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URHEILUKÄRPÄNEN
PURAIS I VARHAIN

Yläkemijoen kylien välsisiä mittelöitä järjestettiin niin yleisurheilulajeissa kuin talvella hiihdossa heti
evokkomatkan jälkeen pulasta ja muista vaikeuksista huolimaat, sillä nuoriso kaipaisi toimintaa.
Kuvassa (all) oleva joukkue todennäköisesti vuodelta 1948 lähdössä Yläkemijoen mestaruuskilpailuihin
Luusuaan Harju-Auttille UNRA:lta saadulla tylppänokkaisella "linjurilla". Kuskina oli Veikko Ylianttila,
"apumiehenä" poikansa Tapani. Kuvassa seuraavana Mikko Yliraudanjoki, kuvän löytänyt Hannes Viiri,
Antero Ylianttila (takana) , Bertta Pitkäniemi, Oiva Koivu. Olenrva Ylianttila, Mauno Körkkö, Lauri
Kuvaja, Mikko Pitkäniemi, Martti Körkkö, Veikko Mikkonen, Tauno Mikkonen, Matti Alaraudanjoki ja
Jonannes Ranta.
Mainittakoon vielä, että kauppaliikkeen edellinen myös tylppänokkainen Unra-auto tuhoutui
kauppaliikkeen kahvilan betoniportaikon vieessä sijainneeseen panssarimiinaan ja kauppia Aarne HarjuAutti loukkaantui vaikeasti. Hän pelastui vain siksi, että kuormurin ohjauspyörä oli oikealla ja auton
moottori keskellä hyttiä. Auton koko vasen puoli murskautui täydellisesti.
Teksi ja kuva: Hanne Viiri
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KUOLEMA KULKI TAS KUS S ANI
Palasimme
evakkomatkalta
Ruotsin
Burträskistä
alkukesästä 1945. Saksalaiset
olivat
polttaneet
koko
Oikaraisen kylän ja räjäyttäneet
rakentamansa yli Kemijoen
johtavan varsin näyttävän ja
komeankin pukkisillan. Vain
kylän
laitamilla
olevat
Jyrhämäjärven ja Ylikörkön
talot olivat säilyneet tuholta.
Koska oma kotimmekin oli
tuhkana,
eikä
jälleenrakennustöihin ehditty
ryhtyä,
pääsimme Aapo
Ylikörkön omistamaan Vanhan
Körkön taloon vuokralle. Sieltä
koko viisihenkinen perhe
saimme asuttavaksemme ison
kamarin ja mahdollisuuden
käyttää keittiötä. Naapurimme
Helmi ja Kalle Niemelän perhe,
johon kuului mm. ikä- ja
koulutoverini Osmo, pääsivät
naapuriin Antti Ylikörkön
omistaman Uuden Körkön
taloon.
Täältä oli 7-8 kilometrin matka
Oikaraisen kylän keskustaan ja
molempien kotiraunioille ja
saksalaisten
omaan
tuhoamaansa
Jokkavaaran
syöksyvenekomennuskunnan
tukikohtaan. Täällä sijaitsi
myös saksalaisten vuokraama
Oikaraisen
kylän
suojeluskunnan hirsirakenteisen
toimitalon palaneet rauniot.
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Varsin uteliaina ja jopa
innostuneina13
vuotiaina
poikasina, lähdimme tutkimaan
mitä olikaan jäänyt jäljelle
kotikylästä, ja saksalaisten
omasta tukikohdasta. Retkeä
varten saimme käyttöömme
polkupyörät ja kiertelimme
parakkien
raunioilla
ja
totesimme, että kovin rumaa
jälkeä olivat saksmannit
jättäneet ja polttaneen myös
vuokraamansa suojeluskunnan
toimitalon perustuksia myöten.
Raunioilla oli luonnollisesti
paljon romua, mutta erään
parakiraunion viereltä löysimme
mielenkiintoisen ja kiiltävän
messingin värisen puikon. Sen
toinen pää oli ehkä 7-8 sentin
pituinen ja kolmen sentin
paksuinen ja toisessa päässä
ikäänkuin pyrstönä oli 10 cm.
pituinen häntäosa. Esineet
vaikuttivat
hyvin
mielenkiintoisilta ja kun
heilutimme niitä, ne ikäänkuin
hölskyivät. Niinpä pistimme
vehkeet taskuun.
Täältä parakkikylän raunioilta
suuntasimme yli vaaran
Jokkarannalle. Siellä ajoimme
kotini Ojalan raunioille, jossa
vain
leivinuuni
törrötti
käyttökuntoisena. Täällä otin
taskistani löytämämme esineen
ja heitin sen tikkanuolen tapaan
kotini porraskiveen noin

