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Hyvät Oikaraisen kylälehden lukijat
Talvi koittaa pikkuhiljaa hiipiä Oikaraisellekin ja on aika muistella menneen kesän ja syksyn
tapahtumia.
Heinäkuussa järjestettiin perinteinen Marjetantori- juhlatapahtuma. Juhliin osallistui jälleen
suuri määrä kyläläisiä ja lähiseudun asukkaita sekä mökkiläisiä. Yhtä aikaa järjestetty
Sierilän soututapahtuma toi väkeä myös kauempaa. Vanttauskoskelta alkanut soutu rantautui
Oikaraisen koulun rantaan ja soutajat liittyivät juhlintaan. Sää suosi jälleen tapahtumaa.
Talkoolaisia saapui hyvin paikalle, siitä kiitos kaikille! Ruoka oli hyvää ja sitä riitti onneksi
kaikille.
Syyskuussa järjestettiin Kemilässä venetsialaiset Suomi 100-hengessä. Tarjolla oli
kotimainen tapas- kattaus ja kahvitarjoilu sekä tanssiorkesterin soittamaa musiikia ja illan
päätteeksi vielä tulishow. Tuntui olevan nuorison mieleen tämä tapahtuma, toivottavasti saa
jatkoa myös ensi vuonna! Palaute oli pelkästään positiivista.
Tapahtumat ovat kyläläisille ja mökkiläisille hyviä paikkoja tavata vanhoja tuttuja ja tutustua
uusiin ihmisiin. Tapahtumat järjestetään talkoovoimin ja toivotankin kaikki tervetulleiksi
tulevienkin tapahtumien järjestämiseen. Kyläyhdistyksen hallitus kokoontuu kerran
kuukaudessa ja kaikki ovat tervetulleita kokoukseen. Kokousajat pyritään ilmoittamaan
mahdollisimman ajoissa esim. facebookissa ja sähköpostiviesteillä sekä tekstiviestein.
Pyydänkin kaikkia jakamaan kokouskutsuja ja muuta kylän informaatiota kaikille tuttaville.
Haasteena tiedotuksessa on, ettemme mitenkään voi tavoittaa jokaista kyläläistä vähäisillä
talkoovoimilla. Otamme vastaan ideoita ja ehdotuksia kylän toimintojen kehittämiseksi.
Oikaraisen Kyläyhdistys on jättänyt Rovaniemen kaupungille muistutuksen koskien
Kemijoki Oy:n maanottolupahakemuksia jotka sijoittuvat Permantokoskelle, Pikkuvaaraan
ja Karivaaraan. Muistutuksessa vaaditaan selvitystä raskaan liikenteen haitoista eteenkin
huonokuntoisella Permantokoskentiellä ja Metsämutkantiellä. Asukkaat ovat ilmaisseet
huolensa liikenneturvallisuudesta ja meluhaitoista.
Kuuluipa Kemijoen aalloilta kummia viime kesän aikana. Joki antoi useita yli kymmen kilon
haukia ja tultiinpa niitä ulkomailta asti pyytämään. Hauenkalastus on saavuttanut suosiota
ympäri Eurooppaa ja Suomessakin laji on pikkuhiljaa nousussa. Valtakunnan uutisissa oli
mainittuna että Lapin vesiltä oli saatu 16.5 kg hauki, ettei vain olisi ollut lähiseuduilta
kyseinen yksilö? Me ollaan kalastettu perheen voimin myös, mutta saaliit on olleet noin
parikiloisia haukia.
Talvi on siis saapumassa (tai pikemminkin saapunut) tähänkin laaksoon. Kelkkailijoilta
toivottaisiin malttia tuossa asutusten lähellä ajamiseen. Valitettavasti kylältä puuttuu
kelkkareitti, joten siirtyminen viralliselle reitille tulisi olla mahdollisimman lyhyt ja
turvallinen, sekä maanomistajia kunnioittava. Turvallisia kilometrejä kaikille!
Ensi vuoden tapahtumien suunnitteluun kannattaa alkaa hyvissä ajoin. Toivon runsasta
osanottoa kokouksiin ja talkoisiin, jotta tapahtumat olisivat mahdollisimman monille
mieluisia. Osallistuminen on vaikuttamista ja oikeastaan osallistuminen on ainoa keino
vaikuttaa siihen, minkälaisia tapahtumia ja mitä ohjelmaa järjestämme.
Terveisin Juho Koivula, Oikaraisen kyläyhdistyksen puheenjohtaja
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VENETS IALAIS ET KEMILÄS S Ä 2. 9 . 201 7
Tunnelmallinen ilta
yhdessä Kemij oen
rannalla, Oikaraisen
kylänväki viettää S uomi
1 0 0 j uh l a a .
Kemilä on remontoitu ja nyt oli
oikea aika tarjota jotain uutta ja
nautittavaa. Tapahtumat vaativat
aina tekijöitä, kylältä löytyy onneksi aina innokkaita tekijöitä.
Päätettiin tarjota kylän väelle,
hyvää syötävää ja tunnelmallista
musiikkia rannalla.

Venetsialaisten pihapiiri Kemilässä ja tarjoilua

Talkoolaisten päivä alkoi kiireisenä jo aamupäivästä, lihapullat
paistumaan, vihannekset pilkottiin ja kuorittiin tarjolle. Edellisenä iltana Helin keittiössä valmistui tzatziki, perunasalaatti,
juustot ja monet muut herkut.
Jälkiruokana suklaaputous, johon
sai dippailla omenalohkoja ja

Venetsialaisten väkeä Kemilän rannassa
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vaahtokarkkeja, vei kielen mennessään, olihan se niin hyvää.
Kemilän tuvassa tarjoilut menivät kaupaksi.
Osa talkoo väestä koristeli valoin venekatoksen ja pystytti katoksia rantaan. Reitti koululta
Kemilään valaistiin lyhdyin. Kemilän ympäristö oli juhlakoristeltu. Kuljetus oli järjestetty kylätaksin avulla, kuljetus koulun
parkkipaikalta Kemilään. Osa tuli tapahtumaan pyörällä ja toiset
kävelivät lyhdyin koristeltua reittiä pitkin Kemilään.
Musiikista vastasi Kunnan miehet, venekatoksessa oli hyvä bändin paikka ja livemusiiki ulkona
Kemijoen rannalla oli nautittavaa. Saatiin palautetta että
tarvitaan liukastetta tanssilattialle, no kahvinpuruja löytyi ja
kohta oli ensimmäiset tanssijat
pyörähtelemässä.

