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Kyläviesti ilmestyy:

Mahdollinen helmikuun nro 2.2.2018 (aineistopäivä 26.1.)

Aineiston sähköposti: kylaviesti@gmail.com
Ilmoita samalla ilmoittajan yhteystiedot ja laskutusosoite
sekä valitsemasi hintavaihtoehto.

Toimituskunta: 
Elina Laitinen: laskutus, 040 964 4298
Risto Parttimaa: tekstin ja kuvien käsittely, 044 026 5005
Timo Sedegren: 044 977 8953
Mika Huhtamäki: 050 5303 609
Sirpa Ylitalo: 045 211 9140
Sähköpostiosoite: kylaviesti@gmail.com

Kansikuva:  Kunniavartio sankarihaudalla, vartiossa 
Teemu Parkkila (Kuva: Tapani Hilakivi, 2007)

Kyläviestin internetsivut:
raahenkylat.nettisivu.org/kylaviesti/

Hinnasto: 
•	 Vuosimaksu: ei vastaanoteta tällä hetkellä
•	 20 mm:n palstailmoitus 10 €
•	 Muu ilmoitus 0,50 €/palstamillimetri
•	 Pankkiyht. (Vihannin 4H): FI30 5516 0220 0336 47
•	 Ilmoitukset ja mainokset laskutetaan lehden  

ilmestymisen jälkeen.

Marras- ja joulukuun viesti
Vanha vuosi lähenee loppuaan. Edessä on joulukuu, 
joka tuo tullessaan erityisesti meille suomalaisille 
tärkeän juhlan eli itsenäisyyspäivän ja samalla sata-
vuotiaan Suomen juhlapäivän.
Juhlavuotta on kovasti huomioitu jo pitkin vuotta 
varmasti lähes jokaisessa kolkassa isänmaatamme.

Vanha hieno sanonta kuuluu: suomalaiset ovat kata-
jaista kansaa, se taipuu vaan ei taitu. Se on varmasti 
tullut ja tulee tutuksi nuoremmallekin polvelle tä-
män vuoden aikana. Saamme olla ylpeitä isovan-
hemmistamme, vanhemmistamme ja osin itses-
tämmekin, että saamme elää itsenäisessä maassa 
ja itse päättää asioistamme. Ei sekään helppoa ole 
aina ollut, mutta niin vain olemme tästä kaikesta 
selvinneet kuivin jaloin. Toivotaan, että selviämme 
jatkossakin. Hyvää yhteishenkeä siihen tarvitaan ja 
mielessä tulisi pitää se suomalaisia vaikeina aikoina 
kannatellut periaate: kaveria ei jätetä.

Kyläviestissä on koko kuluvan vuoden kantavana 
teemana ollut se, että eri-ikäiset ja eri väestöryh-
mistä tulevat niin nykyiset ja entiset vihantilaiset 
kertovat, mitä Suomen itsenäisyys heille merkitsee. 
Päätämme sen tässä lehdessä kahden eri ikäisen vi-
hantilaisen, Eevan ja Jasminin, ajatuksiin Suomesta. 
Kiitämme kaikkia sarjan kirjoittamiseen osallistu-
neita vihantilaisia.

Vielä lopuksi. Elämme tässä ajassa monenlaista 
murrosaikaa niin laajassa kuin pienessäkin mitta-
kaavassa. Jälkimmäiseen, mutta ei vähäisimpään, 
meille vihantilaisille kuuluu kysymys Kyläviestin il-
mestymisestä ensi vuonna. Tätä kirjoittaessa emme 
tiedä vastausta. Lähidemokratiahallituksen tuleva 
mahdollinen tukipäätös antaa siihen suuntaa. Joka 
tapauksessa tarvitsemme vielä lisää rahaa paino- ja 
jakelukustannuksiin. Yhden lehden tekeminen va-
paaehtoisjoukolla maksaa noin 1000 euroa. Kysym-
mekin sinulta: millä summalla olisit valmis tuke-
maan Kyläviesti-lehden ilmestymistä ensi vuonna 
meille vihantilaisille. Odotamme vastauksia itsenäi-
syyspäivään mennessä joko sähköpostilla kylävies-
tin osoitteeseen tai vastaamalla kyselyyn kirjastossa. 
Sieltä löytyy palautuslaatikko ja valmis kaavake asi-
asta kiinnostuneille.

Hyvää itsenäisyyspäivää  
ja joulun odotusta!

