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Pidetään 
Olhava 
näkyvissä ! Uutta on

Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry perustettiin v. 
1998 seudun kolmen kylätoimikunnan ’kattojärjestök-
si’: alueellisten hankkeiden toteuttajaksi ja alueen elin-
voimaisuuden kehittäjäksi. 

Kehittämisyhdistyksen perusideana ja tavoitteena 
on koko Olhavan laajan alueen tasapuolinen kehittä-
minen ja kyläläisten aktivointi. Yhdistys onkin toteutta-
nut vuosien aikana erilaisia kehittämishankkeita sekä 

järjestänyt monia tapahtumia, peräkärrykirppiksiä ja 
retkiä sekä aktiiivisesti tehnyt yhteistyötä alueen toi-
mijoiden kanssa. 

Visiomme on:
Olhava, Olhavan seudun alue, tunnetaan turvalli-

sena, viihtyisänä, kehittyvänä sekä aktiivisena alueena, 
jossa kunnioitetaan asukkaita elinkaaren eri vaiheissa.

Olhavan seudun kehittämisyhdistys YHDISTYKSEN HALLITUS VUONNA 2020:
Maarit Tihinen, puheenjohtaja, p. 040 760 9578, maarit.tihinen@gmail.com
Helka Tapio, varapuheenjohtaja, p. 040 742 4651, helka.tapio@ii.fi 
Tanja Kähkönen, sihteeri, p. 045 7840 1888,  tanja.kahkonen1@gmail.com
Eija Kaleva, porinapiirin vastaava, p. 040 5375 788, eija.kaleva@gmail.com 
Valtteri Pakonen, p. 044 207 2272, valtteripakonen@gmail.com 
Kari Simula, p. 040 529 5798, kari.simula@pp.inet.fi
Veikko Liikanen, p. 044 090 4425, veksi54@gmail.com
Hallituksen varajäsenet: 
Pekka Haatainen, Raili Kolehmainen, Tiina Kunelius, Pertti Nissinen, Minna Tolonen ja Merja Veijola.  

Iin kunta käynnisti kesäl-
lä 2020 kalataloudellisen 
kunnostushankkeen II-vai-
heen Olhavanjoella. Lapin 
ELY-keskukselta saadun 
rahoituksen avulla jatket-
tiin toimenpiteitä siitä, mi-
hin hankkeen I-vaiheessa 
jäätiin. Keväällä saatiin vii-
mein AVI:lta vesilain mukai-
set luvat ja kunnostustöitä 
voitiin jatkaa. Kunnostus-
hankkeella parannetaan joen 
ekologista tilaa ja luodaan 
paremmat lisääntymis- ja 
elinolosuhteet lohikaloille, 
nahkiaiselle ja ravulle. Lapin 
ELY:lta saatu rahoituspäätös 
kattaa vuodet 2020-2022.

Virtavesikunnostuksiin 
tarjotaan rahoitusta 
Valtakunnallisesti virtave-
sikunnostusten määrä on 
ilahduttavasti lisääntynyt 
ja rahoitusta on tarjolla eri-
laisiin kunnostushankkei-
siin. Hankkeilla tähdätään 
tavanomaisesti lohikala-
kantojen vahvistamiseen ja 
vaelluskalojen luontaisen li-
sääntymisen edistämiseen. 
Kunnostustyöt edistävät 
samalla jokien monimuo-
toisuutta, jolloin hyödyt 
kohdistuvat myös muuhun 
eliöstöön. 

Kunnostushankkeen I-
vaiheessa,  vuosina 2018- 
2019, Olhavanjoella kunnos-
tettiin kutualueita viidellä 
eri koskella. Nyt toteutetun 
II-vaiheen urakassa kunnos-
tuksia jatkettiin edelleen 12 
eri koskella välillä Pihlaja-
niemi-Ylipäänkoski. Tavoit-
teena oli kunnostaa myös 
Kokkoniemenkoski, mut-
ta toteutus ei onnistunut 
haastavan kulkuyhteyden 
vuoksi. Vuosiojan ja Kok-
koniemenkosken haara-
kohtaan lisättiin kuitenkin 
jälkikäteen kutusoraa. Kun-
nostukset toteutettiin tänä 
kesänä pääosin heinä- ja elo-
kuun aikana.

