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Esipuhe
Käsilläsi on viides Oikaraisen kylän kehittämissuunnitelma. Aiemmat suunnitelmat ovat
valmistuneet vuosina 1982, 1995, 2000 ja 2008. Suunnitelmia on tehty sekä kylän omina
ponnisteluina, että ulkopuolisten tukemana. Vuoden 1995 suunnitelman osalta suunnitteluapua
saatiin Rovaniemen maalaiskunnan kuntasuunnitteluosastolta Seppo Hiltusen työpanoksena ja
edellisen, vuoden 2008 suunnitelman, osalta apuna oli Rovaniemen ammattikorkeakoulu
opiskelijoineen. Edellisen suunnitelman erikoisuutena oli lisäksi se, että suunnitelma ei koskenut
pelkästään Oikaraisen kylää, vaan mukana olivat myös Norvajärven ja Saarenkylän suunnitelmat.1
Käsillä oleva suunnitelma on pelkästään Oikaraisen kylää koskeva ja toisaalta ero edellä
käsiteltyihin suunnitelmiin on se, että kyläläisten vastauksia on analysoitu pelkästään Oikaraisen
kylän omin voimin. Omin voimin työstämisestä onkin tullut sekä tämän suunnitelman vahvuus että
heikkous, mitä käsitellään lyhyesti seuraavaksi.
Kun kyläsuunnitelma on tehty kylän omana työnä, on ainakin periaatteessa ollut mahdollista saada
aikaan sellainen yhteiseen hiileen puhaltamisen ilmapiiri, jota suunnitelman tekemisen osalta on
ollut tavoitteena. Kylälehdissä 2/2012, 1/2013 ja 2/2013 esiteltiin:
- ensin kyläsuunnitelman tekemisen tarve ja kyläkysely,
- sitten kyläkyselyn tulokset ja kutsu päättämään (18.3.13), mitä tulosten perusteella tulisi
tehdä ja
- vielä kutsu uuteen yleiseen kylän kehittämistilaisuuteen 19.1.14, pyrkimyksenä edelleen sen
kiteyttäminen, mikä on yhteinen käsitys niin suurista linjoista kuin pienempien ryhmienkin
tarpeista.
- viimeisen kerran kyläsuunnitelmaa työstettiin vielä yleisessä kyläkokouksessa 2.12.2015.
Kun kylää kehitetään pelkästään kylän omana työnä, eikä kehittämisellä ole ulkopuolista tahoa, joka
pakottaisi tietyssä aikataulussa pysymiseen, näyttää kehittämissuunnitelma pitkittyvän ja jäävän
muiden kiireellisten asioiden varjoon. Alusta asti tiedostettiin, että on tärkeää osallistaa
mahdollisimman suuri joukko kyläläisiä tekemään yhteistä kyläsuunnitelmaa.
Tämä kehittämissuunnitelma on tehty vuoden 2015 tilanteen mukaan. Kehittämissuunnitelmaa
päivitetään jatkossa kylässä tapahtuvien muutosten mukaan.
Kaiken kaikkiaan osallistuvan ja vaikuttavan kehittämisen osalta on vielä paljon tehtävää kylällä.
Oikaraisen Kyläyhdistys ry
Hallitus
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Edellisen suunnitelman eräs vahvuus on kuvaus siitä, mihin yhteistyö kylien välillä voi kaatua (sivu 7). Koska
yhteistyötä ei kylien välillä enää ole, eräät ammattikorkeakoulun kuvaamat uhkat ovat todennäköisesti toteutuneet.
Uhkien toteutuminen tarkoittanee myös sitä, että suunnitelman kyseistä sivua ei ole otettu tarpeeksi vakavasti tai muut
syyt ovat haitanneet yhteistyötä käytännössä. Aihetta tarkastellaan jäljempänä kohdassa 1.421
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1. NYKYTILANNE
1.1 Väestö, asuminen, ympäristö
Kylän väestö sijoittuu nauhamaisesti molemmin puolin Kemijokea sekä Sierijärven
ja Jyrhämäjärven ympäristöön. Kartalla näkyvät kylän rajat ovat kaupungin
määrittelemät.

Kuva 1. Asutus kartalle sijoitettuna (Lähde: Tilastokeskus 2011 ja Rovaniemen
kaupunki)

Asuinrakennuksia kylällä oli vuonna 2012 yhteensä 229 kappaletta (näistä rivi,
ketju- tai pienkerrostaloja yhteensä 4 kpl).
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1.11 Väestö tilastoina
Pitkällä aikavälillä väestön määrä on kehittynyt siten, että 1970-luvun puolivälissä asukkaita
oli noin 450 henkilöä, minkä jälkeen kylän väkimäärä väheni jyrkästi vuoteen 1983 saakka,
jolloin asukkaita oli noin 375 henkilöä. Vuoden 1983 aallonpohjan jälkeen asukasmäärä
kasvoi hitaasti ja saavutti uudelleen 450 henkilön väestömäärän 1990-luvun alussa. Tämän
jälkeen väestömäärän vaihtelu on ollut vähäistä ja tapahtunut 450 – 500 asukkaan välillä.
Vuoden 2014 lopussa kylän asukasmäärä oli 454 asukasta.

Ikäluokka
0-6
7-15
16-19
20-29
30-64
65-74
75-84
85
Yhteensä

asukasta
29
55
27
28
230
45
31
9
454

Kuva 2:Väestörakenne 31.12.2014. Oikaraisen tilastoalueella. (Lähde: Rovaniemen
kaupunki 2015)

Kylän ikärakenne on hyvä, yli 65-vuotiaita on noin 9%, työikäisten osuus on suurin
ja lasten ja nuortenkin osuus on lähes 20%. Kylän ikärakenteen kehittymisestä
vuosina 2006-2012 on huomioitavaa yli 85-vuotiaiden vähäinen määrä, suuntaus on
tosin kasvava, vuonna 2012 5 ja 2014 9 henkilöä. Alle kouluikäisten määrä on
vaihdellut vuosina 2006-12 47-52 välillä ollen v. 2014 29 lasta. Koululaisten, 7-15vuotiaiden, määrä on vaihdellut 25-38 välillä, ollen v.2014 55 koululaista.
1.12 Kaavoitus
Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven osayleiskaava on laadittu ja hyväksytty valtuustossa
vuonna 2001. Siihen on tehty tarkennuksia vuonna 2011. Seuraava päivitys on suunniteltu
seuraavalle valtuustokaudelle 2017-2020. Edellisessä vuoden 2008 kyläsuunnitelmassa
Ramk opiskelijatyönä kartoitti kylällä olevia hyviä rakennuspaikkoja. Kyläyhdistys on
kutsunut neuvotteluun maanomistajia ja kaupungin maankäytöstä vastaavia viranhaltijoita.
Jatkotoimet katso kohta 3.1