kymmenen metrin matkalta.
Vehje räjähti voimakkaasti ja
me
Osmon
kanssa
luonnollisesti
säikädimme
kovasti. Tämän jälkeen
piiloitimme tarkasti Osmon
taskussa olleen puikon ja
pyöräilimme
takaisin
Ylikörkölle.
Kertoessamme asiasta kotona
totesivat molempien isät ja
saksalaissodasta
palannut
veljeni, Mauno, että laite oli
todennäköisesti
kranaatin
sytytin,
joka
taskussa
lauetessaan olisi varmasti ollut
kohtalokas. Näin ollen voimme
onnekkaina kuinka elämämme
on kuitenkin saanut jatkua
vielä yli 70 vuotta tapahtuman
jälkeen. Tuosta päivästä
voimme kuitenkin ihmetellen
todeta, kuinka kuolema todella
kulki taskussa.
Teksti: Hannes Viiri
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MIINAT JA RÄJÄHTEET TEKIVÄT PAHAA TUHOA
S OTA-AJAN JÄLKEEN
Oikaraisen kyläyhdistyksen lehdessä SaNo se 2/2016 kertoi Enni
Yliraudanjoki järkyttävästä tapauksesta vuodelta 1981, jolloin
Astrit ja Sulo Kaihuan 15 vuotias
poika, Jorma, menehtyi todennäköisesti saksalaisajalta peräisin
olevan ammuksen räjähtäessä kotona liiterin takana.
Miinoja oli kaikkialla.
Varhaisin muisto sota-ajan
jälkiseurauksista on vuodelta
1945. Tuolloin Anna Eveliina
Sääskilahden poika, 13 vuotias
Lauri Kullervo Rautajoki, menehtyi astuttuaan miinaan Osuuskaupan rantaan johtavan polun
varrella. Tuolloin oli heleä keväinen päivä ja almanakka
osoitti, että oli 16 päivä toukokuuta 1945. Olimme saaneet,
ehkä viikkoa aikaisemmin, luvan
palata evakkomatkalta Ruotsin
Burträskistä tähän kokonaan poltettuun kotikylään. Meillä oli
polttava kiire lähteä paluumatkalle evakosta, joka oli alkanut syyskuun puolivälissä edellisenä vuotena. Olihan jännittävää päästä katsomaan pitävätkö
huhut ja tiedot kotikylän tuhosta
paikkansa. Aikaisemmin keväällä
tulleet miehet - osa evakosta ja
osa sodasta - olivat täällä jo panneet toimeksi. Tukkipuut kaatuivat metsissä ja sirkkelit ”lauloivat” hirttä, lankkua ja lautaa.
Jälleenrakennustyöllä oli tulinen
kiire, sillä koko kylä oli tuhottu.
Ainoastaan Ylikörkön ja Koivulan taloryhmät ja Jyrhämäjärven
talot olivat säilyneet. Kova puute
vallitsi vain rakennustarpeista,
sementistä ja nauloista, joita kerättiin rauniosta. Äidit ja me
lapset, samoin kuin karja,
pääsivät palaamaan evakkoOikaraisen kylälehti 1 / 201 9

matkalta vasta kesän kynnyksellä,
jolloin kasvukausi oli kuumimmillaan ja yöpyä voi vaikka teltoissa ja taivasalla.
Kohtalokkaana päivänä toukokuun 16. 1945 toimme mekin isäni kanssa sahalta veneellä lankkuja ja lautoja kotirantaan, josta
kannoimme ne olkapäillä raunioiden ääreen. Kasa hirsiäkin oli
ehtinyt hevosvetoisesti jo pihaan.
Samanlaisissa puuhissa joen vastapuolella, muutama satametriä
alavirtaan, olivat myös ikä- ja
koulutoverini Lauri Rautajoki isäpuolensa Kalle Helakarin kanssa.
Heidän veneensä oli Osuuskaupan
rannassa, josta johti polku kaupan
pihaan. Päivä oli jo kallistumassa
iltaan ja veneeet tyhjennetty, kun
vastarannalta kuului räjähdys ja
pölypilvi nousi ilmaan. Kohta
kuului hätäistä huutoa ja näimme
ihmisiä juoksevan kohti rantaa.
Lauri oli astunut hieman sivuun
polulta, jota hän ja isäpuolensa
olivat useita kertoja kulkeneet
lautoja kantaessaan. Salakavala
polkumiina vei Laurilta jalan
nilkasta poikki.
Lähdimme isäni kanssa juosten
kohti lossin rantaa ja vastapuolella alkoivat miehet kantaa
Lauria kohti samaa rantaa. Lauri
tuotiin joen yli veneellä ja hänet
asetettiin rannalla olevalle
penkille odottamaan autokuljetusta ja ihmiset avuttomina vain
voivottelivat. Kukaan ei osannut
turvautua esim. kiristyssiteeseen
ja näin päättyi Laurin nuori elämä
verenvuotoon.
Ennen kuolemaansa kuulimme
Laurin huolestuneena sanovan:
”Voi isä, kun kenkäkin meni.”
Kaikki maallinenhan oli tuolloin puutteen keskellä - kovin arvokasta.

