Oikaraisen kyläyhdistys ry
TOIMINTAKERTOMUS 2010
Vuosi oli tiivistä yhteisten tilaisuuksien järjestämistä. Kokoonnuttiin ja juhlittiin sekä talkoiltiin
kyläläisten ja vieraiden kanssa. Monien isojen juhlien järjestäminen vuoden kuluessa oli kylän
voimannäyttö.
Kokoustoiminta
Kyläyhdistyksen vuosikokous pidettiin7.3.2010 koululla.
Kyläyhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Liisa Hokkanen. Varapuheenjohtajana toimi Jari Ranta,
sihteerinä Marjo Puhakka, taloudenhoitajana Anja Nurmela ja nettivastaavana sekä jäsenrekisterin
ylläpitäjän Eero Sirkka. Muut hallituksen jäsenet olivat Hannes Viiri, Hilpi Ahola, Samu Luiro ja
Jouni Ranta. Hallituksen varajäsenet olivat Ari Puhakka, Kaisa Karvo, Virpi Yliraudanjoki, Atte
Suomi, Rauno Rantaniemi, Saara Ketola, Enni Yliraudanjoki ja Kaija Ranta.
Kyläyhdistyksen hallitus on kokoontunut joka kuukauden kolmantena maanantaina yhtä poikkeusta
lukuunottamatta. Kokoukset pidettiin muuten koulun tiloissa paitsi kerran Oikaraisen taukopaikan
tiloissa. Yhteensä hallitus on kokoontunut 12 kertaa. Hallituksen kokoukset olivat avoimia kaikille
yhdistyksen jäsenille ja kokouksissa kävikin ilahduttavasti aktiivisia rivijäseniä.
Yhdistyksellä on käytössään lämmintä varastotilaa nuorisotiloilla kaksi kaappia. Samasta
rakennuksesta vapautui yksiö, jonka vuokrattavuus on alhaisen varustetason vuoksi heikko.
Anottiin sitä yhdistyksen ja kylän käyttöön kaupungilta. Anomus hylättiin.
Jäsenet ja jäsenhankinta
Yhdistyksessä oli vuoden lopussa 113 jäsentä.
Kaikissa tilaisuuksissa tuotu esiin kyläyhdistykseen liittymisen merkitys. Talvijuhlassa ja Marjetan
torilla kyläyhdistyksellä oli oma pöytä, jossa esiteltiin toimintaa. Uusia jäseniä on tullut koko ajan
lisää. Jäsenmaksuista on muistutettu sähköpostitse, henkilökohtaisesti ja kirjeitse.
Tiedotustoiminta
Kyläyhdistyksen nettisivuja on ylläpidetty vuodesta 2009 alkaen kaupungin sivustolla. Ne olivat
ahkerassa käytössä ja niitä päivitettiin tiiviisti. Kyläyhdistyksen jäsenistä ylläpidetään
jäsenrekisteriä, joka palvelee tiedottamista. Sähköpostiosoitteensa ilmoittaneista jäsenistä on
muodostettu sähköpostilista, jota kautta tiedotetaan kylän asioista nopeasti ja tiiviisti.
Vuodesta 2009 alkaen on julkaistu saNO Se lehteä, joka nimettiin tänä vuonna Oikaraisen
kylälehdeksi Sano se. 16 sivuinen ja pääosin nelivärinen lehti tehtiin edelleen talkootyönä niin, että
lukuisten talkoolaisten työ nivotaan lehden muotoon yhtenä viikonloppuna, josta sen hienosäätöä
jatketaan vielä muutama viikko ennekuin lehti on painokunnossa ja talkoilla jaettavissa. Lehti on
saanut erittäin hyvää palautetta kyläläisiltä. Lehti ilmestyi kaksi kertaa: toukokuun ja marraskuun
lopussa. Lehti jaettiin Lapin kylätoimintapäivillä, jolloin palaute oli ihmettelevän ihastunutta. Lehti
jaettiin kaikkiin kylän talouksiin ulottaen Koskenkyläntiellä jakelun Sierijärvelle saakka ja uusia
kiinnostuneita yhteydenottoja onkin eri tilanteissa tullut Vaaralan ja Sierijärven suunnalta. Kaksi
kertaa jaettiin erillinen juhlakutsu (talvijuhlat ja pilkkitapahtuma) kylän postilaatikoihin. Lehden
kuluja on saatu katettua Kemijoki Oy:n maksaessa sivun kokoisesta tiedotustilasta vuoden pituisen
sopimuksen turvin sekä kylätoimintapäivien jakelun kautta. Lisäksi Oikaraisen Haka tilasi vuoden
ensimmäistä numeroa omaan käyttöönsä omakustannushintaan.

