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LAS KIAIS RIEHA 7 . 2. 201 6
Talvijuhlaa ja sittemmin laskiaisriehaa on vietetty Jokkapirtillä vuodesta 2010 alkaen. Aluksi tapahtuma syntyi kyläyhdistyksen ja Oikaraisen Hakan yhteistyönä. Sittemmin tapantumaa ovat olleet järjestämässä myös Sierijärven metsästysseura sekä tänä vuonna Rovaniemen Melojat. Kiitokset melojille
kuvamateriaalista tähän lehteen
(vain kaksi alinta kuvaa ovat Eero
Sirkan ottamia).
On tarkoitus, että ensi vuonna melojat ovat mukana tapahtumassa.
Kohtuullisella ponnistelulla on siis
taas mahdollista päästä seuraamaan
koskikajakkien menoa lumisessa
maisemassa.
Teksi: Eero Sirkka.
Kuvat: Jyrki Lipponen ja Eero
Sirkka.
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PUHEENJOHTAJAN PALS TA
HYVÄT KYLÄLÄISET!
Viime vuosi kesäkuun alusta 2015 kuluvan vuoden toukokuun loppuun on ollut kylämme historiassa poikkeuksellinen. Kaupungin säästötoimet ovat kohdistuneet kyläämme kohtuuttomasti:
kesäkuussa viime vuonna loppui kirjaston toiminta, syksyn aikana aloitimme keskustelun päättäjien kanssa koulun toiminnan jatkamisen puolesta ja vähän myöhemmin päivähoidon jatkumisen puolesta.
Koulun osalta päätöksen tiedämme, lapset siirtyvät ensi lukuvuoden alusta Koskenkylän kouluun. Koululaisten vanhempien ja kyläyhdistyksen tekemä valitus on edelleen hallinto-oikeudessa, päätös saadaan ensi talven aikana.
Päivähoidon osalta kaupunki on kilpailuttanut yksityisen palvelutuottajan avaamaan päiväkodin
Oikaraisella. Toivottavasti yrittäjä löytyy ja päivähoito jatkuu kylällä.
Oikaraisen kylä on aktiivinen kylä, jossa on monenlaista toimintaa. On eri-ikäisten liikuntakerhoja, 4H-kerho, kansalaisopiston kerhoja sekä eri yhdistysten toimintaa. Toimintaa varten tarvitaan toimivia tiloja. Tähän asti tilat ovat löytyneet koulun tiloista, liikuntasali, keittiö / ruokasali ja nuorisotila. Päättäessään koulun toiminnan lopettamisesta kaupungin valtuusto päätti, että
kyläläisille varataan tiloja toimintaa varten. Päätöstä siitä, mitä tiloja saamme käyttöömme ensi
syksystä lähtien, emme ole vielä saaneet tiloja jatkossa hallinnoivalta tilaliikelaitokselta.
Kaupunki on myöntänyt Oikaraiselle kylien kehittämisrahaa hakemuksemme mukaisesti. Kyläyhdistys haki jo viime vuonna rahaa Virtu-pisteen perustamiseen kylälle. Tilojen käytön epävarmuuden vuoksi se jäi viime vuonna perustamatta, mutta saimme rahoituksen myös tälle vuodelle. Toivottavasti tila-asiat ratkeavat myönteisesti ja pääsemme toteuttamaan hankinnan.
Kemilän kunnostus on edennyt hyvin, kiitos ahkerien talkoolaisten. Olemme saaneet ensi kertaa
kaupungin palkkaamana nuoren miehen kyläavustajaksi kesällä kuukaudeksi. Hän viimeistelee
ohjattuna Kemilän remonttia ja siistii myös piha-aluetta. Kehittämisrahaa saimme myös Kemilän
astia- yms hankintoihin, jotta saamme paikan kuntoon.
Kesän Marjetan toritapahtuma on 23. heinäkuuta. Kokoamme koulun toiminnasta kertovaa näyttelyä toritapahtumaan. Mikäli sinulla on tallella vanhoja luokkakuvia, koululla ollutta esineistöä,
koulukirjoja tai muuta koulun toimintaan liittyvää aineistoa, jota voisit lainata näyttelyyn, ota
yhteyttä allekirjoittaneeseen tai muihin kyläyhdistyksen hallituksen jäseniin.
Toivotan kaikille aurinkoista ja lämmintä kesää!
Sinikka Suorsa
Puh. 0405116327
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KOULU
Lehden teemana on Oikaraisen
koulu. Kun Oikaraisen sillan
rakentamisen yhteydessä heitettiin
jäähyväisiä jäätielle (kylälehti
2010, s. 13), ei vielä nähty, että
muutaman vuoden päästä on vuorossa vähemmän iloiset jäähyväiset
koululle.
Tässä lehdessä on kuvia ja tekstiä
koulun viimeisimmistä juhlista ja
muuta kouluun liittyvää. Tekstit
etenevät osittain aikajärjestyksessä.

