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- Äiti meillä on monta ämpärillistä 
pottuja palakkana ko me on oltu 
talakoissa Sassin pottumaala! 
huudahti 6-vuotias Antti kun palasi 
syyskesällä perunannostotalkoista 
naapurin perunamaalta.

Mieleeni palasivat mukavina 
muistoina omat lapsuusajan 
perunannostopäivät Iin Olhavassa. 
Talkoissa sukulaismiehet, -naiset 
ja me lapsetkin kerättiin perunoita 
ensin sankoihin ja sitten traktorin 
lavalle laatikoihin kellariin vietä-
viksi. Joskus piti oikein kilpailla 
kuka keräsi nopeimmin sankonsa 
perunoita täyteen!

Tuohon aikaan ja aikaisemminkin 
talkoiltiin auttamisen  halusta.  
Oltiin niin sanotusti vuoro-
velkaisilla. Tänään meillä, toisena 
päivänä teillä -periaatteella. Kylän 
miehet tekivät raskaimmat työt, 
naiset huolehtivat ruokapuolen. 
Tehtiin heinää ja rakennettiin, 
lapset hoituivat siinä sivussa, juttu 
lensi ja kaikilla oli hauskaa!

Nykyään kylätalkoiden merkitys 
on muuttunut ja laajentunut. 
Talkoot ovat saaneet yhteis-
kunnallisen merkityksen. Sivu-
kylien palvelutaso halutaan pitää 
kuntakeskusten tasolla ja kylät 
elinvoimaisina. Julkiset varat 
eivät riitä vastaamaan nykyajan 
vaatimuksiin. Tilalle ovat tulleet 
mittavatkin talkoot: ympäristön 
siistiminen, kuntoratojen ja 
uimarantojen rakennus. 

Talkootunnelma on se, mikä on 
kuitenkin vuosien varrella säilynyt. 
Talkoissa näkee naapureita ja 
kuulee uusimmat kuulumiset. 
Talkoot tuottavat paitsi aineellista, 
myös henkistäkin hyvää: talkoissa 
on hauskaa! Jatketaan samaan 
malliin. Kiitos ahkeralle talkoo-
väelle!

Anne Leppälä

Talakoissa ei ole
kuokkavieraita

Olhavajokivarren Kehittämisyhdistys 
RY perustettiin vuonna 1998 Olhavan 
sekä Olhavajokivarren alueen yhtei-
seksi kehittämisyhdistykseksi, jonka 
keskeisenä tarkoituksena oli - ja on 
edelleen – kehittää aluetta tasapuoli-
sesti eri kyläkulmien sekä eri-ikäisten 
kyläläisten tarpeisiin vastaten.

Yhdistyksen toiminta-alue:
Olhava, Väli-Olhava ja
Yli-Olhava

Olhavan ja Olhavajokivarren alue si-
jaitsee Iin kunnassa, maantieteellisesti 
Iin kunnan pohjoisosassa. Olhavan ja 
jokivarren aluetta leimaa erityispiirre: 
se sijaitsee etäällä, noin 15 – 35 kilo-
metrin päässä Iin  kuntakeskuksesta. 
Toisaalta alueelle on tunnusomaista 
asutuksen levittäytyminen Olhavajo-
en varrelle ja keskittymistä on vuosi-
kymmenien aikana tapahtunut usei-
siin hyvin pieniin kyläkeskuksiin.

Olhavan seudun asukasluku on noin 
700 eli 10 % Iin kunnan asukkaista 
asuu Olhavan alueella. Perinteisesti 
Olhavan seutu jaetaan kolmeen osa-
alueeseen: Olhava, Väli-Olhava ja Yli-
Olhava, vaikkakin näiden alueiden 
sisällä on useita pienempiä kyliä tai 
kyläkeskittymiä. Jaottelu perustuu 
osaltaan vanhaan koulupiirijakoon, 
jolloin kullakin alueella on ollut oma 
kyläkoulunsa. Väli-Olhavan kyläkou-
lu, Vuosiojan koulu, lakkautettiin 90 
–luvun alkupuolella.

Aktiiviset kylätoimikunnat

Olhavan seudulla on kolme aktii-
vista kylätoimikuntaa, jotka ovat jo 
vuosikymmeniä toimineet kylien 
”sanan saattajina” ja ”toimijoina”. 
Yli-Olhavan kylätoimikunta on toteut-
tanut Yli-Olhavan koulun yhteyteen 
jääpallokaukalon sekä  valaistun pu-
ruradan, tehnyt talkoilla Pirttijärven 
luontokodalle pitkospuut ja järven 
rantaan laiturin.

Maunulan kylätoimikunta on kun-
nostanut  uimarannan, joka on suosit-
tu koko Olhavan alueen asukkaiden 
piirissä, sekä korjannut ja kohentanut 
alueella sijaitsevaa vanhaa savotta-
kämppää Vuornoksessa.. Olhavassa 
puolestaan on järjestetty yhdessä 
koulun kanssa koko kylälle suunnat-
tuja liikuntapainotteisia tapahtumia 

ja lapsille ja nuorille diskoja, talvisin 
hiihtotapahtumia, pilkkikilpailuja 
sekä ympäristön siistimistalkoita ke-
väisin. 

Kun 1990 –luvun loppupuoliskolla  
kylätoimikunnat tiedostivat hankera-
hoitusten mahdollisuuden, tilaisuut-
ta ei jätetty väliin. Suunniteltiin ja 
haettiin rahoitusta eri hankkeisiin. 
Vuornoskämpän päätyhuoneeseen 
teetettiin sähkösuunnitelma ja toteu-
tettiinkin se. Vuosiojan koulun luok-
kahuoneeseen lisättiin ja nykyaikais-
tettiin sähkörasioita ja rakennettiin 
puhelinliittymä tietotuvan vaatimuk-
sia varten. Kelkkaurat suunniteltiin ja 
reititettiin koko Olhavan alueelle.

Kylätoimikunnat olivat keskeisinä 
tekijöinä myös niin sanotussa KOTA 
–hankkeessa, jolloin Olhavan seudul-
le rakennettiin viisi luontokotaa luon-
nossa liikkujia varten. KOTA –hanke 
oli ympäristökeskuksen hanke, johon 
Iin kunta osallistui 10 %:n rahoitus-
osuudella. Muut Olhavan seudulla 
toteutetut hankkeet on rahoitettu 
pääosin POMO –rahalla ja kyläläisten 
talkootyöllä tai lahjoituksilla.

Mihin Kehittämisyhdistystä
sitten tarvitaan?

Kylätoimikuntien aktiivisuus toi alu-
eelle hankerahaa, jolloin tiedostettiin 
tarve perustaa rekisteröity yhdistys, 
joka hallinnoisi hankkeita. Toisaalta 
myös eri rahoittajat vaativat, että han-
kehakemuksen takana on virallinen 
yhdistys. Lisäksi yhdistyksen perusta-
misen aikoihin tiedostettiin tilanne, 
että kylätoimikunnat ymmärrettävästi 
ajavat keskitetysti oman kylänsä ja 
toiminta-alueensa etuja, mutta Olha-
van alueen eri kylätoimikunnilla oli 
myös yhteisiä kehittämistavoitteita, 
joita edistämään yhteistä yhdistystä 
tarvittiin. Parhaiten tällaista yhteistä 
tavoitetta edustaa Olhavajoki ja sii-
hen liittyvät kunnostamistarpeet!

Olhavajokivarren kehittämisyhdistys 
on toteuttanut monta merkittävää 
hanketta: merkittävimpänä mai-
nittakoon Harrastekeskus –hanke, 
jossa Vuosiojan koulusta kehitettiin 
koko Olhavan alueen yhteinen har-
rastamis- ja kokoontumispaikka. 
Yläkerran luokkatiloista toinen on 
kansalaisopiston opetustiloina, toi-

nen luokka on jaettu sermillä tieto-
tuvaksi  ja kuntoilutilaksi. Alakerrasta 
löytyy vanha veistoluokka, jonne on 
hankittu monipuoliset ja laadukkaat 
puuntyöstölaitteet. Kaiken kaikkiaan 
eri hankkeiden sekä yksityisen rahoi-
tuksen turvin kehittämisyhdistys on 
hankkinut Vuosiojan koululle aina-
kin 10 000 euron arvosta laitteita ja 
työkoneita.

Paraikaa koulun alakerran keittiöstä 
suunnitellaan nuorisotilaa yhdessä 
kunnan kanssa. Olhavan alueellahan 
ei ole ollut mitään paikkaa johon 
nuoriso vapaa-aikanaan voisi ko-
koontua. Vuosiojan koulu on kunnan 
omistama rakennus, jossa on kolme 
vuokra-asuntoa. Iin kunta kunnosti 
asunnot pari vuotta sitten, ja tällä het-
kellä ne kaikki ovat vuokrattuina.