Vaikuttaminen
Tehtiin kaksi eri sisätöistä esitystä Oikaraisen saamiseksi palvelukyläksi. Ensimmäinen ei edennyt
tarkoitetusti sanavalintojen takia. Toinen on edelleen hallinnon rattaissa, mutta sen etenemisen
puolesta on työskennelty.
Esiteltiin kylällä myynnissä olevia tontteja ja kylää rakentajamessuilla 22-23.5.
Otettiin eri tilanteissa esiin kevyen liikenteen väylän rakentamisen laajentamisen puolesta sekä
tuotu esiin nettiyhteysongelmia.
Tuotiin itseämme Lapin kylätoimijoiden tietoisuuteen kutsumalla heidät kylään Lapin
kylätoimintapäivien yhteydessä.
Anottiin lukuvuodelle 2010-2011 lukuisia harrastekerhoja kansalaisopistolta (kirjoittajapiiri,
musiikkikerho, teatteri, itämainen tanssi, skräppäys ja akvarelli). Saatiin yksi anotuista uusista
kursseista sekä yksi uusi, jota ei anottu. Kumpikaan uusista kursseista ei käynnistynyt vähäisen
osanottajamäärän vuoksi (skräppäys- ja saumurikurssi). Yksi vanha kurssi toteutui (piano- ja
hanuritunnit). Lisäksi musiikkikurssia korvasi koulun musiikkikerho ja koululla jatkui
näytelmäkerho. 4H:n ja seurakunnan kerhot eivät jatkuneet syksyllä 2010.
Osallistuttiin vuoden lappilainen kyläkilpailuun.
Järjesteltiin tiedotusiltaa kaupungin teknisen viraston kanssa, joka kuitenkin kariutui.
Tehtiin Napapiirin vedelle anomus viemäriverkoston ja uudenaikaisen vedenpuhdistamon
saamiseksi kylälle.
Sillan rakentamiseen liittyen tuotiin esiin veneenlaskupaikan tarpeellisuus molemmille rannoille.
Osallistuttiin kaupungin asukas- ja kylätoimikuntien neuvottelupäiville Muurolassa 24.4.
Kolmen Kopla
Kolmen koplassa on ollut ensimmäisenä täytenä toimintavuotenaan puheenjohtajana Ari Puhakka ja
kylältä muina jäseninä hallituksessa Rauno Rantaniemi, Hilpi Ahola ja Jari Ranta. Kolmen koplan
kanssa on tehty yhteistyötä mm. Saarensoutu tapahtumassa.
Yhteistyö kylän koulun, päiväkodin, esikoulun ja nuorisotilan kanssa
Koulun kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä juhlien, erilaisten tilaisuuksien sekä varainkeruun
tiimoilta. Lapset ja nuoret on huomioitu kyläyhdistyksen tilaisuuksissa ja heille on tarjoutunut
mahdollisuus harjaantua ohjelmantekijöinä ja esiintyjinä. Päiväkodilta ja esikoulusta on esiinnytty
talvijuhlassa ja tehty juttua kylälehteen. Nuorisotilaan on pidetty yhteyttä.
Toimintamahdollisuuksien tarjoaminen ja turvaaminen kylän nuorille omalla kylällä on tärkeä osa
kyläyhdistyksen toimintaa.
Yhteistyö kylän yhdistysten ja yrittäjien kanssa
Tehty yhteistyötä kylässä toimivien yhdistysten kanssa mm. talvijuhlassa, pilkkitapahtumassa,
yhteisvastuukeräystempauksessa ja Marjetan torilla. Jokaisessa lehdessä on ollut esillä yhdistysten
yhteistoimintaa. Kylässä toimiville yrityksille tarjottu ilmaista nettinäkyvyyttä ja maksullista
mainostilaa kylälehdessä.
Lähestyttiin kylän yrityksiä kirjeellä, josta saatiin jonkin verran palautetta, positiivista.
Talvijuhla
Ensimmäinen talvijuhla pidettiin 6.2.2010 Jokkapirtillä yhteistyössä Oikaraisen Hakan kanssa.
