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VÄH ÄN
ERILAIS TA
HIS TORIAA

2003 ja olen nyt etsinyt siihen
osia ja kokoan sitä kokoon. Sain
vasta äskettäin hankittua Saksasta alla olevan keulakoristeen.
ja nyt pitäisi olla kaikki osat
mukana mopossa.

Mopo on vuosimallin 1958
(tyypitetty vuonna 1958 ja
ostettu 1959). Mopoja on tehty
kai vuoden ajan ja niitä taitaa
olla säilynyt Suomessa 5-6
kappaletta, kaikki kai olleet
Pohjois-Suomessa ja tämän ostaja nimeltään Kaihua.

Mopo on tyyppikyltin 08105
mukaan Brummi 70 mopo, jota
teki aikoinaan saksalainen tehdas Gritzher-Kayser. Pohjolan
vakuutusmaksulapun (alla oik)
alkuperäinen omistaja oli
Kaihua Väinö Joh ????, työmies, Rovaniemi, Kemijoki,
Oikarainen.
Tuolloin oli
mopon rekkari vakuutuslapun
mukaan PAD-168??? (alla vas).
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Kuvassa vasemmalla tarakalla
on pystyssä alkuperäinen pakarikin, jossa on vielä tyyppikyltti tallessa.

Kun ostin mopon, siinä oli kiinni
kuvassa (yllä vas) näkyvä rekkari
vuodelta 1972.
Mopon osti sittemmin Jorma
Vaarala, joka möi sen vuonna
2002 veljelleen Veli-Mattille
(asuu nykyään Sodankylässä ja
esiintyy lapin poliisit TV sarjaasa
muistaakseni
komissaariona).
Minä ostin tuon mopon häneltä

Nyt olen vaihtanut siihen uuden
ja paremman putken.
Teksti ja kuvat: Hannu
Harjulahti
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Hyvät Oikaraisen kylälehden lukijat