Velj esten leikki j ohti
kuolemaan
Kaksi vuotta myöhemmin
lokakuun 13 päivänä 1947 olivat
Aili ja Matti Ylioikaraisen pojat
12 helmikuuta 1935 syntynyt
Esko Kalervo ja 13 lokakuuta
1947 syntynyt Matti Juhani tutkimassa piharakennuksen takana
mielenkiintoista löydöstään. Pojat olivat kyllä nähneet vastaavia
eri puolilla kylää ja varsinkin
paikoissa, joissa saksalaissotilaat
olivat liikkuneet. Esineisiin koskemisesta oli kyllä varoitettu,
mutta poikalasten mielenkiintohan on loputon. Niinpä nytkin
pojat hakivat muutamia työkaluja
ja kävivät käsiksi löydökseensä.
Kului vain muutama hetki kun
ilman täytti huumaava räjähdys,
joka kuului naapuritaloihin
saakka ja myös kylälle. Poikien
löydös oli räjähde, joka rikkoi
vallitsevan hiljaisuuden, ja surmasi pojat, 12 vuotiaan Esko
Kalervon ja 6 vuotiaan Matti
Juhanin. Pojista jäi arkkuun
pantavaksi vainajina vain jäänteitä, sillä koko liiterin seinä veriym. jälkineen muistutti vielä
kauan poikien kovasta kohtalosta
ja perheen syvästä surusta.

Miinavaara vainosi
kaikkialla
Saksalaiset olivat, takaa-ajajiaan
peläten, miinoittaneet tehokkaasti
koko Lapin. Varsinkin vesien ylimenopaikat, siltojen ja rumpujen
tienoot, oli tiheästi miinoitettu.
Osuuskaupan rannasta pitkälle
Sierilään päin jatkuva Nurmeksi
kutsuttu niitty, piti sisällään
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suuren määrän miinoja, joita
pioneerimme etsivät piikkitunnisteen avulla vielä vuosienkin
päästä. Kylässä oli paljon lehmiä ja muitakin kotieläimiä, ja
heinämaista oli pulaa. Tulvan
aikana veden alla ollut Nurmi
oli hyvä heinätysvara useille
kylän taloille. Suuri ongelma
oli kuitenkin Nurmen miinavaara, joka luonnollisesti loi
pelkoa.
Useimmat turvautuivat heinätöihin viikatteella varustautuneena, mutta Jalmari Oikarainen päätti olosuhteiden pakosta
ottaa ison riskin. Hän valjasti
hevosensa niittokoneen eteen,
jatkoi suitsiperät toisilla
suitsilla ja alkoi riskistä huolimatta niittää heinää hevosvetoisella niittokoneella.
Jännittävä tilanne laukesi
kuitenkin onnellisesti, sillä
miinat oli ilmeisesti jo löydetty
ja tehty vaarattomiksi. Jalmari
sai lehmilleen heinät ja jatkaa
eloaan myös hevosenomistajana.

Panssarimiina tuhosi
kuorma-auton
Hyvin läheltä kuolemaa katsoi
myös kauppias Aarne Harjuautti, joka oli tuomassa kauppatavaraa tukkuliikkeestä yhdessä Olga Harjuauttin kanssa
omistamaansa kyläkauppaan
Harjun törmälle. Hänellä oli
käytössään tylppänokkainen
englantilaisvalmisteinen UNRRA-auto, jossa ohjauspyörä oli
oikealla ja keskellä ohjaamoa
oli auton moottori. Varsinainen
kauppaliike oli vasta rakenteilla, mutta pihalle oli noussut
isohko rakennus, jossa joen
puoleisessa päässä toimi kahvila ja toisessa päässä väliaikaiseksi tarkoitettu myymälä.
Varastorakennuskin pihapiiriin
oli jo tehty. Kauppias nousi
autollaan lossilta pihalle ajaen
kahvilan portaiden viereen tarkoituksenaan peruuttaa auto
varaston ovelle purkaakseen
kuorman. Kahvilan edessä oli
kuisti, johon johtavien portaiden vieressä olikin tosi
kauheus. Vasemman etupyörän
alla nimittäin räjähti pans-

Lauri Kullervo Rautajoen hauta on Rovaniemen
IV hautausmaalla Viirinkankaalla.

Oikaraisen kylälehti 1 / 201 9

sarimiina, joka repi koko kuistirakennuksen ja auton ohjaamon. Harjuautti loukkaantui
vaikeasti, mutta ohjauspyörän
sijainti oikealla ja auton moottorin sijaitessa hytin keskellä,
antoi hänelle suojaa ja pelasti
kauppias Harjuauttin hengen.
Tosin Aarne Harjuautti loukkantui vakavasti.

Miina oli myös koulun
rannassa
Irene Alaraudanjoki oli avioliitossa kemiläissyntyisen Kalle
Tukiaisen kanssa. He lomailivat sukulaisissa ja eräänä
kesäpäivänä Kalle Tukiaisen jalan alla koulun rannassa laukesi
polkumiina. Tukiainen menetti
jalkansa ja myös silmä vaurioitui. Tukiainen kuljetettiin
sairaalahoitoon Kemiin, jossa
hän menehtyi. Sekä Kalle
Tukiainen, että hänen puolisonsa Irene on haudattu
Kemiin.
Teksti ja kuvat: Hannes Viiri

Räjähdyksessä kuolleet Esko Kalervo ja Matti
Juhani Ylioikarainen lepäävät ikuista unta äidin
ja isän rinnalla Rovaniemen IV hautausmaalla.
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KYMMENEN VUOTTA KÄYRÄNÄ?