Juhlassa roolit käännettiin nurinniskoin: miehet valmistivat ja tarjoilivat ruuat ja kahvit. Sillävälin
naiset istuivat nauttimassa ohjelmasta ja toisten kyläläisten seurasta. Ohjelmasta vastasivat
päiväkotilaiset sekä koululaiset yhdessä Turvakkoteatterin kanssa Netti tulee kylään näytelmän
tiimoilta. Väliin mahtui useampi tarinatuokio sekä itämaista tanssia. Juhlan juonsi Jenni Ranta.
Juhla oli yleisömenestys. Samassa yhteydessä päätettiin juhlimista jatkaa tulevinakin talvina
yhdistysten yhteistyönä.

Pilkkitapahtuma
Järjestettiin pilkkitapahtuma yhdessä Oikaraisen erä- ja kalamiesten kanssa Jyrhämäjärven jäällä
27.3. Osallistujissa oli kaikki ikäryhmät edustettuina ja kahvit myytiin pillkireijille. Myyntiä oli
myös Eräharjun sisällä ja pihalla. Yhdistykset päättivät jatkaa yhteistyötä.
Yhteisvastuukeräys
Järjestettiin ohjelmaa yhteisvastuukeräyksen tiimoilta järjestettyyn koko perheen ulkoilu- ja
ohjelmatapahtumaan 11.4. Tapahtuman järjestämisessä yhteistyötä tehtiin seurakunnan, koulun ja
Marttojen kanssa.
Juhannuskokoontuminen
Juhannusaattona reipas illanviettoporukka kiipesi Vaaralle keskiyön auringon toivossa sääskiä
uhmaten.
Marjetan tori
Järjestettiin perinteinen Marjetan tori 17.7. Tilaisuus onnistui hyvin ja oli tuottoisa, vaikka
tiedottaminen ei tapahtunutkaan toivomassamme laajuudessa. Ohjelmassa oli puhe (Heikki Autto),
lasten urheilukilpailut, leikkimielisiä kisoja aikuisille, vastarannan soutu, taidenäyttelyjä sekä
kyläläisten musiikkiesityksiä: Jykä ja Kaisa sekä IRONIa. Oli myös myyntipöydät, kirpputori,
kahvila ja kuivalihakeitto. Juhlan jälkeen talkoolaiset ja muut kyläläiset kutsuttiin
muurinpohjalettujen merkeissä viettämään iltaa Kemilään 21.7.
Jäähyväiset jäätielle ja Lossitanssit
Uskoimme sen viimeisen jäätien olleen käytössä keväällä 2010 ja heitimme sille teatraalisesti
jäähyväisruusun yhdessä Destian työmaapäällikön kanssa 19.4. Seuraavana talvena saimme kokea,
että silta ei valmistunut aiotusti vaan jäätietä työstettiin vuoden loppuessa.
Hyvästeltiin lossi tanssien 28.8. Lossin kulkuaika oli pidennetty klo 24.00 saakka ja kaikki aika
käytettiin. Lossilla oli tarjolla perinteistä tanssimusiikkia ja rannalla soitti IRONIa. Vieraita tuli
läheltä ja kaukaa. Tunnelma oli muistojen täyttämä. Myytiin kahvia ja lettuja. Lossi koristeltiin ja
lossin Kylkeen kiinnitetty taulu ’Oikaraisen – Sierilän lossi 1907-2010’ roikkui lossissa
viimemetreille saakka. Lossi vedettiin viimeisen kerran rantaan ennakoimattomasti jo lokakuun
lopussa??.
Siltatyömaa ja kevyen liikenteen väylä
Siltatyömaa näkyi ja kuului erityisesti paalutusvaiheessa koko kylällä. Sulien vesien aikaan tavaraa
oli rannoilla ajoittain paljon ja maansiirto oli näyttävää ja pöllyävää. Kevyen liikenteen väylä
rakentui valmiiksi ennen lumien tuloa. Siltatyömaan eteneminen ei edennyt alustavien kaavailujen
mukaan ensin paalujen upottamisongelmien takia ja sitten pakkasten vaikeutettua työmaata.
Siltatyömaan edistymisen seuranta on ollut keskeinen osa kylän elämää kuluneena vuotena. Sillan
odotus on innokasta.
