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SPR kävi 16.4. esittelemässä ystävätoimintaansa kylälle. Yhdessä mietittiin, millainen toiminta sopisi Oikaraiselle. Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Heli Lähdesmäki seisoo Tuovi Alaraudanjoen oikealla puolella.

Punaisen Ristin ystävätoiminta

S

uomen Punaisen Ristin ystävätoiminnalla on jo pitkät
perinteet. 1950-luvulla alkaneet ensimmäiset ystäväkurssit
kouluttivat sairaalavierailijoita tukemaan pitkäaikaissairaita potilaita. Tänä päivänä ystävätoiminta on
huomattavasti monipuolisempaa.
Ystäville on tarjolla sekä pidempiaikaisia tehtäviä esim. henkilökohtaisena ystävänä tai lyhytaikaisia kertaluonteisia tehtäviä, kuten
saattajana toimiminen.
Ystävä on kuuntelija ja keskustelija. Hän vierailee säännöllisesti
esimerkiksi yksinäisen ikäihmisen
luona kotona tai palvelutalossa.
Ystävät voivat toimia laitosvapaaehtoisina ja vierailla sairaaloissa ja
palvelutaloissa. He järjestävät virkistystoimintaa yhdessä laitosten
henkilökunnan kanssa. Ystävä voi
olla mukana harrastamassa, ulkoilemassa tai arjen pienissä askareis-
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sa. Ystävät voivat toimia saattajina
lääkärikäynnillä, kauppamatkoilla tai ulkoillessa. Ystävät järjestävät kerhoja, retkiä ja virkistystilaisuuksia. Ystävät voivat auttaa
maahanmuuttajia
kotoutumaan
paikkakunnalle. Punaisen Ristin
ystävät saavat tukea toisiltaan ystäväryhmissä, jotka kokoontuvat
säännöllisesti virkistyksen, koulu-

tuksen ja ohjauksen merkeissä.
Lapissa on tällä hetkellä ystävätoimintaa 18 paikkakunnalla. Vapaaehtoisia ystäviä on noin 180.
Rovaniemellä vapaaehtoisessa ystävätoiminnassa on mukana noin
45 henkilöä. Toiset säännöllisesti,
toiset silloin tällöin.
Rovaniemeläinen Anneli Ylilokka on toiminut ystävätoimin-

nassa Rovaniemellä jo 15 vuotta.
Eläkkeelle jäätyään hän huomasi,
että olisi aikaa muillekin ihmisille.
Ystävätoiminnasta hän kuuli kaverilta ja pitkään yhdistystoiminnassa mukana olleena, ystävätoiminta
tuntui luonnolliselta. Hänen mielestään vapaaehtoisia ystäviä tarvitaan. Rovaniemelläkin yksinäisiä on aivan liikaa. Annelin mielestä parasta ystävätoiminnassa on
se, että voi piristää jonkun päivää.
Aina ei tarvitse jutella kipeistä asioista ja huumori onkin tärkeää.
Eikä aina tarvitse jutella mistään,
pelkkä läsnäolo riittää. Anneli on
mukana myös Rovaniemen osaston ystävien pitämässä kerhossa
ikäihmisille. Kerhossa askarrellaan, lauletaan ja kahvistellaan.
Pääasia on yhdessä tekeminen ja
yhdessäolo.
Rovaniemellä opiskeleva parikymppinen Roope Kanninen oli
harkinnut ryhtymistä Punaisen
Ristin ystävätoimintaan. Lopulta
hän kaverin houkuttelemana kävi
vapaaehtoisten kerhossa, ja siellä häntä pyydettiin ystäväksi ja se
oli siinä. Roope käy kerran viikossa auttamassa liikuntarajoitteista
ihmistä. Siihen kuuluu kaupassa
käyntiä, ja muiden asioiden hoitoa. Yhtenä tärkeänä asiana Roope pitää sitä, että voi antaa tarvittavan avun liikuntarajoitteiselle ja
yleensäkin helpottaa käytännön
elämässä. Tietenkin itse seura on
myös tärkeää. Yhteiset kahvihetket kauppareissun jälkeen kuuluvat asiaan, rupatellen niitä näitä,
unohtamatta kuitenkaan huumoria.
Roopen mielestä vapaaehtoistyö
antaa paljon myös itse vapaaehtoiselle. Tutkimusten mukaan, vapaaehtoistyö pitää terveempänä ja onnellisempana!
Lisätietoja
http://rednet.punainenristi.fi/
node/3311

Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin ystäviä: Roope ja Anneli.