1.13 Ympäristön tila
2000-luvulla ympäristön tilassa ei ole tapahtunut erityisiä muutoksia.
Sierijärvi on matala (keskisyvyys 1,8 m) ja valuma alue on pieni (21,6 km2).
Koska veden vaihtuvuus on hidasta, pienikin valuma-alueelta tuleva kuormitus voi
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aiheuttaa järven rehevöitymistä. Järven veden ravinne- ja klorofyllipitoisuudet ovat
korkeita ja järvi luokitellaan reheväksi. Kalasto on särkikalavaltainen. Ajoittain
järvessä esiintyy sinileväkukintoja, joista Lapin Ely-keskuksella on tilastoitua tietoa
vuodesta 1986 alkaen. Järvi sopii monipuoliseen virkistyskäyttöön, joskin uintia ja
veden käyttöä on syytä välttää sinileväkukintojen aikana. Talviaikana
pohjanläheisen vesikerroksen hapettomuusjaksot saattavat aiheuttaa kalakuolemia.
Yleisen vesien laatuluokituksen mukaan Sierijärven tilan on välttävä.
Edellä mainitun laatuluokituksen mukaan Jyrhämäjärven ja Kemijoen tila
Oikaraisen alueella on hyvä.
.
1.14 Sierilän voimalaitos
Sierilän voimalaitoksen suunnittelu on edelleenkin käynnissä ja valitusprosessi on
Korkeimmassa Hallinto-oikeudessa.
Sierilä sijoittuisi Sieriniemeen noin 20 km Rovaniemeltä itään. Voimalaitos olisi
viimeinen Kemijoen pääuomaan rakennettava laitos. Voimalaitos täydentäisi Lokan
varastoaltaalta lähtevän voimalaitosketjun yhtenäiseksi tuotantokoneistoksi.
Valmistuessaan Sierilän voimalaitos tuottaisi vuodessa 155 GWh uusiutuvaa,
päästötöntä ja kotimaista energiaa. Energialla katettaisiin noin 22 000 nelihenkisen
kotitalouden vuotuinen sähköntarve. Lisäksi voimalaitoksella olisi merkittävä rooli
kotimaisen säätöenergian tuotannossa. Säätöenergia tarkoittaa sellaista energiaa,
joka on saatavilla tasaamaan esimerkiksi tuuli- ja aurinkoenergian tuotannon
vaihteluja.
Rakentamisen välitön työllisyysvaikutus olisi arviolta 800 henkilötyövuotta ja
välillinen arviolta 900 henkilötyövuotta. Valmistuessaan Sierilä tuottaisi
kiinteistöveroa Rovaniemen kaupungille noin miljoona euroa vuodessa.
Kemijoki Oy haki lupaa Sierilän voimalaitokselle vuonna 2005. Maaliskuussa 2015
Vaasan hallinto-oikeus myönsi voimalaitokselle luvan. Syksyllä 2015 luvan
käsittely on jatkunut korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Päätöstä odotetaan
loppuvuodesta 2016. Voimalaitoksen rakentaminen on suunniteltu ajoittuvan
vuosille 2018 – 2021.
Voimalaitoshankkeen aiheuttamien haittojen kompensoimiseksi on muun muassa
suunniteltu yhteistyössä rannanomistajien kanssa ympäristötyöohjelma, jolla
parannetaan rantojen ja jokialueen virkistyskäyttöä. Kemijoki Oy on osallistunut
myös Oikaraisen uuden sillan suunnittelutyöhön ja sitoutunut maksamaan osan
sillasta, mikäli rakentamispäätös Sierilästä tehdään.
Voimalaitoksen mahdollinen rakentaminen on suunniteltu toteuttavan esimerkkinä
nykyaikaisesta ja vastuullisesta vesivoimahankkeesta. Käytännössä tämä tarkoittaa
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esimerkiksi vuorovaikutusta alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa koko
mahdollisen hankkeen ajan.
1.15 Kaivoshankkeet
Ranuan ja Rovaniemen väliselle alueelle suunnitteilla olevat kaivoshankkeet
ovat uusi, nouseva ympäristöturvallisuuteen liittyvä teema Oikaraisen ja
lähikylien alueella

1.2 Elinkeinot, toimeentulo
1.21 Elinkeinorakenne
Alla olevan tilaston mukaan elinkeinorakenne Oikaraisella on yrittäjä ja
palkansaajavaltainen. Työttömiä on työvoimaan laskettavista henkilöistä 11%.
Koko väestö
482
Työvoima
227
Työlliset
202
Työttömät
25
Palkaansaajat
168
Yrittäjät
34
Maatalousyrittäjät
9
Muut yrittäjät
25
Työvoiman ulkopuolella olevat
255
0-14 -vuotiaat
89
Opiskelijat, koululaiset
37
Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet
1
Eläkeläiset
116
Muut työvoiman ulkopuolella
12
olevat
Kuva 3: Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan 31.12.2012, Oikaraisen tilastoalue (Lähde:
Rovaniemen kaupunki)

1.22 Maa- ja metsätalousyrittäjät
Päätoimisia maatalousyrittäjiä on kylällä 9 ja lisäksi useita osapäiväisiä maatalouden
harjoittajia.

1.23 Kylän muut työpaikat
Kylällä toimii muita kuin maatalousyrittäjiä yhteensä 59, joten kylällä on varsin
monipuolista pienyrittäjätoimintaa.