Veteraanien hiukset  
juhlakuntoon veloituksetta 

Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi Hiuksilla 
Hyvää ry on haastanut hiusalan ammattilaiset 
talkoisiin leikkaamaan sotiemme veteraanien 
sekä lottien hiuksia veloituksetta ennen itsenäi-
syyspäivää. 

Hyväntekeväisyyskampanjaan on lähtenyt 
mukaan yli 100 parturi-kampaajaa ympäri 
Suomen. Jokainen kampanjassa mukana oleva 
vapaaehtoinen parturi-kampaaja operoi hius-
tenleikkaukset joko omassa liikkeessään tai jal-
kautuen veteraanien pariin. Vihannista mukana 
ovat Hiusholli ja Tuccapark.

-  Mahtava juttu, että omalla panoksellaan 
voimme osallistua Suomen 100-vuotisjuhlin-
taan ja kunnioittaa sotiemme lottia ja veteraane-
ja. Toivottavasti näitä tempauksia tulisi lisää, että 
voimme tehdä hiuksilla hyvää, iloitsee Hiushol-
lin puolesta Jonna Pelkonen.
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Kotimaa on rakas meille kaikille
Risto Parttimaa

EEVA LUMIAHO on 97-vuotias pirteä vanhus, joka 
asuu omassa asunnossaan Vihannissa. Kuulo ja jalat 
ovat hieman heikossa kunnossa, mutta liikkuminen 
onnistuu rollaattorin avulla. Mieli on pirteä. Hän 
seuraa aikaa ja muisti pelaa hyvin. 

LAPSUUSMUISTOJA 
- Vanhimmat lapsuusmuistoni liittyvät leikkeihin 
serkkujen kanssa Alpuassa. Elämä oli tuolloin huo-
letonta joskin hyvin vaatimatonta. Silloin oli rahas-
ta puutetta. Alpuassa väki oli sopuisaa. Leikittiin, 
urheiltiin ja oli siellä se nuorisoseurakin, jossa ru-
vettiin käymään. Lotilla oli iltakursseja, jonne me-
nin mukaan. Hoidin myöhemmin lottana Alpuan 
osuuspankilla ollutta puhelinkeskusta kymmenen 
vuotta sota-aikaan asti.

SOTA-AIKA
- Itsenäisyyspäivä merkitsee minulle paljon.  Minä 
muistan hyvin sota-ajan. Olin itse viestilottana pu-
helinkeskuksen hoitajana Karhumäessä alue-esi-
kunnassa vuosina 1942-43. Siellä oli myös minun 
Jaakko-mieheni. Meidät oli vihitty vuonna 1941. 
Aika oli asemasotavaihetta, mutta sinnekin näkyi 
tykkien suuliekit parinkymmenen kilometrin pääs-

tä. Eli ei rintama kovin kaukana ollut. Siellä ei met-
siin saanut mennä miinavaaran takia. Paavo, vanhin 
lapsistani syntyi sota-aikana Oulussa vuonna 1943. 
Olin laitoksella ja siellä sanottiin, että hälytyksen 
tullessa lapset annetaan heti äidille. Hälytyksiä ei 
onneksi tullut. Oulun isot pommitukset sattuivat 
vasta myöhemmin. Niiden kajo näkyi Alpuaan mä-
elle saakka.

Kun sota loppui, se oli surullista aikaa ja Alpu-
aankin tuli paljon Karjalan evakkoja. Sinne he kui-
tenkin hyvin kotiutuivat. Mieleeni ovat jääneet sanat 
”Ylväänä Karjalan heimo tuskaansa kantanut on”. 
Näin lauletaan eräässä laulussa, kertoo Eeva Lumi-
aho.

JÄLLEENRAKENNUSAIKA
- Kyllä talvisota opetti meitä, että ennen sotaa oltiin 
niin eripuraisia. Talvisota yhdisti paljon kansaa. Ei-
hän se ihminen paljon muista sitten, kun vaikeat ajat 
menevät ohi, niin sitten tahtoo mieleen tulla oma 
hyvinvointi. 

Sotien jälkeen alkanut jälleenrakennusaika oli 
kovaa. Kaikesta materiaalista tahtoi olla kova puute. 

- Meidänkin tehdessä navettaa sementtiä ei tah-
tonut löytyä mistään. Kyllä sitä sitten lopulta vaan 
löytyi ja navetta saatiin tehtyä. 

PRESIDENTIT
Suomen presidentit ovat vaihtuneet Eevan eliniän 
aikana 11 kertaa. Eeva kertoo olevansa tyytyväinen 
nykyiseen presidenttiin Sauli Niinistöön. 