Teksti: Sirkka Kellokumpu, SPR
Lapin piiri
Kuvat: Eero Sirkka ja SPR

Puheenjohtajan palsta

O

len Heli Lähdesmäki,
Oikaraisessa asunut 6
vuotta. Kylä on tullut tutuksi ja tärkeäksi. Perheen kanssa olemme tutustuneet niin Jokkapirtin latuihin kuin koulun ja
päiväkodin ympäristöönkin. On
ollut ilo todeta kuinka eläväinen Oikaraisen kylä on ja kuinka
paljon täällä on mahdollisuuksia. Kyläyhdistyksessä olen ollut
reilun vuoden ja Raunon jätettyä
puheenjohtajan pestin minut valittiin jatkajaksi. Puheenjohtajan
pestiä tässä on nyt harjoiteltu ja
edessä tänä vuonna on monenmoista tapahtumaa.
Ensimmäiseksi tapahtuu kesäkirppis Kemilässä, johon toivotaan innokkaita pöydän pitäjiä.
Sen jälkeen tulee Marjetantori, jossa vietetään juhlavuotta ja
tapahtumasta tulee hieman normaalia isompi.
Rakennusprojektina tänä
vuonna on Kemilän saunan peruskorjaaminen.
Olimme myös rakennusmes-

suilla mukana, kuten on ollut
perinne. Liisa Hokkanen, Marjo Puhakka ja ensikertalaisena
minä kyläyhdistyksen matkassa. Päälimmäiseksi jäi mieleen,
kuinka tärkeä tapahtuma tämä
on kylälle/kylän mainostamiselle ja kuinka valtava kiinnostus
meidän kylästä ja sinne rakentamisesta on. Tulijoita olisi, mutta tonttitarjontaa ei ole tällä hetkellä tarpeeksi. Siihen toivoisin
muutosta niin kaupungin kaavoituksen kuin yksityistenkin kohdalla. Kun saamme kylälle lisää
väkeä, turvaa se osaltaan palvelujamme kuten koulun ja päiväkodin pysymistä kylällä. On ilo,
että kylällämme järjestetään erilaisia tapahtumia ja yhteisiä projekteja yms. koko kylälle ja kaikille. Se on yhteisoloa ja tekemistä parhaimmillaan.
Toivotan siis kaikki uudet ja
vanhat kyläyhdistykseen mukaan ja talkoilemaan. Tehdään
yhdessä kesätapahtumista ikimuistettavat. Terveisin Heli.

Yhteistyötä – sponsorisopimuksilla?

O

n suunniteltu kylän seurojen keskinäistä yhteistyötä, sponsorisopimusten muodossa. Tuloksena olisi eräänlainen ”elämystarjotin”,
jota yhdessä markkinoidaan eri
tahoille. Konkreettinen esimerkki: Lapin ELY-keskus tukeutuu
Jokkapirtin Latukahvioon liikuntapäivänään ja maksaa tästä korvauksen (artikkeli tapahtumasta
sivulla 8).
Yhdistyksiä kannustetaan ideointiin, mikä on ehkä vaiheena
vaikein. Uskalletaanko päästää
mielikuvitus valloilleen ymmärtäen samalla, että tapahtuman ei
tarvitse olla suuri vaan kyläläi-

sistä, luonnosta tai kylän sijainnista lähtevä. On vain hoksattava mahdollisuudet, jotka vaativat
muutaman henkilön ajoittaista
sitoutumista.
Myös Rovaniemen melojien
kanssa on alustavasti keskusteltu
elämyksiä tuottavasta yhteistyöstä. Lehden etu- ja takakansi kuvaavat melojien toukokuista tapahtumaa Kemilässä.
Tapahtumien tuotto jaetaan tasan järjestävien seurojen kesken. Elämystarjottimen osapuolia voivat olla myös yritykset tai
yksityiset henkilöt (esim. maanomistajat).
Teksti: Eero Sirkka
3

Marjetantori
toriperinnettä
jo 30 vuotta
KUTSU
Marjetantori kyläjuhla 21.7.2012

Oikaraisen koulun piha-alueella
Tori auki klo 10-15.
OHJELMA:
Juhlapuhe Perinteiset kuivalihakeitto ja lättykahvit. Myyntipöydillä paikallisia tuotteita ja käsitöitä. Näytelmä ”Home Elämys”.
Taidenäyttely. Musiikkia. Tanssiesityksiä. Lapsille urheilukilpailuja ja 4H-työpaja. Ratsastusta. Marjetantorin historiikki. Arvontaa.

Marjetantori yleisöä 1996 yllä ja alla.

”Ohhoh, kun kiehuu!” tuumii pyykkäri pataansa
hämmentäessään Marjetantorilla 22.7.1995.

Toripaikkojen varaus (10 €) Enni
Yliraudanjoki, 050 097 4695 14.7.
mennessä.

raudanjoki.

Työnäytös Marjetantorilla: Anna Ala

TORITALKOOT

Torin pystytystalkoot 19.7. ja 20.7.
klo 18 alkaen. Työkalut mukaan.
Vastuuhenkilö: Tapani Ylianttila
040 822 9082.
Keittiötalkoot 20.7. klo 14 alkaen. Vastuuhenkilö: Marjo Puhakka 044 289 4641.
TERVETULOA!