1.24 Kyläläisten työssäkäynti
Kyläläisten työssäkäynti suuntautuu pääasiassa kaupungin keskustaan. Työpaikkoja
tarjoavat myös monet kylällä toimivat yritykset.
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1.25 Matkailu
Edellisessä kyläsuunnitelmassa matkailu nähtiin yhtenä
mahdollisuutena. Matkailu elinkeinona ei kylällä ole kehittynyt.

kylän

kehittämis-

1.3 Palvelut
1.31 Koulu
Oikaraisen koulun perustamiseen liittyvä keskustelu on alkanut sata vuotta sitten
vuonna 1914. Koulun toiminta pääsi käyntiin kaksi vuotta myöhemmin eli syksyllä
1916. Kyläyhdistyksessä on keskusteltu koulun vuosisataisen historian
juhlistamisesta lähivuosina. On toivottu yhteistyön viriämistä tämän hankkeen
osalta nykyisen koulun, kyläyhdistyksen ja koulun historiaan liittyvien sukupolvien
välillä.
Vuoden 2015 aikana tilanne on kuitenkin kehittynyt siten, että Rovaniemen
kaupunki on lakkauttamassa Oikaraisen kyläkoulua. Oppilaat aiotaan siirtää
Koskenkylän koululle. Koulun lakkauttamispäätökseen yritetään vielä vaikuttaa
kyläyhdistyksen, koululaisten vanhempien ja kyläläisten voimin.
1.32 Päivähoito
Oikaraisella toimii ryhmäperhepäiväkoti, jossa on syksyllä 2015 12 hoitolasta.
Ryhmäperhepäiväkoti toimii koulun entisen asuntolarakennuksen tiloissa.
Päivähoidolle on suurempi tarve, kuin mihin ryhmäperhepäiväkoti pystyy
vastaamaan. Tavoitteena on, että kaikille päivähoitoa tarvitseville voidaan
tarjota palvelu omalla kylällä.
Esiopetus on toteutettu vuonna 2015 koulun toimesta, jolloin esikoululaiset
ovat olleet osa 1-2 luokan oppilaita. Mikäli koulun toiminta lakkaa, tulee
esiopetus kuitenkin edelleen taata kylällä eli osana päivähoitoa.

1.33 Kirjasto ja kirjastoauto
Kaupunki lakkautti Oikaraisen kyläkirjaston 2015, minkä vastineeksi
kirjastoauton vuoroja kylällä on lisätty. Lasten- ja nuorten kirjoja jätettiin
koululle ja ryhmikselle. Yhdistys on saanut kehittämistukirahaa VIRTUpalvelupisteen perustamiseen. Palvelupiste on ns.liikuteltava reppumalli, jolloin
se ei ole paikkasidonnainen.
1.34 Terveydenhoito, kotipalvelu, vanhusten asuminen
Hyvinvointibussi alkaa kulkea 2016 vuoden alussa ja tavoitteena on , että bussi
käy myöskin Oikaraisen kylällä. Kaupungin kotipalvelu toimii kylällä.
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1.35 Julkinen liikenne
Kuusamontiellä ei ole paikallisliikennettä Oikaraiselle asti. Julkinen liikenne on
lähinnä Kuusamoon ja Posiolle kulkevien linja-autojen varassa.
Koskenkyläntiellä on jonkun verran paikallisliikennettä. Työssäkäynti julkisella
liikenteellä ei ole mahdollista.
Asiointiauto on ajoittain kuljettanut lähinnä ikäihmisiä asioille kerran viikossa.

1.36 Palvelujen puute
Yleisen kylän kehittämistilaisuuden 19.1.2014 mukaan
kehitettävät aiheet ovat
a) asuminen ja liikenne:
- tontit ja maankäyttö,
- kevyen liikenteen väylä (Saarenkylä, Vaarala, Koskenkylä)

keskeisimmät

b) palvelut:
- lasten ja nuorten palvelut; koulu, esikoulu, päiväkoti
- ikäihmisten palvelut
- tietoliikenneyhteydet