- Hän on rehti mies ja hoitaa kyllä Suomen asioita 
hyvin.

Eeva Lumiaho muistaa hyvin itsekin kerran ta-
vanneensakin presidentillistä väkeä vuonna 1939 
ennen talvisotaa. Se tapahtui Hämeenlinnassa jär-
jestetyllä valtakunnallisella Lotta-päivillä, jossa Ee-
vakin oli mukana. Siellä tuli läheltä nähtyä edellisen 
presidentin iäkäs puoliso Ellen Svinhufvud.

- Näin hänet ihan vierestä ja hän näytti hyvin 
vanhalta, naurahtaa Eeva muistolleen. Ellen Svin-
hufvud lienee ollut tuolloin noin 70-vuotias.

Eeva Lumiaho syntyi Alpuan Mäkiahossa 15.7.1920. Muisto-
jen kirjo ulottuu siten lähes koko Suomen itsenäisyyden ajalle.
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SUOMALAISUUS
- Kyllä minun mielestäni siitä saavat kaikki olla yl-
peitä. Olen lukenut paljon historiaa. Ei suomalaisilla 
oli vuosisatojen aikana ollut elämä kovin helppoa. 
Itsenäisyyden säilyttäminen ei ole ollut myöskään 
helppoa. Minä uskon, että tämä kotimaa on rakas 
kaikille. Kyllä se pitää paikkansa, kun sanotaan, että 
on kuin lottovoitto syntyä Suomeen. Täällä avuste-
taan ja huolehditaan köyhistä. Toisaalta maailman-
meno näyttää kauhealta, kun on terroristin yllätys-
hyökkäyksiä ja ampumista. Suomen tulevaisuudesta 
on vaikea ennustaa etukäteen ja sitä ajatella. Toivon 
vain, että täällä Suomessa pysyisi rauha.

IKÄ-IHMISEN OSA 
- Minä en voi moittia ikä-ihmisen asemaa Suomessa 
ja tätä aikaa minä pidän hyvänä aikana Suomessa. 
Sosiaalipuoli on tänä päivänä hyvä ja entistä pa-
rempaa. Kaikilla vanhoilla ovat eläkkeet ja nuorilla 
perheillä lapsilisät jne. Kotihoito käy kaksi kertaa 
päivässä aamuin illoin luonani. He huolehtivat hy-
vin minun terveysasioistani. Omat lapseni, joita on 
viisi, auttavat myös minua paljon.

TERVEISET NUOREMMILLE
Minä toivon, että pysytte terveenä ja raittiina ja kun-
nioitatte Suomea – meidän omaa kotimaatamme.

Mitä itsenäisyys merkitsee minulle? 
Jasmin Honkakoski

Minulle Suomen itsenäisyys merkitsee ennen kaik-
kea omaa ja ainutlaatuista identiteettiämme. Mieles-
täni suomalaisista on havaittavissa tiettyjä yhteisiä 
piirteitä, jotka koskettavat koko kansaa ainakin jol-
lain tasolla. Parhaimmillaan tämä kansallinen iden-
titeetti yhdistääkin saman valtion asukkaita ja luo 
solidaarisuuden sekä yhteenkuuluvuuden tunteita. 
Suomalaisuuden tulisi kuitenkin säilyä avoimena ja 
joustavana, jotta se ei sulje ketään ulkopuolelleen.

OMA KIELEMME
Yksi tärkeä yhdistävä tekijä kaikilla suomalaisilla on 
tietenkin oma kieli. Itsenäisyys merkitseekin minul-
le myös omaa kieltä, jota pystyy puhumaan muiden 
suomalaisten kanssa. Toista ymmärtää, vaikka mur-
re olisikin hieman eri. Eri murteiden vuoksi suomi 
onkin erittäin rikas kieli, joka rikastuu ajan myötä 
entisestään. Kieltämme pidetään monesti muista 
maista tulleiden keskuudessa vaikeana puhua ja 
ymmärtää, mutta sekin on vain yksi erikoispiir-
teistämme. Ulkomaille matkustaessa on myös aina 
hätkähdyttävää kuulla jonkun puhuvan suomea. Se 
tuo kotoisan tunteen, vaikka olisi hyvin kaukana 
omasta kotimaasta ja uskon, että moni samaistuu 
tähän tunteeseen.