Lapin kylätoimintapäivät
Kolmen kopla järjesti kylätoimintapäivien oheistilaisuuksia ja Oikaraisen kyläyhdistys otti
järjestettäväkseen kaksituntisen ohjelmallisen kahvitilaisuuden 16.10. Vieraat haettiin kaupungilta
busseilla. Bussissa kerrottiin tulomatkalla kylästä. Jokkapirtillä tarjottiin kahvit ja Turvakkoteatteri
esitti Netti tulee kylään näytelmän yhdessä koululaisten räppiryhmän kanssa ja paluumatkalla
bussissa jaettiin Oikaraisen kylälehti SAnose sekä jatkettiin yhteistä turinointia.

Kemilä
Kemilästä tehtiin talkootyönä peruskorjausarvio, joka kattoi päärakennuksen ja saunan saattamisen
parempaan kuntoon. Kemilän ylläpito on edellyttänyt ennakoimatonta huoltoa, joka on vaativaa
vapaaehtoisesti toteuttaa. Loppuvuodesta Kemilään asennettiin ilmalämpöpumppu. Vuokralaisia on
saatu mukavasti, joten tappiota ei ole tänä vuonna tullut (kuitenkin sähkölasku, joka on seurausta
ilmalämpöpumpun koekäytöstä syksyn mittaa, tulee vasta ensi vuoden puolella ja se ennakoidaan
suureksi). Sauna on erityisen heikossa kunnossa ja sen käytön lopettamista on jouduttu
harkitsemaan. Hankittu polttopuita ja välttämättömiä tarvikkeita. Osa vuokralaisista on tuonut omat
puut mukana tai vastannut puiden sahaamisesta. Todettu, että osalle kyläläisistä Kemilällä on
tunnearvoa. Tehtiin yritys saada Kemilään vakituisempi yhteistyökumppani, mutta kandidaatti
päätyi muualle.
Kylätalkkari
Vuoden 2009 vuosikokouksessa saadun tehtäväksiannon johdosta päädyttiin yhteistyöhön Lapin
omakoti- ja mökkiläisyhdistyksen kanssa ja heidän kauttaan tarjottiin kyläläisille
omakotitalkkaripalveluja vuoden ensimmäisen kylälehden yhteydessä.
Turvallisuus
Lapin pelastuslaitoksen aloitteesta kylälle on luotu vuoden 2010 alussa omatoimisen varautumisen
organisaatio, jossa ison yksikön johtaja on Jari Ranta ja varajohtaja Antti Paavola. Kylä muodostuu
kahdesta lohkosta. Kuusamontien puoleinen/itäpuolen ryhmäjohtaja on Juhani Maaninen ja jäsenet
Anna Katajamaa, Heikki Mutikainen, Jussi-Pekka Ylinampa, Ari Puhakka, Sami Heikkinen, Jyrki
Vähärautio, Jouni Ranta ja Ari Ropponen. Ylikörköntien ja koskenkyläntien puoleinen/ länsipuolen
tyhmäjohtaja on Juha Peltonen ja jäsenet Tapani Ylianttila ja Anne Kittilä.
Yhdistys on osallistunut yhtenä Lapin pilottikylänä ’Kylä auttaa ja välittää kriisissä’
naapuriapuhankkeeseen ja sen koulutuksiin vaihtelevalla aktiivisuudella. Hanke ei lopultakaan ole
tuottanut meille sitä, mitä odotimme, vaikka olemme aktiivisesti esittäneet toiveita hankkeelle.
Yhteyshenkilönä on Hilpi Ahola ja varalla Liisa Hokkanen.
Varainhankinta
Järjestettiin arpajaisia tilaisuuksien yhteydessä. Katettiin tilaisuuksista aiheutuvia kuluja niissä
toteutetuilla tarjoiluilla.
Haettiin kaupungilta toiminta-avustusta kyläyhdistyksen toimintaan, kulttuuritoimen avustusta
Marjetan torin järjestämiseen ja yhdistymisavustusta Jäähyväiset lossille teemavuodelle sekä
rantalentopallokenttään. Lisäksi jokivarren nuoret saivat avustusta musiikkilaitteisiin, jinka käytön
valvonta delegoitiin kyläyhdistykselle, joka edelleen siirsi tehtävän koululle, jossa myös hankitut
laitteet säilytetään ja ne ovat koulun käytössä.