Iin kunta toimi hankkeen 
toteuttajana Olhavan seu-
dun kehittämisyhdistyksen 

Virtavesikunnostusten kesä

ja Olhavan Osakaskunnan 
ollessa aktiivisina paikallis-
toimijoina. Työnjohtajana 
toimi Perämeren Kalatalo-
usyhteisöjen Liitto ry:n Vesa 
Rantanen ja konetyö hankit-
tiin Maanrakennus J Päkkilä 
Oy:ltä. 

Olhavanjoki on poten-
tiaalista lohikalojen lisään-
tymisaluetta, mutta alueet 
ovat pieniä, minkä vuok-
si oli välttämätöntä tuo-
da kohteisiin kutusoraa ja 
luoda sen avulla kutupaik-
koja. Kutualueiden raken-
tamisen lisäksi muutamiin 
kohteisiin lisättiin poikaski-
veä syntyneiden poikasten 
suojapaikoiksi. Useassa koh-
teessa poistettiin runsaasti 
vesikasvillisuutta ja kivettiin 
jokea uudelleen lähemmäs 
luonnontilaa. Samalla luo-
tiin vaelluskaloille suoja-
paikkoja. Paikallisilta saatiin 
talkooapua mm. puiden toi-
mittamisessa kohteisiin eli 
niin sanottujen hybridikyn-
nysten rakentamiseen. 

Tehdyt toimenpiteet 
edistävät uoman rakenteel-
lista monimuotoisuutta ja 
palauttavat jokeen vaih-
televat virtausolosuhteet. 
Monimuotoinen uoma pa-

rantaa kalaston ja muun 
eliöstön elinolosuhteita sekä 
vahvistaa joen virkistys-
käyttöarvoa. Olhavanjoen 
kunnostushanketta pyritään 
jatkamaan lisärahoituksen 
turvin seuraavina kesinä.

Teksti: Teija Härkönen, 
Iin kunta

Kuvat: Perämeren 
Kalatalousyhteisöjen 

Liitto ry.

Olhavanjoki on potentiaalista lohikalojen lisääntymisaluetta, mutta alueet ovat pieniä, minkä vuoksi 
oli välttämätöntä tuoda kohteisiin kutusoraa ja luoda sen avulla kutupaikkoja. 

Vuosi 2020 jää historiaan Covid-19 pandemiavuotena. Vaik-
ka varoittavia tietoja oli viruksen vaarallisuudesta saatu jo 
edellisen vuoden lopulla, ei meistä kukaan osannut aavis-
taa, miten paljon virus tuleekaan muuttamaan arkeamme. 
Suomen hallitus antoi 16.3.2020 pandemiaan liittyvät suosi-
tukset siirtyä etätöihin niin kouluissa kuin työpaikoillakin. 
Lisäksi mm. kokoontumista ja matkustamista rajoitettiin 
sekä ravintolat suljettiin. Myös harrastetoiminta lakkasi, jol-
lei sitä voinut siirtää verkkoon. Suomi ja maailma pysähtyi.

Pandemia pisti jokaisen meistä ajattelemaan, mikä on 
omassa elämässä tärkeintä? - Läheisten ja oma terveys, yh-
teenkuuluvuus, huolenpito, rakkaus sekä ihmisen suhde 
luontoon nousivat arvoonsa.

Miten pandemia näkyi Olhavassa? Suurimmat muu-
tokset olivat koululaisten siirtyminen etäopetukseen, van-
husten virkistystoiminnan lakkautuminen ja Tenavatuvan 
lasten hoitopaikan siirtyminen Iihin lapsille uuteen, isom-
paan nk. koontipäiväkotiin. Listan viimeisin muutos järkytti 
lapsiperheitä, mutta myös koko yhteisöä. Maalaisjärjellä aja-
tellen päätös oli kohtuuton niin lasten kuin lasten vanhem-
pien näkökulmasta. Lasten väheneminen päivähoidosta oli 
Suomen hallituksen päätösten seurausta. Päätösten, joilla 
pyrittiin tukahduttamaan viruksen leviäminen. Lasten hoi-
topaikan äkillinen siirto Iihin soti kaikkia rajoituksia vastaan. 
Kuinka suojaton lapsi onkaan byrokratian rattaissa? Onneksi 
syksyyn tultaessa maalaisjärki oli saavuttanut viranhaltijat ja 
Tenavatupa sai jatkaa toimintaansa. Tosiasiassa Terveyden- 
ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön (OKM) 4.8.2020 antamissa suosituksissa todettiin 
mm. että: ”Tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi olisi hyvä 
huomioida, ettei henkilöstö pääsääntöisesti siirtyisi yksikös-
tä toiseen. Varhaiskasvatus tulee järjestää mahdollisuuksien 
mukaan niin, että ryhmiä ei sekoiteta tai yhdistetä keske-
nään.”