KOTIMAINEN RUOKA
Suomalaiseen identiteettiin liittyy tietysti olen-
naisesti myös suomalainen ruoka. Monia meidän 
ruokiamme ei tunneta muissa maissa ja joskus suo-
malaisille voikin olla vaikeaa, kun ulkomailta ei saa-
kaan esimerkiksi ruisleipää. Karkeista esimerkiksi 
salmiakki on suomalaisten herkkua, mutta muun-
maalaiset eivät välttämättä tätä mieltymystä ym-
märrä. Eri puolilla Suomea on myös erilaisia ruokia, 
jotka ovat kuitenkin nykyään yleistyneet kaikkialle. 
Esimerkiksi karjalanpiirakat ovat levinneet Karjalan 
alueelta koko Suomeen ja ne olivat mukana jopa ää-
nestyksessä Suomen kansallisruuaksi, jossa ruislei-
vät kuitenkin veivät voiton. 

SUOMALAISET YRITYKSET
Myös suomalaiset tuotteet ja yritykset ovat huippu-
luokkaa ja ne ovat minulle tärkeä osa itsenäisyyttä. 
Arabian astiat ovat tunnettuja myös muualla kuin 
Suomessa ja voisin melkein väittää, että melkein jo-
kaisesta suomalaisesta kodista löytyy jotain Arabian 
tuotantoa. Iittala tuottaa kauniita ja tyylikkäitä la-
siesineitä, joita ihaillaan kaikkialla. Kalevala-korut 
ilmentävät hienosti suomalaisuutta, sillä niihin am-
mennetaan inspiraatiota muun muassa suomalaisen 
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korumuotoilun historiasta. Marimekko valloittaa 
maailmaa tekstiilialalla ja se tuottaa esimerkiksi 
kankaita, vaatteita ja laukkuja. Nykyään moni ul-
komaalainenkin tunnistaa Marimekon kuosit ensi-
silmäyksellä. Nokian puhelimet toivat suomalaisen 
laadun ja tekniikan kaikkien ulottuville ja Finnair 
lennättää ihmisiä ympäri maailmaa.

OMA KULTTUURIMME
Myös monet suomalaiset ovat vahvistaneet suoma-
laista identiteettiä ja vieneet kulttuuriamme mu-
kanaan koko maailman tietoisuuteen. Kuuluisia 
suomalaisia on kaikilla mahdollisilla aloilla urhei-
lusta politiikkaan ja musiikkiin. Jean Sibelius sävelsi 
Suomen maailmankartalle elinaikanaan ja nykyään 
esimerkiksi HIM-yhtyeen laulaja Ville Valo on yksi 
suosituimmista suomalaisista laulajista maailmalla. 
Urheilun saralla mainetta on niitetty esimerkiksi 
mäkihypyssä ja formuloissa. Matti Nykänen ja Mika 
Häkkinen toivat oman uransa aikana mestaruuksia 
Suomeen ja nykyään Kimi Räikkönen tunnetaan 
kaikkialla. Alvar Aalto on suunnitellut niin raken-
nuksia kuin huonekaluja ja lasiesineitäkin Suomeen 
ja maailmalle. Martti Ahtisaari nousi tunnetuksi eri-
tyisesti urastaan rauhanvälittäjänä, jonka ansiosta 
hän sai Nobelin rauhanpalkinnon.

ITSENÄISYYS
Itsenäisyys merkitsee minulle siis sitä, että saan suo-
malaisena olla ylpeä siitä, että nimenomaan suoma-
laiset tavat, tuotteet, yritykset ja henkilöt ovat val-
loittaneet maailmaa. Suomi on uniikki maa, jossa 

asuu kunnioittaa ja 
arvostaa näitä piir-
teitämme ja varmis-
taa, että ainutlaa-
tuisuutemme säilyy 
vielä seuraavat sata 
vuotta eteenpäin. 
Toivottavasti ih-
misillä on sadan 
seuraavan vuoden 
jälkeen yhtä paljon 
ylpeyden aiheita 

Hyvää itsenäisyys-
päivää 100-vuotias 
Suomi!

Itsenäisyys merkitsee minulle pal-
jon, vakuuttaa Jasmin Honkakoski.

SUOMI-NEITO 
(Piirros: Erin Huhtamäki 14v.)

Alpuan Nuorisoseuralla saa kantaesityksensä Sari Jaatisen 
kirjoittama ja ohjaama näytelmä Impi – kultasilmä.

Näytelmä kertoo Alpualla vuosina 1914-1945 eläneestä 
Impi Aronahosta, josta tuli yksi Suomen tuotteliaimmista 
pakinakirjailijoista. Hänellä oli laaja lukijakunta, joka koostui 
pääasiassa Suomen Kuvalehden, Kotilieden, Aamulehden ja 
Perjantain lukijoista. Impin pakinoita on koottu kirjat Aiheita 
(Perjantai, 1934) ja Sata pakinaa  (WSOY, 1939).