Sirkus Taikaaika, tulen nielijä (yllä) ja tuliesitys (alla)

Illan viimeinen mutta ei vähäisin esitys oli tuliesitys rannalla. Sirkus Taika-ajasta tuli
esiintyjä ja olihan se hienoa
katsottavaa. Kuvat kertovat
enemmän.
Niin ja olihan se vielä seuraavana aamuna talkooväellä pieni
siivous sessio Kemilässä. Yhdessä kun tehdään niin, teke-

minen on mukavaa ja saadaan
nopeasti valmista.
Talkooväki kiittää ja kuittaa

onnistuneesta Suomi 100 tapahtumasta.
Kuvat ja teksti: Hilpi Ahola

Venetsialaisten talkooväkeä Kemilässä
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OH: n Jokkavarran
alaosaston alaisuudessa
1 9 20-luvulla aloittanut
nykyinen Oikaraisen
Haka ry: n lyhyt
historiikki kertoo
piskuisen urheiluseuran
vaiheista 9 0 vuoden
taipaleella
OH:n Jokkavaaran alaosastona
keväällä 1928 toimintansa aloittanut seura oli jo syntyessään
suosittu kylän sekä nuorten että
varttuneemman väen keskuudessa. Aika lähes sata vuotta sitten
oli toinen kuin tänään. Kun ensimmäiset jäsentenväliset hiihtokilpailut pidettiin 1.4.1928, ei
silloin tiedetty korkean paikan
leireistä eikä muodin mukaisista
hiihtoasuista. Naiset ja tytöt tulivat kilpailemaan navettatöiden
välissä hameet päällä ja nahkamäystimet suksissa. Sauvana oli
jokunen suora keppi tai jos kotona oli kätevä mies, saattoi olla
jopa sommat sauvakoissa. Mutta
mitä vielä, kaikilla oli samanlaiset välineet. Ehkä ”paremmilla” hiihtäjillä jo teknisemmät
siteet.
Sarjoja oli monta ja kaikissa

OIKARAIS EN HAKA RY: N VAIHEITA
ikäryhmissä useita osallistujia.
Perheissä oli runsas lapsiluku
tuohon aikaan, mikä takasi varman kilpailijamäärän. Kilpailut
kehittyivät vuosien kuluessa ja
kylään saatiin korkean Jokkavaaran laitaan ns. luonnonmäki, jonka hyppyristä sai jo
kohtalaisia leiskauksia.
Tuli vuodet 1939 – 1945. Tämä ajanjakso verotti rintamilla
taistelevia kylän miehiä. Hiihdossa menestyneistä mainittakoon Ali Nivanne, joka välirauhan
aikana keväällä 1941 voitti 30
kilometrin hiihdon, kunnes
kaatui Sallan rintamalla syksyllä
1941 jatkosodan riehuessa.
1950-luvulla sinniteltiin seuratoiminnassa eteenpäin, ja rakennettiin korkea mäkitorni, joka käsitti korkean vaaran rinteeseen muotoillun alastulomäen. Nyt oltiin jo melkein
kansallisissa mittasuhteissa. Naapurikylät kilpailivat jopa keskenään ja Jokkavaaran kisat
olivat vuosittain. Mäkikilpailut
olivat taas kisojen vetonauloina
ja sodan jaloista selvinnyt urheilukansa osallistui ahkerasti
kilpailuihin. Maatela, Murama
ja Kukka, kaikki Rovaniemen

kuulut mäkimiehet osallistuivat
kisoihin Jokkavaaralla. Hiihtäjistä Pauli Räikkönen nimekkäimpiä. Hiihtoseura sai myös

uuden toiminimen: Oikaraisen Haka ry.

1960-1970 – lukujen aikana toiminta hiipui ja vaiherikkaan historian jälkeen nykyään toimintamalli on paljolti talon vuokrausta, sekä latukahvion toimintaa. Uutta korjausta ja parannusta on koko ajan suunnitteilla,
silmällä pitäen lasten toimintaa.
Eteenpäin on elävän mieli: toivomme uusia jäseniä arvokkaan
Urheiluseuramme
eteenpäin
luotsaamiseen.
Oikaraisen Hakan historiikki
on nähtävänä runsaina sanomalehtikopioina ja valokuvina kansien välissä Jokkapirtin kahvion
pöydällä. Tervetuloa selailemaan
ja nauttimaan samalla lättykahvit
helmikuu- huhtikuun aikana
lauantaisin ja sunnuntaisin
latukahvion auki-oloaikoina.
Teksti E. Yliraudanjoki, jälken
nöskuvaukset E. Sirkka

Vasen kuva: Verner Herrasen ottama 1934, lottien, suojeluskunnan ja OH:n Jokkavaaran
alaosaston yhteinen toimitalo. Keskellä 1950luvulla valmistunut ja oikealla toimitalo 1970
1980luvulla remontin jälkeen.
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LAPIN EVAKUOINTI, S UURI
MAAKUNNALLINEN OPERAATIO
Syyskuinen päivä vuonna 1944
toi kylämme verkkaiseen elämään
ylimääräistä toimeliaisuutta, sillä
pakkausmääräys evakuointia
varten oli annettu. Meillä oli kotona äiti ja kaikki kolme siskoani.
Vanhinkin sisareni Aili oli juuri
päässyt lomalle Alakurtilta, jossa
hän palveli lottana kenttäsairaalassa.
Isä oli vapautettu sotapalvelusta
ikänsä perusteella jo Talvisodan
jälkeen, mutta tuona päivänä hän
oli asioilla kauppalassa. Veljeni
Mauno oli sotilaspalveluksessa
Oulussa ja myöhemmin mm.
Tornion maihinnousujoukoissa ja
sen jälkeen saksalaisjoukkojen
takaa-ajossa aina Lätäsenolle asti.