Kehittämisyhdistys julkaisi tammi-
kuussa 2003 Olhavan & Olhavajo-
kivarren alueen kyläsuunnitelman, 
jossa alueen nykytila on kuvattu elin-
keino- ja ikärakenteen, sekä SWOT 
-analyysin avulla. SWOT –analyysi 
sisältää vahvuuksien, heikkouksien, 
mahdollisuuksien ja uhkein analy-
soinnin. Suunnitelmaan on koottu 

myös alueen kehittämisideat ja ta-
voitteet avoimissa kylien yhteisissä 
kehittämisilloissa, kylätoimikuntien 
tapahtumissa ja palavereissa. Kylä-
suunnitelma luo lähtökohdan kehit-
tämistoimenpiteiden suuntaamiseksi. 
Esimerkkinä mainittakoon  eläkeläis-
ten suhteellisen korkea osuus alueen 
väestöstä verrattuna Iin kunnan tai 
koko Suomen vastaaviin osuuksiin.

Tarkasteltaessa  Olhavan seudun  
ikärakennetta, voidaan todeta, että 
lähivuosina prosenttiosuus tulee 
edelleen kasvamaan. Tämä tulee 
tarkoittamaan lisääntyvää  kotiapu-, 
kuljetus-, ja sairaanhoidollisten pal-
veluiden tarvetta. Kehittämisyhdistys 
ei ole tyytynyt siihen, että tilanteen 
todettuaan olisi levittänyt kätensä ja 
todennut, että kyseessä on kunnalli-
set peruspalvelut, joihin Iin kunnan 
on vastattava. Kehittämisyhdistys laati 
projektisuunnitelman ja sai rahoi-
tuksen OSKE –hankkeelle. Yhtenä 
hankkeen toimenpiteenä on selvittää 
Senior -palveluiden tarvetta ja etsiä 
toimintamuotoja, joiden avulla palve-
lut on mahdollista tuottaa paikallises-
ti ja yrittäjälähtöisesti.

Maarit Tihinen
 

Olhavajokivarren
Kehittämisyhdistys RY

- Juhlavuosi, viisi vuotta aktiivista toimintaa!

Olhavajokivarren Kehittämisyhdistys Ry, hallitus 2003-2004:
Anne Leppälä (pj), Ilkka Pakonen (varapj), Pirkko Lalli (siht.),
Jorma Paaso (rahastonhoitaja), Raili Kolehmainen, Auli Tolonen 
ja Jouko Maunula. Minna Tolonen, Aaro Juutinen, Veikko Jyrkäs 
(varajäsenet)
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Julkaisija Olhavajokivarren Kehittämisyhdistys Ry
Levikki 2500, Iin kunnan kotitaloudet ja yritykset
Päätoimittaja Anne Leppälä
Toimitussihteeri, ulkoasu Riitta Muhonen
2. mainosgraafikko Kari Raappana
Toimittaja Kirsi-Maria Pakonen
Valokuvat Riitta Muhonen, Anne Leppälä, Pentti Soini
Kiitokset yhteistyöstä Pirjo ja Aaro Juutinen, Kaisa 
ja Veikko Jyrkäs, Pirkko Lalli, Ilkka Pakonen, Satu 
Palovaara, Ritva Sassi, Maarit Tihinen, Arto Suomela
Paino Pyhäjokiseudun kirjapaino, Oulainen

OSSeutulainen
lhavan

Olhavajokivarren Kehittämisyhdistys 
Ry:n hallinnoima OSKE -hanke 
sai virallisen rahoituspäätöksen 
työvoima- ja elinkeinokeskukselta 
lokakuun lopulla. Tuo päätös antoi 
edellytykset polkaista kylähanke 
käyntiin 1.11.2003. Hanke kestää 18 
kuukautta, vuoden 2005 kesäkuun 
loppuun.

Hankkeen tavoitteena on kehittää 
Olhavan seudun, eli Olhavan, 
Maunulan ja Yli-Olhavan palveluja ja 
luoda työpaikkoja yhteistyössä alueen 
yrittäjien, kuntasektorin ja niin 
sanotun kolmannen sektorin kanssa. 
Keskeisenä osana on yritystoiminnan 
mahdollisuuksien kartoittaminen 
vanhuspalveluiden tuottamiseksi. 
Seudun imagoa halutaan myös 
nostattaa vetovoimaisena, viihtyisänä, 
kehittyvänä sekä turvallisena asuin-
ympäristönä

Hanke liittyy aikaisemmin Olhavan 
seudulla toteutettujen hankkeiden 
jalostamiseen ja kyläläisille järjeste-
tyissä tilaisuuksissa esille tulleiden 
asioiden kohentamiseen. Kehittämis-
tä tarvitsevat osa-alueet on kirjattu 
myös kyläsuunnitelmaan, joka valmis-
tui talkootyönä kuluvan vuoden 
tammikuussa. Hankkeen laajuuden 
vuoksi sille päätettiin palkata koko-
aikainen hankevetäjä, kylien asioita 
eteenpäin ajava työntekijä.

Toimenpiteet

OSKE pureutuu viiteen osa-
alueeseen. Seniorpalveluiden alalla 
toteutetaan kysely kaikille Olhavan 
seudun 65 vuotta täyttäneille asuk-
kaille. Kyselyyn osallistuminen on 
vapaaehtoista. Sen tarkoituksena on 
kartoittaa mitä palveluja Olhavassa ja 
Olhavajokivarressa kaivataan kunnal-
listen palvelujen lisäksi. Näin luodaan 
pohjaa tulevaisuudelle, jolloin kyläl-
lä voisi toimia myös alan yrittäjä 

antamassa lisäpanosta senioreiden 
hoivatyössä ja kotiavussa.  Hanke 
järjestää myös hoivayrittäjyyskoulutuk
sen Iissä vuoden 2004 syyspuolella.

Senioreiden ja muidenkin kyläläisten 
iloksi vuoden 2004 vaihtuessa 
starttaa perinnepiiri. Kerran viikossa 
Vuosiojan koululla kokoontuvassa 
ryhmässä pureudutaan alueen his-
toriaan muun muassa rakennusten, 
asukkaiden ja työtapojen kautta. 
Luvassa on myös mielenkiintoisia 
luentoja aiheesta. 

Myös lapsi- ja nuorisotyötä halutaan 
kehittää. Kesällä 2004 Vuornokseen 
kokoontuu alueen lapsia ja nuoria 
eräpainotteisille leireille, joissa tutus-
tutaan asiantuntijoiden opastuksella 
muun muassa luontoon, erätaitoihin ja 
kalastukseen. Olhavan seudulla toimii 
aktiivisesti kaksi tietotupaa, Olhavassa 
ja Vuosiojalla. Niiden toimintaa 
pyritään monipuolistamaan. Olhavan 
tietotuvalle on tulossa nopea kiinteä 
tietoverkkoyhteys ja kylien omia 
kotisivuja aletaan työstää yhdessä 
kyläläisten kanssa. Näin saadaan 
myös nykyaikainen tiedotusfoorumi 
kylän asioille.

Olhavan ja Olhavajokivarren alueen 
imagoa halutaan nostaa hankkeen 
avulla. Seutu tarjoaa mahdollisuudet 
monipuoliseen vapaa-ajan toimin-
taan. Niinpä Olhavajoen kunnostus-
edellytyksien kartoittamiseksi hank-
keen aikana laaditaan karkea yleis-
suunnitelma joen kunnostamisesta. 
Suunnitelma toimitetaan ympäristö-
keskukseen, jonka kanssa jo kuluneen 
vuoden elokuussa oli yhteistyötä kun 
ympäristökeskuksen edustaja Timo 
Yrjänä vieraili jokiasioissa Olhavassa.

Matkailun kehittämiseksi OSKE
-hankkeen aikana kartoitetaan alan 
yrittäjyyshalukkuutta alueella ja testa-
taan Vuornoskämpän vetovoimaa to-

teuttamalla ohjelmapalvelupaketti.  

Konkreettisesti näkyvimpänä osa-
alueena OSKE -hankkeen kuluessa 
rakennetaan 9 linja-autopysäkki-
katosta kesän 2004 aikana. Katoksis-
ta tulee puurakenteisia ja väriltään 
puna-valkoisia. Katokset sijoittuvat 
E4 –tielle Seljänperästä Olhavaan ja 
Oijärventien varteen Vaaraojantien 
risteykseen saakka. Osa katosten ra-
kentamisesta toteutetaan talkoilla. 
Rakennusmateriaalista osa voidaan 
ottaa vastaan kyläläisiltä lahjoitukse-
na.