Kuvio pyrkii kertomaan, että lehden alkuajoista, v. 2009 alkaen, kylällä koettiin elettävän nousujohteista
kehityskautta. Saatiin kylälle silta, tehtiin kyläkysely ja laadittiin sen perusteella uusi kyläsuunnitelma sekä
valmisteltiin kyläjuhla, jonka teemana oli koulun 100 vuotinen historia.
Vuodesta 2016 näyttää muodostuneen eräänlainen kylän "onnellisuuskäyrän" käännekohta. Koulu,
päivähoito ja kirjasto lakkautettiin eikä tulevaisuus näytä entisellä tavalla nousujohteiselta.
Seuraavilla sivuilla kyläyhdistyksen puheenjohtajia 10 vuoden ajalalta esittää näkemyksiä omasta
puheenjohtajakaudesta sekä kylän tulevaisuudesta yleensä.
Tämän sivun teksti ja kuvat: Eero Sirkka
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Liisa Hokkanen (pj 2009 -201 1 )
Kyläyhdistyksen puheenjohtajuus on kunnia asia, jossa riittää tekemistä. Kylän asiat ovat alati keskeneräisiä. Puheenjohtaja ei pärjää yksin eikä ole yksin. Asioita tehdään yhdessä, kuunnellen muita ja ollen
valmis kohtaamaan kyläläisten näkemysten monipuolisuus. Puheenjohtajana halusin olla se, joka innostaa
ja luo erilaisille ihmisille tilaa toimia. Kukaan ei ole hyvä kaikessa ja siksi tekijöiden monipuolisuus on
toiminnan rikkaus. Yhdistys on tekijöidensä näköinen ja yhdessä tekeminen on sinällään arvokasta.
SanoSe- lehti täyttää kymmenen vuotta. Aikamatkustin mielessäni kymmenen vuotta taaksepäin. Mieleeni
muistui, kuinka kyläyhdistyksen kokouksissa valiteltiin tiedottamisen hankaluutta. Oikaraisen kylä levittäytyy Kemijoen ja Jyrhämäjärven molemmin puolin; tien varsia, peltoaukeamia ja metsää riittää. Tämän
tunnistavat ainakin peruskoululaiset koulukyydeissään.
Kylällä sukupolvien ajan asuneet tiesivät asiat ja tunsivat toistensa taustat ja osaamiset. Uudisasukkailla
(joihin itse kuulun) ei ole valmiita tuttavuuksia. Oli koulu, päiväkoti, kirjasto ja nuorisotila sekä Oikaraisen Haka, metsästys- ja kalastuseuroja, Martat ja monia muita mahdollisuuksia, joista tieto ei saavuttanut
kaikkia kyläläisiä. Tarvittiin tiedotuskanavaa, joka loisi uutta yhteisöllisyyttä kylälle. Syntyi idea useamman kylän yhteisestä lehdestä, joka ei olisi 1-2 sivua tekstiä, vaan sisältäisi kuvaa, historiaa ja uutisia.
Tuumasta toimeen. Alkoi opettelu ja talkoilu lehden eteen. Muut kylät tippuivat kyydistä, ja SanoSe
vakiinnutti paikkansa Oikaraisen omana lehtenä.
Koen edelleen ylpeyttä, että sain kuulua porukkaan, joka pisti tyhjästä pystyyn niin upeita kulttuuritekoja
kuin SanoSe –lehti on. Haastateltiin ihmisiä menneestä, nykyisestä ja tulevasta. Tehtiin kyläläisille omaa
kylää tutuksi. Haettiin juttuaiheita, kylien laitamia unohtamatta. Kiista-asioissa pyrittiin joko neutraaliin
lähestymiseen tai molempien osapuolten näkemysten esiintuomiseen. Valokuva-anti oli ensiluokkaista,
josta kiitos usein lankesi Eero Sirkalle. Juttujen tekijöitä on ollut niin monia, että on hiukan väärin nostaa
esiin nimiä. Kiitän kaikkia siitä myötämielisyydestä, millä lehden tekoon on suhtauduttu. Silti totean, että
Hannes Viirin panos historian saralla on huomattava, Enni Yliraudanjoen ehtymätön ideariihi on huikeaa
seurattavaa eikä homma etenisi ilman Eero Sirkkaa. Koululaiset antoivat aikanaan panostaan ja eiköhän
jokaisen seuran puheenjohtajaa tai aktiivijäseniä ole hätyytetty jutuntekoon.
Kun kuvat on otettu ja jutut kirjoitettu, on painettuun lehteen pitkä matka. Tarvitaan sponsorit, taittaminen,
oikoluku, painosta huolehtiminen ja lehden jako. Tämä työ on lukijalle näkymätöntä, kun se hoituu hyvin.
Taitto on kärsivällisyyttä vaativaa; jutut tulee, milloin sattuu ja yleensä myöhässä (kuten tämäkin). Oikoluku vaatii paneutumista eikä koskaan ole riittävän huolellista. Lehtiä jaettiin alkuaikoina autolla, jalkaisin, pyörällä ja potkureilla. Usein lehden jakoon osallistui kymmenkunta ihmistä. Itse yhdistin lehdenjaon
työmatkaan.
Lehden jutuista saatiin palautetta. Arvioitiin lehden tasapuolisuutta tai puolueellisuutta, juttujen
totuudenmukaisuutta ja kuvien viestiä. Synnytettiin yhteisöllisyyttä, lehteä luettiin, siitä keskusteltiin ja
sitä odotettiin. Minäkin odotan.
On täysin luonnollista, että lehdenteko ja yhdistystoiminta joskus väsyttävät. Kirjoitin vain lehden alkuvuosista, koska en ole osallistunut sen tekoon monituisiin vuosiin. Yhteisien asioiden hoidossa on tärkeää,
että itse kukin voi astua välillä sivuun, kun elämän muut asiat kutsuvat tiiviimmin. Lehden jatkuvuus on
ollut minulle kuitenkin ilon aihe, kaikki nämä vuodet. Toivonkin, että jollakin teistä lukijoista heräsi
kiinnostus osallistua seuraavan lehden tekoon. Tule mukaan tekemään SanoSe lehdestä nimensä mittainen!
Liisa Hokkanen
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Rauno Rantaniemi (pj 201 1 j a 201 4)
Heli Lähdesmäki (pj 201 2)
Hannes Viiri (pj 201 3 )
Oikaraisen kyläyhdistyksen puheenjohtajarooli oli minulle ja kaipa jokaiselle alunalkaen täysi yllätys. Se
johtui siitä kun yhdistyksemme yleisessä kokouksessa piti valita puheenjohtaja vuodelle 2013 eikä ehdokasta tahtonut löytyä. Monia nimiä tuli esiin, mutta myös kieltäytymisen perustelut oli hyväksyttävä.
Tilanne kiristyi niin, että katsottiin jopa yhdistyksen toiminnan hiipuvan, sillä tokihan yhdistys
puheenjohtajan tarvitsee. Sitten joukosta joku toi nimeni esiin ja niinpä monipuolisen keskustelun jälkeen
tulin valituksi puheenjohtajaksi vuodelle 2013. Sinällään koin roolini aivan myönteisenä ja jopa antoisana
ja toiminta jatkui pirteänä koko puheenjohtajakauteni.
Sain kokea tehtävässä koko yhdistyksen ja erikoisesti johtokunnan myötätuntoa emme yhdessäkään
tapausessa ajautuneet konflitkiin. Ystävyytemme ja yhteiustoimintamme on jatkunut edelleen
myönteisenä.
Monet Lapin kylät ovat kokeneet hiljaisuutta ja valitettava autioituminenkin on tullut monen kylän osalle.
Elinkeinorakenne on radikaalisesti muuttunut ja työtilaisuudet siirtynyt asutuskeskusten läheisyyteen.
Oikaraisen kylä tässä suhteessa vielä onnistunut, vaikka sen tulevaisuus on ratkaisevasti riippuvainen
maanomistusoloista. Kylämme, lähellä kaupunkia, on jatkuvan mielenkiinnon kohde uusille ihmiselle,
mutta tonttimaasta on pulaa eikä kaavoitus ole siksi edennyt. Tässä suhteessa toivoisin luonnollisesti
asenteiden muutosta.
Kyläyhteisö ei tietenkään voi tarjota elinkeino- ja yritystoiminnalle mitään, mutta kehitys on kuitenkin
kulkemassa siihen suuntaan, että etätyö loisi mahdolisuuden. Sellaista työtä on jo monin paikoin tarjottu,
mutta luonnollisesti sekin edellyttäisi paikkoja uusille kodin rakentajille. Moni asia on siis lujasti kiinni
maasta ja sen omistamisesta. Suurelta osin tästä on kiinni koko kylän tulevaisuus, sillä asuinpaikkana
kaupungin läheisyydessä ja vesistöjen ympärillä Oikaraisen kylän tulevaisuuskin näyttää valoisalta.
Hannes Viiri