1.4 Vapaa-aika ja harrastustoiminta
1.41 Harrastustilat
1.411 Koulun tilat
Koulun liikuntasalia käytetään lasten, nuorten ja aikuisten liikuntaryhmien
vetämiseen. Lisäksi tiloja käyttävät kansalaisopisto, 4H-yhdistys, Martat,
kyläyhdistys, tiloissa järjestetään erilaisia muita tilaisuuksia kyläläisille.
1.412 Jokkapirtti
Jokkapirtti on Oikaraisen Haka ry:n toimitalo. Talossa on suuri sali
ylösnostettavine näyttämöineen, ravintola, keittiö ja saniteettitilat.
Jokkapirttiä vuokrataan ulkopuolisille kohtuulliseen hintaan tilaisuuksien,
kilpailujen ja juhlien järjestämiseen. Toimitalo on suosittu esimerkiksi häiden ja
syntymäpäiväjuhlien pitopaikka. Tilaisuuksien pitopalvelua ei järjestetä.
1.413 Eräharju
Oikaraisen Erä- ja Kalamiehet ry:n toimitalo Eräharju on rakennettu Jyrhämäjärven
rannalle pääosin talkoovoimin. Talossa on iso tupakeittiö (n. 80 m2), nukkumaparvi
(n. 40 m2), saunaosasto (n. 20 m2) ja lihankäsittelytila (n. 50 m2). Eräharju on
sähköistetty ja liitetty vesijohtoon. Talo on sähkölämmitteinen ja tuvassa on takka
sekä leivinuuni. Keittiössä on jääkaappi, mikroaaltouuni, astianpesukone,
sähköhella ja -uuni sekä kahvin- ja vedenkeittimet. Nukkumatilaa on noin 12
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hengelle. Petipaikkoja on 7 ja lisäksi löytyy irtopatjoja. Täkit ja tyynyt löytyvät 7
hengelle. Tuvassa on 6 pöytää mitoiltaan 90 x 240 cm. Yhteen pöytään mahtuu 1012 henkilöä. Samanaikaisesti mahtuu noin 60-70 henkilöä ruokailemaan/istumaan.
Saunassa on sähkökiuas ja sinne sopii noin 5-7 saunojaa.
Eräharju on tarkoitettu seuran yhteisten tapahtumien pitopaikaksi. Taloa vuokrataan
ja se on erinomainen paikka järjestää vaikka perhejuhlia, kokouksia, pikkujouluja
ym. tapahtumia. Tiedustelut ja varaukset: Ari Alaraudanjoki, s-posti:
ari.alaraudanjoki@pp.inet.fi, puh. 040 512 4897. Lisätietoja seuran nettisivuilta
osoitteesta www.oikaraisenerajakala.com
1.414 Kemilä
Entisen uitonpirtin remontti on hyvällä mallilla. Keittiössä ja kamarissa on uudet
lattiat, sekä keittiössä uudet kaapistot. Kemilässä on pirtti, jossa on tupa kamari ja
keittiö. Lämmityksenä varaava takka , sähköpatterit ja ilmalämpöpumppu, juokseva
vesi toimii vain kesällä. Pihapiirissä on rantasauna, huussi, laavu ja venekatos.
Keväästä 2016 Kemilää mahdollista vuokrata entiseen tapaan tilaisuuksien
pitopaikkana . Tila sopii noin 10 henkilölle.
Kemilän rannassa on kylän yleinen uimaranta.
1.415 Kuntopolku
Kylän keskustan tuntumassa Metsämutkan tien varrella on noin 3 kilometrin
mittainen kuntopolku / valaistu latu, jonka toinen reuna on perinteisellä ja toinen
reuna luistelu tyylillä hiihtäville. Vapaa-ajanlautakunnalle on tehty 2015 esitys
kuntopolun / latupohjan kunnostamisesta.
1.416 Luontopolku
Oikaraisen luontopolku sijaitsee Permantokosken tien varressa noin 1km
Kuusamontiestä. Luontopolulla on laavu ja huussi. Luontopolku on merkitty
lippunauhoilla. Luontopolku vaatisi kunnostamista.
1.417 Koulun kenttä
Koululla on hiekkapintainen jalkapallokenttä, jääkiekkokaukalo, leikkipuisto ja
rantalentopallokenttä.
1.42 Yhdistysten toiminta (nimen mukaisesti aakkosjärjestyksessä)
1.421 Kolmen Kopla
Kolmen Kopla on Oikaraisen kyläyhdistyksen, Saarenkylän Omakotiyhdistyksen,
Norvajärven kyläyhdistyksen yhdessä muodostama yhdistys, jonka toiminta on
tällä hetkellä pysähdyksissä.
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Kolmen yhdistyksen keskeisimmät yhteistyön tulokset ovat tähän mennessä olleet:
kyläsuunnitelman
tuottaminen
vuonna
2008,
Tietotekniikan
liiton
Tietotaitotalkoisiin osallistuminen vuonna 2009 sekä jälkimmäisen tuloksena
kolmen kylän yhteinen kylälehti SaNO se (isot kirjaimet viittaavat kyliin).
Oikaraisen kylän kannalta keskeisin kyläsuunnitelman tuottama tulos on uusi
Kemijoen ylittävä silta, jonka kehityshistoriaa seurattiin useissa kylälehdissä:
2/2009 (teemana lossi), 1/2010 (takakannessa sillan rakentaminen alkamassa),
2/2010 (takakannessa taas sillan tilanne, lossitanssit sivulla 5, ym.) ja 2/2011
(teemana sillan rakentaminen).
Koska S&N&O –yhteistyö ei enää toimi, lienee syytä vakavasti pohtia myös
jäsenyyttä kyseisessä yhdistyksessä. Myös uusien kumppaneiden hakeminen lienee
mahdollista. Yksi esimerkki lyhytaikaisesta kumppanuudesta: Oikaraisen, Hirvaan,
Auttin ja Juujärven yhteistyö ”Hyvä elämä kylissä” Arctic Design Week kilpaillussa 2015. Yksi yhteinen tekijä näille kylille on, ettei mikään niistä ole
aluelautakuntamallissa ns. keskuskylä. Oikarainen ja Hirvas sijoittuvat kaupungin
keskustan ja keskuskylien väliin. Juujärvi ja Autti puolestaan ovat Kemijärven ja
Rovaniemen kaupungin reuna-alueen kyliä.
1.422 Kuohungin Luppoveikot
Harjoittaa metsästystä ja kalastusta. Jäseniä noin sata. Vuokramaita Ylikörkön
puolella noin 2500 hehtaaria yksityisiä maita. Kemijoen pohjoispuolella.noin 5000
hehtaaria yksityisiä ja valtion maita.