Rahoitus

OSKE -hanke on rahallisesti mittavin 
hanke, mitä Olhavan seudun kylillä 
on koskaan toteutettu. Hankkeen 
kokonaisbudjettiin on varattu noin 
63 500 euroa kehittämisosa-alueisiin 
ja noin 5000 euroa pysäkkikatosten 
rakentamiseen. Palkkakustannukset 
ja luennoitsijapalkkiot muodostavat 
suurimmat kuluerät.

Hankkeen julkinen rahoitus, 80% 
kehittämisestä ja 50% rakentamisesta 
muodostuvat EU:n, valtion ja kuntien 
maksamista osuuksista, loput tulee 
olla omarahoitusta.  Puolet oma-
rahoituksesta on talkootyönä kerty-
vää, puolet rahaa. Tuon rahamäärän 
keräämiseen tarvitaan aktiivista
talkooväkeä, jota perinteisesti Olha-
van, Maunulan ja Yli-Olhavan kyliltä 
onkin löytynyt. Mittavia talkootyö-
ponnistuksia ovat olleet jo Olhavassa 
pidetty ikäihmisten puurojuhla ja 
tämä lehti -ensimmäinen laatuaan 
Olhavan seudulla. 

Iin kunta on ollut myötämielinen 
OSKE -hankkeelle. Kunta myönsi 
aloituspääomaksi hankkeelle 30 
000 euron korottoman lainan, joka 
mahdollisti hankkeen käynnistämisen. 
Varsinaiset  hankerahat  tulevat puoli-
vuosittain jälkikäteen, toteutuneita 
kuluja vastaan. Kaikki hankkeen 
aikana saadut tutkimustulokset ovat 
tietysti kunnan käytettävissä ja yhteis-
työ jatkunee hedelmällisenä myös 
tulevaisuudessa.
 
Anne Leppälä
hankevetäjä, ”kyläasiamies”

OSKE - Olhavan Seudun
Kylien Kehittämishanke

”PIENISTÄ VIRROISTA TULEE SUURI PURO..”
OSKE -hanke ottaa vastaan lahjoituksena
KUUSI- JA MÄNTYTUKKEJA tai
VALMISTA PUUTAVARAA
LINJA-AUTOPYSÄKKIKATOSTEN
rakentamista varten.

Esim. 2-3 tukkia/ lahjoittaja
KAATO- JA HAKUPALVELU!

tied. Anne Leppälä p. 050-400 86863
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Olhava merenran-
takylä
Olhava on juuri Kemin ja Oulun 
puolivälissä, 54 kilometrin päässä 
kummastakin kaupungista. Ky-
lää halkoo E4 –tie etelä–pohjois-
suunnassa ja Olhavajoki itä-länsi- 
suunnassa. Luonto on Olhavassa 
lähellä. Kyläalueen metsät ja suot 
tunnetaan koko maakunnassakin 
satoisina. Kesäaikaan Olhavan 
väkimäärä kaksinkertaistuu me-
renrantojen kesäasukkaista. 

Maunulassa
uidaan
Maunulan kylä sijaitsee Olha-
vasta kartalta katsottuna vain 
kivenheiton päässä. Tietä pitkin 
matkaa kertyy noin seitsemän 
kilometriä. Maunulassa ollaan 
panostettu kylän viihtyisyyteen 
ja siisteyteen. Uimalammen kun-
nostus kaikkien Olhavan seudun 
asukkaiden iloksi on ollut valtai-
sa talkootyöponnistus pienellä 
kylällä. Maunulan kylätoimikun-
ta on panostanut myös Vuornok-
sessa olevan vanhan savottakäm-
pän kunnostukseen. Iin kunnan 
omistaman  kämpän toinen pääty 
on sähköistetty ja oiva pitopaikka 
vaikkapa perhe- tai kyläjuhlille. 

Yli-Olhavan
jokivartiset
Yli-Olhavaan tullaan, kun mat-
kataan Olhavasta pois nelostieltä 
kymmenisen kilometriä kohti Oi-
järveä. Perinteisesti Yli-Olhavan 
asukkaita on Olhavan seudulla 
sanottu jokivartisiksi. Olhavajoki 
halkoo kylää monine mutkineen 
saaden alkunsa Kaihuajärvestä. 
Yli-Olhavan maastot tarjoavat 
oivat puitteet muun muassa met-
sästykselle. Tänä syksynä miehen 
iän saavuttanut Yli-Olhavan 
metsästysseura toimii alueella 
vireästi, samoin koti- ja maatalo-
usnaiset. Maamiesseuran talolla 
järjestetään usein juhlia. Lehden 
ilmestyessä siellä on tanssittu ky-
lien pikkujouluja ja juhlistettu ky-
läyhdistyksen 5-vuotis taipaletta!

Tervetuloa Olhavan seudulle! 

Olhavan seudun infoa:

kolme pääkylää: Olhava, Maunula ja Yli-Olhava
Iin kunnan pohjoisosassa 15-35 kilometrin päässä kuntakeskuksesta
asukkaita noin 700 -joka kymmenes iiläinen asuu Olhavan seudulla
Olhavan seudun pinta-ala yli puolet Iin kunnan pinta-alasta
kunnan peruspalvelut: 2 koulua, ryhmäperhepäivähoitokoti, neuvola, 
kotipalvelu
kauppa, huoltoasema ja asiamiesposti
kunnan kaavoittamia omakotitontteja Lahdenperäntiellä noin 1,5 
kilometriä Olhavan koululta

Iin ja Kuivaniemen yhteinen maa-
seudun kehittämishanke Viestintä-
strategia ja Mökkipörssi tekee parhail-
laan alueesta sähköistä Opaskartta-
palvelua internettiin. Palvelun avulla 
lisätään alueen vetovoimaisuutta sekä 
parannetaan paikallisten toimijoiden 
ja palvelujen näkyvyyttä. Karttapalvelu 
tulee linkitetyksi kuntien omille 
internetsivuille.

Netissä toimimalla opaskartta 
palvelee lomailijoita, matkailijoita, 
mökkiläisiä, paikallisia asukkaita, 
yhdistyksiä ja yrityksiä, kuntaan muut-

tavia sekä täällä vierailevia. Kaikki 
alueen nähtävyydet, majoituspaikat, 
palvelut, laavut, liikuntareitistöt 
sekä yritykset tullaan sijoittamaan 
kartalle. Palvelua voi jo nyt käydä 
kurkkaamassa osoitteessa:
www.infokartta.fi /ii-kuivaniemi.

Jos tarjoat jotain palvelua, esimerkiksi 
lumen aurausta, polttopuiden tekoa, 
ruohonleikkuuta, tai jos haluat yrityk-
sesi mukaan kartalle, pidä kiirettä, 
sillä palvelu julkaistaan virallisesti jo 
tammikuussa Matka 2004 –messuilla 
Helsingissä.

Sähköinen Opaskarttapalvelu

Mökkiloman viettoa haaveileva voi 
löytää Mökkipörssistä sopivan mökki-
kohteen. Rantalomasta, kalastuksesta 
tai erämaan rauhasta kiinnostuneille 
löytyy jokaiselle oma paikkansa.

Jos sinulla on kesämökki jota voisit 
vuokrata osan aikaa vuodesta, tyhjil-
lään oleva mummula tai asuttava 
ulkorakennus, vielä on mahdollisuus 
liittyä mukaan Mökkipörssiin. Käy 
tutustumassa Mökkipörssiin ja sen 
toimintatapaan netissä osoitteessa 
www.kuivaniemi.fi /mokkiporssi.

Mökkipörssi Iissä ja 
Kuivaniemellä

Yhteystietoja:
projektipäällikkö Eija Heikkinen-Sanderson 050-388 1803
sähköposti eija.heikkinen-sanderson@kuivaniemi.fi 
maaseutusihteeri Riitta Hopponen puh. 050-395 0305
harjoittelija Kirsimaria Pakonen puh. 050-550 5530

Olhavan neuvola ja kotisairaanhoito:
Terveydenhoitajan aamuvastaanotto ma, ti ja to,
muina aikoina sopimuksen mukaan.
Terveydenhoitaja Raija Halosen tavoittaa:
p. 08- 817 5225 tai gsm 0400-190 051
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Joulun lähestyminen pitää kukka-
kauppiaan kiireisenä. Jokivarren 
puutarhan omistaja, yliolhavalainen 
Auli Tolonen muistaa kuitenkin jo 
valmistautua ensi kevääseen.

- Nyt on viimeiset hetket tehdä kevään 
tilaukset, hän kertoo kasa kukkaku-
vastoja edessään. Jos ei nyt muista 
jotakin lajia tilata, niin keväällä sitä 
voi olla mahdoton saada.

Joulumyyntiin Auli on varautunut jo 
hyvissä ajoin tekemällä pajutöitä ja 
kuivakukka-asetelmia. Tavarat tukusta 
hän on varannut jo aiemmin syksyllä 
ja marras-joulukuussa hän on käynyt 
joka viikko tukussa tarkastamassa 
onko sinne saapunut uusia tuotteita.