Evakkopakkauksia
tekemään
Itse en ollut varreltani kovin
vankka, mutta pystyin jo moniin
puuhiin ja töihinkin. Kuuluin so-
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tilaspoikajärjestöön ja olin osallistunut jo usein Yläkemijoen sotilaspoikien leiripäiviin Pekkalan
kylässä. Saksalaisotilaiden mukana olin paljon ja seurasin kiinteästi pukkisiltojen rakentamista
kotikylääni Oikaraiseen ja Pekkalan kylään.

yhdessä.

Pakkausmääräyksen tultua otin
sahan, vasaran ja nauloja ja aloin
tehdä pakkauslaatikkoa. Kotonani oli juuri ulkoseinäremontti,
joten höylättyä ponttilautaa oli
runsaasti. Pian isäkin kotiutui ja
jatkoimme aloittamaani työtä

Toinen tavaroiden kokoamispaikka oli lossin törmällä sijaitseva Tuominiemi, ukkini Olli
Pitkäniemen talon pihapiiri. Sinne kertyikin suuri evakkopakkausten määrä, sillä autolla kuljettavia teitä oli vähän. Likellä

Laatikoihin pakattiin kodin tärkeimmät tarvikkeet. Astiat ja
muut särkyvät esineet pakattiin
särkymisen estämiseksi pyyheliinoihin ja muuhun vaatetavaraan kiedottuna. Kun evakkokollit täyttyivät teimme kannen
Olin myös tietoinen, että ja laatikkoihin kirjoitettiin ohSaksan sotaonni oli kääntynyt ja jeen mukaan suurin kirjaimin
sillat rakennettiin pakotieksi. isäni nimi ja osoite.
Olin ystävystynyt monien saksalaissotilaiden kanssa ja innos- Myös lähinaapureiden evakkotusta tietenkin lisäsi, kun pääsin pakaasit koottiin kotimme verämukaan auto- ja moottoripyörä- jälle, johon johti autolla ajokunajelulle ja jopa ajelulle pans- toinen tie. Siitä oli luvattu tasarivaunuun harjoituskentälle ja varat toimittaa kauppalaan raumaantielle.
tatieasemalle.
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maantietä asuvat, kuten Aholan,
Kraatarin, Vuopalan jne. asukkaat kokosivat evakkopakkauksensa omille pihoilleen, josta ne
voitiin kuormata autoihin.

Lääninneuvos Gabriel
Nyholmin radiopuhe loi
sekavuutta

kaille. Hillilän ministerikiireet
estivät kuitenkin tämän ja hän
siirsi tehtävän lääninneuvos
Gabriel Nyholmille, joka ilmoittikin asiasta Lapin radiossa.
Puheessa Nyholm kehotti koko
läänin väestöä evakkomatkalle
ja lopuksi hän totesi vakavana,
että ”Valitettavasti meidän on
nyt tämä rakas Lappi jätettävä...”

Maaherra Hillilä oli saanut käskyn päämajasta antaa evaku- Nyholmin lause oli selvästi haroinnin lähdökäsky läänin asuk- haajohtava, mutta inhimillinen

sillä kerrotaan, että puhe olisi
ollut kiireessä syntynyt ja
ainakin osittain ex-tempore. Kiire olikin selviö, sillä Lapin radion lähetykset loppuivat lääninneuvoksen puheeseen. Lause loi kuitenkin sekavuutta ja ihmisille tuli käsitys, että Lappi
joudutaan luovuttamaan eikä
tänne enää palata.

Karj an kulj etus oli
vaativa tehtävä
Kylän karja määrättiin koottavaksi yhteen ja lomalla ollut lottasisareni Aili sai uuden komennon. Alakurtille menon sijasta
hänet määrättiin karjan kuljetukseen. Samoin nuorempi sisareni, Onerva, ja parikymmentä
kylän naista, kymmenkunta vaaria ja poikaa saivat määräyksen
lähteä karjan kuljetukseen. Tällainen lehmien, vasikoiden ja
muutaman kolakärryjä vetävän
hevosen käsittävä varsin sekalainen kulkue lähti jutaamaan
syksyistä maantietä kohti tuntematonta 20-30 kilometrin päivävauhtia.
Satapäinen karjalauma ja muutama hevonen taivalsivat ensimmäisenä päivänä Koskenkylään,
jossa asetuttiin Kestilänrannan
ja Pallarin pellolle tehtyyn aitaukseen. Lehmät ruokittiin kylän ladoista otetuilla heinillä,
lypsettiin ja myös kuljettajat
saivat ruokaa. Seuraavan aamun lähtökäsky oli jo kello neljä, sillä karja oli saatava yli
Ounaskosken sillan aamuvarhain, sillä päivisin saksalaiset
miinoittivat siltaa.
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Karjalauman reitti kulki
toisena päivänä kirkon kohdalla
olevan alikulkusillan kautta ja
Hirvaalle asti. Välillä karjalauma oli, ruokittava ja lypsettäväkin, sillä kulku oli verk7

kaista, kuten arvata saattaa. Seuraavat yöpymispaikat olivat
Muurola, Jaatila jne. mistä tie
johti Arpelan kautta Haaparannalle. Operaatio oli varsin vaativa ja karjan ajajia rasittava.
Varsin hyväksyttävä ja oikea
menettely oli se, että karjan kuljetukseen määrätyille myönnettiin myöhemmin veteraanitunnus, joka oikeutti pieneen
eläkelisään.