Jäseneksi pääsevät henkilöt, jotka vuoraavat maat seuralle, anovat jäsenyyttä ja
joilla on seuran jäsenen puolto (koejäsenyys 2 vuotta). Hirvipeijaiset järjestetään
maanvuokraajille ja jäsenille perheineen. Vierasluvat: jänis, seuran jäsen mukana.
1.423 Oikaraisen Erä- ja Kalamiehet
Oikaraisen Erä- ja Kalamiehet ry:n perustamiskokous on pidetty 15.5.1960 ja seura
on merkitty yhdistysrekisteriin vuonna 1961. Seuran tarkoituksena on harjoittaa
maillaan järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää
luonnonsuojelua ja ampumaurheilua sekä vaalia ja syventää harrastusta
järkiperäiseen kalastukseen ja kalavesien hoitoon. Seuran metsästystoiminta
sisältää hirven, pienriistan ja pienpetojen pyyntiä. Viime vuosina hirvenpyynti on
muodostunut seuran toiminnan kulmakiveksi. Seuralla on käytössä ampumarata ja
teurastamo. Ampumaradalla järjestetään omien harjoitusammuntojen lisäksi
riistanhoitoyhdistyksen hirvikoeammuntoja. Jäsenmäärä on tällä hetkellä hieman
yli 100. Seuran jäsenistön keskinäistä kanssakäymistä ja yhteenkuuluvuuden
tunnetta lisätään pitämällä yllä yhteistä kokoontumispaikkaa Eräharjua.
Oikaraisen erä- ja kalamiehet ry:llä on vuokralla Rovaniemen kylän
Osakaskunnalta
vesialue,
joka
käsittää
Raudanjoen
Permantokosken
voimalaitospadosta Jyrhämäjärveen, Jyrhämäjärvestä osakaskunnalle kuuluvat
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vesialueet sekä Raudanjoen alas päättyen piilopatoon. Kalastusta koskevat yleiset
säännöt. Pyydysmerkit on oltava kaikissa seuran vuokraamalla vesialueella olevissa
pyydyksissä. Lisätietoja kalastusalueesta ja pyydysmerkeistä seuran nettisivuilta
osoitteesta www.oikaraisenerajakala.com.
Oikaraisen Erä- ja Kalamiehet ry järjestää vuosittain hirvipeijaiset ja pilkkikilpailut.
Hirvipeijaiset pidetään jahtikauden jälkeen Eräharjussa ja siellä tarjotaan
metsästysmaan vuokraajille ja seuran jäsenille herkullista hirvikäristystä.
Pilkkikilpailut järjestetään kevättalvella seuran jäsenille ja Oikaraisen kyläläisille
Eräharjun rannassa. Kilpailuissa kisataan myös Oikaraisen Erä- ja Kalamiehet ry:n
kiertopalkinnosta, joka annetaan eniten kalaa saaneelle seuran jäsenelle.
Oikaraisen Erä- ja Kalamiehet ry juhlii 55-vuotista toimintaansa vuonna 2015.
Tulevan juhlavuoden kunniaksi on ryhdytty keräämään aineistoa seuran historiikin
tuottamiseksi. Mikäli sinulta löytyy valokuvia, lehtileikkeitä tai muuta mahdollista
seuran historiaan liittyvää tietoa, niin ota yhteyttä Pekka Alaraudanjokeen, s-posti
pekka.alaraudanjoki@pp.inet.fi, puh. 040 588 3258.
Lisätietoja seuran puheenjohtaja Ari Karvolta, s-posti ari.karvo@pp1.inet.fi, puh.
0400 694 671.
1.424 Oikaraisen Haka
Historiaa: Urheiluseura Oikaraisen Haka on perustettu 31.5.1953. Toiminnan
juuret ovat alkujaan Ounasvaaran Hiihtoseuran alajaostona toimimisessa. Ajalle
ominaista oli vilkas urheilu- ja kilpailutoiminta kylillä. Kylän hyppyrimäen sijainti
on vielä tunnistettavissa Jokkapirtin piha-alueelta. Keskeisimpiä seuran toimintoja
ovat olleet Jokkavaaran kisat ja Jokkavaaran laturetki. Jokkavaaran 30. laturetki
järjestettiin 8.3.2009 ja Jokkavaaran 80-vuotisjuhlakisat 10.4.2008. Sami Jauhojärvi
voitti viimeksi mainitun kisan ylivoimaisesti (tarkemmin näistä aiheista Oikaraisen
Hakan kyläsivuilta).
Nykytila: Esimerkiksi toimijoiden ikääntymisen vuoksi Jokkavaaran kisojen ja
laturetken järjestämisestä on – tapahtumien vetovoimaisuudesta huolimatta –
luovuttu ja painopiste on ollut Jokkavaaran latukahvion viikonloppupäivystyksessä
(Jokkavaara – Ounasvaara ladun auki ollessa).
Uudeksi perinteeksi on muodostunut koko perheen laskiaistapahtuman
järjestäminen yhteistyössä Oikaraisen kyläyhdistyksen ja Sierijärven
metsästysseuran kanssa. Edelleen osallistutaan myös Marjetantori kyläjuhlan
kilpailujen järjestämiseen. Samoin jatkuu KKI (kunnossa kaiken ikää) –
liikuntaryhmän kokoontuminen koululla tiistai-iltaisin.
Yhdistys tiedostaa kyläkyselyssä esitettyjen liikkumiseen liittyvien tarpeiden
olemassaolon ja tarkoituksena on virittää uutta toimintaa, joka vastaisi näihin
kyläläisten toiveisiin. Toiveena on myös, että Arctic Design Week 2015 tuo jotain
uutta tähän aiheeseen.
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Seuran jäseneksi voi liittyä kuka tahansa urheiluseuratoiminnasta ja liikunnasta
kiinnostunut. Jäsenmäärä on viime vuosina ollut laskusuunnassa, joten toivotaan
mukaan uusia jäseniä. Jäsenmaksun suuruus ilmoitetaan internetissä Seura pitää
sääntömääräiset kokoukset maalis-huhtikuussa ja loka-marraskuussa.
Seuran puheenjohtaja on Lauri Jokkala.
1.425 Oikaraisen Jahti
Pieni metsästysseura. Toimintana ammunta, hirvenhiihto ja riistanhoito.
1.426 Oikaraisen kyläyhdistys ry
Ennen rekisteröitymistä alkuvuodesta 2009, yhdistys toimi nimellä Oikaraisen
kylätoimikunta. Yhdistyksien puheenjohtajina ovat toimineet:
Oikaraisen kylätoimikunta