J o ul um y y j ä i s e t

13.12.2015 koululla järjestettiin
joulumyyjäiset, ja koulun juhlasali
täyttyi sekä myytävistä tuotteista
että niiden ostajista (kuva yllä).

J o ul uj uh l a

Koulun tunteikas joulujuhla pidettiin 17.12.2015:
- Kaija Sälevä: "Maisema on peittynyt aktiseen siniharmauteen. Joskus sen rikkoo vain taivaanrannan
puna auringon laskiessa. Luonto on
vaipunut ja kuin pysähtynyt horrokseen ja yrittää sinnitellä yli
kaikkein kylmimmän ja pimeimmän ajan. Miten hyvin juuri tähän
aikaan sopiikaan JOULU tuomaan valoa meille, jotka

Joulumyyjäiset 13.12.2015. Kuva Eero Sirkka

täällä pohjoisen pimeässä
vaellamme. ...
Nyt on siis laulun ja leikin
aika. Oikaraisen koulun liki
satavuotisen historian viimeinen joulujuhla on tässä
ja nyt. ... ... Yhteen hiileen
puhaltamalla, ... koulutyö on
saatu rullaamaan näissä
vaativissa olosuhteissa. ... ...
Koulun puolesta ja omasta
puolesta
toivoten teidät
lämpimästi tervetulleiksi tähän
juhlaan ja toivotan kaikille
samalla oiken Hyvää Joulua!"

Juhlassa nähtiin/kuultiin useita
musiikki esityksiä: I Wish You A
Merry Christmas, Katri Helenan
Joulumaa. Näytelmässä esitettiin
mm. Reippahasti käypi aseleet ja
Joulu on taas sekä
kuultiin
kummia huurteisesta metsästä.
Pirre-peikkoa ei näy missään, ja
Oikaraisenvaarassa on isoja jälkiä
...
Jouluevankeljumi
ja
Enkelitaivaan
olivat myös
perinteinen osa juhlaa ja Joulun
sanomaa (kuva alla).
Teksti videotallennetta mukaillen:
Eero Sirkka

***
Koulun joulujuhlassa 17.12.2015. Kuva Eero Sirkka
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Koulun 1 00-vuotisj uhla j a
päättäj äiset
1.6.2016 oli koululla koulun
järjestämä juhlatilaisuus, joka oli
100-vuotisen koulun historian juhla
ja samalla lukuvuoden 2015-2016
päätösjuhla. Juhla aloitettiin juhlallisella Suomen lipun saapumisella (kuva alla), minkä jälkeen
oppilaat esittivät kappaleen Meillä
on juhlat (kuva oikealla).