Jo tutuksi käyneeseen tapaan pari 
viikkoa ennen joulua Auli kerää ku-
kat, kipot ja koristeet ja pistää puodin 
pystyyn Iin järjestötalolle. Joulukuk-
kia hän ei itse kasvata, vaan noutaa ne 
kukkatukusta. 

Luotettavan lähteen mukaan Auli on 
nähty asioimassa Iihin syksyllä avatus-
sa uudessa kukkakaupassa. Etteihän 
siellä vain oltu liikeideoita nuuski-
massa?

- Haluttaahan minullakin joskus ostaa 
kukkia! iloinen Auli nauraa. Uusia 
ideoita hän kertoo saaneensa syksyn 
paju- ja varputyökurssilta.

Tämän joulun trendituotteet eivät 
ole viime vuodesta  muuttuneet. 
Kestosuosikki joulutähti saanee jäl-
leen muutaman uuden värisävyn ja 
luonnosta saadut materiaalit ovat yhä 
pinnalla.

- Ihmiset ovat kyllästyneet muoviseen 
joulukrääsään. Vaikka jouluvalot kyllä 
lisääntyvät vaan vuosi vuodelta, Auli 
arvioi nauraen.

Joulun laittoon Auli ei ehdi itse osal-
listua, sen saa hoitaa muu kodinväki. 
Aattonakin hän kehuu pääsevänsä 

Hyasintit ja kiire tuovat Aulille joulun

Toimituksen vinkki:
Pakkaa kukkasi huolella kuljetuksen ajaksi. Useiden sanomalehti-
kerrosten väliin jäävä ilma suojaa kukkaa pakkasilta. Joulutähdelle 
sopivin paperi lienee Kaleva, kun taas hyasintti mahtuu Olhavan 
Seutulaiseenkin.

Aulin käsissä havut löytävät jouluisen muotonsa. 

kaupastaan suoraan valmiiseen ruo-
kapöytään. Kaupasta mukanaan hän 
tuo itselleen kotiinsa hyasinttiasetel-
man, sillä ilman sitä ei kuulemma 

joulu tule. Ja tuskinpa joulu tuntuisi 
joululta ilman kukkakauppiaan kii-
reitäkään.

Riitta Muhonen
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Nelostien varresta Olhavan Takaluoman tien-
haarasta on kadonnut hoivakoti Hilkan Hovin 
kyltti. Hoivakoti ei ole kuitenkaan lopettanut 
toimintaansa, vaan vain vaihtanut omistajaa 
ja samalla nimensä Olhavan Kotirannaksi. 
Uusi omistaja on entisen johtajan Hilkan vävy, 
Markku Hämäläinen. Sukupolvenvaihdoksen 
takana on Markun mukaan anopin halu vä-
hentää työtaakkaansa.

Uuden nimen selitys on Markun mielestä yk-
sinkertainen:
- Meillähän on täällä aivan mahtava ranta ja 
kotihan tämä on kaikille ihmisille, jotka täällä 
asuvat.

Kodin toiminta ei ole muuttunut omistajan 
vaihtumisesta huolimatta. Asukkaat ovat edel-
leen samat ja heidän hoivaamistaan jatkavat 
tutuksi käyneet työntekijät. Yksi sairaanhoitaja 
on palkattu lisää, sillä lääninhallitus vaatii, että 
hoitokodissa on oltava vähintään yksi pätevä 
sairaanhoitaja. Markku itse suorittaa parhail-
laan työharjoittelua OYS:ssa ja valmistuu sai-
raanhoitajaksi ensi keväänä.

Entisestä omakotitalosta hoivakodiksi remon-

toidussa Kotirannassa on tilaa yhdek-
sälle asukkaalle. Vaikka kaikki paikat 
ovat täynnä, ei laajentaminen tällä 
hetkellä ole ajankohtaista. Valmistu-
miskiireiden ja pienten lastensa takia 
Markku on säilönyt anopin aikanaan 
tekemät laajentamissuunnitelmat 
jonnekin kaapin kätköihin. Hän ei 
kuitenkaan kiellä etteikö laajentami-
nen joskus tulevaisuudessa olisi mah-
dollistakin.

Suurin osa Kotirannan asukkaista 
viihtyy hoivakodissa joulunkin, sillä 
tunnelma on vähintään yhtä joului-
nen kuin muissakin kodeissa. 
- Syyään kinkut ja suklaat ihan niin 
ku kotonaki. Joulupukkikin varmaan 
vierailee, kunhan ehtii tuolta meijän 
kotiperältä, ja käy tuomassa kaikille 
jotain pientä, Markku kertoo.

Risuja tuskin kenenkään asukkaan 
paketista löytyy, niin hyväntuulisilta 
he vaikuttavat kun heidän luonaan 
vierailee.

Riitta Muhonen

Hoivakodin omistaja vaihtui,
mutta tunnelma säilyi

Markku Hämäläinen ottaa aattona joulupukin vastaan Kotirannan ovella.

Pirkko Hirvasniemi

Tilausajot
myös
linja-autoilla

II
YLI-OLHAVA (08)  8175517

0400 166 316
Leo 0400 671 255

TAKSI



ON ONNI OMISTAA
HYVIN TEHTY TALO!

Tuomela 0400 687 502 
Pistemaa 0400 922 902

UUSIKATU 57-59, 90120 Oulu
p. 311 7126, fax. 311 7128

Yhden sopimuksen
takuuvarmat sisustusvamiit
ja”avaimet käteen” valmiit talot

SAVU-, PALO- JA
VESIVAHINKOTYÖT,
DESINFIOINTI, ERIKOISPESUT,
JÄLKIVAHINGON TORJUNTA
JA UUDISRAKENTAMINEN

Repolantie 1
90850 MARTINNIEMI
savah@saunalahti.fi
p. 08 556 5900  f. 08 556 5660

HAUKIRAUTA

Revontie 47, 90830 HAUKIPUDAS
puh. 08-5632600, fax 08-5632610

Iin toimisto
(Kuivaniemi, Ii, Yli-Ii)
Haminantie 8, 91100 Ii
Puh. 8173218, 8174015

-Metsäsuunnitelmat
-Metsäojat ja metsätiet
-Metsänomistajien neuvonta ja koulutus
-Tila-arviot
-Metsätalouteen liittyvät todistukset
 ja lausunnot
-Veropalvelut

ASIANTUNTEMUKSELLA

VAKUUTUS JA METSÄPALVELU
Juhani Salmela

-kotivakuutukset
-säästö- ja henkivakuutukset
-yksilölliset eläkevakuutukset
-maatila- sekä yritysvakuutukset
 ym...

Ota yhteyttä, niin rakennetaan juuri
SINUN tarpeitasi palveleva vakuutusratkaisu!
p. 08-8179464, 040-5888360, 0400-445104vakuutus.metsapalvelu@co.inet.fi

T. SERGEJEFF OYT. SERGEJEFF OY
METSÄKONEURAKOINTI

KUOPPATIE 9, 91100 II
puh. 8174238, 0400-183735

Karin Varaosa ja Rauta Ky
Uusi osoite Kauppatie 6
(ent. Paason sähkö)

p. 8176050

Vetäjänä perinne- ja miljöörakentamisen artenomi Heidi Tiri 
Huom! Myös iltaryhmä mahdollinen -tule mukaan, niin sovitaan 

yhdessä paras aika.

Uusi harrasteryhmä:
Olhavan seudun kylien historiikkia- perinnepiiri aloittaa toimintansa
7.1.2004 klo 11.00 Vuosiojan koululla.
Kaikenikäiset perinteistä ja omien kylien historiikista kiinnostuneet tervetuloa!
   - talojen ja sukujen historiaa
   - vanhat työtavat
   - sukututukimus ym. ym.
   - luvassa mielenkiintoisia luentoja, vierailuja
     yhteistyötä koulujen kanssa ym.

MITÄ? MISSÄ? MILLOIN?

Tiedustelut Anne Leppälä puh. 050-4008686 ark. klo 8.00-16.00

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

t. Seljänperän
         Leirintä

Hyvää

Haukiputaan Palvituote
puh. 540 24 09

joulua!

KAIVINKONEURAKOINTI

T:mi Eero Tuomela
-metsäojat/ mätästys 
-muut kaivuutyöt

p. 0400-588 735

OLHAVAN
KOTIRANNAN VÄKI

JOULUA!
HYVÄÄ

Toivottaa:

Rauhallista joulunodotusta
ja Tervetuloa Joulukirkkoon

24.12.2003
Jouluaaton hartaus kello 15.00 Iin kirkossa
Jouluyön messu kello 23.00 Iin kirkossa

25.12.2003
Joulukirkko kello 08.00 Iin kirkossa
Joulukirkko kello 10.00 Väli-Olhavan
seurakuntatalossa

Toivoo Iin seurakunta



puh.
08-8173777

LAAKSONTIE 9   91100 Ii

E Mail: nordic.veneers@iiseutu.fi 
http://www.nordicveneers.fi /

Tel. +358 (0)8 818 2100
Fax +358 (0)8 818 2110

Puulaaksontie, 91100 Ii
Nordic Veneers Ltd.

