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KÄHTÄVÄN KYLÄYHDISTYS TIEDOTTAA
1. Kyläkierros Kähtävällä torstaina 11.7.2019
Perinteinen Alavieska-päivien kyläkierros järjestetään tänä vuonna
Kähtävällä. Meillä on hieno mahdollisuus esitellä muille alavieskalaisille
sekä ulkopaikkakuntalaisille viihtyisää kyläämme.
Linja-autot lähtevät Alavieskan torilta torstaina 11.7.2019 klo 18.00 ja
tulevat kyläkierroksen jälkeen kokoontumispaikalle Jokilaaksojen
Hinauspalvelu Oy – Falck:in pihamaalle (Haaralantie 40, Kähtävä) klo 19.00
aikoihin.
Kokoontumispaikalla on Alavieskan kunnan kustantama kahvi- ja
makkaratarjoilu. Tarjoilun ja seurustelun lomassa voi tutustua vanhojen
autojen sekä vanhojen ja uusien hinausautojen näyttelyyn. Peltikkaan
nosturilla Kähtävän kylää pääsee ihailemaan 30 metrin korkeudesta ja
kyläierroksen nuorimmilla on mahdollisuus poniratsastukseen Tiina
Huhtalan opastuksella. Molemmista pieni maksu. Lisäksi Menox-yhtyeen
Reijo Malm ja Reijo Seppä viihdyttävät väkeä kitaransoitolla.
Kokoontumispaikalle saapumisen jälkeen on erikseen mahdollisuus vierailla
Mattilanperällä. Linja-autoja lähtee tälle lenkille sitä mukaan kun
halukkaita kerääntyy. Mattilan kääntymispaikka on ahdas ja vain kaksi
autoa mahtuu sinne samaan aikaan.
Kokoontumispaikalla on niukasti parkkipaikkoja autoille. Toivomme, että
suoraan kokoontumispaikalle tulevat käyttävät mieluummin muita
kulkuneuvoja, mikäli se on mahdollista.
Perinteisesti kyläkierroksella on kerrottu talojen asukkaiden nimet.
Käännä!

Mikäli tämä käytäntö sopii sinulle ja perheellesi, niin ole hyvä ja ilmoita
suostumuksen antaneiden nimet liitteenä olevalla lomakkeella
(allekirjoitettuna), sähköpostilla tai tekstiviestillä. Lomakkeen voit
palauttaa Mattilantien alussa maitolaiturin kylkeen kiinnitettyyn lukittuun
postilaatikkoon, sähköpostin osoitteeseen tenho.marjakangas@gmail.com
tai tekstiviestin numeroon 050 5842 639. Ilmoitus tulee tehdä
maanantaihin 8.7.2019 klo 18.00 mennessä.
Tietosuoja-asetuksen ja –lain mukaan henkilötietojen kertomiseen
tarvitaan asianomaisen lupa.
2.Tonttipörssiin uusia tontteja
Alavieskan kunnan v.2019 talousarviossa ja suunnitelmassa on sivukylien
tonttipörssin laadinta. Kunnaninsinööri Tuomas Häggman on pyytänyt kyliä
kartoittamaan uusia vapaita tontteja.
Kylien tontit kootaan syksyllä ja lisätään Alavieskan kunnan uusituille
nettisivuille. Uudet tontit julkaistaan myös Kähtävän omille nettisivuille.
Uusia tontinpaikkoja Kähtävältä voi ilmoittaa elokuun puoliväliin mennessä
Esa Peltolalle puh. 040 716 7534 tai Jari Karhulalle puh. 044 569 8005.
Toivomme kaikilta kyläläisiltä palautetta siitä, mitkä asiat näette
Kähtävän vetovoimatekijöinä.
3.Pyynnöstä tietoa Kähtävän kylälogon historiasta
Kähtävän kyläyhdistys selvitteli 2000 luvun alussa Kähtävä-nimen
alkuperää.
Useampien historiantutkijoiden arvio on, että nimi juontuu lintua
kuvaavasta nimestä. Kahdenkin tutkijan arvio on, että Kähtävä-nimi
muodostuu Inarin saamen kielestä ”Kähtee”=Kaakkuri (Kuikan sukuinen
lintu). Sieviläissyntyinen tutkija, Aarre Alopeus puolestaan oli sitä mieltä,
että Kähtävä-sana juontuu latinankielisestä Käki-lintua tarkoittavasta
sanasta ”Kedheve”.
Näiden arvioiden pohjalta kähtäväläinen Ari Karvonen suunnitteli kylän
logon, joka kuvaa lennosta laskeutuvaa lintua.
Logo on voittanut vuonna 2003 järjestetyn Oulun eteläisen alueen
kylälogokilpailun.