Meillä on juhlat!

opettajan asemakin eri aikoina.
Kun ns. suurten ikäluokkien
aikana oppilaita oli enimmillään
yhteensä 130, oli oppilaiden
määrä alimmillaan vuonna 1981,
jolloin oppilaita oli 12. Tuolloin
koulu kuitenin sai jatkaa toisin
kuin nyt, kun oppilaita on
yhteensä 32.

minuuden rakentajana, mikä
saattaa tapahtua myös eitiedostetusti. Toisin sanoen
koulu toimii fyysisen tilan ohella
myös
mentaalisen
tilan
rakentajana.

Juhlapuheen jälkeen oppilaat
muistelivat
viimeistä
kouluvuottaan
Oikaraisella
Opettajan roolin ja aseman Hanna-oppilaan haastatellessa
osalta tulivat puheessa esille heitä erilaisista teemoista (kaksi
esimerkiksi, että alkuaikoina ei kuvaa alla).
juuri puhuttu opettajista nimillä
vaan "vanhasta ja nuoresta Teksti ja kuvat videotallennetta
opettajasta. Myöhemmin on mukaillen: Eero Sirkka
korostunut opettaja oppilaiden
Lippu saapuu.

Kaija Sälevä kertoi juhlapuheessaan koulun historiasta: "... jota
katsoessamme emme ... kuitenkaan voi enää katsoa eteenpäin, kun koulutyö tällä kylällä
näissä rakennuksissa päättyy ensi
lauantaina."
Kaija Sälevä käsitteli puheessaan
kansakoululaitoksen historiaa
keisarinvallan ajalta 1800-luvulta,
Oikaraisen
koulun
kivuliaaseen ja aikaavieneeseen
perustamiseen
1910-luvulla.
Sittemmin koulu tai siihen
liittyvä asuntolarakennus on
palanut useaan otteeseen (1944
Lapin sodan yhteydessä sekä
vuosina 1953, 1980 ja 1982.
Puheessa nousivat esille niin
oppilasmäärien vaihtelut kuin
Oikaraisen kylälehti 1/2016
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Kuva alla: on opittu myös uusia soittotaitoja.
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Vielä oppilaisen muistoja:
opittiin myös sumopainia.
Rauno Lehtisen säveltämä Kasvupaikka sopi
hyvin juhlan teemaan.
Laulu oli Hannuopettajan
kouluun tuoma ja oppilaille
opettama.
Kuvat oikealla ovat otoksia
tästä esityksesta, jossa
olivat mukana
kaikki koulun oppilaat.

Kun edellisellä aukeamalla muistelivat koulun
käyntiään nykyiset oppilaat, siirryttiin ohjelmassa
nyt kauempana oleviin muistoihin. Muistelun
aloitti Enni Yliraudanjoki erään äitienpäivän
muistelulla. Kouluun ei päästy joen takaa jäiden
lähdön takia. "Laulettiin Hallamäen rouvan kanssa
äitienpäivälauluja ja palattiin kotiin. Kesäkengät
kastuivat märässä sannassa."
Enni muistaa myös opettaja Herrasen hienostuneen otteen sodan aikana kaiken kokeneiden lasten kohtaamisessa. "Hän ei vaatinut meiltä
liikoja." Myös joki oli tuohon aikaan todellinen
ongelma oppilaille.
Oikaraisen kylälehti 1/2016

Enni Yliraudanjoki aloitti koulun entisten oppilaiden
muistelut.
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Ennin jälkeen muistelua jatkoi Yrjö Koivula, joka
hänkin korosti jokea koulun käymisen esteenä. "...
sehän piti venheellä ensin saikata yli jokea. Kaks
puomia välissä ja tukit huilas siinä seassa ja johan
siinä oli vaikka kunka paljon jännittämistä - vaikka
tuskinpa sitä silloin osas jännittää, kun oli niin nuori
ja komia."
Koulumatkalla olivat kahden talon lapset, eli
serkukset. "Ensimmäisen reissu oli sellainen että
Herrasen Reetan luokalla olivat ... tyttäret ja
mullahan tuli sitten hätä, kun mie en ollut kun vasta
kuusi vuotias." Yrjö pääsi kuitenkin
kaksoispulpeteissa istumaan näiden kahden tytön
väliin. "Tyttäret oli turvana siinä. Se päättyi se
minun koulunkäynti siihen sillä kertaa. "

Kuva yllä: Urho Koivula jatkaa muistelua.
Kuva alla: yleisö seuraa muistelua, keskellä myös
Hannuopettaja.