Pohj asperän lehmät läpi
tiettömän kairan
Rovaniemeläisten karja kulki
pää-asiassa juuri Kemin tietä,
mutta vaikeimman kuljetuksen
kokivat Yläkemijoen suunnalta
Juujärveltä, Auttista, Pekkalasta,
Piittis-järveltä, Pohjasperästä ja
Putki-vaarasta lähtenyt karja.
Tämä karja piti kuljettaa Nuuppaan ja Simon kautta Haaparannalle, mutta tie loppuikin Simojärven pohjoispäähän Pohjaslahteen. Siinäpä olikin ”tenkapoota” kerrakseen, sillä nämä
karjalaumat kuljettajineen joutuivat tarpomaan parikymmentä
kilometriä metsiä, soita ja rämeitä ja välillä ylittämään vetisiä purojakin. Matka oli todella
raskas ja lehmien utareet repeilivät ja osa oli teurastattava matkalla.
Kun joukko vihdoin selvisi Siikakämän kylään, oli edessä kärrytie Saarikämään RovaniemiRanua tielle, tunsivat matkalaiset suurta iloa, vaikkakin
uutena vastuksena olivat saksalaiset sotilaat, jotka ajoneuvoineen liikennöivät lepovuorossa olevien sotilaiden Ravonin
tukikohtaan ja takaisin. Karjan
oli aina väistyttävä tieltä metsään.
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Vihdoin tämäkin joukko selvisi
Nuuppaalle, josta tie johti Simoon, ja sieltä Kemin kautta
Tornioon ja edelleen Haaparantaan ja turvaan tulevan sodan
jaloista.

Taipaleenkylän lehmät
surman suuhun
Nykyisen Kivitaipaleen kylän
nimi oli tuolloin Taipaleenkylä,
mutta postitusosoitteiston selventämiseksi ja toisen samannimisen kylän vuoksi nimi
muuttui.
Samoin osoiteselvennyksen
vuoksi Simojärven Pohjaslahti
muuttui Pohjasperäksi.
Silloisen Taipaleenkylän lehmien kuljetus evakkoon oli jo
käskyn mukaan alkanut, mutta
kauppalassa levisi huhu, että
Taipaleenkylän lehmissä epäillään luomatautia. Tauti tunnetaan myös Bangin tautina, joka
on bakteerin aiheuttama, ja tulee
elimistöön rehun mukana levi-

ten raivoisasti karjasta toiseen.
Kun laboratoriotutkimuksiin ei
ollut aikaa evakuoinnin kauppalassa toimiva johto määräsi taudin leviämisen pelossa Taipaleenkylän karjan teurastet-tavaksi.
Niinpä kylästä jo yhden
päivämatkan kulkenut karja piti
palauttaa kotikylään. Täällä kar-ja
ohjattiin kylässä olevaan sorakuoppaan ammuttavaksi.
Tarinoiden mukaan kuitenkin
eräät kylän vikkelimmät miehet
leikkasivat syyspimeyden turvin
lehmänraadoista paisteja ja
vaihtoivat saksalaisilta konjakkiin. Tautivaara osoittautui aiheettomaksi, sillä yhtään saksalaista ei tiettävästi sairas-tunut,
mutta huhu aiheutti koko kylän
karjan menetykseen.

Evakuointi tapahtui
kylittäin
Noin viikko karjan lähdön jälkeen tuli kylien asukkaille määräys siirtyä maantien varteen ja
niin myös oma perheeni äiti, ja
Maire-sisareni ja naapureitten
väki kullakin omat pienet pak-

Evakkoon lähtö.
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kaukset käsissä ja repussa, kävelimme törmäpolkua, äitimme
syntymäkodin Tuominiemen pihalle, jonne kokoontui koko kylän
väki. Odottelun jälkeen nousimme kuorma-autojen lavalle ja
siten evakkomatka alkoi. Näin jäi
koti ja kotikylä autiona ja tyhjänä
odottamaan mitä tulevaisuus tuo
tullessaan.
Sotilaspoikina meitä ei evakuointitoimissa enää tarvittu, vaan
kuljimme perheittemme mukana
koko evakkomatkamme Ruotsiin
ja palasimme seuraavana kesänä.
Autot toivat kauppalaan ja
meidät majoitettiin yhteiskoululle, joka sijaitsi Ounaskosken
sillan kupeessa likellä lääninhallitusta, nykyistä aluehallintovirastoa. Koulun lattioille oli levitetty olkia ja ruokaakin saimme.
Joillakin oli mukana myös filttejä
ja muita peitteitä ja muistini mukaan jo seuraavana aamuna kuljimme kävellen uudelle rautatieasemalle, joka sijaitsi nykyisen
pääkirjaston ja uuden kaupungintalon paikkeilla. Jotkut äidit, joilla
oli useita lapsia, olivat sitoneet
lapsensa eksymisen estämiseksi
naruun.

Lapsia asemalla

rajamuodollisuuk-sien perästä
aina Haaparannalle asti. Siellä
ruotsalaiset sotilaat ottivat meidät vastaan, johdattivat sotilastelttoihin ja vähitellen täisaunaan, jona toimi parakki. Se oli
monille naisille koettelemus,
sillä saunottamisesta vastasivat
ruotsalaiset sotilaat. Kaikki kuitenkin onnistui kohtuullisen hyvin.
Haaparannan telttaleirissä vie-

Juna tuli tupaten täyteen evakkoja, ja nuorimpien oli noustava
verkkohyllyille.
Näin evakkojuna kuljetti meidät
Liedakkalan kautta Tornioon ja

timme muutamia päiviä. Telttaelämää hankaloitti hieman
syksyinen vesisade, joka teki
leiripellosta vetisen eikä kaikilla
ollut kumikenkiä.
Tästä telttaleiristä meidät kuljetettiin sotilasautoissa suunniteltuihin sijoituskyliin PohjoisRuotsissa. Suurin osa kotikyläni
Oikaraisen evakoista sijoitetettiin Burträskin kirkonkylään
noin 40 km päähän Skellefteosta. Siellä oli myös Sinetän kylän ja Ranualta Pohjasperän, Piittisjärven ja Putkivaaran kylien evakkoja. Olimme
todella melkoinen reppuselkäinen ryysyläisjoukko, jota paikkakunnan väki tuli katsomaan ja
ihmettelemään
piikkilankaaidan takaa. Olimmehan aluksi
kolme viikkoa karanteenissa.
Jälkeenpäin kuulimme, että
paikkakuntalaiset olivat kuvitelleet Lappilaisten evakoiden olevan sarvipäisiä alkuasukkaita,
mutta olimmekin kai tavallisia
ihmisiä.