Oikaraisen kyläyhdistys, Oikaraisen Haka, Oikaraisen Martat

Nuorennuskaappi -näytelmässä 1996 Arvo Rautajoki, Seppo Alaraudanjoki, Arvo Tapio, Kati Kuivalainen ja Tuula Leppänen.
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Työnäytös Marjetantorilla 1995: Airi Kuori ja Saara Ketola.
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TALKOOT - toimintaa parhaimmillaan
Marjetantori -94
Talkooväen laulu

Somosen kirkon risti ja tienviitta
uusittiin 2011

Arvon mekin ansaitsemmme
tässä kylässä suuressa
eipä rientäis riemuksemme
ruoka naisten maatessa.
Velli kypsyy keittäjälle
arvo työnsä täyttäjälle lalla...
Meidän pojat puolestansa
tunnetaan jo jaloiksi.
Kauniit koivut taidoillansa
talkoilee he kojuiksi.
Niissä sitten tytöt myyvät
käsityöt ja muutkin hyvät lallala...
Elon tiellä oppineita
meilläkin on monia,
makoisia räiskäleitä
meillä tehdään suuria.
Hauet sekä siiat paistuu
juhlaväelle ne maistuu lallala...
Meidän naisten poskipäihin
kiire vaatii kukkaset,
eikä puna niiltä häivy,
vaikka tulis pakkaset.
Tässä nyt vain laulelemme
kävijöille kiitoksemme lallala..
Kiitoksia kaikille kovasti!

Tuovi, Lauri ja Esa
Alaraudanjoki pystyttivät Laurin uusimat viitan ja ristin
Somosen kirkolle.
Pylväät lahjoitti Tapani Alaraudanjoki.

KEMILÄSSÄ TALKOILLAAN. TULE MUKAAN!

K

emilän saunan kunnostus
jatkuu. Vuosi sitten saunan
lattia oli päässyt rapistumaan lähes käyttökelvottomaksi,
mutta sen jälkeen suunta on ollut
kohti parempia löylyjä. Nyt Lapin ELY-keskus on myöntänyt kyläyhdistykselle Peräpohjolan kehitys ry:ltä anottua Leader-rahoitusta saunan alimpien hirsikerrosten
vaihtamiseen, lattian ja ulkoportaiden uusimiseen, ikkunaremonttiin, piipun osittaiseen uusimiseen
ja panelointiin sekä puuvajan uusimiseen. Rahoitus edellyttää 270
talkootunnin tekemistä. Mukaan
tarvitaan niitä, joilla on taitoa sekä
niitä, joilla on intoa ja kiinnostusta
yhteiseen tekemiseen. Ikä- ja suku-

puolirajoja ei ole ja kyläyhdistyksellä on talkoovakuutus. Rakentamisen ohella voit toimia huoltojoukoissa, polttopuutalkoissa tai
siivousvastaavana. Mukaan voi
tulla yhdeksi päiväksi tai olla mukana alusta loppuun.
Parhaillaan pyydetään tarjouksia
rakennustarvikkeista ja hoidetaan
rakentamisen vaatimaa byrokratiatyötä. Varsinaiset rakentamistalkoot käynnistyvät elokuussa. Ensimmäiset talkoot ovat 10.-12.8.
Tuolloin on tarkoitus purkaa vanha liiteri ja tehdä perustukset uudelle. Seuraavan viikonlopun talkoissa 17.-19.8. pystytetään uusi
liiteri. Liiteritalkoissa vastuuhenkilönä on Rauno Rantaniemi (puh.

040 703 0991). Ilmoittautukaa hänelle hyvissä ajoin, jotta saamme
päätettyä tarkemman talkooaikataulun ja ilmoitettua mahdollisista
muutoksista sekä varattua sopivan
määrän talkoosapuskaa. Syksyn
edetessä tai viimeistään ensi keväänä puretaan saunan vanha lattia, uusitaan alimmat hirsikerrat
ja tehdään uusi lattia. Hirsityöhön
tarvitaan myös konetyövoimaa.
Hirsiä haetaan parhaillaan. Liiterin uusimisen jälkeisissä saunatalkoissa vastuuhenkilönä on Heli
Lähdesmäki (puh. 044 311 1112).
Pirauttakaa Helille ja kertokaa talkoomahdollisuudestanne.
Teksti: Liisa Hokkanen
Kuva: Eero Sirkka

Kirjoittanut Onerva Ylianttila

Kuvat: Lauri Alaraudanjoki
SANO SE 6

Kemilän ranta tulvan koettelemana 19.5.2012. Harvinaisen
voimakas tulva nosti vedenpintaa kuvan ottamisen jälkeenkin.
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Jokkapirtillä tapahtuu
Talkoolainen
Talkoolainen tulee töihin
vapaaehtoisesti. Hän tekee
työnsä juuri kuten hänelle sanotaan. Hän ei valita.
Hän ei arvostele työoloja
eikä työkavereita. Hän nauttii kun voi olla avuksi. Hän
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ei saa palkkaa eikä aina ruokaa ja juomaakaan. Hänellä ei ole työsopimusta. Hän
voi lähteä pois milloin haluaa. Talkoolainen ei ansaitse moitteita. Palkaksi hän
ansaitsee kiitoksen.
Teksti: Enni Yliraudanjoki