Sari Jaatisen kirjoittama ja ohjaama näytelmä avaa ennen 
kaikkea Impin arkea, ensin Osuuskaupan hoitajana, nuoriso-
seuralaisena ja sittemmin Aronahon emäntänä. Impin elämä 
oli täynnä kipua ja tuskaa, häntä heikensivät molempien las-
ten kuolemat ja reumatismi, joka piti Impin viimeiset vuodet 
lähes vuoteenomana. 

Lukijoilleen Impi näyttäytyi ilosilmäisenä emäntänä, joka 
näki hyvää ja kaunista kaikessa, suhtautui ymmärtäväisellä 
lempeydellä inhimillisiin heikkouksiimme ja ylipäätään kat-
seli elämää ”kultaisella silmällään”. Tätä kaksoisvalotusta näy-
telmä pyrkii osaltaan avaamaan ja nostamaan esiin millaisesta 
elämästä ja kohtalosta Impin tuotanto versoi.

Alpuan suurnainen vihdoinkin näyttämölle
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KASVUYHTEISö ELOMYLLY RY
Syyskokous Vihannin NS-talolla ma 27.11. klo 16:30
Tervetuloa!

Kyläviesti kiittää Vihannin Yrittäjät ry:tä 
saamastaan tuesta tämän lehden 

paino- ja jakelukustannuksiin.
Tiedotamme Kyläviestin helmikuun numeron tilanteesta 

tammikuun aikana sähköpostitse vakituisille ilmoittajillemme.

RAAHEN JOULUNAVAUSVIIKON TAPAHTUMIA 
Härkätorin puistossa on Kardemumman joulukahvila vielä 24.-

25.11. Avoinna pe klo 16-20 ja la klo 12-16.
Pe 24.11. perinteinen kauppiaiden Black Friday -tapahtuma klo 

10-21. Kaupoissa huimia tarjouksia!
Kokeile potkukelkkailua ja läskipyöräilyä pe klo 15-18 Härkä-

torin puistossa (Puluvärkki ICE).
Pe 24.11. klo 14.00 starttaa joulukorttien maailmanennätysyritys 

ja päättyy la 25.11. klo 14.00. Lähetä joulukortin jonnekin päin maa-
ilmaa ja tuo se Härkätorin puiston Joulukorttien ME-keräyskojuun 
pe klo 14-21 ja la klo 10-14. Vastaanottaja voi olla satunnainen hen-
kilö ulkomailla tai vaikka yritys mistä tahansa maasta. Kirjoitathan 
tervehdyksesi käsin ja liimaat tarvittavat postimerkit. Tavoitteena 
on samalla tuoda suomalaista joulunviettoa, joulupukkia, Suomea 
ja Raahea tunnetuksi ympäri maailmaa Suomi 100 -juhlavuoden 
kunniaksi. Tulos julkistetaan la 25.11. joulunavaustapahtumassa. 

La 25.11. klo 14 alk. Härkätorin puistossa järjestetään Raahen 
kaupungin joulunavaus osana valtakunnallista yhteisjoulunavausta 
ja Suomi 100 -juhlavuotta. Joulupukki saapuu Korvatunturilta ter-
vehtimään raahelaisia lapsia, mukana Keskuskoulun tonttukuoro ja 
muuta jouluista tunnelmaa. Joulunavauksen päättää kauppiaiden 
järjestämä ilotulitus klo 16.

( http://www.visitraahe.fi/raahenjoulunavaus/)

VIHANNIN KARJALASEURA RY
Syyskokous Kuusiratin kylätalolla, os. Nuu-
pakantie 143 su 3.12.2017, klo 13.00. Esillä 

sääntömääräiset syyskokousasiat. Perinteiseen tapaan 
vietämme myös pikkujoulua ja perinteiseen tapaan myös 
tarjottavaa löytyy! Tulgua Terveh! Tervetuloa!

Vihannin Karjalaseuran hallitus

PERINTEINEN JOULUNAVAUS
VIHANNIN KESKUSTASSA
PE 1.12. KLO 18.00
-Yrittäjäyhdistys tarjoaa joulupuuroa
  Mantelin löytäjälle lahjakortti
- Jouluvalot syttyvät
- Joulupukki vierailee
- Ilotulitus
   Vihannin Reserviläiset avustaa
- Joulumusiikkia

TERVETULOA !