Lapsia evakkotiellä.
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Naiset suihkussa
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Burträskissä osa evakoista sijoitettiin entiseen elokuvateatteriin Gamla Biografeen ja sen
yhteydessä olevaan kaksikerroksiseen vanhaan tanssiravintolaan
ja osa majoitettiin kylän kirkkotupiin. Kirkkotupakentälle oli
pystytetty myös muutamia parakkeja majapaikoiksi ja yksi parakki oli varattu myös
kansakouluksi.
Kotikyläämme Oikaraiseen jäi
nelimiehinen ryhmä, johon kuuluivat isäni Eelis Viirin lisäksi
Matti Oikarainen, Pauli Tervo ja
Jalmari Alaraudanjoki. He olivat
varustautuneet polkupyörin ja
huolehtivat tavaroiden evakkokuljetuksesta sekä seurasivat
myös muuten tilanteen kehitys-tä.
Isälläni oli myös vaikea tehtävä,
sillä hänen tuli päättää
perheemme
lemmikkikoiran
Mustin elonpäivät, sillä evakkomatkalle ei lehmien ja hevosten lisäksi sallittu otettavaksi
muita kotieläimiä.
Miehet huolehtivat, että kaikki
evakkopakaasit nostettiin autoihin ja tuotiin rautatieasemalle.
Evakuoitavat tavarat kuljetettiin
junalla Pohjanmaalle sikäli kuin
junavaunuja vapautui. Valitettavasti osa evakkotavaroista jäi
asemalle ja tuhoutui.
Evakuointiin määrätyt autonkuljettajat olivat saaneet ohjeen,
että kustakin perheestä sallitaan
kuormaan kolme isompaa pakkausta ja yksi ompelukone.
Niinpä meiltäkin pääsi evakkomatkalle kolmen kollin lisäksi
isäni työväline suutarin kone,
mutta äidin Husgwarna ei yrityksistä huolimatta ollut mahtunut kuormaan. Sen palanut

Oikaraisen kylälehti 2/201 7

runko törrötti seuraavana kesänä
evakkomatkalta palattuamme
poltetun kotini raunioista.
Nelimiehinen valvontaryhmä
joutui poistumaan kylästä saksalaisen SS-joukkueen käskystä
ja yöpyivät viimeisen yön Hietalassa Vuopalan talossa Jokkavaaran pirttiä vastapäätä. Kylän
tuhoamista ei vielä oltu
aloitettu.
Miehet tulivat
polkuyörillä kauppalaan ja
jatkoivat matkaa Tornioon ja
edelleen Haapa-rannalle, koska
muuta kuljetusta ei enää ollut.

Rovaniemiläisiä
evakuoitiin yli 24 000
kansalaista
Evakuointi koski yli sataan tuhanteen Lapin läänissä asuvaan
kansalaiseen. Heistä siirrettiin
Ruotsiin kaikkiaan yli 56 000 ja
Pohjanmaalle yli 47 000. Lapin
evakuointi oli siis mittava ja
vaativa operaatio joka onnistui
varsin hyvin sekä karjan että
väestön osalta. Vain osa Alakemijoen Tervolan, silloisen
Laurilan jne asukkaista joutui
sotatoimien jalkoihin, mutta he
siirtyivät omatoimisesti Kemijoen itäpuolelle ja palasivat kun
saksalaisjoukot perääntyivät ja
suomalaiset saapuivat Kemin
suunnasta kylään. Siviiliväestö
ei kokenut sotatappioita, vaikkakin lääninhallituksen väki oli
saksalaisten panttivankeina Jaatilan koululla viikon ajan.
Saksalaiset jättivät kuitenkin
vangitut kylään perääntyessään
kohti kauppalaa ja pohjoista.

Evakkomatkalta paluu
Vaikka saksalaiset poistuivat
Rovaniemeltä myöhään syksyllä
päättyi Lapin sota vasta keväällä
1945. Tällöin myös Pohjanmaalla ja Ruotsissa evakkomatkalla oleville sallittiin vähitellen
lupia palata takaisin. Posion ja
Ranuan evakot pääsivät palaamaan jo ennen joulua, koska
koteja ei oltu tuhottu. Kotikylääni Oikaraiseen, joka kohtasi täydellisen tuhon, voitiin
palata vasta kesän tullen, koska
asumiskelpoisia rakennuksia ei
ollut ja muukin huolto oli
vaikeaa. Sotatoimista palanneet,
kuten mm. veljeni Mauno,
pääsivät käymään kylässä sodan
päättyessä, mutta heidän oli
palattava Kemiin ja Ouluun.