Oikaraisen kyläyhdistys

1980-1987 Erkki Ketola

2009-2010 Liisa Hokkanen

1988-1989 Matti Hyvönen

2011

Rauno Rantaniemi

1990-1993 Anni Körkkö

2012

Heli Lähdesmäki

1994-1995 Sauli Hyvönen

2013

Hannes Viiri

1996-1997 Kirsti Jokkala

2014

Rauno Rantaniemi

1998-1999 Sauli Hyvönen

2015

Sinikka Suorsa

2000-2001 Rauno Rantaniemi
2002-2003 Auli Kittilä
2004-2006 Helena Haverinen
2007

Jari Ranta

2008

Rauno Rantaniemi

Oikaraisen kyläyhdistyksen jäsenmäärä on ollut hitaassa kasvussa niin, että vuoden 2014
lopussa jäseniä oli yhteensä 175.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on ”edistää ja kehittää kylän
asukkaiden yhteistyötä, vaalia kylän kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin
kehittymistä ja asukkaiden viihtyvyyttä”. Tämän on katsottu toteutuvan etenkin
kylän monien yhdistysten yhteistyön edistämisellä ja yhteistyön laajentamisella
muiden kyläyhdistysten suuntaan.
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1.427 Oikaraisen Marttayhdistys
Oikaraisen Martat ry on perustettu vuonna 1977. Marttayhdistys on jäsenenä Lapin
Marttojen kautta valtakunnallisessa Marttaliitossa. Marttojen toiminta kotien ja
perheiden hyväksi on ollut leimallista myös Oikaraisella.
Marttojen toiminta-alueita ovat kotitalousneuvonta, kodin talous ja kuluttaja-asiat
sekä kotipuutarha ja ympäristö, järjestötoiminta, kansainvälinen toiminta sekä
perinne- ja kulttuuritoiminta. Jokainen yhdistys voi omassa
toimintasuunnitelmassaan suunnata toimintaansa oman yhdistyksen jäsenille
sopivaksi.
Oikaraisen Martoissa on jäseniä 19 marttaa. Joukko on eri-ikäistä vanhemmista
perustajajäsenistä uusiin jäseniin ja lapsiin ja lapsenlapsiin. Viime aikoina on
kokoonnuttu koululla nuorisotilassa. Marttailtoja pidetään noin kahden viikon
välein.
Oikaraisen Martat ovat vuosittain järjestäneet yhden ruokaan tai
kodinhoitoon liittyvän kurssin, johon jokainen aiheesta kiinnostunut on tervetullut.
Vuosittain järjestämme myös retkiä teatteriin, luontoon ja tapahtumiin, esim.
käsityömessuille. Myös näihin voivat kaikki kiinnostuneet osallistua. Kaikista
tapahtumista ilmoitetaan yleensä lauantain Lapin Kansan seuratoimintapalstalla.
Oikaraisella Martat ovat aktiivisesti osallistuneet kylällä järjestettäviin tapahtumiin
yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.
Oikaraisen Marttojen puheenjohtaja on Sinikka Suorsa, puh. 040-5116327 ja
sihteeri Rauha Tenno, puh. 0400-372011.
1.428 Sierijärven Metsästysseura
Jäseniä noin 160. Vuokramaita on noin 15000 hehtaaria. Jäseneksi pääsevät
henkilöt, jotka vuokraavat maat seuralle tai joilla on vuokramaita siirtää
vuokraoikeus (ml. perheenjäsenet). Hirvipeijaiset järjestetään vuokramaiden
maanomistajille ja jäsenille perheineen.
Seura on vuokrannut Ruokojärven, joka on jäsenten käytössä. Vieraslupia
myönnetään vain jäniksen metsästykseen ja seuran jäsenen on oltava mukana
metsästyksessä. Seuran puheenjohtaja on Risto Koivula.
1.429 Tahtaman kalamiehet ry
Puheenjohtaja Taisto Viiri.
Seura on perustettu 30.9.1967. Perustamisen aikana puheenjohtajana toimi Eino
Jalmari Viiri, sihteerinä Jalmari Oikarainen. Tuohon aikaan Tahtaman muikku
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painoi suurimmillaan 350 grammaa. Sittemmin Tahtaman veden laatu on
huonontunut metsäojien tuoman kuormituksen takia.
Seuran toiminta on pienimuotoista kotitarvekalastusta jäsenille ja heidän
perheilleen.
Taimenien kasvatusta 1970-luvulla (kuva).
1.43 Kylätoiminta ja kylän tapahtumat
1.431 Kyläkokoukset
Kaikille yhteisiä kyläkokouksia järjestetään tarpeen vaatiessa, esimerkiksi kylän
kehittämissuunnitelman tekemiseen.
1.432 Marjetan tori -kylätapahtuma
Marjetan tori on jo yli 30 vuotta jatkunut kyläjuhlaperinne heinäkuussa Marjetan
päivää lähellä olevana lauantaina. Torilla myydään paikallisia tuotteita, esitetään
juhlapuhe ja kulttuuripitoista ohjelmaa kuten näytelmä, musiikkia ja tanssia.
Lapsille on omaa ohjelmaa, esimerkiksi Oikaraisen Hakan järjestämä
juoksukilpailu lyhyttä koivukujaa pitkin. Jokainen lapsi saa palkinnon, eikä voitto
ole tärkeintä vaan osallistuminen ja hauskanpito. Ulkoilmatapahtumaan tapaavat
saapua niin entiset kuin nykyisetkin kyläläiset sekä muut, joita ohjelmallinen
kyläjuhlaperinne kiinnostaa.
1.433 Somosen kirkon tapahtumat
Oikaraisen kylän aarteistoon kuuluu kivikautinen kivenjärkäle “Somosen kirkko”,
joka sijaitsee Permantokosken tien varrella noin 1,7 km Kuusamon tieltä.
Perinnetiedon mukaan tämä siirtojärkäle on muodostunut kivikauden aikana ja
nimensä se on saanut paikallisen perinnetiedon mukaan kansansaarnaaja Somosen
mukaan. Toisen perinnetiedon mukaan kirkkoa on nimitetty läheisen joen mutkan
laajentuman mukaan. Kiveä on ruvettu nimittämään kirkoksi sen jälkeen, kun 1800
- luvulla elänyt vanhaisäntä Ylioikarainen on sunnuntaisin kiertänyt kiveä ja pitänyt
omia hartaushetkiään siellä.
Ensimmäinen jumalanpalvelus on pidetty 1977 kesällä, Reijo Miettusen otettua
yhteyttä Einari Alaraudanjokeen ja näin yhteinen ajatus toteutui. Rovasti Miettunen
toi mukanaan matkaharmonin, jolla hoiteli kanttorin tehtävät Marja-Liisa
Koivuranta. Joka kesäiset jumalanpalvelukset ovat jääneet perinteeksi ja ne
pidetään joka kesä Marjetan toria seuraavana sunnuntaina. Kauneimmat joululaulut
tilaisuus pidetään joulukuun puolessa välissä. Kirkossa on myös toimitettu
vihkimisiä ja kastetilaisuuksia. Koskematon luonnon rauha ja aito ympäristö
vetävät puoleensa matkailijoita niin kesällä kuin talvellakin.
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1.434 Laskiaistapahtuma
Jokkapirtillä on viime vuosina järjestetty laskiaistapahtumia. Perinteen voi katsoa
alkaneen 6.2.2010 talvijuhlasta (ks. kylälehti 1/2010, kansi ja s 8) ja on nyt
muutamana viimeisimpänä vuotena muuttunut laskiaistapahtumaksi, johon on tullut
osallistujia myös kylän ulkopuolelta. Tapahtumaa ovat yhteistyössä kehittäneet ja
toteuttaneet Oikaraisen seurat ja yhdistykset.

1.5 Tiet ja liikenne
1.51 Tieliikenne, yleistä
1.511 Kuusamontie
Kuusamontie on erittäin vilkasliikenteinen tie ja sitä pitkin kulkee raskasta
liikennettä. Tien reunasta puuttuu valtaosin kevyenliikenteen väylä ja
katuvalaistus .
1.512 Koskenkyläntie
Koskenkyläntiellä kulkee raskasta liikennettä ja kevyenliikenteen väylä ja
valaistus puuttuu osittain.
1.513 Ylikörköntie, Permantokoskentie ja Jyrjämäjärventie
Tiet ovat kapeita sorateitä ja liikenne on lähinnä asumiseen liittyvää liikennettä.
Asutus teiden varsilla on lisääntynyt, joten teiden kunnossapitoon tulee jatkossa
kiinnittää enemmän huomiota.
1.52 Vesiliikenne
Merkitty veneväylä päättyy Raudanjoen suulle. Kylältä puuttuu
veneenlaskupaikka. Tavoitteena on saada veneenlaskupaikka kylälle.