Opettajista Yrjö muistaa, että "osa oli mukavia,
mutta jotkut ilkeitäkin. Toisinaanhan meillä tuli
pitkä päiviä, kun meitä oli sankareita, ... tehtiin
vähän, mitä itte haluttiin.
Urho kutsui muistelemaan Lauri Alaraudanjoen,
joka jatkoi jo Yrjökin käsittelmästä aihesta, tiestön
huonosta kunnosta. Koulupäivän jälkeen Laurin oli
vietävä häkki heiniä kotiin, joka oli silloin
Jyrhämäjärvellä. "Sitä oli työtä ja vaivaa aina."
Opettajista Lauri muistaa eritysesti Reeta Herrasen,
joka tuli nuorena Oikaraiseen opettajaksi ja opetti
täällä eläkepäiviinsä asti ja "oli erittäin fiksu ja
pidetty ihminen".
Viimeisenä muistelijana Hannes Viiri toi esiin
myös Laurin esiin nostaman aiheen, sotamuistot.
Esimerkkinä muistoista oli Talvisodan syttymisen
aikainen tapaus vuonna 1939: "... pommikoneet
menivät tästä yli Rovaniemeä pommittamaan, niin
Irja Kurttio sanoi, että "lyödään lattialle maata, että
jos pommeja putoaa, niin emme kuole. Me todella
makasimme luokan tai sen pirtin lattialla ja
pelkäsimme vihollisen pommeja. Sillä kertaa
pommeja ei pudonnut." ...

Kuva yllä: Lauri Alaraudanjoki muistelee.
Kuva alla: Hannes Viiri viimeisenä muistelijana.

Hannes pahoitteli, myös että näin virkeitä lapsia ja
näin palon vielä ja, että teiltä koulu viedään pois.
"Aika on muuttunus sadassa vuodessa. Se on
murheellista, mutta kai se niin on, että talouselämä
vaatii ... .... "
Muistelujen jälkeen vuorossa olivat:
- Tarja Alakörkön musiikkiesitys ja
- oppilaiden laulu Kotiseudulle.
Kuvat ja teksti videotallennetta mukaillen: Eero Sirkka
Oikaraisen kylälehti 1/2016
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Kolmelle yläasteelle siirtyvälle oppilaalle toivotettiin jäähyväislaulussa "turvallista matkaa" (kuva
oikealla). Laulun jälkeen kaikille
ojennettiin onnitteluruusu, saatesanoilla: "ole rohkea - silloin sinun
ei tarvitse pelätä mitään". Keskustan Oikaraisen paikallisyhdistykseltä kukin sai myös stipendin
jonka kriteerinä oli se, että "he ovat
kasvaneet vastuuntuntoisiksi nuoriksi, jotka ovat ihan valmiita
lähtemään täältä ja nousemaan siivilleen.

Kuva yllä: Yläasteelle siirtyvät oppilaat kuuntelevat
heille laulettavaa jäähyväislaulua.
Kuva alla: Hymypoika ja tyttö.

Hyvän
toveruuden
kilvan
hymytyttö ja -poika palkintojen
saajina olivat tänä vuonna Hanna ja
Hannes (kuva oikealla).
Johtajaopettaja Kaija Sälevä sai
huomionosotuksena kyläyhdistykseltä kylän viirin. Tämä olikin mieluinen huomionosoitus, koska
Kaija oli 1980-luvulla kylätoimikunnan sihteerinä mukana viirin
suunnittelussa. Viirin luovuttajina
olivat kyläyhdistyksen puheenjohtaja Sinikka Suorsa ja sihteri Marjo
Puhakka (kuva oikealla). Kaijaa
muistivat myös hänen työtoverinsa
(alin kuva).
Tilaisuus päättyi Suvivirteen, minkä
jälkeen nautittiin kakkua, kahvia ja
muuta hyvää - oppilaat koulun
puolella ja vanhemmat koulun
ruokalassa.