Vanhusten virkistystoiminnan ja kokoontumisten päätty-
minen eristi monet ikäihmiset koteihinsa useiksi kuukausik-
si. Eristäytymisen kosketti erityisesti niitä ikäihmisiä, jotka 
eivät kuuluneet säännöllisen koti- tai ruokapalvelun piiriin 
ja joiden läheiset asuivat kaukana. Myös bingot ja Olhavan 
Porinapiirin kokoontumiset peruttiin. Niinpä Porinapiirin 
ydintiimi aktivoitui miettimään, miten he voisivat piristää 
karanteenimaisissa oloissa eläviä ikäihmisiä? Tiimi aktivoi 
seurakunnan ja kehittämisyhdistyksen kirjoittamaan terveh-
dykset sekä kokosi ns. virike-/tehtäväpaketin koteihin vietä-
viksi, yksinäisten iltojen iloksi. Pieni ele, täydellä sydämellä 
koottu paketti, toi piristystä monen yksinäisen ikäihmisen 
karanteeniarkeen. Lisäksi Porinapiirin Eija ideoi ja ylläpi-
ti Facebookissa päivä- ja viikkotehtäviä ikäihmisten akti-
voimiseksi. Tehtävistä tuli niin suosittuja, että osallistujien 
ikähaitari vaihteli 10-100 välillä. Yhteisöllisyys löysi uuden 
foorumin. Samalla avunpyytämisen kynnys pieneni ja avun-
antamisen keinot monipuolistuivat.

Olhavan seudun kehittämisyhdistyksen toimintakin on 
’vetänyt henkeä’ pandemiavuoden aikana. Kesän pääta-
pahtuma Olhavapäivä peruttiin ja kokoontumisia on pyrit-
ty välttämään. Pienimuotoisia talkoita on toki järjestetty. Iin 
kunnan toteuttamaan Olhavanjoen kunnostamiseen on osal-
listunut kymmeniä talkoolaisia. Myös Muhojoen kunnostus-
talkoot veti porukkaa yhteen laajemminkin. Lisäksi Olhavan 
Osakaskunta on järjestänyt useita talkoita kesän aikana. 
Näistä tapahtumista löydät lisätietoja lehdestämme.

Koska kokoontumisrajoituksia on edelleen voimassa ja 
pandemian siirtyminen leviämisvaiheeseen alueellamme on 
uhkana, niin jotain mielekästä tehtävää kehittämisyhdistys-
kin halusi ideoida. Päätimme käynnistää Olhava-aiheisen 
videokilpailun (sarjat: alle 18v ja yli 18v). Tarkemmat osallis-
tumisohjeet ja vaatimukset löydät lehden sisäsivuilta. Millai-
nen on siis sinun Olhava?

Minun Olhavani

Toivon, että Olhavan Seutulainen 
-kylälehtemme ilahduttaa lukijoita
 syksyn pimeinä iltoina. Muistakaa 

pitää huolta läheisistänne ja 
pysykää terveenä!

Maarit Tihinen
Olhavan seudun kehittämisyhdistyksen pj.
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Julkaisija: 
Olhavan seudun Kehittämisyhdistys ry
Päätoimittaja: 
Maarit Tihinen
Toimittajat: 
Matti-Tapio Rissanen, Heimo Turunen, Tanja Kähkönen, 
Helka Tapio ja Heikki Lahdenperä
Muut lehden tekemiseen osallistuneet:
Olhavan seudun yhdistykset ja kylien aktiiviset toimijat
Taitto: 
VKK-Media Oy/Katariina Nemitalo
Paino: 
Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

Kiitos kaikille lehden tekemiseen osallistuneille. 
Kiitos myös ilmoittajille! 
Te kaikki olette mahdollistaneet lehden tekemisen. 
KIITOS!

Olhavan Areenan katsomorakennuksessa on painonnos-
toon ja kehonrakentamiseen laajemminkin kuntoiluväli-
neitä. 

Katsomorakennus on Iin kunnan omistama, mutta 
kyläläisten talkoilla kunnostama. Salia käytetään aktiivi-
sesti. Tilan käyttö, ylläpito ja siivous tapahtuu talkoilla, 
joten jokaisen käyttäjän oletetaan siivoavan jälkensä; ja 
vähän enemmänkin! 