Iin
Haminantie 8, 91100 Ii

JOS HALUAT TIETÄÄ METSÄASIOISTA, OTA YHTEYS MEIHIN

-Metsänhoitotyöt
-Puukauppa

-Metsäarviointi
-Metsäneuvonta ym.

Toiminnanjohtaja Eero Alaraasakka
Toimistonhoitaja Sisko Mukka

Puh. (08) 8174 222  -  Matkapuh. 0400 281 524  -  Fax. (08) 8176 127

Seppo Rössi
Paikkakuntasi vakuutusedustaja.
Puh. 0400 683 543 tai 5471 076

VARASTONTYHJENNYS!
Varastosta poistuvia ompelukone-

malleja -50 %.  Käytettyjä ompelukoneita 
ja saumureita, hinnat alk. 30 €.

HAUKIPUTAAN
OMPELUKONELIIKE

Kirkkotie 15, Haukipudas
Puh. 5471 076

Keraamiset
  Kiuaskivet

Iin Kenkä Ky
Puh. 8174 110

Paavo Jäppinen Ky

Puh. 8173 835

Iin Hautaustoimisto
Puh. 08- 8176 100

KARI MUSTONEN OY

Puh. 8174614 koti
        0400 287 011 

Maanrakennuskoneet
Puun korjuu ja
lähikuljetus

Maa-ainestoimitukset:
   Murskesorat
   Kivisepelit
   Pihaturve
   -seulottuna

Palstatie 9, 91100 II

Maalaus- ja tasoitetyöt

puh:   08-8176036
Eero:  0400-287230
myös: 040-5646063

anna.turtinen@iinmp.fi 

t. LVI-Lalli
   Pirkko ja Heikki

Hyvää
Joulua!

HIRSITYÖT
Asiakkaan puista
-Tukkien sahaus
-Höyläys
-Hirsien salvuutyö

TERVAS HIRSI
Yli-Ii Leuva

 Jukka 0400-585693
  Aimo 040-7267109

Keltamäki Seppo T:mi
Kauppatie 91100 Ii    puh. 8174 466

        Myynnissä:
    URHEILUTUOTTEITA
    käsineitä
    haalareita ja
    100 muuta tuotetta

Käy talossa!

Maanrakennus R. Jussila Oy

Kantolantie 189, 91100 Ii
  Toimisto 8173 135     Rauno 0400 289 366
  Fax  8176 135     Kaarlo 0400 887 268

 maa- ja vesirakennustyöt        iskuvasaratyöt
 maa-ainestoimitukset    purkurakentaminen

Autokorjaamo
Leo Erkkilä

Konttilantie 711, Olhava
Puh. 0400-291650

25.12.2003
Joulukirkko kello 08.00 Iin kirkossa
Joulukirkko kello 10.00 Väli-Olhavan
seurakuntatalossa

Rauhallista

t. Maarit ja Vesa
   Tihinen perh.

Joulua!



Olhavan seudun kelkkailijoiden
puheenjohtaja Olavi Valtonen tähyää 
ulos ikkunasta ja on tyytyväinen: 
lunta tupruttaa melkoisesti. Se tietää 
kelkkailukelien lähenemistä. 

Olhavan seudun kelkkailijat on pe-
rustettu  viitisen vuotta sitten. Jäseniä 
kelkkakerhossa on noin 40. Heistä 
viisi on naisjäseniä, joilla muutamilla 
on myös oma moottorikelkka.  Kelk-
kojen määrä on lisääntynyt viime vuo-
sina suuresti myös Olhavan seudulla.

Tätä nykyä muodissa tuntuvat olevan 
niin sanotut touring- eli perhekelkat. 
Niillä voidaan ajaa niin retki- kuin 
työajojakin. Keskihintainen uusi kelk-
ka maksaa noin 9 000 euroa.  Kelk-
kojen kehittyessä vastaamaan muun 
muassa tiukentuneisiin ympäristö-
vaatimuksiin myös kelkkailijat ovat 
kehittyneet.

- Enää ei lähdetä pullo taskussa 
kelkkailemaan, toteaa Valtonen. 
Myös moottorikelkkailun viranomais-
valvonta on lisääntynyt.  

Olhavan Seudun kelkkailijat ovat pa-
nostaneet erityisesti reitistöjen raken-
tamiseen ja niiden kunnostamiseen.
- Kun Olhavan seudulle saadaan hyvä 

reitistö mereltä maastoon, päästään 
retkille Ranuan ja Rovaniemen kai-
raan saakka ja sieltä edelleen Lappiin. 
Näin  saadaan vastaavasti vierailijoita 
myös pohjoisesta meille päin, arvelee 
Valtonen.

Kerholla on suunnitteilla puutavaran 
hankinta siltojen rakentamista var-
ten. Sillat mahdollistavat ojien ylityk-
sen vähälumisenakin aikana. Kaikki 
rakennustyöt kelkkailijat toteuttavat 
talkootyöllä.
- Suunnitteilla on ollut jäsenmaksun 
nostaminen kymmenestä eurosta 
kahteenkymmeneen, jotta saataisiin 
siltarahaa, tuumaa Olavi. Muuta tu-
loa kelkkakerho on saanut talvisin Ol-
havassa järjestetystä kelkkanäyttelyn 
oheismyynnistä. 

Valtonen mainitsee kelkkakerhon 
johtoajatukseksi reittien edelleen 
kehittämisen, jotta maanomistajia ei 
häirittäisi.
- Mukavasti maanomistajat ovat 
kylillämme suhtautuneet kelkkailuun, 
kertoo Olavi. Jatkossakin kelkka-
kerho toivoo, että maanomistajat 
suhtautuisivat myötämielisesti reittien 
kunnostamiseen, kun  pajuttuneita 
ja kivisiäkin reittejä suunnitellaan 
perattavaksi. 

Kelkkakelit lähenevät
Valtonen on kuullut puheita, että 
moottorikelkkoihinkin kaavaillaan 
valtiovallan taholta käyttömaksuja 
tulevaisuudessa. Niiden rahojen kelk-
kailijat toivovat menevän reitistöjen 
kehittämisen hyväksi.

- Rahat voitaisiin ohjata takaisin lääni- 
ja kuntakohtaisesti rekisteröityjen 
kelkkojen lukumäärän mukaan, 
Valtonen kaavailee.

Reittien hyvä kunto tuo rahaa myös 
alueen yrittäjille, kun kelkkailijat 
retkeilevät pitkiäkin matkoja. Näillä 
retkillä ei voi kuljettaa kovin paljoa 
evästä mukana, onhan kyyti sen 
verran kovaa.

- Sokeritkin tahtoo olla pyöreitä re-
pun pohjalla, naurahtaa Olavi.

Olhavan seudun kelkkailijat ovat teh-
neet retkiä niin lähialueelle Kierik-
kiin, Kemin Lumilinnan ja Virpinie-
men merivartioasemalle kuin Lapin 
aavoille tuntureille.

- Kilpisjärvelle on jo perinteinen va-
raus tällekin talvelle, iloitsee Olavi ja 
lähtee kotiinsa lumitöihin.

Anne Leppälä

Väli-Olhavan seurakuntatalo Oijär-
ventien varressa on Olhavan seu-
dun asukkaille tuttu paikka. Vuo-
den 2001 syksyllä  remontin jälkeen 
uudelleen käyttöön vihitty seura-
kuntatalo palvelee seurakuntalaisia 
monenlaisissa perhejuhlissa. Pieni, 
mutta kodikas seurakuntatalo an-
taa kauniit puitteet niin häille kuin 
hautajaisillekin. Kastejuhlillekin se 
on sopiva paikka.

- Seurakuntatalolla pidetään ju-
malanpalveluksia suurimpien juh-
lapyhien aikana, Iin kirkkoherra 
Tapani Ruotsalainen kertoo.
- Jumalanpalvelusten lisäksi jär-
jestetään joskus myös myyjäisiä, 
diakonia- ja lähetysiltoja, sekä Kau-
neimmat Joululaulut.

Tänä vuonna joululauluja pää-
semme laulamaan 14.12., jolloin 
on myös suuren suosion saaneet 
myyjäiset, joista ei sovi myöhästyä 
- muutoin jää ilman tuoreita leivon-
naisia ja muita mukavia jouluisia-
kin itse valmistettuja paikallisia 
tuotteita!

