa
ryhmille:
”Ikiliikkujat”
Tarjoaa
ryhmille:
”Tallaajat”
peruskunto kohentuu
kävellenkin
Alpuanharjun
patikkapoluilla.
Vihannin kinttupolut –
3 / 6 tunnin
retkiä vuodenaikojen
mukaan
Terveysliikuntapaketin
STOP
raihnastuminen
TallaajanABC
– 3 tunnin
kurssi
reitistöllä voi tehdä pitempiäkin
käyttäen
hyväksi
taukopaikkoja.
sisältäen vaelluksia
Liikunta/ravintoinfon
tarvittaessa.
Liikunta/ravintoinfon/kuntotestaukset.
sisältäen
pikkurepullisen
päiväpatikoinnille.
Talvella lumikenkäillen ja
hiihtäen,
kesällä meloeneväitä
tai patikoiden.

Tarjoamme

KODIN YLLÄPITO- JA PERUSSIIVOUKSIA,
TallaajanABC – 3 tunnin kurssi
RUOANLAITTOAPUA, ULKOILUAPUA,
sisältäen pikkurepullisen eväitä päiväpatikoinnille.

Tarjoaa ryhmille:
ryhmille: ”Metsämielellä”
Tarjoaa
Tarjoaa ryhmille: ”Impinpatikoinnit”
”Ikiliikkujat”
Tarjoaa
”Tallaajat”
Terveysvaikutteisia
Metsämieliharjoituksia.
3 / ryhmille:
6 tunnin retkiä
vuodenaikojen
mukaan
Terveysliikuntapaketin
STOP raihnastuminen
TallaajanABC
– 3 tunnin kurssi tarvittaessa.
sisältäen Liikunta/ravintoinfon/kuntotestaukset.
Liikunta/ravintoinfon
sisältäen
sisältäen
pikkurepullisen
eväitä päiväpatikoinnille.
Tervetuloa
nauttimaan
Harjun LähiVoiman
palveluista!

TURVAA, SEURAA JA YSTÄVYYTTÄ

Tarjoaa ryhmille: ”Metsämielellä”
Asematie 4, Vihanti
• p. 050-4101788
Kauttamme myös käynnit vanhainkoteihin ja palvelu-

Tarjoaa
ryhmille:
”Metsämielellä”
Tarjoaa
ryhmille:
”Ikiliikkujat”
Yhteystiedot: Seija
Jussinniemi
040
7325623 arkisin klo 15 jälkeen tai
Tarjoaa
ryhmille:
”Tallaajat”
Terveysvaikutteisia
Metsämieliharjoituksia.
Terveysliikuntapaketin
s.jussinniemi@kotinet.com
TallaajanABC – 3 tunninSTOP
kurssiraihnastuminen
sisältäen
Liikunta/ravintoinfon/kuntotestaukset.
Lisätiedot:
Leena Maarala
3034986 muina
sisältäen044
pikkurepullisen
eväitä aikoina
päiväpatikoinnille.
Tervetuloa nauttimaan Harjun LähiVoiman palveluista!
Tarjoaa ryhmille: ”Metsämielellä”
Tarjoaa
ryhmille:
”Tallaajat”
Yhteystiedot: Seija
Jussinniemi
040
7325623
arkisin klo 15 jälkeen tai
Terveysvaikutteisia
Metsämieliharjoituksia.
TallaajanABC – 3 tunnin kurssi
s.jussinniemi@kotinet.com
sisältäen
pikkurepullisen
eväitä aikoina
päiväpatikoinnille.
Lisätiedot: Tervetuloa
Leena Maarala
044
3034986
muina
nauttimaan
Harjun LähiVoiman
palveluista!

Terveysvaikutteisia Metsämieliharjoituksia.
taloihin. Teemme lyhytaikaisia omaishoitajan sijaisuuksia.

Harjun LähiVoiman palveluista!
MA Tervetuloa
10-17 TI nauttimaan
10-18
Hinta 35 €/h (sis.alv 24 %). Voimme tuottaa palveluita
myös arvonlisäverottomasti. Muistathan 50 %:n kotitaKE
10-17 TO 10-18
Tarjoaa ryhmille: ”Metsämielellä”
Yhteystiedot:
Seija
Jussinniemi
040
7325623
arkisin klo 15 jälkeen tai
Yhteystiedot:
Seija Jussinniemi
040
7325623
arkisin
klo
15
jälkeen
tai
lousvähennyksen.
Metsämieliharjoituksia.
PE Terveysvaikutteisia
10-17 LA
10- 15
s.jussinniemi@kotinet.com
s.jussinniemi@kotinet.com
Leena Maarala
044 3034986
muina aikoina
Tervetuloa
nauttimaan
Harjun LähiVoiman
palveluista!
Puh. 045 213 0855
Lisätiedot:
Leena
Maarala
044 3034986 muina aikoina
TAMMIKUUN TARJOUS

Lisätiedot:

Yhteystiedot: Seija Jussinniemi 040 7325623 arkisin klo 15 jälkeen tai
s.jussinniemi@kotinet.com
Lisätiedot:
Leena Maarala 044 3034986 muina aikoina

40 € / KUUKAUSI

OSUUSKUNTA HARJUN LÄHIVOIMA
KOTITYÖPALVELUT