Kuva oikealla yllä: Oikaraisen
viirin luovutus Kaija Sälevälle.
Alempi kuva:
Myös työtoverit muistivat Kaija
Sälevää.
Kuvat ja teksti videotallennetta
mukaillen: Eero Sirkka
Oikaraisen kylälehti 1/2016
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Koululaisten j äätyä ansaitulle kesälomalle, koululla vielä tapahtuu (6. 6. )
Kun 1.6. juhlat oli juhlittu ja
kahvitusjärjestelyt purettu, kävi
lehdentekijä vielä katsastamassa
tilannetta koululla - ja olihan siellä
vielä elmämää: opettajia ja
vastaanottokeskuksen lähettämiä
vapaaehtoisia:
Kun ryhmältä kysyttiin, mitä
mieltä he ovat tällaisesta koulun
avustamistyöstä, he vastasivat:
- Haluamme auttaa, koska te oletta
auttaneet meitä. Te olette maksaneet veroja. ...
- Mistä kuulitte tästä työstä?: Vastaanottokeskuksen toimistossa oli
ilmoitus.
- Mitä mieltä Suomesta?: Suomi on
kaunis ja rauhallinen maa.

Kuvassa oikealla Eero Sirkan ja Kaija Sälevän vieressä vasemmalta
lukien: Afganistanista Shausallah Savuari, Irakista Ali Jamel Salh,
Hoshem Jasimlbdali, Mohami, Moharrad Ihid Afattaav ja Anwev
Sadeq Gshosh Qassam sekä Etiopiasta Dahir Yusuf Tawakal ja
Abdikhadar Wardheere Hussen. Kuva Eerika Saravuoma

***************************************************

KYLÄS UUNNI T E L M A
Oikaraisen kylän viides kehittämissuunnitelma on hyväksytty kyläkokouksessa joulukuussa 2015.
Kylän kehittämissuunnitelmaa on
tehty kyläläisten omana työnä, etupäässä hallituksen toimesta. Pohjana on kyläläisille tehty kysely, jonka pohjalta kylän kehittämisen painopistealueet on esitetty.
Kysely kyläläisille on tehty vuonna
2013. Kyselyn pohjalta pidettiin
useita avoimia keskustelutilaisuuksia, joissa pyrittiin täsmentämään
ja tiivistämään asioita niin, että kehittämissuunnitelmaan tulee keskeiset asiat.
Kylän palveluissa ja muussa toiminnassa on tapahtunut kyläläisistä
riippumattomia muutoksia, jotka
vaikuttavat monin tavoin kyläläisten arkeen. Joitain täsmennyksiä on
Oikaraisen kylälehti 1/2016