Ely-keskuksen
henkilökuntaa
iltapäiväkahvilla
Jokkapirtillä

O

n ilo nähdä vuodesta toiseen Lapin ELY-keskuksen
henkilökuntaa viettämässä liikunnallista iltapäivää tavalla, josta voisi itse kukin ottaa oppia. Kun kyseessä ovat toimistossa
työskentelevät ihmiset, on luotettava omaan kuntoon, että rohkenee
lähteä yli kolmenkymmenen kilometrin retkelle hiihtäen.
Rovaniemen kaupunki pitää auki
loistavaa hiihtolatua Ounasvaaralta
Oikaraiseen Jokkapirtille ja takaisin. Latu ajetaan leveällä latukoneella molemmille hiihtotyyleille
sopivaksi. Matkaa laturetkelle kertyy 17 km suuntaansa, eli koko reitti hiihtäen kerryttää matkamittaria
runsaalla kolmellakymmenellä kilometrillä.
Urheiluseura Oikaraisen Haka pitää hiihtoretken puolimatkassa Jokkapirtillä viikonloppuisin talkoovoimin latukahviota, joka on hyvin
suosittu levähdyspaikka. Latukahviossa on mahdollisuus takkatulen
loisteessa kuivatella hiihtovarusteita ja samalla nauttia vastapaistettujen lättyjen kera lämmintä juotavaa: kahvia, mehua tai kaakaota.
ELY-keskuksen henkilökunta on
tehnyt hiihtoretken Jokkapirtille
viime vuosien aikana. Maarit Kaikkonen Ely-keskuksesta kertoo, että
”melkein jokaiseen retkeen olen
osallistunut näiden vuosien aikana,
ja aina on retki ollut yhtä mukava,
arvostamme tosiaan tätä työnantajan kustantamaa retkeä”. ELY-keskus on pitänyt henkilökunnastaan

Laskiaistapahtuma
Jokkapirtillä
19.2.2012

myös makkara- ja juustosämpylä.
Me Oikaraisen Hakan talkoolaiset olemme iloisia näistä jokavuotisista hiihtäjistä, joista useat käyvät
tervehtimässä meitä viikonloppuisin koko hiihtokauden ajan. Oikaraisen Hakan kaltainen maaseudulla toimiva pieni urheiluseura tarvittoteaa Maarit Kaikkonen
see kaikenlaisen tuen ja avun, jotta
Ely-keskuksesta.
erityisesti lasten ja nuorten urheiluharrastusta tukeva seuratoiminta
saadaan turvattua. Haluamme Kiittää kaikkia hiihtovieraitamme! Tahuolta siltä osin, että Jokkapirtil- vataan taas ensi talvena samoissa
le on järjestetty hiihtäjille kuumat merkeissä.
makkarat, kahvit, mehut ja lätyt.
Tarvittaessa Hakan muonavaras- Kuvat: Eero Sirkka ja ELY-keskus
tosta löytyy voipuneelle hiihtäjälle
Teksti: Enni Yliraudanjoki

”Arvostan tällaista
toimintaa, joka muun
muassa edesauttaa
työpaikan yhteishengen
säilymistä”,

Oikaraisen kyläyhdistys järjesti ensimmäistä kertaa laskiaistapahtuman
perheille Oikaraisen Jokkapirtillä.
Tarkoituksena oli järjestää
mukava perhetapahtuma ja
tukea samalla Hakaa sekä
muistuttaa kyläläisiä Jokkapirtin olemassaolosta.
Tapahtumaa
sponsoroi
Osuuspankki, joka lahjoitti 50 liukuria tapahtumaan.
Liukurit jaettiin 50 ensimmäiselle lapselle ilmaiseksi.
Laskiaispäivänä ilma oli
hieman epävakainen ja luntakin tuli, mutta kävijöitä oli silti odotettua enemmän. Laskiaistapahtumassa
oli makkaranpaistoa ja hurjia
mäenlaskuja ulkona sekä laskiaispullien ja arpojen myyntiä kahvilassa.
Järjestetty laskiaistapahtuma sai paljon positiivista palautetta, joten eiköhän tästä
oteta perinne jatkossakin.
Kiitos kaikille kävijöille ja
talkoolaisille.
Teksti: Heli Lähdesmäki
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Kesäkukkien
väriloistoa

Kevyen
liikenteen väylä:
Suutarinkorvan
silta – Vaarala
– Oikarainen –
Koskenkylä