Lampinsaaren kyläyhdistyksen 
kirppis avoinna lauantaisin klo 11-14
Paljon vaatetta, kirjoja, askartelutarvikkeita,

joulukoristeita ym. tavaraa!
os. Kaivoskatu 7, yläkerta. TERVETULOA!

JOULUMYYJÄISET
Lampinsaaren koululla to 14.12. klo 18-20.

Ilm. ja tied. puh. 040 311 0404, 040 311 0378.

Lastenjuhla 1.12. klo 15-17.30 Kirjastolla. 
Kakkua ja paljon kivaa puuhaa lapsille ja nuorille 

sekä myyjäiset. Lisätietoja kotisivuilla.

Juhlaillallinen 2.12. klo 18 alkaen työväentalolla. 
Illalliskortti 40e, sis. neljän ruokalajin illallisen ja musiik-
kia. Tue nuorisotoimintaa ja osta illalliskortti itselle tai 
lahjaksi www.vihanti.4h.fi, puh. 0409644298 tai 4H-

Kierrätysmyymälästä. Illalliskortteja rajoitettu määrä.

Kierrätysmyymälä poikkeuksellisesti auki 1.12. 
klo 14-20. Tarjolla piparia ja glögiä. Arpajaiset.

Joulupaja 12.12. Olotilalla klo 16.30-19.00. 
Avoin kaikille yli 6-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Mahdolliset muistamiset pyydämme yhdistyksen
tilille FI3055160220033647, josta ne 

käytetään vihantilaiseen nuorisotyöhön.
Lisätietoja tapahtumista kotisivuillamme ja 
puh. 0409644298/Elina. Nähdään juhlissa!

VIHANNIN 4H-yHdIsTys 85-VuOTTA
Juhlitaan yhdessä yhdistystämme

PIKKUJOULUT    
/AVOIMET OVET
LA 2.12. klo 12-15

  Tmi Hirnuva Hevonen * www.hirnuvahevonen.fi * 
p. 050 381 9014 / Riitta

Keppari-kisat! (esterata)
Talutusratsastusta 4€ klo 12.30-13.30
Myytävänä kahvia ja makkaraa, yms.
Pikkujouluilemme Myllykankaan perinnetilalla 
osoitteessa: Lukkaroistentie 326A, Vihanti.
Samalla voit tutustua talliin, Väiskiin sekä 
muihin tilan eläimiin.
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ASUKASYHDISTYS VIHANNIN RINTI RY
Vuosikokous ma 4.12.2017 klo 18 Ukonkantissa. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. TERVETULOA!

DIABETESYHDISTYS
Tapaammehan ma 18.12 klo 14 kirjastolla?
Virittäydytään joulutunnelmaan torttukaffien kera.
Arpajaisvoittona herkkukori. Tervetuloa.

VIHANNIN SOTAVETERAANIT

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA ke 6.12. Vihannissa
- klo 10.00 Jumalanpalvelus jonka jälkeen
- kunniakäynti sankarihaudoilla ja seppeleen laskut
- juhla Vihannin Seurakuntatalolla
- kahvitarjoilu
- musiikkia
- juhlapuhe komentajakapteeni evp. Martti Strömmer
- Raahen kaupungin ja seurakunnan tervehdykset

PUUROJUHLA pe 15.12. klo 13.00 Vihannin Seurakun-
tatalolla.

VUODEN 2018 TAPAHTUMIA
23.1. Puolustusvoimien konsertti ( eri ilmoitus )
19.4. Pohjois-Pohjanmaan piirin vuosikokous Oulu
27.4. Kansallinen veteraanipäivä ( Vihanti )
30.7. - 3.8. Kalajoen virkistysviikko yhdessä lottien viikon
17.8. Puolustusvoimat 100v. näyttely Oulun torilla 
         ja taistelunäytös
2.9. Seutukunnallinen kirkkopyhä Kempele

Vihannin Sotaveteraanit esittää lämpimät kiitokset kai-
kille yhteisöille ja yksityisille henkilöille toimintamme tu-
kemisesta vuoden 2017 aikana. Erityiskiitokset menevät 
Vihannin Reserviläisille ja Vihannin Vehkat partiolaisille. 
Toivotamme kaikille yhteistyö kumppaneillemme 
Rauhallista Joulun aikaa ja Onnellista Uutta Vuotta 2018.

VIHANNIN 
KUVANTEKIJÄT R.Y.