Oikaraisella on nyt yksi lukuvuosi eletty ilman kyläkoulua. Koulutuslautakunta on 2015 tehnyt päätöksen
siirtää Oikaraisen koulun oppilaat Koskenkylän kouluun ja siten koulutuslautakunta on tosiasiassa päättänyt
koulun lakkautuksesta. Tämä johti monimutkaiseen valitusprosessiin, jonka päätös tuli 31.5.2017.
Koulutuslautakunnan tekemät päätökset kumottiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa laittomina.
Koulutuslautakunta on käsitellyt asiaa uudelleen ja päättänyt järjestää Oikaraisen koulun vanhemmille
päätöksessä edellytetyn tiedotus- ja kuulemistilaisuuden erikseen ilmoitettavana aikana.
Lapset ovat viihtyneet Koskenkylän koulussa pääsääntöisesti hyvin. Opetus on monipuolista ja opetustilat
riittävät.
Kyläkoulun puuttuminen näkyy kuitenkin kylällä monen toiminnan hiipumisena. Lapset eivät enää kulje
koulun alueella iltaisin leikkimässä tai pelaamassa. Kerhotoiminnat ovat vähentyneet ja siten myös lasten
tutustuminen toisiinsa ja myös kyläläisiin on vähentynyt.
Kylälle on yritetty kuitenkin järjestää muuta toimintaa, kuten Kemilän yhteiset saunavuorot, jotka
alkoivat nyt kesäkuussa. Kyläyhdistys pitää sitä lauantaisin 16-20 , jolloin pirtissä on myös kahvila.
Kyläyhdistyksen toimintaan kaivataan lisää osallistujia ja kylälle myös kaivataan uutta harrastetoimintaa,
joka yhdistäisi Oikaraisen kylän asukkaita. Kaikki ovat siis tervetulleita mukaan toimintaan oman
jaksamisen ja mahdollisuuksien mukaan. Erityisesti nuoria toivottaisiin mukaan toimintaan. Mikäli hyviä
ideoita kylän kehittämiseen löytyy, voi olla yhteydessä allekirjoittaneeseen.
Kylälle on suunnitteilla Sierilän voimalaitos, joka sai Korkeimman hallinto-oikeuden vesitalousluvan
toukokuussa. Rakentaminen alkaisi mahdollisesti jo ensi keväänä. Oikaraisen kyläyhdistys on linjannut,
että asiassa ollaan neutraalilla kannalla eli puolueettomia. Kuitenkin alueella vahingoista kärsivät useat
asukkaat ja maanomistajat ovat suunniteltua voimalaitoksen rakentamista vastaan. Suurimpia
vahingonkärsijöitä ovat jokiluonnon käyttäjät, kalastajat, veneilijät. Virkistyskäyttö heikentyy monella
tavalla. Vaikutukset eivät ulotu ainoastaan patoalueelle, vaan myös pitkälle Kemijokea alavirtaan aina
Valajaiselle saakka. Rakentamisaikana ja vuosia sen jälkeen veden laatu ja talvella jääolosuhteet
heikkenevät.
Vaikutukset ulottuvat myös yksityisille henkilöille ja yrityksille, kuten matkailulle ja maataloudelle.
Monet ovat myös hankkeen kannalla, eri syistä johtuen. Jokaisella tulee kuitenkin olla oikeus omaan
näkemykseensä asiassa. Kun omaa näkemystänsä puolustaa, tulisi myös ottaa huomioon, etteivät kaikki ole
asiasta samalla kannalla. Siten toisen ihmisen asemaan asettautuminen helpottaisi erilaisten näkemysten
ymmärtämistä.
Henkilökohtaisesti olen hanketta vastaan. Voimalaitos heikentää mahdollisuuksiamme toimia
maatalousyrittäjinä peltopinta-alan pienentymisestä johtuen. Lisäksi pohjaveden nousu voi vaikuttaa
tilamme toimintaan ja jopa estää tilan ympäristöluvituksen. Nuorkarjan laidunnus rantaniityillä tulee
päättymään ja luonnon monimuotoisuus tulee supistumaan. Tätäkin suurempi syy vastustukseen on rakkaus
kotiseutua ja jokiluontoa kohtaan.
Nyt kun voimalaitosta ei vielä ole alettu rakentaa, kehoitankin kaikkia: ”Ei muuta kuin joelle viihtymään,
kalastamaan, nauttimaan kauniista kesäpäivistä ja maisemista.”
Terveisin Juho Koivula, Oikaraisen kyläyhdistyksen puheenjohtaja
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KOIVULAN TILAVIERAILU
Kävin vierailemassa Koivulan, yli 100 vuotta suvussa olleella maitotilalla. Juho ja Satu Koivula
ovat alkaneet tilan isännäksi ja emännäksi vuonna 2012. Satu kulkee tilan ulkopuolella töissä, joten lehmien hoito on isännän vastuulla. Heti pihaan käännyttäessä käveli aitauksessa vastaan varovaisen utelias lehmä (kuva oikealla). Koivulan
tilalla lehmät saavat kesäisin kulkea haluamaansa
tahtiin ulkona ja sisällä ja hiehot saavat nauttia
Suomen suvesta ulkona laitumella tai katoksen
suojissa koko ajan.
Lähdimme kiertämään isännän Juho Koivulan
kanssa tilaa. Ensimmäisestä huoneesta löytyi toimisto, josta nykyään ohjataan lypsyrobottia ja
seurataan lehmien tietoja. Jo korvamerkintä vaiheessa vasikasta otetaan näyte, josta analysoidaan laboratoriossa perintötekijät. Nykyään myös
Koivulan tilalla häärii lypsyrobotti, mutta navetassa on silti oltava joka päivä täyden työpäivän
verran ja joskus enemmänkin.
Lypsyrobotti (kuva alla) olikin seuraava ihmetyksen aihe tällaiselle ummikolle. Lypsyrobotti
on helpottanut töitä siinä määrin, että enää
isännän ei tarvitse juosta kellon kanssa joka aamu
viideksi ja illalla neljäksi lypsylle, myös työn
fyysisyys on siltä osin hieman keventynyt. Lehmät jonottelivat innoissaan lypsylle pääsyä ja
kuulemma ahneimmat koittavat lypsyrobotille
pääsyä jatkuvasti.
Lypsyrobotti, kun
antaa lypsettäessä
lehmille rehua. Robotti tunnistaa lehmät sirullisista korvamerkeistä ja päästää ne lypsylle 6,5
tunnin välein tai jos
utareissa on jo yli 10
litraa maitoa. Koivulan tilalla osa lehmistä käy jopa kuusi
kertaa lypsyllä vuorokaudessa. Keskimäärin yksi lehmä
tuottaa 30–40 kg
maitoa vuorokaudessa.
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Koivulan tilalla vasikat ovat omissa tiloissaan ikäryhmän mukaan. Vierailulla nuorimmat olivat vain
muutaman päivän vanhoja. Sonneja tilalla ei kasvateta vaan ne lähtevät toisille tiloille 10–14 vuorokauden ikäisinä. Karsinoista hiehot lähtevät ulkolaitumille noin vuoden ikäisinä. Lehmät kantavat yhdeksän
kuukautta, joista viimeiset noin kuusi viikkoa ne saavat olla levossa ja paremmalla ruoalla ja valmistautua
poikimiseen. Poikimisen jälkeen noin 60 vuorokauden kuluttua lehmä yritetään saada uudelleen kantavaksi. Koivulan tilalla lypsäviä lehmiä on 36 ja keskiikä on 5-6 vuotta.
Vanhin Koivulan tilan lehmä on 17-vuotias Oilikki.
Oilikki (kuva vasemmalla) on tuottanut jo yli 130
tuhatta litraa maitoa. Koivulan tilalla kaikilla lehmillä
on nimet ja vierailun aikana käy selväksi, että niillä
lehmiä myös kutsutaan. Osa lehmistä oli todella ihmisläheisiä ja tulivat heti nuolemaan ja haistelemaan
haastattelijaakin. Kun menimme katsomaan hiehoja
ulos ja isäntä astui aidan toiselle puolelle, niin lehmät
kerääntyivät ympärille rapsutuksia kerjäämään. Näki,
että lehmät Koivulan tilalla ovat onnellisia ja niistä
pidetään hyvää huolta.
Teksti ja kuvat, Reetta Paukkunen
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KEMILÄ
Oikaraisen Kemilä on
vuokrattavana kesällä
j a syksyllä.
Saunan ja Pirtin vuokra ryhmille 150e / vrk, perheille 100e /
vrk, Viikkohinta on 500e / vko.
Jäsenille 80e / vrk ja pelkkä
sauna 50e / vrk. Vuokraa hoitaa
Heli Lähdesmäki 0443111112.
lahdesmaki.heli@gmail.com.
Kemilä sopii hyvin niin sauna,
kokous, juhla kuin vapaa-ajan
kyöttöönkin.
Kemilässä on ihana tunnelmallinen vanha pirtti keittiöineen, sisätilat ovat ihanteelliset 10 - 15 henkilölle, perus
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astiasto löytyy 10 henkilölle.
Sänkyinä on kaksi levitettävää
laveria. Sisälle tulee juokseva
vesi ja sähköt. Lämmitys
takalla tai ilmalämpöpumpulla.
Pihassa on vanha huussi.
Sauna on iso ja romanttinen
(mahtuu hyvin 10 henkilöä),
vesi kantamalla joesta tai