2. KYLÄANALYYSI JA KYLÄLÄISTEN TARPEET (KYSELYJEN
MUKAAN)
Kylällä toteutettiin loppuvuodesta 2012 kyläkysely, joka jaettiin jokaiseen
talouteen kylälehden 2/2012 mukana ja palautuskirjekuorella varustettuna.
Lomakkeen palautti 78 taloutta, joissa asui kyselyhetkellä yhteensä 191 kyläläistä.
Kun tämä suhteutetaan vuoden 2012 kylän väestömäärään (482 asukasta),
vastausprosentiksi saadaan noin 40 prosenttia asukkaista, mitä voi pitää varsin
hyvänä tuloksena.
Keskeisimmäksi kylän kehittämistarpeeksi nousi kyselyn mukaan kevyenliikenteen
väylän saaminen kylälle molemmin puolin Kemijokea. Muut palvelutarpeet
keskittyvät sekä ikäihmisten että lasten ja nuorten ikäluokkiin. Kyselyn tulokset
esiteltiin kylälehden 1/2013 sivulla 8. Jakaumia ei esitellä enää uudelleen tässä
suunnitelmassa.

15

Luvussa 1.433 esiteltyihin seikkoihin liittyen yleinen kyläkokous 18.3.2013 ei vielä
onnistunut luomaan yhteistä strategiaa kylälehden 1/2013 pohjalta, vaan tilannetta
eriteltiin uudelleen erilaisina tarpeina kylälehdessä 2/2013 (sivut 4-7). Lehden
koolle kutsuma uusi kyläkokous 19.1.2014 sai aikaan yksimielisyyden kehittämisen
kohteista ja tämän suunnitelman kokoamisesta. Toimenpideohjelma esitetään
seuraavaksi.

3. TOIMENPIDEOHJELMA
Yleisessä kylän kehittämistilaisuudessa 19.1.2014 määriteltiin, että seuraavat
aihekokonaisuudet ovat koko kylän kannalta keskeisimmät, joten kehittäminen
keskittyy:
- asuminen ja liikenne:
o tontit ja maankäyttö
o kevyenliikenteen väylä
o tietoliikenneyhteydet
- palvelut
o lasten ja nuorten palvelut, esimerkiksi koulu, esikoulu, päiväkoti,
harrastustoiminta
o ikäihmisten palvelut: liikunta, kotipalvelu, asiointiauto

3.1 Asuminen ja liikenne
Tontit ja maankäyttö ovat keskeisin kehittämisen kohde, koska esimerkiksi koulun
säilyminen edellyttää, että kylälle saadaan uusia tontteja nuorille lapsiperheille.
Kaupungin omistamia tontteja ei Oikaraisella tällä hetkellä ole. Voimassa olevaan
osayleiskaavaan on merkitty yksityisten omistamia tontteja. Oikaraisen
osayleiskaavaa ollaan tarkistamassa seuraavan valtuustokauden aikana..
Kaupungin osallistumisen ja vaikuttamisen ohjelma sisältää kuitenkin ajatuksen,
että myös kyläläisiltä kaupungin suuntaan nousevat esityksen ovat mahdollisia.
Tämän teeman mukaan myös osayleiskaavan osittainen ”avaaminen” on
mahdollista niin maanomistajien itsensä kuin uusien asukkaidenkin eduksi.
3.11 Tontit ja maankäyttö
Vaikutetaan, että kaupunki ostaisi tonttimaata Oikaraisesta. Seurataan kaavoituksen
etenemistä, kyläyhdistys ja maanomistajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan
kaavan laatimiseen.
3.12 Kevyenliikenteen väylä
Raskaanliikenteen lisääntyminen aiheuttaa turvallisuusuhkaa sekä Kuusamontiellä
että Koskenkyläntiellä. Kyläyhdistys yhdessä muiden toimijoiden kanssa pyrkii
vaikuttamaan kevyenliikenteen väylien saamiseksi kylälle. Mahdollinen Sierilän
voimalaitoksen rakentaminen tulee lisäämään liikennettä entisestään.
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3.2 Palvelut
3.21 Lasten ja nuorten palvelut
Oikaraisen Haka ry järjestää lapsille ja nuorille liikuntakerhoja. Kaupungin
järjestämää nuorisotoimintaa ei ole tällä hetkellä kylällä.
3.12 Ikäihmisten palvelut
Kaupungin järjestämänä toimii ikäihmisten liikuntaryhmä keskiviikkoisin.
Seurakunta on aloittanut seurakuntakerhon, joka kokoontuu kerran kuukaudessa.
Eläkeläisillä on mahdollisuus saada koululta ylijäämäruokaa.
3.13 Arctic Design Week 2015 uusina palveluina?
Arctic Design Weekin eräänä tapahtumana järjestettiin vuonna 2015 Hyvä elämä
kylissä – palvelumuotoilu kilpailu osana eri alojen ammattikorkea ja yliopistoopiskelijoiden opinnäyte tehtävää. Tehtävään liittyi kilpailu kuuden Kemijokivarren
kylän palvelumuotoilun paremmuudesta. Kilpailun rahoitti Kemijoki oy.
Hyvä elämä Oikaraisessa oli osa tapahtumaa. Jokaisella kylällä oli oma
opiskelijaryhmä, jonka tehtävänä oli tunnistaa hyvän elämän edellytyksiä kylällä
yhdessä kylän asukkaiden kanssa. Yhdessä tuli päättää, millaista palvelua lähdetään
suunnittelemaan sekä muotoilla palvelulle palvelukonsepti.
Opiskelijoiden ja kyläläisten yhteistyön tuloksena perimmäiseksi ongelmaksi
todettiin: ”Muutama vuosi sitten rakennettu silta yhdistää kylän osia jo fyysisesti,
mutta henkinen yhteys hakee vielä muotoaan. Aktiivisten kyläläisten joukko on
jäänyt pieneksi ja luottamusta kyläläisten välillä tulisi vahvistaa yhteistoiminnan
lisäämiseksi.”
Ongelman ratkaisua työstettiin edelleen yhdessä ja tulokseksi muotoutui MEÄN
RATKAISU: ”Helppokäyttöinen sovellus tabletille, älypuhelimelle ja tietokoneelle,
jolla on vaivatonta pyytää ja tarjota apua arjen tilanteisiin. Vaikka sovellus
ratkaisee arjen käytännön pulmia, yhdistää se kyläläisiä uudella tavalla ja lisää näin
yhteistyötä.”
Kilpailussa Oikaraisen kylän opiskelijaryhmä sijoittui toiseksi.
Voimmeko hyödyntää opiskelijatyön tuloksia käytännössä, on vielä avoin kysymys.
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4. KYLÄSUUNNITELMAN 2008 KESKEISET TARPEET JA
NIIDEN TOTEUTUMINEN
TARVE
Tontit
Silta
Kevyenliikenteen väylä
Ympärivuotiset julkiset
liikenneyhteydet