S inikka S uorsa (pj 201 5 -201 6)
Puheenjohtajan tehtävä oli kiinnostava, mutta vaati aikaa ja paneutumista asioihin. Kemilän tilanne oli
ratkaistava, Marjetan toritapahtuman järjestämisessä oli vuosittain omat haasteensa. Päätös koulun
toiminnan lopettamisesta tuli myös eteen puheenjohtajakaudellani. Moniin asioihin yritimme vaikuttaa.
Puheenjohtajan roolin koin asioiden kulkuun vaikuttamisena ja päätösten valmisteluna ja tekemisenä
yhdessä hallituksen kanssa.
Tukea sain ennen kaikkea sihteeri Marjo Puhakalta, jolla asiat olivat hyvin hallinnassa vuosien takaa.
Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin vaihteli, mutta ydinjouko oli mukana ja kokoukset saatiin
päätösvaltaisiksi.
Oikaraisen kylä on mielestäni edelleen vetovoimainen asuinpaikka, vaikka koulu ei enää olekaan
toiminnassa. Tonttitarjontaa pitäisi voida yhdessä kaupungin kanssa lisätä. Marjetan toritapahtuma on
edelleen tärkeä ja kokoaa yhteen entisiä ja uusia kyläläisiä.
Omalta kaudelta jäi erityisesti mieleen yritys vaikuttaa koulun tominnan jatkumiseen.
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Kylän tulevaisuuden näkymiin vaikuttaa tällä hetkellä epävarmuus Sierilän voimalaitoksen rakentamisesta.
Monessa asiassa ollaan odottavalla kannalla. Uskon kuitenkin, että kylä kasvaa ja kehittyy sukupolvien
vaihtumisen ja uusien asukkaiden myötä.
Terveisin Sinikka