Olhavan oma kuntosali

Avaimen kuntosalille saa lunastamalla 35 euron avainpan-
tin. Avainkyselyt: Maarit Tihinen p. 040 7609 578.  

Olhavan seudun yhdistykset ja toimijat:
Olhavan Erä ry 
pj. Ari Pernu p. 040 310 0210, ari.pernu@hotmail.fi
Olhavan koulun vanhempainyhdistys 
pj. Maria Öörni-Miettunen p. 044 318 0569,  
maria.oornimiettunen@gmail.com 
siht. Päivi Moisala p. 0400 431 357, paivi.moisala@hotmail.com
Olhavan Osakaskunta 
pj. Seppo Tapio p. 044 774 8985 
siht. Helka Tapio p. 040 742 4651, helka.tapio@ii.fi
Olhavan Riistamiehet ry 
pj. Pasi Höyhtyä p. 0400 196 067, pasi.hoyhtya@luukku.com
Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry 
pj. Maarit Tihinen p. 040 760 9578, maarit.tihinen@gmail.com 
siht. Tanja Kähkönen p. 045 7840 1888, tanja.kahkonen1@gmail.com 
Porinapiirin yhdyshenkilö Eija Kaleva p.040 5375 788,  
eija.kaleva@gmail.com
Olhavan seudun kelkkailijat ry 
pj. Olavi Valtonen p. 0400 777 929, valtonen.olavi@gmail.com 
siht. Petri Hämälistö
Yli-Olhavan Maa- ja kotitalousnaiset 
pj. Annika Ylitalo 
siht. Anna-Maija Pakonen p. 050 400 7981, annamaija.pakonen@gmail.com
Yli-Olhavan Maamiesseura ry 
pj. Kirsimaria Pakonen p. 045 127 5663, kirsimaria.pakonen@gmail.com
Yli-Olhavan Metsästysyhdistys ry 
pj. Pekka Ylitalo, p. 040 836 6290, peylitalo@gmail.com 
siht. Ilpo Orre

Talvirenkaat
edullisesti

Soita 08 817 3835, 040 777 8365

JÄPPINEN
HAMINANTIE 2, II

• Rengasmyynti ja korjaukset
• Kysy tarjous!

Olhavan Wanhakauppa on 
koronarajoitusten vuok-
si siirtynyt väliaikaises-
ti nettiin. Toiminta ei silti 
ole loppunut, vaan suosik-
kituotteen eli viime vuon-
na julkaistun Olhavan oman 
värityskirjan rinnalle jul-
kaistaan tänä syksynä jäl-
leen uusi tuote, Olhavan 
karttataulu. Moderni sisus-
tustaulu on toteutettu sa-
maan tyyliin kuin monissa 
designjutuissa nähdyt, suur-
kaupunkeja kuvaavat kart-
tataulut.

-Kyllähän Olhava sen 
verran iso metropoli on, että 
pitää meillä olla samanlai-
nen taulu kuin New Yorkilla 
ja Helsingilläkin, kauppias 
Riitta Muhonen nauraa. 

-Ensi kesänä pääsemme 
toivottavasti jälleen avaa-

maan museokaupan, ai-
nakin viikonloppuisin tai 
tilauksesta. Siihen asti muis-
telemme Olhavan historiaa 
ja myymme Olhava-tuot-
teita Wanhankaupan Face-
book-sivuilla, Riitta ja Ulla 
Muhonen pohtivat. 

Olhavan Wanhakaup-
pa on museokauppa ja kah-
vila, jonka äiti ja tytär ovat 
perustaneet Olhavassa sa-
takunta vuotta sitten toi-
mineen kaupan tiloihin. 
Kaupassa myydään valo-
kuvaaja ja kauppias Erk-
ki Sassin 1900-luvun alussa 
ottamiin valokuviin perus-
tuvia lahja- ja sisustustuot-
teita. 

Lisätietoja ja tilaukset: 
facebook.com/wanhakaup-
pa ja 040 747 1738. 