Kukkaostoksilla Honkaharjun
Puutarhalla

Isot hankkeet vaativat yhteistyötä, pitkäjänteisyyttä ja esilläpitoa. Useat asukkaat ovat kokeneet kevyen liikenteen lenkkiväylän tarpeellisuuden ja tehneet
työtä sen eteen. Kiitos heille.
Turvalliset koulukyydit vaarantuvat, kun koululaiset liikkuvat tien reunoilla koulumatkoillaan ja kyytiä odottaessaan.
Kuljetukset tukkivat ajokaistaa
ottaessaan lapsia kyytiin. Tieosuuksille, joista puuttuu kevyen liikenteen väylä, rakennetaan
lisää asutusta. Tien pientareella
ei mahdu liikkumaan lastenvaunuilla, rollaattorilla tai rullasuksilla ja pyöräilykin on haasteellista. Raskaan liikenteen ilmavirtaukset ovat kevyelle liikenteelle
mahdottomia ennakoida. Mikäli
Sierilän voimalaitos rakennetaan
raskasta liikennettä on vuosikausia nykyistä enemmän.
Kevyen liikenteen väylän edut
tiedetään. Se antaa turvallisen,
vaivattoman ja ajasta riippumattoman mahdollisuuden liikkua,
harrastaa ja vierailla lähialueella.
Kevyen liikenteen väylä lisääkin liikenneturvallisuuden ohella
paitsi Oikaraisessa asuvien myös
kaupunkilaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Oikaraisen lenkki on ollut vuosikymmeniä liikkuvien kaupunkilaisten suosiossa. Silta lisäsi käyttöä ja kiinnostusta entisestään.
Ensiapuna koululaisten vanhemmat ja kyläyhdistys esittävät
bussipysäkkejä paikkoihin, joissa koulukyydin odottelu ja kyytiin nouseminen vaarantaa liikenneturvallisuutta.
Teksti Liisa Hokkanen

K

un astuu kukkapuutarhan kasvihuoneeseen
sisälle, tuskin ensimmäisenä ajattelee työmäärää,
jonka tuloksena eteen levittäytyy tuhansien kesäkukkien
meri. Lämmin ja kostea trooppinen ilma tulvahtaa vastaan,
rauhallinen veden solina ja hiljaisuus. Aivan kuin eri maailmassa liikkuisi: kukkien maailmassa.
Kesäkukat on istutettu maaliskuun alussa. Ensimmäiset
orvokit ovat olleet vappuna
myynnissä. Petuniat ja ruusut
hehkuvat punaisena mattona
laajojen kasvatuspöytien päällä. On vaikea valita muutamia
kukkia. Haluaisi ne kaikki!
Kesäkukat myydään Juhannukseen mennessä. Loppusyksy on
monivuotisten kasvien aikaa.
Kasvatus on vaativaa ja tarkkaa
työtä: hallien lämpötilaa ja kastelun toimimista on seurattava.
Kontrolli helpottuu, kun ilmat
lämpenevät, toteaa puutarhuri Jari Haiko, joka perheineen
asuu Oikaraisella Koskenkyläntien varrella.
Puutarhalla on osa-vuotisia
myyntipisteitä myös Sodankylässä, Kittilässä, Kolarissa ja Muoniossa, joissa kulkevat puutarhan omat myyjät. On
myös tukkumyyntiä sekä tilauskasvatusta mm. kaupungeille
ja seurakunnille. Palkattua työ-
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väkeä tarvitaan sesonkiaikana.
Kaikki on ohi muutaman kuukauden sisällä.
Honkaharjun Puutarha on Jari
Haikon mukaan Rovaniemen
toiseksi vanhin puutarha. Hän
oli harjoittelijana silloisella
puutarhan omistajalla, Veikko
Posiolla, joka luopui yrityksestä. Jari Haiko tarttui veljensä,
Jorma Haikon, kanssa tilaisuuteen ja he ostivat yrityksen. Isot
hallit kaipaavat huoltoa. Työt
on jaettu niin, että Jari perheineen kasvattaa kasvit ja Jorma vastaa hallien tekniikasta ja
kuljetuskalustosta.
Puutarhurin työssä näkee
työnsä tulokset ja voi nauttia
väriloistosta, joka Honkaharjun
Puutarhassa odottaa asiakkaita.
Teksti: Enni Yliraudanjoki
Kuva: Eero Sirkka

Raudanjoen suisto on kesäisin silmiä hivelevän kaunis, jonne moni mielellään lähtisi tepastelemaan.

Oikaraisestako
matkailukylä?

O

ikarainen 20 km päässä läänin pääkaupungista voitaisiin halutessa nostaa merkittäväksi matkailukyläksi. Kylä sijaitsee kauniissa Kemijoen laaksossa.
Kaupungista tänne johtaa asfalttipintainen lenkki- eli rengastie, jolloin maisemat meno- ja paluumatkalla ovat uudet.
Lenkki on sekä pyöräilijöiden ja
autoilijoiden että juoksijoiden kasvavassa suosiossa. Rovaniemen
kesäinen Maratonjuoksu voitaisiin
johdattaa lenkkitielle, jonka pituus
kokonaisuudessaan on 40 km.
Toistaiseksi kylässä nähdään suurena puutteena kevyenliikenteen
väylän päättyminen Kuusamontiellä
Vaaralaan ja joen länsipuolella Koskenkylään. Oikaraisen kyläyhdistys
on käynnistänyt kampanjan kevyenliikenteen väylien jatkamiseen Oikaraiselle asti. Perusteina on käytetty kovasti paisunutta sorarekkaliikennettä ja ehkä pian alkavaa Sierilän voimalaitoksen maansiirtojen
käynnistymistä.
Voidaankin sanoa, että kevyenliikenteen reitin saamiseksi ”rauta on