JOULUA KOHTI
SYYSKOKOUKSESSA 30.10.17 valittiin erovuoroiset jäsenet 
johtokuntaan uudelleen. Paikkakunnalta pois muuttaneen 
Bertta Myllylän tilalle valittiin Marjaana Sundberg.
PIKKUJOULU päätettiin pitää Riitta Pekkalan Myllykankaan 
tilalla Möykkylässä 30.11. klo 18 alkaen. Tilalla on vanha, hy-
vin säilynyt pihapiiri ja siellä on myös eläimiä, hevosia, kanoja 
ym. , jotka kiinnostavat varmasti myös lapsia. Riitta on luvan-
nut esitellä taloa ja kertoa talon historiasta ja toiminnastaan. 
Tarjolla on pientä iltapalaa. Tarjoilun ja kyytien järjestämiseksi 
pyydetään ilmoittautumaan Sinikalle puh. 0400 250 378 tiis-
taihin 28.11. mennessä. Jäsenille ilmainen.
SEURAKUNTATALON MYYJÄISIIN 1.12. mennään ja arpa-
jaiset järjestetään. Hyvät arpajaisvoitot: tauluja ja herkkukoreja 
ym. Tulkaapa ostamaan arpoja!
Yhteyshenkilöt Sinikka (0400 250 378) ja Kirsti (0400 439 843).
HYVÄÄ JA RAUHALLISTA JOULUA KAIKILLE!

JOHTOKUNTA

 
      

                                                                                        
TERVETULOA OPISKELEMAAN! 

110484 JOULUPAJA, Vihanti 1.12.–2.12.2017 pe 18.00-20.30, la 10.00-16.00 
Ukonkantti, kudontatila, Kirkkotie 16 .Tuija Törmikoski. Kurssimaksu 15 €.  
Joulukoristeita vanhoista kirjoista kuten enkeleitä, joulukuusia ja kuusenkoristeita, 
valokransseja sekä huovasta tai kävyistä valokuusi. Tarviketiedot nettisivulla.  

110486 HELMIKORUT, Vihanti 7.4. ja 14.4.2018  la 12.00-17.30,  
Vihannin yläkoulu, kuvataideluokka, Virve Huttunen.  Kurssimaksu 15 €.  
Tule valmistamaan keväisiä koruja puu-, lasi-, ym. helmistä.  
Ilmoittautuminen alkaa: 4.12.17 klo 8:30.  

110485 KIRJAN UUSI ELÄMÄ 23.3.–24.3.2018 pe 18.00-20.30, la 9.00-16.00,  
Korvenkylä, Korvenraivaajien talo, Tuija Törmikoski. Kurssimaksu 15 €.  
Teemme vanhoista kirjoista käsilaukun tai rasioita. Tarviketiedot netissä. 
Ilmoittautuminen alkaa: 4.12.2017 8:30:00  

810205 OPI LEIPOMAAN KARJALANPIIRAKOITA la 10.00-15.00, 17.2.2018  
Vihannin yläkoulu, Yläkouluntie 6. Kirsti Sämpi.   
Ota mukaan oma piirakkapulikka jos on. Opettaja tuo muut tarvittavat aineet.  
Kurssimaksu 12 €. Tarvikemaksu 5 €. Ilmoittautuminen alkaa: 4.12.17 klo 8:30. 

 llmoittautuminen netissä www.opistopalvelut.fi/raahe  
 tai puh. 040 135 6779, 040 135 6780 
 
 
 
 

VIHANNIN KOTISEUTUYHDISTYS RY
Saarankantin kahvila avoinna tiistaisin klo13-17. Kahvi-
lassa juomme Suomi100 -kahvit ti 5.12. klo 13-17 väli-
senä aikana. Suomi 100 kahvitustilaisuutta on Suomen 
Kotiseutuliitto suosittanut viettämään valtakunnallisesti 
juuri 5.12.
12.12. Saarankantin kahvila on auki viimeisen kerran tänä 
vuonna ja jäämme joulutauolle.
Kotiseutuyhdistys kiittää jäsenistöään ja kahvilassa kävi-
jöitä sekä 70-vuotisjuhlaamme osallistuneita ja muista-
neita sekä siellä talkootyötä tehneitä.
Kiitokset myös laattatoimikunnalle sujuvasta yhteistyöstä.

Hyvää ja rauhallista joulunaikaa toivottaa
Vihannin Kotiseutuyhdistys

ELÄKELIITON VIHANNIN 
YHDISTYS RY.