Sisustustaulua on saatavilla kahdessa eri koossa, joista pienempi 
kulkee nimellä Torppamalli ja suurempi nimellä Massikeisari. Kuva: 
Riitta Muhonen 

Museokauppa siirtyi nettiin

Lapsiperheen elämää Olhavassa
Tanja Kähkönen on asunut 
Olhavassa jo reilut kymme-
nen vuotta, olisiko peräti 
kahdestoista vai kolmastois-
ta vuosi menossa, Tanja 
miettii. Tanja oli reilu pari-
kymppinen, kun sai Oulussa 
asuessaan ahaa-elämyksen 
hankkia oma asunto ja sydä-
men vei mennessään vanha 
kauppa Olhavasta. Ei tarvit-
tu kuin yksi näyttö ja hetken 
mielijohde, jolloin talovan-
hus sai uuden omistajan. 
Tanja Kähkösen saattaa moni 
tuntea jalkahoitajana men-
neiltä vuosilta. Tanja tekee 
yhä osan viikkoa jalkahoito-
ja Iin alueella kotikäynteinä. 
Torstaisin hänellä on hoitola-
vastaanotto AML GYM:n ti-
loissa Iin keskustassa. 

Kahdeksan vuotta sitten 
Tanja löysi nuoruuden hel-
lunsa ja pari kulki etäsuhtees-
sa muutaman vuoden ennen 

kuin muuttivat yhteen, asu-
en Vaasassa. Olhavan talo oli 
sen aikaa vuokralla. Vuok-
ralaisten lähdettyä Tanja sai 
työpaikan Iistä ja pariskun-
ta muutti takaisin Olhavaan. 
Samalla he aloittivat talon 
kunnostamisen. Talosta oli 
ehditty repiä puolet sisuksia 
myöten auki, kun ensimmäi-
nen lapsi ilmoitti yllättäen 
tulostaan. Remontti sai yh-
deksän kuukauden takarajan 
ja uudet sisätilat ehtivät val-
mistua ennen pojan synty-
mistä ystävänpäivänä 2017. 
Seuraavana vuonna syntyi 
vielä tyttö äitienpäiväviikon-
loppua vasten. Perhekoko 
oli molempien mielestä hyvä 
näin. 

Jari sai töistä Iistä, joten 
työmatka on lyhyt ja työaika 
on pääsääntöisesti päivävuo-
roa. Jari onkin aina ehtinyt 
kotiin avuksi ja viikonlop-

puisin on ollut yhteistä per-
heaikaa. 

-Nuorimmainen on ollut 
huono nukkuja, joten unet 
olivat aika vähissä yhteen 
väliin ja sitä vedettiin Jarin 
kanssa tikkua, kumpi tart-
tee enemmän unta tälle yöl-
le. Nyt kuitenkin tilanne on 
nukkumisen suhteen mel-
ko hyvä ja mummokin päätti 
viimein muuttaa Iihin asu-
maan, Tanja mietti. 

Tanja kertoo perheen 
päättäneen jäädä asumaan 
Olhavaan, koska pienellä ky-
lällä kaikki tuntevat toisensa 
ja apua saa aina, kun vain ta-
juaa sitä pyytää. Lapsille on 
nurkan takana varamummo-
lakin, johon on kiva mennä 
aina silloin tällöin herkutte-
lemaan ja leikkimään. Myös 
omanikäisiä leikkikaverei-
ta on useampia ison tien mo-
lemmin puolin. Kaverit ovat 

Tanja ja Jari Kähkönen viihtyvät Olhavassa. Lapset Vili 3,5 vuotta ja 
Ella 2,5 vuotta ovat myös löytäneet ikäisiään leikkikavereita, joiden 
kanssa temmeltää.

tullut tutuiksi Tenavatuvan 
ryhmäperhepäivähoidosta, 
joka sijaitsee kylän ytimessä. 

-Varsinkin lasten syn-
nyttyä on ollut ilo huomata, 
kuinka helposti apua on saa-
tavilla ja kuinka pienet ote-
taan kylällä hyvin omaksi. 
Yhtenäkin päivänä oli oven 
taakse ilmestynyt iso pus-
si täynnä leluja ja lapussa sa-
nottiin, toivottavasti nämä 
kelpaavat leikkeihin mu-
kaan. No kyllä kelpasi. Toi-
selta naapurilta saimme 
pojan kanssa hakea vähän 
pottuja syötäväksi ja kevään 
loputtomassa flunssakier-
teessä sai kauppa-apua ja sitä 
myös tarvittaessa annettiin 
toisille, Tanja iloitsee Olha-
van yhteisöllisyyttä. 

Tanja kertoo heidän juur-
tuneen Olhavaan ja kokevan, 
että lapsilla on hyvät puitteet 
kasvaa ystävien kanssa. MTR

Olhavan Areenalla la 31.10. klo 13 alk. 
Kahvitarjoilu.

Huom. Covid-19 pandemian vuoksi 
hirvipeijaisia ei tänä syksynä järjestetä.