nyt kuumaa”, joten sitä tulee takoa
mahdollisimman monessa pajassa.
Matkailijoiden määrän nostamiseksi olisi panostettava myös reitin
matkailullisen ilmeen korostamiseen. Sellaisia olisivat erilaiset nähtävyydet ja palvelupisteet. Kylässähän toimii jo Taukopaikka -niminen
baari-ravintola sekä tilausravintolana toimiva Honkapirtti Tuominiemen kärjessä.
Matkailijoiden mielenkiinto kohdistuu kaikkialla historiallisiin kohteisiin, joita Oikaraisen kylässä on
muutama. On Jokkapirtti ja sen pihassa seisova Yläkemijoen Suojeluskunnan Oikaraisen kyläosaston
ja Lotta-Svärd -yhdistyksen muistokivi laattoineen. Oikaraisen uusi
ja komea Kemijoen ylittävä silta
on luonnollisesti jo nähtävyys sinällään. Historian havinaa kylä saisi myös sillan yhteyteen esitetystä
muistomerkistä, joka kertoisi kylässä toimineesta lossista ja Saksalaisten rakentamasta massiivisesta pioneerisillasta, jonka räjäytettyt palkit
löydettiin.
Kuva ja teksti: Hannes Viiri
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Missä mennään Sierilän hankkeessa?
• Hankkeen asiakirjat täydennyksineen ja lupaprosessin aikana tehdyt valitukset
ovat tällä hetkellä Vaasan hallinto-oikeuden käsiteltävänä.
• Vaasan hallinto-oikeus tullee suorittamaan maastotarkastuksia vuoden 2012
aikana ja antaa ratkaisunsa asiassa oman aikataulunsa mukaan.
• Voimalaitoksen rakentaminen voidaan aloittaa aikaisintaan vuoden 2013 aikana.
• Hankkeen johdosta aiheutuvat haitat pyritään ensisijaisesti kompensoimaan
toimenpitein kuten maisemoinneilla ja rannansuojauksilla.
• Kun rakentaminen alkaa, muodostetaan seurantaryhmä eri intressipiirien
edustajista.
Kemijoki Oy

Oikaraisen kyläyhdistys
Puheenjohtaja: Heli Lähdesmäki
lahdesmaki.heli@gmail.com 044-3111112
Jäsenet:
Lauri Jokkala 0400-393800
Juho Koivula 044-5151911
Samu Luiro 040-7760668
Anja Nurmela 040-5917570
Marjo Puhakka 044-2894641
Jouni Ranta 0400-500447
Eero Sirkka 040-7439472
Sinikka Suorsa 040-5116327
Hannes Viiri 0400-691237
Tapani Ylianttila 040-8229082
Varajäsenet:
Saara Ketola 040-8368527
Asko Niemelä 045-1347138
Antti Paavola 040-7291329
Ari Puhakka 050-4030055
Antti Sandgren 045-8730022
Atte Suomi palaute@oikaraisentaukopaikka.fi
Toini Ylianttila 040-7240410
Enni Yliraudanjoki 0500-974695
Hallitus kokoontuu joka kuukauden kolmantena
maanantaina klo 18 koululla. Kaikki kyläläiset
ovat tervetulleita kokouksiin.
Liittyminen kyläyhdistyksen jäseneksi: täytä jäsenhakemus (alla) ja palauta se Oikaraisen kirjastoon (tai hallituksen jäsenelle).
Käytämme kiireellisten asioiden tiedottamisessa
sähköpostia. Merkitse siis sähköpostiosoitteesi
lomakkeeseen, jotta saat ajankohtaisen tiedon
nopeasti. Lisäksi tietoa löytyy kylän internet-sivulta, jonka osoite on lehden takakannessa.
V. 2012 jäsenmaksut: 5 € henkilöltä tai 20 €
perheeltä. Yritysjäsenen 100 €.
Jäsenmaksut maksetaan tilille 564418-516493,
tai esim. Marjetantori -tapahtuman aikana.