Kotia oli kohdannut
tuho
Kesä oli kauneimmillaan palatessamme evakkomatkalta Rovaniemen 1909 valmistuneelle
vanhalle asemalle, sillä uusi
asemarakennus ja koko ratapiha,
samoin kuin koko kauppala,
olivat raunioina. Meidät majoitettiin muutaman päivän
ajaksi Korkalovaaraan rakennettuun uuteen parakkiin. Liikkumistamme rajoittivat ”miinavaara” kyltit katujen varrella,
mutta pääsimme kyllä tutustumaan tuhottuun kauppalaan,
jossa elämää oli raunioitten
keskellä aloittamassa jo satoja
rovaniemiläisiä. Tuhotun rautatiesillan penkalla seisoi hieman
kallellaan oleva ”aaveveturi”, ja
koko ratapenkka oli miinoitettu.
Koska sillat oli tuhottu soljui
autoliikenne yli Kemi- ja Ounasjoen ponttoonilosseilla, joita
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työnsi
syöksyvenemoottorit.
Maantiet olivat huonossa kunnossa. Sillat, rummut ja puhelinpylväät oli räjäytetty, ja
kiertoteitä käyttäen selvisimme
kotikylään. Auto toi meidät Tuominiemen pihalle, josta tulimme
noin kilometrin kävellen kohti

kotia. Matkalla havaitsimme,
että kaikki talot oli-vat tuhkana
ja raunioina.
Oma kodimme oli poltettu,
mutta leivinuuni seisoi tuhkan ja
kekäleiden keskellä. Myös
kaikki talousrakennukset riihi ja
kesä-navetta mukaanlukien oli

poltettu ja koko pihapiiri oli
autio ja tyhjä kuten
luomiskertomuksessa.
Nyt on syytä todeta, että
lapsenkin mieli oli apea ja hiljaisina katselimme ympärillemme. Vain lämmin kesäinen
sää loi hieman lohtua.
Elämä ikäänkuin alkoi alusta.
Veljeni Mauno ja naapurimme
Arvo Tapio olivat palanneet saksalaissodasta ja rakentaneet
Kemijoen törmälle pienen kesäkeittiön, jossa nämä kaksi
naapuriperhettä aloittivat yhdessä uuden elämän. Pian porisi
Gevalia-kahvi kesäkeittiön hellalla ja iltaan mennessä paistuivat jo uutisleivät ulkouunissa.

Lehmien vaistotkin
toimivat
Muutaman päivän kuluttua palasivat myös lehmät evakkomatkalta sisartemme Ailin ja
Onervan ohjastamina. Suorastaan yllättävältä tuntui, että kotitanhualle päästyään ne kiirehtivät juosten omien hinkaloittensa paikalle, vaikka kesänavetta oli palanut tuhkaksi.
Suorastaan ihmeelliseltä tuntui,
että lehmien vaistot ohjastivat
eläimetkin takaisin kotiin.
Teksti ja kuvat: Hannes Viiri

Leivän paistoa raunioilla
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S IERILÄN ARVO VALUU LUONNON JA PAIKALLIS TEN
KUS TANNUKS ELLA S UURYHTIÖIDEN TAS KUIHIN

tenarviointi yli 20 vuotta sitten
tehtiin ylimalkaisesti tiedettiin, että alueella on erittäin tiukasti suojeltuja lajeja. ELY-keskus kuitenkin myönsi sekä Suomen ainoan
apilakirjokääriäisen että Suomen
vastuulla olevan EU:n luontodirektiivin suojelemalle laaksoarhon tuhoamiselle poikkeusluvat
varsin löyhin perustein. Erittäin
uhanalaista luontoa alueella on
paljon, sitä selittävät vielä hyvin
luonnontilaiset elinympäristöt,
kuten karikot, hiekkarannat ja
-törmät, laidunnetut niityt ja
luonnontilaiset sivujoet. Alueelta
löytyy tutkittaessa koko ajan lisää
uhanalaista lajistoa. Esimerkiksi
erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan esiintymisen alueella
kiistivät sekä Kemijokiyhtiö että
viranomaiset, kunnes järjestöjen
painostuksen vuoksi alueella tehtiin muutamia sukelluksia ja kas,
löydettiin jokihelmisimpukoita!
Lain mukaan hankkeen toteuKemijokiyhtiön mukaan kalastus tuksen suunnittelussa uusi tieto
Sierilän rakentamisen jälkeen oli- tulee huomioida. Korkein hallinto
si jatkossa mahdollista vetouis- oikeus on erityisesti korostanut,
telulla ja seisovilla pyydyksillä. että lainmukaiset poikkeusluvat
Omat kokemukseni Kemijoen tulee olla kunnossa, ennen kuin
Seitakorvan ja Pirttikosken voi- hanketta voidaan toteuttaa. Kemimalaitoksen väliltä osoittavat mi- jokiyhtiö ja ELY-keskus ovat tieten mahdotonta verkkokalastus toisia poikkeuslupia vaativista
on, virta vie verkot ja katiskat esiintymistä, vitkuttelu ja salailu
mennessään, verkot tarttuvat poh- asiassa herättää epäluottamusta.
jaan jätettyihin puihin ja pyydysten "limottuminen" tapahtuu het- Suomen luonnonsuojeluliitto on
kessä. Passiiviset kalastusmuodot kuluneen syksyn aikana käynyt
eivät myöskään ole matkailuvalt- yhdessä muiden järjestöjen kanssa
teja, jokainen itseään ja luontoa valtakunnallista keskustelua Siearvostava kalastaja halajaa virtapaikoille heitto- ja perhokalastuksesta nauttimaan.
Sierilän voimalaitoksen toteutumista ei vielä kymmenen vuotta
sitten pidetty todennäköisenä.
Voimalaitoksen rakentamatta jättämisen puolesta puhuivat vapaiden jokien merkityken ymmärtäminen. Taloudelliset hyödyt matkailulle ja virkistyskalastukselle
lähellä Lapin pääkaupunkia Rovaniemeä nähtiin merkittäviksi jo
tuolloin. Sen jälkeen matkailun
merkitys on vain kasvanut ja kalastusturisteja alueella käy ympäri
maailmaa. Rovaniemen kaupunki
ja Kemijoki Oy hehkuttavat kaupungille voimalasta kiliseviä kiinteistöveroja, mutta niiden hinta on
veden alle jäävien kiinteistöjen,
kuolevien yritysten ja maatilojen
verojen menetys. Yhtiö on velvollinen korvaamaan vain kiinteistöjen arvon, ei elinkeinoille
syntyvää haittaa tai menetystä.
Maaseutu ilman maatiloja ja pienyrityksiä autioituu.