Olhavan Areenan osoite: Kemintie 1476, Olhava. 
Tervetuloa!

Järj. Olhavan Riistamiehet Ry

Julkinen hirven Julkinen hirven 
PALVILIHAHUUTOKAUPPAPALVILIHAHUUTOKAUPPA
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Ikivirkkujen päivä Väli-Olhavassa

Vanhustenpäivää on Suo-
messa vietetty vuodesta 1954 
lähtien. Vanhustenpäivä on 
lokakuun ensimmäinen sun-
nuntai ja sitä seuraava viik-
ko on vanhustenviikko. 
Tänä vuonna viikon teema-
na oli ”Onni on vanheta”

Vallitsevissa poikkeus-
oloissa ei Iissä järjestetty 
suuria tapahtumia, mutta 
seurakunnan ikivirkkujen 

päivä pystyttiin pitämään 
Väli-Olhavan seurakuntata-
lossa ja piha-alueella. Kaunis 
syksyinen sää suosi, eivät-
kä ympärillä pyörineet sa-
depilvet nousseet pilaamaan 
tapahtuman leppoisaa tun-
nelmaa.

Päivän aluksi seurakunta-
salissa pidettiin viikkomessu 
ehtoollisineen. Puheessaan 
kappalainen Pekka Soronen 

korosti arvostavaa käyttäy-
tymistä ikäihmisiä kohtaan, 
sekä heidän huomioimistaan 
ja yhteydenpidon tärkeyttä.

-Hygieniaetäisyydet 
muistaen pitää jokaiselle tur-
vata arvokas virikkeellinen 
vanhuus. Jos ei muuten on-
nistu, niin pidetään yhteyttä 
puhelimitse, Soronen muis-
tutti.

Vanhustenviikon hän to-

Vastaava lastenohjaaja Pekka Nevalainen, lähetysvastaava Hilja 
Paukkeri ja lastenohjaajat Heli Pikkarainen ja Minna Juntunen val-
miina palvelemaan ikivirkkujen päivään osallistuneita.

Makkarat maistuivat ja kahvittelun lomassa vaihdettiin kuulumiset.

Kappalainen Pekka Soronen pe-
räänkuulutti arvostavaa käyt-
täytymistä ikäihmisiä kohtaan.

Olhavan alueen yrittäjät iltakahveilla
Olhavan seudun kehittämis-
yhdistys haluaa kehittää toi-
mintaansa myös yrittäjien 
suuntaan. Yhteistyön aloitta-
miseksi ja yrittäjien toiveiden 
kuulemiseksi kehittämisyh-
distys kutsui alueen yrittä-
jät iltakahveille kylätuvalle. 
Kutsun olivat useat eri alo-
jen yrittäjät ottaneet vas-
taan ja illan aikana käytiin 
rakentavaa ja luottavaisesti 
tulevaisuuteen uskovaa kes-
kustelua.

-Haluamme omalta osal-
tamme olla yrittäjien tukena 
ja toteuttaa vaikkapa erilai-
sia koulutuksia ja asiantun-
tijaluentoja, yhdistyksen 
sihteeri Tanja Kähkönen to-
tesi tilaisuutta avatessaan.

Yrittäjät toivoivat kehit-
tämisyhdistyksen edelleen 
toiminnallaan vahvistavan 
kylän yhteisöllisyyttä ja jär-
jestävän vaikkapa pikkujou-
lut yhdessä yrittäjien kanssa.

Auli Tolonen, Eeva-Liisa Rajala, Hanna Maaria Ikonen, Tanja Kähkönen, Eija Kaleva, Mika Lalli ja Ilkka Pa-
konen Olhavan seudun kehittämisyhdistyksen iltakahveilla Olhavan kylätuvalla.

-Meillä on kylällä mu-
kavasti viritelty yhteistyötä 
yrittäjien kesken ja pyrim-
me tuotteistamaan yhteisiä 
ideoitamme, kirjailija/EA-
kouluttaja Hanna Maaria 
Ikonen kertoi tulevasta kir-
jastaan.

Koulun mahdollinen lop-
puminen huolestuttaa yrit-
täjiä. Etenkin taksiyrittäjille 
tilanne on epävarma koulu-
kuljetusten jatkumisen suh-
teen.