Seurakunnan toiminta näkyy Ol-
havan  seudun kylillä myös muis-
sa puitteissa. Ikäihmisten kerho 
kokoontuu joka toinen viikko Ol-
havan vanhustentalon kerhohuo-
neessa. Tenavatuvalla  viikoittain 
pidettävästä perhekerhosta ovat 
kiinnostuneita niin lapset kuin hei-
dän vanhempansakin.  

Kouluilla on varhaisnuorten ker-
hoja, joiden ohjaajina toimivat 
nuoret, jotka on koulutettu ker-
honohjaajiksi. Tällä hetkellä kerho 
toimii vain Yli-Olhavassa, mutta 
pyrkimys olisi, että kerhot saatai-
siin toimimaan joka kyläkulmalla. 
Kerhotoiminnan käynnistäminen 
edellyttää myös paikallista panos-
tusta asiaan, sillä kerho-ohjaajien 
tulee olla omalta kylältä.

Olhavan ja Yli-Olhavan  kouluille 
saadaan myös kerran kuukaudessa 
seurakunnan työntekijä vieraile-
maan ja pitämään aamunavaus. 
Joka keväiset koululaiskinkerit ovat 
merkkitapahtuma koulujen työoh-
jelmassa.

 - Tietenkin Olhavajokivarressa dia-
konissa ja papit tekevät kotikäyn-
tejä toimituksiin ja syntymäpäiviin 
liittyen tai ihan muuten tarpeen 
mukaan, kirkkoherra Ruotsalainen 
tähdentää ja  toivottaa seurakunta-
laisille siunattua adventin aikaa.

Kirsimaria Pakonen

Kirkko
keskellä kylää
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Kelkkanäyttelyssä kerholaiset testailevat uusia malleja ja vertailevat omien ajopelien ominaisuuksia.



Kelkkakelit lähenevät

Asematie 13, 91100 Ii
Puh. (08) 8180 220, Fax (08) 8180 207

Vedestä, puusta, tuulesta ja auringosta.
Kaikki sähkö ja lämpö tehdään Iissä
täältä saatavista raaka-aineista.
Käyttäkää energiaa viisaasti -
me teemme sitä samoin. www.iinenergia.fi 

Suomalainen 
maaseutu on 
kokenut toisen 
m a a i l m a n s o -
dan jälkeen, 
viimeisten va-
jaan 60 vuoden 
aikana useita, 
valtavia mur-

roksia. Ensin tuli jälleenrakentami-
sen aika ja sen myötä maatalouden 
ja metsätalouden voimakas ja nopea 
kehittyminen. Työtä oli maaseudulla 
enemmän kuin kohtuudella jakset-
tiin tehdä, mutta oli myös työvoimaa. 
Väki oli aktiivista niin työssä kuin 
vapaa-ajan riennoissakin. Maaseutu 
eli 1950 ja –60 luvuilla yhden huip-
pukautensa. Omatkin muistikuvani 
ulottuvat tuohon aikaan ihan hyvin.

Sen jälkeen tuli rakennemuutos 
ensin maatalouteen, sitten myös 
metsätalouteen. Maaseutu vapautti 
työvoimaa ja väestöä. Kuka muutti 
Ruotsiin, kuka Etelä-Suomeen tai 
muualle asutuskeskuksiin työn pe-
rässä. Kouluja suljettiin, kaupat eivät 
kannattaneet, postien ovet naulattiin 
kiinni, linja-autoihin ei ollut matkus-
tajia. ”Hiljainen on kylätie” lauloi 
Esko Rahkonen.

Tänä päivänä kovin monet Suomen 
maaseutukylät ovat käytännöllisesti 
katsoen autioituneet. Mutta ilahdut-
tavia poikkeuksiakin löytyy. On myös 
vireitä, elinvoimaisia ja jopa kasvavia 
kyläyhteisöjä. Ilman korulauseita 
luen myös Olhavajokivarren tuohon 
ryhmään. Tosin väkiluvulla mitaten 
kasvun aika ei vielä ole Olhavaa ta-
voittanut.

Mikä sitten on maaseudun ja sivuky-
lien tulevaisuus? Tai olisiko parempi 
kysyä, millä edellytyksillä sivukylän 
tulevaisuus voisi olla positiivinen?

Varmin tulevaisuuden tae on luon-
nollisesti elinkeinollinen pohja. Jos 
kylässä on omia työpaikkoja, olivatpa 
ne sitten alkutuotannossa, pieni-
muotoisessa teollisuudessa ja jalos-
tuksessa tai palveluissa, on niiden va-
raan rakentuva kylän elinvoimaisuus 
kestävää. Jos kylän sijainti on hyvä 
etäisyyksien ja liikenneolosuhteiden 
osalta, ja jos kylän luonto-olosuhteet 
ovat vetovoimaisia, on aivan realisti-
nen vaihtoehto jo nyt ja tulevaisuu-
dessa varmaan vielä korostuneem-
min se, että maaseudulle, sivukyliin 
hakeudutaan asumaan, vaikka työ 
olisikin taajamassa.

Etätyöstä on puhuttu Suomessa jo 
ainakin kaksikymmentä vuotta. Laa-
ja-alaisesti asia ei ole ottanut tulta. 
Pohtimatta syitä, miksi näin on, on 
kuitenkin helppo uskoa, että etätyön 
rooli tulevaisuudessa kasvaa. Uskon 
sellaiseen etätyön malliin, jossa osa 
työstä tehdään kotona, mutta pääosa 
jossain työyhteisössä. Tämän mallin 
toteutuminen edellyttää toimivaa, 
tasokasta tietohuoltoa. Näin myös 
maaseudulle ja sivukyliin.

Moniarvoinen ja monipuolisesti 
toimiva kyläyhteisö tarvitsee elinvoi-
makseen monipuolisen väestöraken-
teen. Se tarvitsee niin lapsia kuin 
vanhuksiakin. Yksi elävän kylän tun-
nusmerkki myös tulevaisuudessa on 
koulu. Sain joskus kauan sitten olla 
mukana valtakunnallisessa projektis-
sa ”Koulu kylän keskuksena”, jonka 
idea oli, että kyläkoulu olisi kylässä 
niin toiminnallinen kuin henkinen-
kin sydän. Asiassa on vieläkin hyvin 
paljon tehtävää ja tehtävissä. Koulut 
on rakennettu yhteiskunnan varoin, 
niiden tulisi olla mahdollisimman 
laaja-alaisesti kylien asukkaiden käy-
tettävissä ja hyödynnettävissä.

Jotta taas ikääntyneet ihmiset, jopa 
vanhukset voivat elää mahdollisim-
man pitkään kodeissaan ja rikastut-
taa kyläyhteisöjä, tulee asunto-olojen 
olla kunnossa ja avohoidon palve-
lujen kattavia ja saavutettavissa – ja 
myös käyttäjilleen kohtuuhintaisia, 
tuottaapa ne sitten kunta tai joku 
muu.

Mutta kaiken kaikkiaan: maaseutu-
kylän, sivukylän elämän puhaltaa 
liekkiin ja tulevaisuuden rakentaa 
kylässä asuvien ihmisten aktiivisuus 
ja omatoimisuus. Nuo edellä kerto-
mani asiat ovat ikään kuin reuna-
ehtoja, joiden on oltava olemassa 
– ainakin pääosin. Kun peilaan noita 
elementtejä Olhavajokivarren kyliin, 
niin lähes kaikki perusedellytykset 
positiiviselle kehitykselle ovat joko 
olemassa tai rakentumassa ja aina-
kin vielä muutaman vuoden ajan 
erilaisiin kehittämisaktiviteetteihin 
on myös taloudellisia resursseja saa-
tavissa.

Eletäänkö maaseutukylissä taas 
eräällä tavalla murroksen aikaa, liek-
kiin puhaltamisen aikaa?

Tuure Leinonen
Kunnanjohtaja

Oulunkaaren Seutukunnan johto-
tiimiin on vallittu vastikään iiläinen 
Juhani Salmela. Salmela on perheelli-
nen 48-vuotias iiläinen yksityisyrittäjä. 
Pitkän uran jälkeen metsäpuolen 
toimihenkilönä  Salmela perusti seit-
semän vuotta sitten oman vakuutus- 
ja metsäalan yrityksensä Iihin. Tätä 
nykyä yritys on perheyritys, jossa Satu-
vaimokin työskentelee. 

Koulutukseltaan Salmela on metsä-
työnjohtaja ja on suorittanut toimi-
tusjohtajakoulun. Myöhemmin hän 
on myös auktorisoitunut vakuutus-
edustajaksi.  Vankan elinkeinoelämän 
tuntemuksen myötä sekä aktiivisesti 
muun muassa yrittäjäyhdistyksen toi-
minnassa mukana olleena Salmela sai 
kunnian  yrittäjä- ja maataloustuotta-
jien edustajana  tulla valituksi  Oulun-
kaaren Seutukunnan johtotiimiin. 