kesäisin letkulla talosta. Piha
piiristä löytyy myös laavu,
uimaranta ja vanha iso venekatos, jossa on myös pidetty
juhlia. Siivous hoidettava itse
tai ostettava kyläyhdistykseltä
lisäpalveluna hintaan 60e.
Kuvat ja teksti: Heli Lähdes
mäki
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KYLÄKOULUN
O P P I L AAT
UUD E S S A
KOULUS S A
Oikaraisen koulussa oli vuonna
2016 n. 30 oppilasta. Koskenkylän koulussa oli n. 90 oppilasta. Koskenkylän Ryhmiksen
tilat otettiin Koskenkylän koulun käyttöön, koska koulu tarvitsi lisää tilaa isommalle määrälle oppilaita. Kaupunginhallitus oli esittänyt, että Oikaraisen
koulu olisi mukana kouluverkkopalvelutarkastuksessa.
Oikaraisen koulun oppilaat siirrettiin Koskenkylän kouluun
2016 syksyllä. Oikaraisen koulun opettajat olivat vuonna 2015
- 2016 Kaija Sälevä, Heidi Keskimaunu ja Eerika Saravuoma.
Oikaraisen koulua on suunniteltu lakkautettavaksi ennenkin,
mutta silloin kyläläiset tekivät
adressin, jossa oli n. neljäsataa
nimeä.
Rovaniemen kaupungin rahoitusmahdollisuudet ovat, ja tulevat olemaan, hyvin niukat myös
jatkossa. Tämän vuoksi koulutuslautakunnan eri palvelualueiden on suhtauduttava kriittisesti
kaikkiin lisäystarpeisiin.