Rakentamisen esteenä nähtiin
aiemmin monien erittäin uhanalaisten suojeltujen lajien esiintymät. Vaikka hankkeen vaikutusOikaraisen kylälehti 2/201 7

rilä-hankkeesta. Mukana yhteisrintamassa ovat olleet WWF,
SVK, GP, L-L, Bird Life ja Paliskuntain yhdistys. Kaikki järjestöt ovat mukana puolustamassa
luonnon ja ympäristön merkitystä
omista lähtökohdistaan. Järjestöt
ovat kirjoituksillaan tuoneet esiin
Sierilä- hankkeen lupaprosessin
eri vaiheiden puutteita ja hakeneet
vuoropuhelua Kemijokiyhtiön
johdon ja osakkeenomistajien
kanssa. Suurinta äänivaltaa yhtiökokouksessä käyttää valtio, jonka
omistajaohjauksesta vastaa ministeri Lintilä. Muita osakkeen omistajia ovat Fortum, UPM, Helen,
Lapin sähkövoima Oy, Ounastuotanto Oy ja Napapiirin energia
ja vesi. Kemijoki yhtiö on ns.
Mankala-periaatteella toimiva eli
osakkaat saavat yhtiön tuottamaa
sähköä käyttöön alle markkinahintojen. Mankala-yhtiöt saavat
epäreilun kilpailuedun verrattuna
toisiin sähköyhtiöihin, jotka
toimivat normaaleina osakeyhtiöinä.
Hankkeen paikallistaloudelliset ja
työllistämishyödyt ovat osoittautuneet lämpimiksi puheiksi. Yhtiö
ei pysty varmistamaan, että rakentamisvaiheessa suosittaisiin paikallisia yrittäjiä. Tarjouspyyntöjen
perusteella työt valuvat etelän
yrityksille ja ulkomailta tuodulle
halvalle työvoimalle. Paikalliset
taas tietävät hyvin, miten paljon
työtä valmis voimalaitos tuo
alueelle - automatisoituna ei mitään. Siksi jo rakennetut Kemijoen voimalaitokset näyttäytyvät
paikallisille riistettynä ja menetettynä arvona.
Teksti Päivi Lundvall/Suomen
Luonnonsuojeluliitto
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TILANNEKATS AUS S IERILÄ HANKKEES EEN
Sierilä hanke on ollut vireillä jo
yli 20 vuotta. Toteutuessaan
voimalaitos tuottaisi sähköä 155
GWh, jolla katettaisiin noin
22 000 nelihenkisen kotitalouden vuotuinen sähköntarve. Sierilä tukee tavoitetta kohti päästötöntä sähköntuotantoa. Vesivoima mahdollistaa myös muiden päästöttömien tuotantomuotojen lisäämisen. Kiinteistöverotuloja hanke toisi Rovaniemen
kaupungille noin 1,5 miljoona
euroa vuodessa.

Sierilän lupatilanne
Hankkeen vesitalouslupa eli ns.
päälupa saatiin korkeimmasta
hallinto-oikeudesta toukokuussa
2017 lähes 12 vuotta kestäneen
lupaprosessin jälkeen. Hankkeen
ympäristövaikutuksia on kartoitettu laajasti sekä YVA-selvityksessä että pitkän vesilupaprosessin aikana. Selvitykset ovat kohdistuneet niin kasveihin, lintuihin, kaloihin kuin
muihinkin maalla sekä vedessä
kasvaviin eliölajeihin. Vesitalouslupa edellytti, että hankkeeseen sisältyvät korvaukset n.
4,7 miljoonaa euroa tuli maksaa
haitankärsijöille. Korvaukset on
maksettu viranomaisten edellyttämällä tavalla. Oikaraisen
koululla pidettiin keskustelutilaisuus 13.6.2017 korvausten
maksamisesta sekä hankkeen
yleistilanteesta.
Tilaisuuteen
osallistui runsaasti asiasta
kiinnostuneita. Keskustelu oli
aktiivista ja avointa. Tilaisuus
koettiinkin molemmin puolin
hyvänä ja tarpeellisena tapaamisena.
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Tämän hetkinen valmisteluvaihe
Käynnistimme hankkeen yksityiskohtaisen suunnittelun vuonna 2016. Valmistelun tavoitteena
on vuoden 2018 alkuun mennessä luoda edellytykset investointipäätöksen tekemiselle. Valmistelun aikana päivitetään toteutussuunnitelmat, kilpailutetaan rakennusurakat sekä päälaitetoimittajat. Lisäksi olemme
hakeneet maa-aineksen ottolupia
yhtiön omistamilta mailta Pikkuvaarassa, Karivaarassa ja Permantokoskella. Maanottopaikat
on suunniteltu molemmin puolin
jokea siten, että ne olisivat mahdollisimman lähellä käyttökohteita jolloin myös kuljetuksista
aiheutuva haitta olisi mahdollisimman vähäinen. Suunnittelun
lähtötietoja varten teetimme
kumppanillamme Mitta Oy:llä
viime kesänä tarkentavia maaperäselvityksiä täydentämään aiempia tutkimuksia. Lisäksi
olemme käynnistäneet voimajohdon esisuunnittelun ja voimajohdon tarvitseman lupamenettelyn sekä hakeneet rakennuslupaa Rovaniemen kaupungilta.

