Vihiluoto 19.1.2018
Tervehdys Vihiluotolaiset!
Hiihtolatuja ja retkiluistelureittiä Kempeleenlahdelle on jo kyselty ja luistinkentän varusteistakin
on tullut toiveita. Pyrimme huomioimaan toiveita ja toteuttamaan niitä kyläyhdistyksen
voimavarojen puitteissa.
Luistinkentän varusteista:
- Kentälle on nyt hankittu pienten lasten luistetun harjoitteluun kaksi Luisteluapu laitetta.
Toivottavasti näistä on iloa luistelua aloittaville lapsille.
- Kentällä on noiden luisteluapujen lisäksi jäälasta, kola ja lapio. Nämä kaikki pitäisi aina käytön
jälkeen muistaa nostaa pois kentältä, ettei ne haittaa kentän aurausta ja jäädyttämistä tai jää
auraustraktorin alle.
Välineitä säilytetään valopylväässä olevassa koukussa tai pylvään vierellä josta ne sitten taas
helposti löytyy.
- Verkkoja maalin taakse on toivottu, ettei kiekot hukkuisi hankeen. Meillä on tallessa kolme
vuotta sitten hankitut verkot, jotka on olleet nyt pari vuotta pois käytöstä, laitamme ne lähiaikoina
kentän penkalle.
- Myös kaukaloa on toivottu. Päätimmekin kysellä, jos jostakin vapautuisi vanha kaukalo uuden
tilalta. Voisimme kunnostaa siitä kaukalon meidän kentälle, mutta katsotaan nyt miten tässä käy.
Tälle talvelle emme missään tapauksessa ehdi kaukaloa hankkia ja muutenkin sen laittamista pitää
vielä pohtia.
- Kempeleen kunta on myös tänä talvena hoitanut kentän jäädytyksen ja aurauksen. Kentän
käyttäjät ovat kehuneet sen hyvää hoitoa. Siitä kuuluukin suuret kiitokset Kempeleen kunnalle!
Hiihtolatuja:
- Niemelän pellolle ja rantaan on tehty latuja joulukuun puolesta välistä alkaen. Niemelän pellon
latu on jo vakiintunut paikka lasten laduille, mutta uusi pieni latu lähtee rantakodalta ja tekee
lenkin biitsi kentän takana ja uimarannalla.
- Meren jäälle ei vielä ole voinut, jäätilanteen vuoksi, latuja tehdä kun joulu-tammikuun aikana
merivesi on heilunut +30- +80 välillä ja aina veden korkeuden noustessa rannoille on tullut vettä ja
jäälle ei ole päästy. Nyt näyttää jo aika hyvältä, kun vedenpinta lähestyy normaalia korkeutta.
Uskomme, että viimeistään helmikuun alkuun mennessä saamme latuja tehtyä myös Kempeleen
lahden jäälle.
Retkiluistelureitti:
- Jäätilanteen vuoksi myös retkiluistelureitin tekoa on jouduttu vielä odottelemaan, mutta sekin
tehdään, mikäli jääolosuhteet sen sallii.
Myös luontopolkua hoidetaan talvella niin että sielläkin voi lenkkeillä talvella ja hiihtokaudella
koitamme toimittaa puita luontopolun grillille ja kodalle.
Huomioittehan, että kaikkia näitä hommia tehdään talkoilla!
- Meillä toimii "Latupartio" johon tälle talvelle on ilmoittautunut kuusi henkilöä.
-Mikäli olet halukas osallistumaan latujen ja retkiluistelureitin tekoon, ilmoita siitä Matille
0407171771, niin lisäämme sinut Latupartio Whatsapp ryhmään, jonka kautta viestimme
tekemisistämme "Latupartiolaisten" kesken.

Tiedottaminen
Vihiluotolaisia Whatsapp ryhmän kautta tavoitamme n. puolet kyläyhdistyksen jäsenistä. Tähän
ryhmään lisäämme mielellään kaikki halukkaat ja sitä kautta tapahtuukin nykyisin tiedottamista
aktiivisemmin kuin sähköpostilla. Jos sitten myöhemmin huomaisikin, ettei halua näitä Whatsapp
tiedotteita niin niistä voi itse helposti poistua.
Tietoa löytyy myös Facebookista: https://www.facebook.com/Vihiluoto/ . Netistä:
www.vihiluoto.com
Vuosikokous
Vihiluodon kyläyhdistys ry:n Vuosikokous pidetään 11.2. 18 sunnuntaina klo 17:00, Airport Hotel
Oulu. Tästä tiedotetaan vielä tarkemmin kokouskutsulla. Toiveita pitää kokous sunnuntaina on
tullut jäsenilta, niinpä toivommekin, että mahdollisimman moni osallistuu tulevaan kokoukseen!
Ystävällisin terveisin
VIHILUODON KYLÄYHDISTYS RY
HALLITUS