Yllä Oikaraisen ja alla Koskenkylän koulu.

Haastattelut
Minkälaista oli tulla Koskenkylän kouluun?
“Ihan kivaa.”
Oliko hyvä vai huono juttu että
Oikaraisen koulu lopetettiin?
“Huono, koska on pitempi
matka kouluun.”
Hanna 5 lk

Oliko kivaa tulla Koskenkylän
kouluun?
“Kyllä oli kivaa tulla Koskenkylän kouluun.”
Oletko sopeutunut hyvin Koskenkylän kouluun?
“On löytynyt uusia kavereita ja
olen sopeutunut hyvin

Miltä tuntui, kun uusia oppilaita tuli kouluusi?
“Hyvää vaihtelua”
Miten he ovat sopeutuneet uuteen kouluun sinun mielestäsi?
“Hyvin, niistä on tullut hyviä
kavereita”
Aada 6 lk

Joni 3 lk
Tekijät: Niko T, Jenna, Iiris,
Ilona, Aliisa, Jenni ja Emma 6 lk
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S IERINIEMEN S IUNAUS -S OUTUTAPAHTUMA
HALUAA ES TÄÄ VOIMALAITOKS EN RAKENTAMIS EN
Suomen luonnonsuojeluliitto järjestää soututapahtuman Vanttauskoskelta Oikaraisiin 21.-22.7.2017. Soutajat
haluavat estää suunnitellun Sierilän voimalaitoksen rakentamisen, koska hanke tuhoaisi Kemijoen arvokkaan
koskiosuuden muuttamalla sen seisovaksi patoaltaaksi.
Tapahtumaa alettiin suunnittelemaan heti, kun toukokuun lopulla julkaistiin KHO:n päätös, jossa hylättiin
kaikki valitukset voimalaitoshanketta vastaan. Oikairaisen kyläyhdistyksen järjestämä Marjetan tori –kyläkulttuuritapahtuma sattui onnekkaasti samalle viikonlopulle ja siitä alkoi yhteistyö!
Soutamaan haastetaan mukaan jokivarren asukkaita, soutajia sekä melojia ympäri Suomen sekä päättäjiä
Rovaniemeltä ja muualta Lapista. Soutumatkalla halutaan näyttää kaunis ja kallisarvoinen luonto kirjojokikorento –perspektiivistä.
Säästetään Suomi 100 luontohelmi!

Soudettava jokiosuus kuuluu SLL:n 100Luontohelmeä –kohteisiin. Pelastetaan viimeinen rakentamaton osa
Suomen suurinta jokea - Kemijokea. Jokea uhkaa Suomen suurin vesivoimalahanke vuosikymmeniin. Uhattuna
on useita harvinaisia lajeja ja erityisesti jokimaisema ja kalastusmahdollisuudet sekä haave Kemijoen
palauttamisesta kalateiden avulla lähemmäksi luontaista olotilaansa.

Mitä tapahtuu?
Perj antai 21 . 7 .