-Eihän se mukavalta tun-
tunut, kun kuljetuksista 
pyydettiin tarjoukset use-
ammalle vuodelle ja heti 
perään saimme paikallis-
lehdestä lukea koulun jat-
kumisen olevan uhattuna. 
Mihin oppilaat kuljetetaan 
jatkossa ja kenen toimes-
ta, on meille täysi arvoitus, 
Mika Lalli kertoi taksiyrittä-
jän näkökulmasta.

Ilkka Pakonen kertoi mai-

totilojen määrän kunnassa 
vähentyneen dramaattisesti 
viime vuosikymmenillä.

-Parhaimmillaan Iissä toi-
mi 600 maitotilaan. Nyt mei-
tä maitotilallisia on Olhavan 
alueelle enää kaksi ja koko 
”kanta Iin” alueella viisi ti-
laa.

Palvelujen säilymisestä 
kylillä kannettiin muutenkin 
huolta.

-Kauppa, posti ja pian 
koulukin ovat poissa. En-
täpä sähkömies, putkimies, 
sorantuoja ja jätekaivojen-
tyhjentäjä, pitääkö kaik-
ki palvelut jatkossa hakea 
oman kylän ulkopuolel-
ta? Toivottavasti kaikki ym-
märtävät tämän ja käyttävät 
olemassa olevia palveluita, 
yrittäjät toivoivat puheen-
vuoroissaan.

Tulevien vuosien Olha-
va-päivään suunnitellaan 
kylän omien yrittäjien huo-

Osallistu videokisaan ja voita drone!
Olhavan seudun kehittämisyhdistyk-
sen videokisaan voivat osallistua kaik-
ki Olhavasta kiinnostuneet. Kisan aihe 
on yksinkertaisuudessaan: Olhava.
Myös toteutus on vapaa. Kuvaa maisemia 
dronella, käsikirjoita huolella tai vääntele 
vaikka muovailuvaha-animaatio. 

Kisassa on kaksi sarjaa, yli ja alle 
18-vuotiaat. Kummankin sarjan pääpal-
kintona on 500 euron arvoinen drone eli 
ilmakuvaushelikopteri. Lisäksi kummas-
sakin sarjassa arvotaan kaikkien osallistu-
jien kesken 50 euron arvoinen lahjakortti 
Maisemaravintola Merihelmeen. 

Videon vaatimukset

- Kuvattu Olhavassa vuosina 2020 tai 
2021

- Kesto vähintään 3 sekuntia ja korkein-
taan 3 minuuttia

- Tiedostomuoto: mp4, avi tai mov
- Luvat tunnistettavissa olevilta henkilöil-

tä (alle 12-vuotiaan puolesta luvan an-
taa huoltaja)

- Ei päihteitä, alastomuutta tai väkivaltaa
- Ei riko tekijänoikeuksia eli esimerkiksi 

mahdollisen musiikin tekijältä on lupa.

Osallistua voi myös työryhmällä, jossa voi 
olla mahdollisten esiintyjien lisäksi kolme 
jäsentä. Yksi henkilö voi osallistua jopa vii-
dellä eri videolla.

Lähetä videosi 30.6.2021 
mennessä osoitteisiin:  

info@olhava.fi ja 
maarit.tihinen@gmail.com

Kirjoita sähköpostiin:
- Videon nimi
- Osallistutko yli 18-vuotiaiden vai alle 

18-vuotiaiden sarjaan

- Tekijä / työryhmän jäsenet. Yhteyshen-
kilön sähköposti ja puhelinnumero

- Missä video on kuvattu

Jos tiedoston koko on yli 5 megatavua, la-
taa videosi esim. Vimeo- tai WeTransfer-
palveluun ja lähetä sähköpostilla videon 
latauslinkki. Parin viikon sisällä saat vah-
vistusviestin, että tiedosto on varmasti 
saapunut perille.

Voittajat valitsee kehittämisyhdis-
tyksen hallituksen nimeämä tuomaristo. 
Tuomaristo arvioi muun muassa alkupe-
räisideaa, miten hyvin video kuvaa Olha-

vaa sekä teknistä toteutusta.
Voittajat julkaistaan Olhavapäivänä, 

10.7.2021.
Olhavan seudun kehittämisyhdistys 

voi käyttää kilpailuvideoita ja niiden osia 
Olhavan markkinoinnissa muun muas-
sa internetsivuilla ja somekanavissa sekä 
esittää niitä erilaisissa yleisötapahtumis-
saan.