tehty nyt tulleiden kaupungin Kylän info-taulu on myös tarpeen,
jotta eri kohteet paikantuvat karpäätösten myötä.
talle ja tulevat sekä kyläläisten
Kylän kehittämissuunnitelman tu- että turistien tietoisuuteen..
lee viestittää myös päättäjille kylän kannalta tärkeistä asioista ja Kylän kehittämissuunnitelmaa tupuutteista. Tietoliikenne- ja puhe- leekin tarkistaa toimintaympärislinyhteyksien parantaminen, kevy- tön muutosten mukaan. Kyläläienliikenteen väylien rakentaminen set ikääntyvät, palvelujen tarpeet
ja kyläläisten toimintaedellytysten muuttuvat. Oikarainen on kehysturvaaminen ovat keskeisiä tavoit- kylä, jonka palvelut tulee kesteita. Paikallisliikenteen puuttumi- kusta-alueelta. Näihin emme juunen Oikaraiselta tuottaa autotto- rikaan pysty vaikuttamaan toisin
mille, etenkin iäkkäämmille kylä- kuin aluelautakuntien alueella.
läisille ongelmia päästa asioille.
Oikaraisen kylän kehittämissuunOikaraisella toivottiin myös nitelma on jaossa Marjetan torilla
matkailijoita kiinnostavien kohtei- heinäkuussa. Se on myös luetden rakentamista ja olemassa ole- tavissa netissä Oikaraisen kylän
vien paikkojen esille tuomista kotisivuilla.
selkeämmin kuin nyt. Esimerkiksi
somosen kirkon läheisyyteen Teksi: Sinikka Suorsa
toivottiin geokätköä, samoin
Kampsajoen mylly olisi hyvä
käyntikohde. Raudanjoen suistoalueelle on esitetty retkeily- ja
virkistyskohdetta.
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KYLÄN LIIKUNTARYHMÄT TOIMIVAT - MUTTA MIS S Ä?
Eräs lähestymistapa "hyvään
elämään" on omasta terveydestä ja
kunnosta huolehtiminen - mikä
kuitenkin on vain yksi nonista
näkökulmista hyvään elämään.
Tällä aukeamalla rajaudumme
pelkästään eri ikäisten liikuntaryhmien nykyiseen toimintaan kylällä
ja uusiin uhkiin, joita toiminnan
tielle näyttää nousevan.
Rovaniemen kaupungin järjestämän terveysliikuntapassin (26,syys/kevätkaudelta) peraatteena on,
että kortin omistajalla on oikeus
osallistua erilaisiin terveysliikuntaohjelman mukaisiin liikuntaryhmiin.
Eläkeläisille on oma liikuntajumpparyhmä kerran viikossa (ylin
kuva). Se on kokoontunut keskiviikkoisin klo 10-15. Ohjattu
ryhmä on oivallinen siinä mielessä,
että se, paitsi liikuttaa porukkaa, on
myös sosiaalinen tapaaminen monelle yksin eläjälle.
Myös Oikaraisen Haka järjestää
kaikenikäisille ns. KKI-toimintaa,
joka on yhdistyksen jäsenmaksuun
sisältyvää. Viime vuosina KKI-toimintaan on kuulunut viikottaisten
jumppakertojen lisäksi myös
retkiä useisiin luontoon liittyviin
kohteisiin (Riisitunturi, Kaihuanvaara ja A. E. Järviseen liittyvä
Marasenlampi, viisi kuvaa oikealla
ja alla). Seuraavia kohteita ovat
todennäköisesti Livo ja Korouoma.
Kuten näkyy, luonnossa
näkyy ja tulee
koettua monen moista.

Oikaraisen kylälehti 1/2016
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Ikääntyneiden
liikuntaryhmien
lisäksi kylällä toimii kaksi lasten
liikuntaryhmää. Jyrki Vähäraution vetämä kouluikäisten liikuntaryhmä on kokoontunut vajaan
vuoden ajan koululla ja käynyt
myös kylärajojen ulkopuolella
(kolme kuvaa tällä sivulla).
Vapun aikaan kouluikäiset pelasivat vappuasusteissa koulun salissa
(kaksi ylempää kuvaa).
Kevätkauden päättäjäisiä vietettiin
perjantaina 20.5. Kokoonnuttiin
keilauksen merkeissä Santa
Sportissa (alin kuva).
Kaikkien edellä lueteltujen ryhmien ongelmana on, että ei vielä
ole minkäänlaista tietoa siitä, onko
koulun liikuntasalin käyttö myös
tulevaisuudessa mahdollista. Eräät
uskovat, että toimintaa voidaan
jatkaa entiseen malliin, mutta
toisilla tuntuu olevan "varmaa"
tietoa, että koulun purkaminen
alkaa jo lähiaikoina. Totuus lienee
jossain näiden ääripäiden välillä ja
se tulisi olla tiedossa. Ikuisuuskysymys lienee, miten estää
aiheettomien huhujen leviäminen
ja levittäminen kylällä.