Tiimin jäseninä Salmelan lisäksi ovat 
toinen elinkeinoelämän edustaja Pu-
dasjärveltä, jäsenkuntien kunnanjoh-
tajat sekä seutukuntajohtaja.

Johtotiimi valmistelee muun muassa 
seutuhallituksessa käsiteltäviä asioita 
yhdessä seutukuntajohtajan kanssa 
sekä koordinoi seutuyhteistyötä. 
Käytännössä tämä Juhani Salmelan 
mukaan tarkoittaa sitä, että yhtenä 
johtotiimin  toiminnan tarkoituksena 
on pyrkiä parantamaan yrittäjyyden 
tilaa alueellamme.

– Yksin ei voi tehdä mitään, tarvitaan 
toimiva verkosto; suhdetoimintaa, to-
teaa Salmela vakavana. Hän lupaa vie-
dä yrittäjien, järjestöjen ja yhteisöjen 
terveisiä johtotiimille. 

- Kylätoimikuntamalli on hyvä, sanoo 
Salmela ja lisää, että kylätoimintaan 
sivukylilläkin pitää saada mukaan ak-
tiivisia ihmisiä, jotka ovat valmiita uh-
raamaan omaa vapaa-aikaansa yhteis-
ten asioiden kuntoon saattamiseksi.
– Pitää hakea sellainen etumies niin 
kuin kymppi uitossa toimintaa johta-
maan, vaikka taitaa se ”seitevitonen-
kin” riittää, toteaa Juhani naurahta-
en.

Kuningasajatuksena Juhani kiteyttää 
asian: - Ii on maaseutu pitäjä ja maa-
seutua tulee kehittää. On tärkeää pi-
tää koko kunta hengissä ja  maaseutu 
elävänä!

Anne Leppälä

Maaseutukylien tulevaisuus Sivukylille tarvitaan
”kymppejä”!

TAKSITAKSI
Kaisu Mäkelä 0400-396 400

Olavi Valtonen 0400-280 400

    Mettovaaran
Hautauspalvelu

Kaikki alan palvelut
Hautakivet ja kaiverrukset

Puh. 08-8172 429
            0400-387 047

KESÄN -04 MATKAT OVAT MYYNNISSÄ NYT JA

NOPEAN VARAAJAN EDUT PARHAIMMILLAAN!

Avoinna: ma: 9-18, ti-pe 9-17, la-su sulj.
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Entisen Vuosiojan koulun keittiöön 
on tulossa nuorisotila. Idea tilan 
perustamiseen tuli Yli-Olhavan ja 
Vuosiojan yläasteikäisiltä nuorilta. 
Anne Leppälä vei asiaa eteenpäin ja 
kutsui koululle koolle kokouksen, 
jossa tilaa ja sen käyttöä suunniteltiin. 
Paikalla oli Annen lisäksi kunnan 
nuoriso-ohjaaja Mervi Isola ja koural-
linen paikallisia nuoria.

Nuorten tavoitteena oli saada paikka, 
missä viettää erityisesti viikonloppu-
iltoja  suojassa pakkaselta. Tärkein 
toive oli biljardipöydän saaminen. 
Nuoriso-ohjaaja lupasi järjestää 
pöydän ja muitakin pelejä. Hankinta-
listalta löytyi lisäksi muun muassa 
televisio, cd-soitin, kahvinkeitin ja 
sohvia, joita itse kukin lupasi kaivella 
varastoista ja autotalleista.

Vastuukysymykset herättivät paljon 
keskustelua, mutta saivat aikaan myös 
mietteliästä hiljaisuutta ja lattiaan 
tuijottelua. Kenellä on vastuu, jos 
tilassa sattuu jotakin? Nuoret olivat 
sitä mieltä, että järjestys kyllä pysyy 
yllä, kun määrätään, että se joka 
rikkoo, se myös korvaa.

Mervi on nuoriso-ohjaajana kuullut 
nuorten suusta samanlaisia lupauksia 
aiemminkin, eikä lämmennyt 
ajatukselle, että tila olisi täysin 
valvomatta. Lopulta nuoret ja aikuiset 
yhdessä päättivät, että tilan avaimet 
olisivat koulun naapurissa, mistä ne 
saisi allekirjoitusta vastaan lunastaa.

Mervi ehdotti, että kerran viikossa 
paikalla olisi kunnan uusi nuoriso-
ohjaaja Eija järjestämässä toimintaa.

- Ei me haluta sinne ketään kyy-
läämään, oli nuorison mielipide. He 
eivät olleet huolissaan järjestyksen 
säilymisestä, vaan siitä, miten saada 
ala-asteikäiset ”pennut” pysymään 
poissa jaloista. 

Kokousväki päätyi ehdottamaan 
ratkaisua, jossa Eija tulee teinikellariin 
järjestämään ”pennuille” toimintaa 

yhtenä iltana viikossa. Muulloin 
he saavat luvan pysyä poissa 
nuorisotilasta. Toinen ongelma sen 
sijaan jäi vielä ratkaisematta: Anne ja 
Mervi jäivät pohtimaan keinoa millä 
saada isät pysymään kotona, pois 
biljardipöydän kimpusta.

Riitta Muhonen

Köökistä teinikellari

Täysin ilman valvontaa nuorisojoukko ei tilaa saa omakseen. Vanhempien vaati-
muksesta teinikellarissa on ohjattua toimintaa kerran viikossa.

Säästöjen koura kauhaisee

AVOINNA: MA-PE 9.00 -18.00
ILMAN AJANVARAUSTA

Jorma Tihiselle ja Santeri Sassille maistuu Maijan tekemä kirjolohilaatikko.
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Olhavan koululla ollaan mietteliäi-
tä. Niin opettajia kuin oppilaitakin 
askarruttaa tuleva vuoden vaihde ja 
Olhavan kyläkoulua koskevien sääs-
töpäätösten toteutuminen. Olhavan 
koulun keittiötä ollaan muuttamassa 
jakelukeittiöksi.
– Minkälaista se ruoka sitten tulee 
olemaan? aprikoi esikoulun opettaja 
Pirkko-Liisa Sassi.

Samaa miettivät vakavina opettajat 
Hanna Jaako ja Eero Tolonen. Syy 
huoleen on ilmeinen, koska koulun 
keittäjä- emäntä Maija Järvenpään 
työpaikkaa ollaan siirtämässä pois 
Olhavasta.

– Maija on osa koulun henkilökuntaa, 
tärkeä ihminen niin meille opettajille 
kuin oppilaillekin. Olemme tottuneet 
täällä hyvin laitettuun ja tuoreeseen 
ruokaan. Myös tärkeä vuorovaikutus 
oppilaiden ja Maijan väliltä jää pois, 
harmittelee opettaja Hanna Jaako.

Maija Järvenpää on työskennellyt 
Olhavan koululla jo 10 vuotta. Hän 
hoitaa keittiötyön alusta loppuun 
yksin. Alan ammattilaisena hän tekee 
tilaukset ja tarkistaa laskut.
– Kaikki tehdään meillä tuoreesta ta-
varasta, alusta loppuun paikanpäällä, 
Maija kiteyttää.

Työ on tarkkuutta vaativaa, kun nor-
maali ruuan lisäksi pitää taitaa paitsi 
hygienia- asiat, niin myös erikoisruo-
kavaliot.
– Kyllä siinä saa tarkkana olla, kun on 
ruoka-aineallergikko ja diabeetikko 
oppilaiden joukossa, Maija toteaa. 

Järvenpää valmistaa ruuan sekä Ol-
havan, että Yli-Olhavan kouluille, kol-
melle vanhukselle ja Tenavatuvalle. 
Haastattelupäivän aamuna Maija on 
tullut jo puoli seitsemäksi aamulla 
lohilaatikon valmistukseen.

Ei tarvitse kauaa katsoa hänen puuhi-
aan keittiössä ja vuorovaikutusta niin 
oppilaiden kuin Tenavatuvan henki-
lökunnan kanssa, kun huomaa, että 
mukana on aimo annos niin huolta 
tulevasta kuin luopumisen haikeutta. 
– Kyllä tässä on mieli maassa, Maija 
tuumaa surullisena.

Käytännössä muutos tarkoittaa näillä 
näkymin sitä, että tulevaisuudessa 
ruoka valmistetaan Iissä keskuskeit-
tiöllä ja tuodaan parina päivänä 
viikossa Olhavaan, missä se sitten 
lämmitetään. Ruuan säilyminen 
perustuu nopeaan jäähdyttämiseen 
heti valmistuksen jälkeen ja oikeaan 
säilytykseen.