Oikaraisen Haka
Risto Koivula 0400 415647
KKI-jumppa ti 18.30 ja la 14.00 /Tuula 040 7053274
Ala-asteikäisten sählykerho, selviää syksyllä
Oikaraisen Martat
Sinikka Suorsa 040 5116327
Marttaillat 2 viikon välein torstai-iltaisin
Oikaraisen Erä- ja Kalamiehet
Ari Karvo 0400 694671
Oikaraisen Jahti
Kimmo Körkkö 040-5173567
Tahtaman kalamiehet
Reijo Kaihua 0400 177261
Kuohungin luppoveikot
Jorma Kiviniemi 0400-695405
Sierijärven metsästysseura
Risto Koivula 0400 415647
Kurivaaran Kalamiehet
Pertti Maununiemi 0400 970435
Teatteri Turvakko
Enni Yliraudanjoki 0500 974695
4H-kerho ala-asteikäisille koululla jatkuu viikolla 37,
4H -kerhonohjaajan koulutus yli 13v. :lle viikolla 38/
Marjo Lehtola 045 6357269 ja Annika Salmijärvi
Seurakunnan puuhakerho 1-4 -luokkalaisille käynnistyy viikolla 36 mikäli kylältä löytyy rippikoulun
käynyt vetäjä. Kerhonohjaajan peruskurssi 25.-26.8.
Norvajärvellä. Kiinnostuneet ottakaa yhteys Mari Hytinkoski 040-5832517 mari.hytinkoski@evl.fi
Seniorijumppa koulun liikuntasalilla ma 14.00.
Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto
Hyväksytyksi tulevat kerhot käynnistyvät syksyllä
kansalaisopiston ilmoituksen mukaisesti
NUORISOTILA OIKKU Syksyn aukiolot ilmoitetaan myöhemmin kaupungin nuorisopalveluiden sivulla / Marita Hankila 040 1993208
KIRJASTO avoinna ti 11.45 - 19.00

Leikkaa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jäsenhakemus: Oikaraisen kyläyhdistyksen jäsenyyttä voivat hakea kylässä vakituisesti tai vapaa-aikanaan asuvat
henkilöt. Perheenjäsenet voivat liittyä samalla lomakkeella, tiedot kääntöpuolella.
Haluan liittyä Oikaraisen Kyläyhdistys ry:n jäseneksi, paikka ja aika: _____________________________________
Hakijan nimi:_________________________ja omakätinen allekijoitus____________________________________
Jakeluosoite:_________________________________________________________________________________
Postinumero ja –toimipaikka:_____________________________________________________________________
Puh:__________________________

____________________________________________________
Sähköpostiosoite
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Tulevia tapahtumia
Kotikulmat kesäkuntoon
Perinteiset tienpientareiden siivoustalkoot 31.5.2012. Jätepusseja
voi hakea koululta klo 12.00 alkaen. Pussit palautetaan koulun pihapiirin ekopisteen viereen samana iltana. Talkookahvit tarjolla klo
17-20. Tervetuloa!
Kesäkirpputori
Oikaraisen Kemilässä 10.6.2012
sunnuntaina klo 12.00-16.00. Pöytä maksaa 2,5e. Pöytämaksua vastaan kahvi/mehu + leipä/nisu.
Samaan aikaan avoinna kahvila. Tervetuloa! Pöytävaraukset to
7.6. mennessä: Heli Lähdesmäki
0443111112 tai lahdesmaki.heli@
gmail.com
Oikaraisen kyläsuunnitelma uudistetaan. Kyläsuunnitelmaa varten tulevan syksyn aikana kaikilta
kylän asukkailta kysytään näkemystä kylän kehittämisestä. Kyläsuunnitelmat ovat nykyisin tärkeitä vaikutettaessa mm. kaupungin
päättäjiin ja haettaessa rahoitusta
kylän kehittämishankkeisiin. Kyselyllä on kytkös myös edellisessä
lehdessä kerrottuun Rovaniemen
kaupungin pyrkimykseen kehittää
kuntalaisen mahdollisuuksia suoraan osallistumiseen.

Marjetantori 21.7.2012
klo 10-15 (ks. s. 4)
Pystytystalkoot 19. ja
20.7. klo 18 alkaen. Työkalut mukaan. Vastuuhenkilö: Tapani Ylianttila 040 822 9082
Keittiötalkoot 20.7.
klo 14 alkaen. Vastuuhenkilö: Marjo Puhakka 044 289 4641
Kemilän liiteritalkoot 10.-12.8. ja 1719.8. Yhteyshenkilö
Rauno Rantaniemi
040 703 0991 tai
Rauno.Rantaniemi@lao.fi
Kemilän saunatalkoot Yhteyshenkilö Heli Lähdesmäki 044 311
1112 tai lahdesmaki.heli@
gmail.com

Jyrhämäjärven
pilkkikilpailujen
tulokset
Naisten kolmen kärki
1. Päivi Kuvaja
2. Tuula Alaraudanjoki
3. Päivi Alaraudanjoki
Miesten kolmen kärki
1. Seppo Alaraudanjoki
2. Pekka Alaraudanjoki
3. Teuvo Alaraudanjoki
Tytöt, kolmen kärki
1. Ilona Ropponen
2. Jonna Väärälä
3. Saana Valkama
Pojat, kolmen kärki
1. Niko Puhakka
2. Severi Valkama
3. Ilari Puhakka
Kiertopalkinto annetaan vuosittain suurimman saaliin saaneelle Oikaraisen erä- ja kalamiehet
ry:n jäsenelle. Tänä vuonna sen
sai Seppo Alaraudanjoki.
Kilpailun järjestivät 15.4.2012
Oikaraisen erä- ja kalamiehet ja
kyläyhdistys yhteistyössä. Vaikka sää ei suosinut ja kalaonni
vaihteli, jäällä viihyivät kaikenikäiset. Kahvia ja pullaa tarjoiltiin myös pilkkireijille. Palkintojenjaossa tunnelma oli korkealla.