Juho Koivula (pj 201 7 -)
Puheenjohtajan rooli on ollut mielenkiintoista ja mukavaa. Olen saanut tukea kyläyhdistyksen muilta
jäseniltä ja
kokousväeltä.
[Miten nostetaan ... kylän näkyvyyttä:] Järjestetään mukavia tapahtumia, joita mainostetaan hyvin myös
kylän ulkopuolella. Kylälehti tuo myös näkyvyyttä. Toiveena olisi saada kylän tapahtumiin mukaan myös
uusia kyläläisiä, lapsiperheille mieluisaa toimintaa?
Ensimmäistä kertaa järjestetyt Venetsialaiset olivat suositut ja niistä on tullut hyvää palautetta.
Marjetantoritapahtumassa on ollut runsas osanotto. On pyritty selvittämään koulun kiinteistön ostoa.
[Miten näet Oikaraisen kylän tulevaisuuden?] Uskon kylän tulevaisuuteen, tapahtumia edelleen pyritään
järjestämään ja ne luovat kylälle yhteishenkeä. Tapahtumiin toivotaan edelleen aktiivista talkooväkeä ja
kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan.
Juho Koivula
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JO TAPAHTUNEITA JA TULEVIA TAPAHTUMIA
Putaan Pelimannien Kevätsoitto 1 6. 5 .
Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimi tarjosi meille Putaan Pelimannien Kevätsoitto ilmaiskonsertin
16.5.2019 Oikaraisen entisen koulun liikuntasalissa. Meitä oli noin 40 ihastunutta kuulijaa nauttimassa
monipuolisesta ohjelmasta. Tapahtumassa esiintyi myös nuorisobändi FourOfUs.
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TULEVIA TAPAHTUMIA
Laavuilta S omosen kirkolla 26. 8 .
Rovaniemen seurakunnan järjestämä Laavulauluilta Somose kirkolla Permantokoskentiellä
ma 26.8.klo:18

VLauantaina
ENE24.8.201
TS IA9 LAIS ET
klo:1 8.00-22.00
Kemiläntie 1 9
9761 0 Oikarainen
Parkkipaikka: Koulutie 1 7
- kyyti Kemilään klo:1 8
- paluukyyti klo:22
Järjestää: Oikaraisen Kyläyhdistys ry
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Musiikki : Tarja Alakörkkö-Perkkiö kavereineen.
Kotimainen buffet:
- 0€ aikuiset/5€ lapset,
- alle 3-v ilmainen.
Kahvio, onnenpyörä. Käteismaksu !
Sirkus Taika-Ajan tulinäytös klo:21 .1 5.
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DOKUMENTTIELOKUVA MARIAN PUHEENVUORO
Oikaraisen koulun viimeisestä vuodesta