Myös ruuankuljetuksiin on omat 
säännöksensä. Ruuan lämmittäminen 
ja oikean lämpötilan säilyminen koko 
jakelun ajan on tarkkaa hygienia- ja 
terveydellisistä syistä. Se kuka ruuan 
lämmittää  ja tekee muut valmistelut 
Olhavan koululla jatkossa  on vielä 
avoin asia. 

4- luokkalainen Jorma Tihinen pyö-
rähtää ruuan jälkeen keittiöön pa-
lauttamaan astioita.
– Maijan tekemä pyttipannu on 
herkkuruokaani ja tänäänkin  kirjo-
lohilaatikko oli tosi hyvää! kiittelee 
Jorma. Kysyttäessä Jorman mielipidet-
tä tulevista muutoksista, Jorma vastaa 
haikeasti
– Kyllä se olis mukavampi jo Maija 
keittäis!

Muutosten rahallinen kannattavuus 
arveluttaa. Ruoka pitää kuljettaa, jon-
kun pitää se lämmittää, kuka tiskaa 
astiat? Kuinka paljon ruuan maku ja 
laatu muuttuvat? Nähtäväksi jää. 

Anne Leppälä



Merkkipäivän kynnyksellä Yli-Olha-
van koululla Oijärventien varressa 
valmistaudutaan huolella tuleviin 
juhliin. Koulu täyttää kunnioitetta-
vat 80 vuotta! Oppilaat harjoittelevat 
ohjelmaa pääjuhlaan, joka on samalla 
koulun kuusijuhla. Pienellä koululla 
ja pienellä porukalla voimavarat pin-
nistetään äärimmilleen. 

Tänään Yli-Olhavan koulua käy 31 
oppilasta. Tosin neljä esikoululaista 
kuljetetaan Olhavan koululle, missä 
sekä Olhavan että Yli-Olhavan esiope-
tus on järjestetty tänä lukuvuonna en-
simmäistä kertaa. Oppilasmäärä on 
1960-luvun alkuvuosien lähes sadan 
oppilaan määrästä laskenut huimasti 
ja koulun lakkauttaminen kävi kun-
nan päättäjien mielissä. Nyt uhka on 
väistetty, koulu ja sen henkilökunta tä-
hyävät luottavaisena tulevaisuuteen.

- Vaikka tässä laskusuhdannetta taas 
eletään, niin olemme optimistisia 
koulumme suhteen. Kylälle on tulos-
sa uusia taloja ja uusia asukkaita, tote-
aa opettaja Pentti Soini tyytyväisenä. 
Soini luotsaa kotikylänsä Yli-Olhavan 
koulua nyt toista vuotta. Toisena opet-
tajana koululla on Kristiina Kurttila.

Yli-Olhavan koulu sai alkunsa maan-
viljelijä Alfred Ylitalon lausumasta 
ajatuksesta vuoden 1919 tienoilla. Yh-

Opetusta Yli-Olhavassa jo 80 vuotta
dessä Akseli Kukkolan kanssa he laati-
vat anomuksen valtuustolle, mutta se 
hylättiin. Valmisteilla oli yleinen op-
pivelvollisuuslaki, joka toi tullessaan 
muutoksia kunnan kouluoloihin.

K y l ä l ä i s t e n 
tehtyä uuden 
a n o m u k s e n 
ja kerättyä 
nimiadressin 
koulun rakenta-
misen puolesta 
anomus meni 
kunnassa läpi. 
Vuonna 1922 
koululle valit-
tiin rakennus-
t o i m i k u n t a 
ja rakennus-
paikka Huo-
nekankaalta . 
Päärakennus ja 
talousrakennus 
v a l m i s t u i v a t 
kesällä 1923 ja 
koulutyö alkoi 
27.8.1923. 

Ensimmäiseksi opettajaksi neliosas-
toiseen yläkansakouluun valittiin 
Hilda Huusko. Hänen jälkeensä alku-
vuosien opettajina ennen sotia toimi-
vat muun muassa Katri Westerholm ja 
Agnes Ihanelma Soini. Sota-aikaan ja 

heti sotavuosien jälkeen päteviä opet-
tajia oli vaikea saada. Elo- syyskuulla 
yläkansakoulussa toimi neli-
viikkoinen pienten lasten koulu, min-
kä jälkeen alkoi 32-viikkoinen 
varsinainen kansakoulu. Sittemmin 

muutoksia luokka-asteissa on tapah-
tunut useampaan kertaan. 

Yleinen piirre ensimmäisten vuosi-
kymmenten  koulunkäynnille oli op-
pilaiden koulunkäyntivelvollisuuden 
laiminlyönnit. Koulumatkat olivat 

pitkiä, jopa kymmenestä viiteentoista 
kilometriä. Vuonna 1931 tehtiin jopa 
ilmoitus yleiselle syyttäjälle koulua 
pakoilevasta oppilaasta!

Vuonna 1948 Yli-Olhavan koulussa 
oli jo 68 oppilasta. Tilat alkoi-
vat käydä pieniksi ja niinpä 
kunnanvaltuuston päätöksellä 
päätettiin perustaa Kaihuan 
koulupiiri, tosin ratkaisusta tuli 
väliaikainen. Suurimmillaan 
oppilasmäärä oli lukuvuonna 
1962-63, jolloin koululle saa-
tiin kolmas opettajan virka. 
Lisääntynyt oppilasmäärä pa-
kotti edelleen tilojen laajenta-
miseen ja vuoden 1962 syksyllä 
koulu päästiin aloittamaan 
uusissa tiloissa.

Yli-Olhavan koulun 80–vuotis 
taivalta juhlistetaan sunnuntai-
na 14.12.2003 klo 16.00 alkaen 
Yli-Olhavan maamiesseuran 
talolla, itse koulua vastapäätä. 
Juhlaan ovat tervetulleita niin 
koulun entiset opettajat kuin 

oppilaat ja kyläläisetkin. Luvassa on 
lasten esittämää ohjelmaa ja juhla-
puhujana on  EU -parlamentaarikko 
Samuli Pohjamo.
- Tervetuloa juhlaan! toivottaa opetta-
ja Pentti Soini.

Anne Leppälä
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Oppilaat ovat valmistelleet innolla ohjelmaa 80-vuotisjuhlaan, mutta 
ehtivät opiskellakin välillä.



Jouluinen kukkamyyntimme alkaa
     KE 17.12. klo 10.00

  IISSÄ JÄRJESTÖTALOLLA

   JOKIVARREN PUUTARHA  
              p. 0400-192 142 Auli

KOKONAISVALTAISTA  HYVINVOINTIA  JOKAISEEN
PÄIVÄÄSI  ALOE  VERAN  UUDISTAVILLA  JA

HOITAVILLA  IHONHOITOTUOTTEILLA

Koti- ja yritysesittelyt kauttani
Ritva Sassi 044-3641826

UPEAT JOULULAHJAIDEAT JOTKA
TAKAAVAT HYVÄN OLON JA MIELEN

Pikkusydän tulvillaan

Tervetuloa!
Paula & Sari

Kukka- ja sidontapalvelu

Pikkusydän
Laurintie 2    puh. 8173022

Joulun odotusta

Sydämellistä

t. Hast-Leppälän
perhe

Joulua!

Joulukuussa...

Kehykset -50 %

Kysy joulupakettitarjous!

Varaa aikasi optikon tai silmälääkärin vast. otolle

IIN NÄKÖVINKKI
Laurintie 2   p. 8176655

Tervetuloa joulu
Käärimme henkilökohtaiset,
hyvän mielen joululahjat
kauniiksi lahjapaketeiksi

IIN KEMIKAALIO JA TEKSTIILI KY
IIN LUONTAISTUOTE

M
uist

a m
yös

lahjakorti
t!

Puolukanpunaista
joulua!

Toivottaa

OLHAVAN PAKASTE

www.ot-kumi.com

Kultasepänliike

Kisatie 2, Ii. Puh. (08) 8174 622

Avoinna:
ma-pe 9-17,

la 9-13

Leilan
Tukka-Tupa

Om.
Leila Vantamo

Repolantie 1  -  Martinniemi
Puh. 08 554 5882

LAUANTAISIN OPPILASTÖITÄ

MA 8-17
TI SULJ.
KE-PE 10-20
LA 8-14

Sydämellistä

Mahottoman mukavaa joulua koko kunnan väelle!

toimitus
toivottaa

SOSeutulaisen
lhavan

Perinteiset Joulujuhlat
Vuornoskämpällä

Su 21.12. klo 15 alk.Tarjolla torttuja, puuroa, soppaa,
ohjelmassa laulua, leikkiä, arvontaa.
Joulupukkikin ovelle kolkuttaa.. 
”Ken lahjan tuo hän lahjan saa..”

järj. Maunulan kylätoimikunta