Tekstit ja kuvat:
Enni Yliraudanjoki,
Jyrki Vähärautio ja
Eero Sirkka

Oikaraisen kylälehti 1/2016
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Tervetuloa Marjetan torille heinäkuussa (tarkemmin sivulla 15).
Tällä sivulla kuvat vuoden 2012 juhlasta.

Oikaraisen kylälehti 1/2016
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YHTEYS TIETOJA
Oikaraisen kyläyhdistys

Muita yhdistyksiä

Puheenjohtaja: Sinikka Suorsa
040 5116327
sihteeri Marjo Puhakka, Pajuojantie 16
97610 Oikarainen

Oikaraisen Haka ry Risto Koivula 0400415647
- liikuntaryhmien vetäjät ja kokoontumisajat, ks. lehden
takakansi
Oikaraisen Martat Sinikka Suorsa 040 5116327
Marttaillat 2 viikon välein torstai-iltaisin
Oikaraisen Erä- ja Kalamiehet ry Ari Karvo 0400 694671
Oikaraisen Jahti Kimmo Körkkö 040 5173567
Tahtaman kalamiehet Taisto Viiri 050 3226356
Kuohungin luppoveikot Jorma Kiviniemi 0400 695405
Sierijärven metsästysseura ry Risto Koivula 0400 415647
Kurivaaran Kalamiehet Pertti Maununiemi 0400 970435

Hallitus kokoontuu joka kuukauden kolmas
keskiviikko klo 18 nuorisotilassa. Kaikki kyläläiset ovat tervetulleita kokouksiin.
Liittyminen kyläyhdistyksen jäseneksi: täytä
jäsenhakemus (alla) ja toimita sihteerille
(osoite yllä)
Käytämme asioiden tiedottamisessa myös
sähköpostia. Merkitse siis sähköpostiosoitteesi lomakkeeseen, jotta saat ajan- Jos yhteystiedot muuttuvat, ilmoitathan siitä kyläkohtaisen tiedon nopeasti. Lisäksi tietoa löytyy yhdistykselle, jotta seuraavaan lehteen ei tule väärää tietoa.
kylän internetsivulta, jonka osoite on lehden
takakannessa.
Jäsenmaksut (2016): 5 € henkilöltä tai 20 €
perheeltä. Yritysjäsen 100 €. Jäsenmaksut
maksetaan tilille FI11 5644 1850 0164 93 tai
esim. Marjetantori -tapahtuman aikana.
Leikkaa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jäsenhakemus Oikaraisen kyläyhdistyksen jäsenyyttä voivat hakea kylässä vakituisesti tai vapaaaikanaan asuvat henkilöt. Perheenjäsenet voivat liittyä samalla, tiedot kääntöpuolelle.
Haluan liittyä Oikaraisen Kyläyhdistys ry:n jäseneksi, paikka ja aika: __________________________
Hakijan nimi:_________________________ja omakätinen allekijoitus_________________________
Jakeluosoite:______________________________________________________
Postinumero ja –toimipaikka:___________________________________________
Puh:__________________________
Oikaraisen kylälehti 1/2016
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TULEVIA TAPAHTUMIA
Kokouksia