Enni Yliraudanjoki ja Eero Sirkka päätivät taannoin kokeilla kyllähehden tekemisen rinnalla myös uutta
aluevaltausta.
Toteutettiin harrasteliijakalustolla dokuenttielokuva Marian puheenvuoro, joka kuvaa Oikaraisen koulun
viimeistä vuotta, Maria Juntusen itse kokemana. Oman panoksensa lopputulokseen toivat myös Virpi
Yliraudanjoki (haastattelurungon kysymykset) ja Eveliina Sirkka (musiikki).
Sivun kuvat ovat elokuvasta.
Teksi ja kuvat: Enni Yliraudanjoki ja Eero Sirkka
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KÄYTÄTKÖ PERMANTOKOS KENTIETÄ?
Permantokosken voimalaitoksella puretaan uittosuppiloa ja korjataan voimalaitoksen ympäristön
hulevesien käsittelyä. Uittosuppilon purkuun liittyen voimalaitossillalla tehdään muun muassa
raudoitusta, 70 cm paksu betonivalu Olkkajärven
puoleiselle seinustalle ja uittorännin rakenteiden
poisnostoa. Salaojituksella ohjataan vettä poispäin
rakenteista. Töiden johdosta Permantokosken
voimalaitoksen silta on ollut ja on syyskuun
loppuun saakka ajoittain suljettuna liikenteeltä klo
8-17 välisenä aikana.
Töiden aiheuttamat käyttökatkokset tulivat tienkäyttäjille yllätyksenä. Asukkaiden yhteydenottojen jälkeen tulivat ilmoitukset katkoksista
teiden varsille. Kysyin Kemijoki Oy:n alue- ja
työsuojelupäällikkö Yrjö Koivistolta tarkennusta,
mitä tarkoittaa lyhyt käyttökatko. Hän arvioi
niiden olevan korkeintaan tunnin mittaisia. Tunnin mittaisia katkoksia on jo ollutkin. Myös
joitain parin tunnin mittaisia katkoksia voi kesän
ja syksyn mittaan olla odotettavissa ja niitäkin on
ollut. Mahdollisista koko päivän katkoksista kerrottiin tiedotettavan etukäteen, kuten tehtiin 16.7
käyttökatkoksen osalta. Tiedotteet löydät netistä:
https://www.kemijoki.fi/viestinta/tiedotteet-jauutiset.html. Käyttökatkosten ajankohdan ja pituuden ennakoinnin kerrottiin olevan niin vaikeaa,
ettei Kemijoki Oy:n nettitiedotteen pitäminen
päiväkohtaisesti ajantasaisena ole mahdollista.
Tätä kuitenkin olemme pyytäneet.
Me, Permantokosken perällä vakituisesti asuvat
olemme vain murto-osa Permantokosken sillan
käyttäjistä, varsinkin sulan maan aikaan. Mökkiläisten, kalastajien, metsästäjien, marjastajien,
metsänomistajien, ja kaikkien jokamiehen
oikeuksien hyödyntäjien sekä vierailijoiden on
varauduttava siihen, että Permantokosken sillan
ylittävä matka kestää tunnin pidempään eikä
päiväaikaisia katkoksia voi etukäteen ennakoida.
Kiertotie on osoitettu Pattaskivalontien ja Kuluksentien kautta. Jos päätätte käyttää kiertotietä,
kevyt kaasujalka on suotavaa.
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Tiedoksi, että Permantokosken sillan peruskorjaus
on ehkä odotettavissa parin vuoden sisällä, kerrottiin Kemijoki Oy:stä. Sillan peruskorjaus on tien
käyttäjille tervetullut asia. Silta on silloin kuitenkin
poissa käytöstä pitkän aikaa. Nyt on oikea aika
miettiä, miten kulkeminen silloin onnistuu.
Liisa Hokkanen
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ANTTI HAAS EN DOKUMENTTIELOKUVAA KUVATAAN
OIKARAIS ES S A
Rovaniemeltä kotoisin oleva
elokuvaohjaaja Antti Haase
työstää pitkää dokumenttielokuvaa Kemijoen voimalaitosrakentamisesta ja voimalaitosten vaikutuksista paikallisten
ihmisten elämään. Antin ohjaamia aikaisempia dokumenttielokuvia ovat mm. kansallishirviö Lordista kertova MONSTERIMIES (2014) ja Lapin
sähköistämisestä kertova VALONTUOJAT (2017). Jälkimmäinen on katsottavissa Yle
Areenasta tämän linkin kautta:
https://areena.yle.fi/1-4435751.
Antin elokuvat ovat saaneet
Suomessa
elokuvateatterilevityksen ja niitä on esitetty
TV:n lisäksi menestyksekkäästi
myös lukuisilla kansainvälisillä
elokuvafestivaaleilla.

Kuva (Timo Haanpää): Antti
Haase ja Viljo Ollonen
VALONTUOJAT elokuvan
13.1.2018 esityksen jälkeen
Yläkemijoen koululla. Viljo
muisteli elokuvayleisölle
värikkäästi elämää
Yläkemijoella 1940luvulla.

Leikkaa _ _ _Jäsenmaksu, 10.- (perhe 20.-) FI11 5644 1850 0164 93_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _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
14