28.11. klo12 viettää yhdistyksemme joulujuhlaa seurakun-
tatalolla-samalla  vietämme Suomi 100 ja yhdistyksemme 
45-vuotisjuhlaa. Syömme aluksi jouluaterian jonka jälkeen 
ohjelmatuokio. Juhlapuhujaksi saapuu EL:n Oulun piirin 
puheenjohtaja Paavo Leskinen. Hän jakaa myös ansiomer-
kit. Lopuksi juomme vielä torttukahvit.
13.12. klo 12 pidämme vielä yhden päiväkahvitilaisuuden 
Hietalankantissa. Jouluisen ohjelman ja torttukahvien kera.
Yhdistyksemme kiittää jäsenistöään kuluneesta vuodesta 
ja toivottaa hyvää rauhallista joulun aikaa kaikille. 



KYLÄVIESTI

MONIPUOLISTA KOTIPALVELUA ja - SIIVOUSTA,
ULKOILU-, SAATTAJA- JA ASIOINTIPALVELUA 

KYLÄVIESTIN JAKELUALUEELLA 

Palvelun hinta on 29,50€ / tunti.

Hyödynnä Kotitalousvähennys verotuksessa. Ostaessaan 
yritykseltä palveluja kotiin henkilön on mahdollista 

 saada verotuksessa kotitalousvähennys, ks. www.vero.fi. 
 

Ota yhteyttä:
Pirjo Tukkiniemi, p. 040 545 7330, 

sähköpostilla pirjo_tukkiniemi@hotmail.com

kotipalvelutukkiniemi.nettisivu.org

Asematie 7, 86400 Vihanti, p. 0400 170 72, www.tuccapark.fi

Joulu lähestyy,
Muista suositut 

lahJakortit 
pukin konttiin!

HoitoSauna Elviira muuttaa 
Vihantiin, Asematie 5, 

sisäänkäynti talon takana.

PERHEPÄIVÄHOITOPAIKKOJA 
VAPAANA VIHANNIN KIRKONKYLÄLLÄ

Tarjoan perhepäivähoitoa muutamasta tunnista kokopäivähoi-
toon, myös tilapäisen tarpeen tullessa kannattaa rohkeasti kysyä.

Olen 33-vuotias lapsiin ja nuoriin suuntautunut lähihoitaja, 
päiväkotikokemuksella ja omien lapsien tuomalla varmuudella. 
Perhepäivähoidossa pidän tärkeimpänä kiireetöntä kodinomai-
suutta. Läheisyys, läsnäolo, säännöllisyys ja rajat luovat lapsille 
turvaa, joiden lisäksi päiviin mahtuu myös musiikkia, luontoa, 
luovaa tekemistä ja tietenkin leikkiä.

Yhteydenottoja innolla odottaen, 
perhepäivähoitaja Riikka Lukkaroinen
040 7692654, Kauppatie 5, Vihanti
pphriikkalukkaroinen@gmail.com
facebook: Perhepäivähoitaja Riikka

maanantaina 8.1.2018 klo 12.00 alk.
TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

avajaiset 

Saunahoitoja, hierontaa, 
HotStones-hierontaa, 
suklaahierontaa ym.

Aikoja voi jo varata!
p. 044 560 2217
elviira@hoitosauna.fi
www.hoitosauna.fi

JOULUMYYJÄISET
VIHANNIN NUORISOSEURALLA

LA 9.12. KLO 11.00-15.00
Myynnissä pukinkonttiin monenlaisia tuotteita sekä 
joulukiireitä helpottamaan herkullisia leivonnaisia.

Raahen keskuskoulun tiernapojat ilahduttavat kävijöitä 
esiintymällä klo 12.00 sekä 14.00.
Tarjolla jouluinen lounas:

Karjalanpaisti, perunat, lanttulaatikko, salaatti, 
leivät ja juomat, jälkiruokana torttukahvit 10€

Vihannin Nuorisoseura ry

Kuva: KC Professional

Tervetuloa ostoksille!

SääSTö-AnkiSTA EDULLiSESTi!

27.11. TArjoTAAn 
pipArikAhviT!

kotileivonnaisia myynnissä

Meiltä löytyy myös jouluun!
korTiT    kAnkAAT    koriSTEET

nAiSTEn piTkikSET alk. 10€
Miehille kerrastot, pitkikset 

ja villahousut

kauppatie 2, vihanti

kEvyTToppAhoUSUT
naisille ja Miehille   

Myös isoja 36-52 ( 50-60)

käsityönä tehdyt 
SUkAT jA 
LApASET