Leikkaa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Samalla jäsenyyttä hakevat perheenjäsenet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nimi _________________________________________________________________________________________
			
Sähköposti: ________________________________________________________Puh.________________________
				
Nimi _________________________________________________________________________________________
			
Sähköposti: ____________________________________________________Puh.____________________________

Nimi _________________________________________________________________________________________
			
Sähköposti: _____________________________________________________Puh.___________________________
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Kuulumisia jokkapirtiltä

K

un liikkuu täällä ympäristökunnissa ja kauempanakin läänissämme, kiinnittyy huomio entisiin seurantaloihin,
joista suurin osa uinuu kylien laitamalla metsittyneen luonnon keskellä, ovet ja ikkunat umpeen laudoitettuna. Rikas seuratoiminta on
hiipunut vuosikymmenien aikana
väestön vähenemisen seurauksena
ja seurantalotkin ovat käyneet tarpeettomiksi.
Usein on oman kylämme seurantaloa, Oikaraisen Hakan omistamaa Jokkapirttiä, uhannut hiipuminen, mutta kuin ihmeen kautta
olemme nousseet taas toimintaan,

kun talkooväkeä on löytynyt. Toimintamuoto on meillä vain muuttunut; pidämme hiihtokausina auki
latukahviota Jokkapirtillä viikonloppuisin. Taloa on myös vuokrattu yksityiskäyttöön. Yhteistoiminta Sierijärven Metsästysseuran
kanssa on ollut myös aktiivista,
mikä on hienoa näin ”naapurusten” kesken.
Suunnitelmissa on tulevana kesänä järjestää elokuun loppupuolella ohjelmallinen sunnuntai-iltapäivä. Ohjelmaa järjestyy harrastajateatteri Turvakon kanssa, sekä
K-60 POP kuoro on lupautunut
esittämään ohjelmistoaan, joka kä-

sittää 1950- luvulta suosittua kevyttä musiikkia sekä uusia popkappaleita.
Näin herättelemme henkiin vanhaa iltamaperinnettä; ”ohjelmaa tapahtuman aluksi ja lopuksi 1,5 tuntia tanssia”. Suunnitelmissa oleva
sunnuntai-iltapäivä on suunniteltu
sen vuoksi, että varttuneempikin
senioriväki sekä lapset pääsisivät
tulemaan kauempaakin katsomaan
ohjelmaamme.
Vanha seurantalotoimintamalli
toimii yhä, tarvitsemme vain talkooväkeä ja hyvää mieltä sen ylläpitämiseksi.
Teksti: Enni Yliraudanjoki

Rakentajamessut
O
ikaraisen
kyläyhdistys
osallistui neljättä kertaa
Rakentajamessuille
5.6.5.2012. Messuilla olemme esitelleet kylää ja kylässä vapaana
olevia rakennuspaikkoja. Kysyntää on kaikenlaisista taloista ja rakennuspaikoista. Etsitään pieniä
maa-alueita omakotitalolle ja isoja
mm. eläintenpidon mahdollistavia
maapaikkoja. Kaivataan mummon
mökkejä ja suurperheiden taloja.
Yhdet tahtovat kylän palvelujen
olevan kävelymatkan päässä, toiset taas etsivät rikkumatonta luonnon rauhaa. Erityisen paljon maalle
muuttaminen kiinnostaa lapsiperheitä ja nuoria pariskuntia, mikä on
erityisen ilahduttavaa.
Olemme messuilla mainostaneet
kaikkia tietoomme tulleita rakennuspaikkoja ja taloja. Myös ensi
vuonna huhtikuun lopulla kannattaa ilmoittaa kyläyhdistykselle, jos
on jotain tarjolle asetettavaa. Ajoittain kylän nettisivuillakin on rakennuspaikkoja tarjolla tai kylään
muuttajat hakevat rakennuspaikkoja/tiloja. Käyttäkää kyläyhdistyk-

Puheenjohtaja Heli Lähdesmäki ja sihteeri Marjo Puhakka messun pyörteissä.

sen luomaa mahdollisuutta.
Messuille osallistumisen on mahdollistanut Kolmen koplan kautta
syntynyt yhteistyö Lapin omakoti- ja mökkiläisyhdistyksen kanssa. Oikaraisen lisäksi esillä on ollut
Vikajärvi ja Saarenkylä. Olemme

saaneet olla messupaikalla työpanostamme vastaan. Viherlappi on
ollut yrityskumppanina kaikkina
vuosina
Teksti: Liisa Hokkanen
Kuva: Jaakko Huttunen
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http://www.rovaniemi.fi/suomeksi/Palveluhakemisto/Kylat_ja_kaupunginosat/Ylakemijoen_suunta/Oikarainen