Muita tapahtumia
- Marjetantori, ks seuraava sivu

Leikkaa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Samalla jäsenyyttä hakevat perheenjäsenet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nimi ________________________________________
Sähköposti: ___________________________________________ __________________
Puh
Nimi ________________________________________
Sähköposti: ___________________________________________ __________________
Puh
Nimi ________________________________________
Sähköposti: ___________________________________________ __________________
Puh
Oikaraisen kylälehti 1/2016
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MARJETANTORI 23 . 7 . 201 6
Perinteinen Marjetantori - tapahtuma on tänäkin kesänä 23.7. klo 10 alkaen. Tapahtuman ohjelmassa klo 12 juhlapuheen pitää
asukasasiamies Maarit Alikoski.
Näytelmä alkaa klo 13, näytelmäryhmä Tervakööri tulee esittämään ”Sattumia savotalla”. Lisäksi tarjolla kuivalihakeittoa, kahvia, lättyjä yms.
Myyntipöytien varaus Rauha Tennolta, email
rauha.tenno@outlook.com tai puh. 0400372011, pöytävaraus 10€ tulee maksaa
kyläyhdistyksen tilille (FI11 5644 1850 0164
93) 16.7. mennessä.

LEHDEN TEKIJÖIDEN TERVEIS ET
Kylälehteä on tehty vuodesta 2009 alkaen. Aluksi lehti oli yhteinen Saarenkylän ja Norvajärven kanssa,
sittemmin pelkästään Oikaraisen kylälehti. Tavoitteena on ollut, että lehti ilmestyy kaksi (2) kertaa
vuodessa ja se jaetaan Oikaraisen kylän kotitalouksien postilaatikoihin.
Lehden vastuullisena tuottajana, päätoimittajana, on toiminut Eero Sirkka. Hänen toiveenaan on ollut kehittää
lehteä suuntaan, jossa:
lehti toimisi kylän yhdistysten yhteisenä ”äänitorvena” kylän asukkaiden suuntaan ja
sallitaan myös erilaisten perusteltujen kannanottojen esittäminen lehdessä.

Lehden teko on jäänyt liikaa yhden henkilön harteille, joten on tarpeen saada suurempi joukko kyläläisiä
mukaan lehden tekemiseen. Esimerkiksi äänitorvena toimiminen ei ole onnistunut vaikkapa koulun ja
päivähoidon muutosten yhteydessä.
Tämä lehti on omistettu koululle, jonka toimintaa Eero Sirkka on eri tapahtumissa seurannut ja videoinut. Näin
olemme saaneet autenttista materiaalia koulun ja lasten tapahtumista. Kiitokset siitä Eerolle!
Kyläyhdistyksen tulee jatkossa ottaa suurempi vastuu lehden toimittamisesta ja materiaalin hankinnasta. Tarvitaan
siis tekstiä ja kuvia. Kylälehden ilmestymisen jatkuminen riippuu siis meistä kaikista. Kylällä toimii lukuisia
yhdistyksiä, joissa on aktiivista toimintaa, mikä voisi kiinnostaa muitakin. Tavoite toimia kylän yhdistysten
äänitorvena toimii vain, jos yhdistyksissä tehdään juttuja toiminnasta tai pyydetään mukaan kyläyhdistyksen
edustaja tekemään juttua jostain tapahtumasta.
Seuraava lehti ilmestyy syksyllä, mikäli siis saamme juttuja ja valokuvia kyläläisiä kiinnostavista asioista ja
tapahtumista.
Tervetuloa mukaan toimimaan!
OIKARAISEN KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUS

Oikaraisen kylälehti 1/2016
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KOULULLA TÄHÄN AS TI KOKOONTUNEET RYHMÄT:
- Alle kouluikäiset, Su, 18.00 - 19.00, Nadja Ahonen 040 7185584
- Kouluikäiset, To, 18.00 - 19.00, Jyrki Vähärautio 040 5502648
- KKI-ryhmä, Ti, 18.30 - 20.00, Tuula Sirkka 040 7053274
- ikäihmisten ryhmä, Ke, klo 10.15 - 11.15
- Wau-kerho (0-4 luokkalaiset), Ke, 13.15-14.15 (ks. www.way-ry.fi)
- 4H- kerho, Ke, 17.00 - 18.30

http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kylat-ja-kaupunginosat/Kehyskylat/Oikarainen
SAN0 SE 1/2015
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