Seuraavat vaiheet
Yksityiskohtaisen valmistelun
valmistuttua Kemijoki Oy:ssä
harkitaan investointipäätöksen
tekemistä. Mikäli hankkeelle
tehdään myönteinen investointipäätös, on työt tarkoitus

aloittaa kevään 2018 aikana.
Lisäksi jotta työt saataisiin
käyntiin mahdollisimman sujuvasti, on tarkoitus raivata voimalaitosalue puista jo ennen investointipäätöksen tekemistä.
Ensimmäiset varsinaiset työvaiheet ovat voimalaitoskanavan
maankaivuu sekä työpadon tekeminen tulevan tulvaluukkuaseman ympärille. Työpato tarvitaan, jotta tulvaluukkuasema
voidaan tehdä vedeltä suojassa.
Työpato tehdään Permantokoskelta aikoinaan louhitusta louheesta, joka on läjitetty Permantokosken alakanavan läheisyyteen.
Kokonaisuudessaan hankkeen
toteuttaminen kestäisi neljä
vuotta siten, että voimalaitoksen
tuotanto alkaisi loppuvuodesta
2021.
Mikäli hanke käynnistetään, tarkoituksena on perustaa seurantaryhmä edistämään vuoropuhelua sekä parantamaan alueella asuvien ihmisten tietoa
hankkeen etenemisestä. Palaamme tähän asiaan jos hanke
päätetään käynnistää.
Tässä vaiheessa askarruttavista
asioista voi olla yhteydessä
Kemijoki Oy:n verkkosivujen
palautejärjestelmän kautta tai
suoraan sähköpostilla Timo
Torviseen.
Lisätietoja: Timo Torvinen
timo.torvinen@kemijoki.fi
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KYLÄLLÄ TAPAHTUU

Oikaraisen Hakan liikuntaryhmien muutoksia:

ONNI-auto kiertää Rovaniemellä parillisina viikkoina.

Viikon palvelutarjonnan löydät kaupungin wwwsivulta. Tiistaisin – Yläkemijoen ja Ranuantien alue
8.30 – 9.30 Oikaraisen vanha koulu (Koulutie 17)
ONNI-auton mukana kiertää fysioterapiaopiskelijoita
toteuttamassa erilaisia aktiviteetteja. Opiskelijat
suunnittelevat jokaiselle viikolle ikääntyville suunnatun
kokonaisuuden teoriatietoa, ohjausta, neuvontaa ja
ryhmäliikuntaa. Joka viikolla keskitytään eri osaalueisiin.
Viikolla 50 (11.-15.12.2017), kestävyys
Lisätietoja:
projektipäällikkö Eiri Sohlman,
puh. 0400 273 371,
eiri.sohlman@lapinamk.fi

- lasten liikuntaryhmät voivat osallistua KKIryhmän jumppaan, koululla ti klo 18.30 - 20.00
- Aleksi Junttila alkaa vetämään sählyä
Jokkapirtillä, kaikki mukaan
- osallistuminen edellyttää jäsenmaksun suorittamista

Laskiaisrieha viime vuosien tapaan Jokkapirtin
maastossa, kuvat alla aiemmista tapahtumista.

Kirjastoauto:

Oikaraisen koulu
maanantaisin klo 15:20 - 17:20
(aikatauluun saattaa tulla
muutos vuodenvaihteen jälkeen)

Joulumyyjäiset Jokkapirtillä,

Koskenkyläntie 1460 lauantaina
16.12. l 2017 klo:10-14. Myyntipöytien varaukset
Marjolta mariopuh@luukku.com tai puh:0442894641.
Kaikkien kävijöiden kesken arvotaan joulukinkku,
tervetuloa!

Kauneimmat joululaulut

- Somosen kirkolla to 21.12. klo 18
- Oikaraisen koululla ke 13.12. klo 18

Uuden vuoden vastaanotto entiseen tapaan sillalla

Oikaraisen Kyläyhdistyksen
vuosikokous sunnuntaina

4.2.2018 klo:13 Oikaraisen koululla.
klo 21 alkaen
Leikkaa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jäsenhakemus Oikaraisen kyläyhdistyksen jäsenyyttä voivat hakea kylässä vakituisesti tai vapaaaikanaan asuvat henkilöt. Perheenjäsenet voivat liittyä samalla, tiedot heistäkin alla olevalla tavalla.
Haluan liittyä Oikaraisen Kyläyhdistys ry:n jäseneksi, paikka ja aika: __________________________
Hakijan nimi:_________________________ja omakätinen allekijoitus_________________________
Jakeluosoite:______________________________________________________
Postinumero ja –toimipaikka:___________________________________________
Puh:__________________________
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______________________________________________
Sähköpostiosoite
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UIMARANNAN KONETYÖT ENNEN VENETS IALAIS IA

Rovaniemen kaupunki kävi ennen venetsialaisia kunnostamassa Oikaraisen uimarantaa. Toivat lisää
hiekkaa ja ottivat rannasta isommat kivet pois. Työt tehtiin loppukesästä, joten uudistuksesta
pääsemme nauttimaan tulevana kesänä. Uimarannan käyttö on ollut kasvavassa suosiossa.
Teksi ja kuva: Heli Lähdesmäki

HIIHTOLADUT KUTS UVAT

Viime talvena kyläläisillä oli innokkuutta talkoilla eripuolille Oikaraisen kylää hiihtolatuja. Latuja
tehtiin niin oikeilla latutamppareilla, kuin kelkan perässä vedettävillä latukoneilla. Laduista tuli
kiitettävästi "mainoksia" kylän facesivulle ja paljon hyvää palautetta käyttäjiltä. Nyt innostetaankin
ladun talkoolaisia näin ennen kauden avajaisia ottamaan bensa kuitit (kohtuu hintasia) talteen,
kyläyhdistys sponsoroi ainakin osan bensarahoista talkoolaisille. Tietenkin olisi suotavaa ilmoittaa
vaikka face sivuille tai marjo puhakalle puh:
missä ladut kulkee niin saadaan hiihtokansalle
tietoa paikoista. Ja loppu kautena voi ilmoittaa ja toimittaa kuitit edellä mainitulle ihmiselle.
Hiihtokelejä, talkoolaisia odottaen Oikaraisen kyläyhdistys
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Lehti löytyy myös täältä:
http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kylat-ja-kaupunginosat/Kehyskylat/Oikarainen