Klo 14 Sierilä-Soutu lähtee liikkeelle Puurosen rannasta, Vattauskoskelta
Klo 15-18 Tervakarilla lasten ja nuorten kalastustapahtuma
Klo 18 Rantautuminen Leirikariin: ruokailu ja saunat sekä yöpyminen

Leirikarissa soutajien, talkoolaisten ja luonnonsuojelijoiden yhteiset iltamat, missä vastavirtameloja ja
kuplettimies Jukka Takalo esittää vaarojen lauluja ja muita viisujaan

Lauantai 22. 7 .

Klo 8 Lähtö Leirikarista
Klo 10-13 Tikkasenkarilla lasten ja nuorten kalastustapahtuma
Klo 10-15 Marjetan Tori Oikaraisen koululla -

mukana myös luonnonsuojelijoiden puheenvuorot ja
Rovaniemen Luonto ry.
Klo 11 Performanssi-esitys Fraunbergien rannassa
Klo 12 Soutu päättyy Oikaraisen koulun rantaan

Soutajat ja talkoolaiset voivat ilmoittautua tapahtuman tuottajalle,
Sari Hänniselle.
Yhteystiedot:
sari.hanninen[at]rovaniemi.fi,
p. 040 873 7986.

Oikaraisen kylälehti 1 / 201 7

13

M U I TA TA PA H TU M I A YM .

Kemilän uittopirtin yleiset saunavuorot
Kesän joka lauantai (ei juhannuksena) lämpiää vanha

uiton sauna Oikaraisen Kemilässä klo:16-20. Vanhassa
pirtissä on pieni saunakahvila. Pihalta löytyy myös
hiekkaranta ja laavu.
Saunan hinta; 3e henkilö ja 10e perhe.
Järjestäjänä Oikaraisen kyläyhdistys.
Teksti Heli Lähdesmäki.

Rovaniemen seurakunnan tapahtumia
kylällä:

- Somosen kirkolla, Suvilaulujen ilta, pe 21.7. klo: 18
- Rantojen hautausmaan hartaushetki, 13.8. klo: 13
- Laavuilta Kemilän rannassa 28.8. klo: 18

Onni-palveluauton aikataulut

Onni-palveluauto palaa kesätauolta vk 34 22.08. ja
silloin ONNI- autossa on suuhygienistin
vastaanotto. Auto kiertää parillisilla viikoilla ja
Oikaraisen koulun pihalla se on tiistaisin klo:8.30-9.30.
Palvelut ovat kaikille avoimia ja ilmaisia.
Lisätietoja: projekpääll Eiri Sohlman puh:0400 273 371

Marj etan to ri
Perinteinen kyläjuhla lähestyy ja vielä kaivattaisiin toripäivän talkoisiin työväkeä ravintolatelttaan lätynpaistoon sekä ruuan ja kahvin myyntiin. Työt tehdään kahdessa vuorossa, mikäli
väkeä on riittävästi. Ensimmäinen vuoro klo:
8.30-12 ja toinen vuoro klo:12-15.30. Ilmoittautukaa mahd.pian, mikäli pääsette tulemaan
talkoihin! Arpavoittoja otamme myös mielellään vastaan. Pidämme vielä viimeisen
Marjetantorikokouksen ke 12.7. klo:18
Oikaraisen koulun nuorisotilassa.

Marj etantoritalkoita:

To 20.7.klo:17
Pe 21.7.klo:14, ruuan esivalmistelu, piha-alue
kuntoon jne.
La 22.7. toripäivän talkoot alkavat klo.8.30
Ohjelma on vielä osittain auki. Juhlapuhujaksi
tulee kansanedustaja Mikko Kärnä, Suomen
luonnonsuojeluliitto rantautuu Suru-soututapahtumasta koulun rannalle ja esittää puheenvuoron.
Lapsille on leikkikentällä oma torialue, jossa he
voivat harjoittaa torimyyntiä ja touhuilla sekä
kokeilla onneaan onnenpyörässä. Sierijärven
metsästysseura järjestää simulaattoriammuntaa
koulun tiloissa, sekä lapsille juoksukisan ja
tunnistuskisan. Toripöytiä voi varata Heliltä
puh:0443111112