TOTEUTUNUT
Vähäisessä määrin uusia tontteja saatu
Toteutunut, ks. kylälehti 2/2011
Vähäisessä määrin, siltaprojektin yhteydessä
Ei toteutunut

Kaupunki ei ole hankkinut lisää tonttimaata Oikaraiselta. Yksityisten tontteja on
muutamia myyty ja rakennettu. Rakennettuja kiinteistöjä on jonkin verran ollut
myynnissä ja niihin on muuttanut uusia asukkaita. Näin on saatu myös uusia
lapsiperheitä kylälle.
Sillan puuttuminen koettiin monella tavalla kylän toimintaa hankaloittavana ja
osallistumista heikentävänä asiana. Silta helpottaa huomattavasti yhteydenpitoa
joen molemmin puolin.

5. TÄRKEIMMÄT TARPEET 2015
5.1

Asuminen ja liikenne
Oikaraisen kylä on ollut haluttu asuinalue, mutta rakennustonttien vähyys rajoittaa
kylälle muuttamista. Edellisessä kylän kehittämissuunnitelmassa kartoitettiin kylän
alueella olevia hyviä rakentamisalueita, mutta kaupunki ei ole nähnyt tarpeelliseksi
rakennusmaan ostamista. Rakennustonttien saaminen kylälle on keskeinen
tavoite kehittämissuunnitelmassa.
Kevyen liikenteen väylä puuttuu edelleen lukuun ottamatta koulun molemmin
puolin Oikaraisen sillan ja Raudanjoen sillan välistä osuutta, samoin tievalaistus.
Raskas liikenne Kuusamontiellä on lisääntynyt, yhä isommat puu- ja sorarekat
liikkuvat tiellä. Mahdollinen Sierilän voimalaitostyömaa lisää edelleen liikennettä.
Tietoliikenneyhteydet toimivat osin puutteellisesti ja hitaasti. Ne ovat kuitenkin
oleellinen osa yritysten toimintaa ja myös muille asukkaille tärkeä ja viihtyvyyttä
lisäävä tekijä.
Julkinen liikenne toteutuu lähinnä kouluaikoina lukuun ottamatta Kuusamoon ja
Posiolle menevää liikennettä. Paikallisliikenteen lisäys Koskenkylän tai Vaaralan
kautta Oikaraiselle helpottaisi liikkumista julkisilla kulkuvälineillä.
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5.2

Palvelut
Sähköiset palvelut ovat jo nyt monissa asioissa toimiva vaihtoehto
yhteydenpidossa viranomaisiin. Ne tulevat entisestään lisääntymään mm. sotepalveluissa, jolloin tarvitaan suojattu yhteys esim. lääkäripalveluun. Virtu-piste
tarjoaa tällaisen mahdollisuuden. Kyläyhdistys on saanut kylien kehittämisrahaa
pisteen perustamiseen. Sopivan tilan löydyttyä se tullaan alkuvuodesta 2016
sijoittamaan kylälle.
Perheiden palveluista tärkeimpiä ovat päivähoito ja koulu. Keväällä 2016
molempien toiminta kylällä on uhattuna. Päivähoito kunnallisena toimintana on
päätetty lakkauttaa ja kaupunki on hakenut yksityistä palveluntuottajaa päivähoidon
järjestäjäksi. Toivottavasti tällainen löytyy. Päivähoidon jatkuminen kylällä on
monen perheen kohdalla välttämätöntä. Esikoulu tulee olla osa päivähoitoa, koska
useimmat lapset tarvitsevat esikoulun lisäksi päivähoidon.
Koulun toiminnan koulutuslautakunta ja kaupungin valtuusto ovat päättäneet
lopettaa ja lapset siirtyvät käymään Koskenkylän koulua elokuusta 2016 lähtien.
Asiasta on tehty valitus hallino-oikeuteen, mutta päätös ei ehdi ennen koulujen
alkamista, joten koulun toiminta lakkaa 4.6.2016.
Kylällä on järjestetty liikuntakerhoja kaikenikäisille kyläläisille. Toiminnan
jatkuvuuden turvaaminen on tärkeää sekä lasten että senioreiden kannalta.
Ikäihmisten kotona asumista voidaan tukea liikunnan avulla. Toiminnalle tulee
varata riittävät tilat koulun toiminnan lakkaamisen jälkeenkin.
Kylän ikäihmisten määrä lisääntyy, he asuvat omakotitaloissa eikä kaikilla ole
autoa tai eivät voi enää ajaa autoa. Toimiva asiointipalvelu on edellytys kotona
asumiselle. Toimintakyvyn heiketessä kotona asumisen tueksi tarvitaan
kotipalvelua sekä apua piha-alueen kunnossa pidossa etenkin talvella. Palvelujen
järjestäminen läheltä esim. osuuskunnan kautta voi luoda myös työpaikkoja kylälle.

5.3

Muita kehittämisideoita
Raudanjoen suistoalueelle on suunniteltu virkistyspaikkaa. Alueen saaret omistaa
Kemijoki oy, joten virkistysalueen mahdollinen rakentaminen on riippuvainen
Sierilän voimalaitoksen rakentamisesta.
Kylällä olevien kiinnostavien kohteiden merkitseminen ja opasteiden tekeminen
esim. Kampsajoen myllylle ja geokätköpisteelle Somosen kirkon lähimaastossa
mahdollistavat retkeilyn kohteissa. Opastaulu eri tutustumiskohteista helpottaisi
sekä uusien kyläläisten että turistien kohteiden löytämistä.
Sillan rakentamisen odotettiin lisäävän kyläläisten yhteistoimintaa Kemijoen
molemmin puolin. Hyvä elämä Oikaraisessa – palvelumuotoilussa opiskelijat
havaitsivat henkisiä esteitä, joita uusilla palvelukonseptilla voitaisiin hälventää.