Antti kertoo uudesta dokumenttielokuvastaan seuraavaa: ”Kemijoen
valjastaminen on poikkeuksellisen
laajaulotteinen tapahtumasarja Lapin
historiassa. Toisaalta se on suuri ihmistyön ja hyvinvoinnin saavutus,
toisaalta joillekin myös suuri trauma. Oikaraisen kylään suunniteltua
Sierilän voimalaitosta kutsutaan
Kemijoen ja Suomen viimeiseksi
voimalaitokseksi. Se on iso hanke,
jolla on monenlaisia vaikutuksia paikallisten ihmisten elämään. Uudessa
elokuvassani olen kiinnostunut seuraamaan Sierilä-hanketta, kävi siinä
miten tahansa, ja peilaamaan tätä
nykyhetkessä etenevää tapahtumasarjaa Kemijoen valjastamisen historialliseen tarinaan. Olen Lapista
kotoisin ja olen asunut viimeiset 19
vuotta Torniossa. Haluan elokuvillani kertoa Lapissa asuvien ihmisten elämästä ja todellisuudesta.
Aiempien Lappi-aiheisten dokumenttielokuvieni tarjoaman kokemuksen pohjalta olen nyt valmis
tarttumaan tähän haastavaan ja isoon
aiheeseen. Kemijoen tarina ansaitsee
tulla kerrotuksi korkeatasoisena dokumenttielokuvana mahdollisimman
laajalle yleisölle.”
Antin dokumenttielokuvahankkeiden kesto ideasta valmiiseen elokuvaan asti on yleensä 3-6 vuotta. Kyseessä ei siis ole pieni uutisjuttu tai
reportaasi, jossa käydään yhdellä pikaisella kuvausreissulla pyörähtämässä paikan päällä. Jos Sierilän
voimalaitoshanke toteutuu, elokuvaa
kuvataan voimalaitoksen valmistumiseen asti. Antti on saanut elokuvaa varten Suomen elokuvasäätiöltä pienen käsikirjoitustuen.
Elokuvan toteutuminen on kiinni rahoituksen varmistumisesta, jonka
hankkimiseen menee vähintään vuosi. Elokuvan tuottajana toimii kokenut Jouko Aaltonen Illume Oy:sta,
joka on erikoistunut korkeatasoisten
suomalaisten dokumenttielokuvien
tuottamiseen. Antti painottaa, että
Oikaraisen kylälehti 1 / 201 9

uusi dokumenttielokuva on
puolueeton itsenäinen elokuvatuotanto: ”En lähde tekemään elokuvaa minkään osapuolen näkökulmasta. Haluan
kertoa ihmisten aitoihin kokemuksiin pohjautuvan hyvän
tarinan elokuvan muodossa.
Olen kiinnostunut seuraamaan
mm. paikallisten ihmisten,
voimalaitosrakentajien ja luonnonsuojelijoiden elämää nykyhetkessä sekä kuulemaan
heidän muistojaan ja kokemuksiaan myös menneiltä
ajoilta.”
Antti esitteli elokuvahankkeen
Oikaraisen kyläyhdistyksen
kokouksessa 10.2.2019. Kokouksessa todettiin, että elokuvahanke sopii hyvin Oikaraisen kyläyhdistyksen tarkoitukseen ”edistää ja kehittää
kylän asukkaiden yhteistyötä,
vaalia kylän kulttuuriperintöä
ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä ja asukkaiden viihtyvyyttä". Oikaraisen kyläyhdistys lupautui elokuvan yhteistyökumppaniksi. Eero Sirkka
nimettiin elokuvahankkeen
paikalliseksi yhteyshenkilöksi
ja avustajaksi. Myös Kemijoki
Oy suhtautuu elokuvahankkeeseen myönteisesti ja on luvannut mahdollistaa elokuvan
kuvaukset oman toimintansa
osalta. Yksittäisten ihmisten
elämän seuraamisen lisäksi
Antin 2-3 hengen kuvausryhmä tulee lähivuosien aikana
kuvaamaan Oikaraisessa myös
erilaisia
yleisötapahtumia
(esim. kyläjuhlat ja tiedotustilaisuudet).

mukset taltioidaan jälkipolville
ja osa päätyy lopulliseen elokuvaan. Ota rohkeasti yhteyttä
Anttiin, jos sinulla tai jollakin
tuntemallasi henkilöllä on kerrottavaa Sierilän tai aikaisempien voimalaitosten rakentamisesta ja vaikutuksista elämään
Kemijokivarressa. Kertomusten aiheita voivat olla esim.
koskiosuuksien myynti, neuvottelut maista ja korvauksista,
voimalaitosten rakentaminen ja
työllistyminen, luonnonsuojelu, elämä voimalaitosyhdyskunnissa (esim. Pirttikoski ja
Petäjäskoski), vedennousun ja
voimalaitosten
vaikutukset
omaan elämään. Jos sinulla on
mielessäsi lyhytkin kertomus,
kokemus tai tarina, niin sen jakaminen on arvokasta. Kertomuksesi voi kuvata esim.
menetystä, onnistumista, surua
tai iloa. Tärkeintä on, että haluat kertoa ja jakaa tarinasi.
Elokuvan historiallisia tapahtumia elävöitetään arkistomateriaalilla (mm. valokuvat, kaitafilmit, äänitykset, kotivideot,
asiakirjat, lehtileikkeet ja kirjeet). Ole myös yhteydessä
Anttiin, jos sinulta tai perheeltäsi löytyy elokuvaan sopivaa
arkistomateriaalia.
Yhteystiedot:
Antti Haase
Puh: 050 543 5054
Email: antti.haase@gmail.com
Kotisivut: www.anttihaase.fi

Antti haluaa tutustua mahdollisimman monenlaisiin ihmisiin ja kuulla heidän tarinoitaan elokuvaa varten.
Kaikkien kertomukset / koke15

Kemilän uitonpirtin venekatos sai elokuussa 201 9 uuden katon.
Oikaraisen kylälehti 1 / 201Kuva
9 ja teksti Eero Sirkka
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