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:__________________________
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______________________________________________
Sähköpostiosoite
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YHTEYS TIETOJA

Oikaraisen kyläyhdistys

Puheenjohtaja: Juho Koivula, 044 5151 911
varapj Reetta Paukkunen, 040 837 9787
sihteeri Marjo Puhakka, 044 289 4641,
mariopuh[at]luukku.com
Hallitus kokoontuu joka kuukauden kolmas
keskiviikko klo 18 nuorisotilassa. Kaikki kyläläiset ovat tervetulleita kokouksiin.
Liittyminen kyläyhdistyksen jäseneksi: täytä
jäsenhakemus (alla) ja toimita jollekin yllä
mainituista.
Merkitse sähköpostiosoitteesi lomakkeeseen,
jotta saat ajankohtaisen tiedon nopeasti sähköpostilla. Käytämme tiedottamiseen: sähköpostia, kyläyhdistyksen nettisivuja, Oikaraisen
kyläyhdistyksen facebooksivuja, joita voivat
käyttää myös kylän muut seurat ja yhdistykset
tapahtumista tiedottamiseen.

Muita yhdistyksiä

Oikaraisen Haka ry Risto Koivula 0400415647

- liikuntaryhmien vetäjät ja kokoontumisajat, ks. lehden
takakansi
Oikaraisen Martat Sinikka Suorsa 040 5116327
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
Jos yhteystiedot muuttuvat, ilmoitathan siitä kyläyhdistykselle, jotta seuraavaan kylälehteen ei jää vanhentuneita yhteystietoa.

Jäsenmaksut (2017): 5 € henkilöltä tai 20 €
perheeltä. Jäsenmaksut maksetaan tilille FI11
5644 1850 0164 93 tai esim. Marjetantori
-tapahtuman aikana.

Tiedottamisen haasteet nykypäivänä
Nykyisin tiedottamiseen on paljon eri kanavia. On perinteinen suusanallisesti tiedottaminen, lehtiilmoittelu, ilmoitustaulut, mutta rinnalle on tullut sähköposti, Facebook, tekstiviestillä ja erilaisilla
nettisovelluksilla ilmoittelu. Tämä monipuolisuus tuo mukanaan haasteen. Mitä kanavia esim. kyläyhdistyksen tulisi käyttää, että tärkeät tiedotusasiat tulisivat kaikkien kyläläisten tietoon? Eri-ikäiset
kyläläiset käyttävät ihan eri kanavia päivittäin. Vanhemmalla väellä internet ei ole lainkaan käytössä, kun
taas nuorempi väki surffailee sujuvasti monen eri sovelluksen kanssa. Olemme kyläyhdistyksen
hallituksessa pohtineet ongelmaa ja todenneet että tarvitsemme noita perinteisiä ilmoittelumenetelmiä
edelleen, mutta niiden rinnalla myös nykyaikaisia kanavia. Kylän Facebook sivut ovat olleet muutaman
vuoden käytössä ja minusta ne ovat olleet todella kätevät ja ovat var-masti lisänneet viestimistä kyläläisten
välillä. Ainoa asia mikä Facebook sivuissa on harmittanut kun viestiminen on välillä mennyt asiattomaksi.
Toivoisin että koska sivuilla on myös nuoria ja lapsia lukijoina me aikuiset osaisimme näyttää hyvää esimerkkiä kuinka toimitaan fiksusti netissä! Pidetään kylä elävänä ja jatketaan tiedottamista, asioista, tapahtumista ilmoittelua eri kanavien kautta!
Terveisin kyläyhdistyksen sihteeri Marjo Puhakka
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KOULULLA KOKOONTUVAT RYHMÄT:

- Kunnossa kaiken ikää ryhmä (KKI), Ti, 18.30 - 20.00, Tuula Sirkka 040 7053274
- ikäihmisten ryhmä, Ke, klo 10.15 - 11.15
http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kylat-ja-kaupunginosat/Kehyskylat/Oikarainen