Lisätietoja: 
Maarit Tihinen, 
maarit.tihinen@gmail.com, 
p. 040 760 9578

Sorsanpojan ensimmäinen uintiretki, veljentytön runoesitys, 
salapoliisitarina tai päivänpolttava dokumentti? 

tesi nostavan esille kristityn 
vapautta ja Jumalan lapse-
na hänen tahtonsa noudat-
tamista.

-Enkelit tuovat viestiä ja 
me voimme olla arjen en-
keleitä, jotka kannamme ja 
nostamme lähimmäisiäm-
me, myös ikääntyviä.

Ehtoollisen jälkeen siir-
ryttiin seurakuntatalon pi-
ha-alueelle, jossa tarjolla oli 
makkaroita ja kirkkokahvit. 

Seurakunnan lähetysvastaa-
va Hilja Paukkeri huolehti 30 
vuoden kokemuksella kah-
vitarjoilusta ja seurakunnan 
työntekijät olivat paistaneet 
herkulliset grillimakkarat 
odottamaan messusta saa-
puvia.

-Emme ole korona-ai-
kana pystyneet kokoontu-
maan Olhavan porinapiiriin, 
tilojen ollessa turhan ah-
taat suurelle porinajoukol-

le. Tällaiset tapahtumat ovat 
tärkeitä ja tervetulleita vir-
kistyksiä monien ikääntyvi-
en elämään, Ulla Muhonen 
kiitteli seurakuntaa ikivirk-
kujen päivän toteutumises-
ta. MTR

mioimista entistäkin näyt-
tävämmin, vaikkapa omalla 
yhteisosastollaan. Yhteiseen 
hiileen puhaltamisen ja po-
sitiivisen ilmapiirin ylläpi-
tämisen tärkeys korostui 
yrittäjien kommenteissa.

Leppoisan tapahtuman 

yhteenvetona sovittiin Tan-
ja Kähkösen toimivan link-
kinä kehittämisyhdistyksen 
ja yrittäjien välillä.

-Toivomme pystyväm-
me tukemaan yrittäjiä hei-
dän tarpeistaan lähteviin 
toiveisiin vastaamalla. So-

mekoulutusta ja muita kou-
lutuksia on suunnitteilla, 
sekä hanketuen hakemista 
laadukkaiden koulutusten 
varmistamiseksi, Tanja ker-
toi kehittämisyhdistyksen 
suunnitelmista. MTR
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PUOLUKKAMAJONEESI
1  keltuainen
0,75 dl  sokeritonta puolukkasurvosta (n. 1,5 dl puolukoita)
1 rkl  sokeria
ripaus  suolaa
ripaus  rouhittua mustapippuria
1 tl  sinappia
1,5 dl  rypsiöljyä

Valmista majoneesi sauvasekoittimen kulhossa huoneen-
lämpöisistä aineista. Mittaa kaikki aineet kulhoon ja sekoita 
sauvasekoittimella noin 10 sekuntia. Tarjoa kalan kastikkee-
na. Majoneesi säilyy jääkaapissa muutaman päivän.

SAVUPORO-LEIPÄJUUSTOSALAATTI  
3 tomaattia lohkoina
100 g kylmäsavuporoa suikaleina
200 g leipäjuustoa kuutioina
pala punasipulia ohuina renkaina
1 keräsalaatti 
n.1 dl karpaloita tai puolukoita
Öljykastike:
1 rkl hunaja-omenaviinietikkaa
½ dl ruokaöljyä
 basilikaa, kirveliä

Sekoita kastikeainekset ja yhdistä salaattiainekset. Kylmäsa-
vuporon voi korvata kylmäsavuhärällä tai meetvurstilla tai 
jättää kokonaan pois.

MARJASMOOTHIE
2 dl  puolukoita, karpaloita tai mustikoita
0,5 banaania 
2 dl  piimää, maitoa tai luonnonjogurttia
1 rkl hunajaa
2 rkl kaurahiutaleita

Mittaa kaikki ainekset tehosekoittimen (blenderin) tai sauva-
sekoittimen kulhoon ja käynnistä kone. Kun juoma on tasais-
ta, kaada se laseihin ja tarjoa heti.

VISPIPUURO KARPALOISTA
1 l  vettä
3-4 dl  karpaloita
1½ dl  mannasuurimoita
2 dl  sokeria
ripaus  suolaa

Kiehauta marjat, vesi ja sokeri. Soseuta marjat, jotta saat niis-
tä kunnolla kaiken maun irti. Lisää mannasuurimot vatka-
ten kuuman nesteen joukkoon ja hauduta miedolla lämmöllä 
noin 10 minuuttia välillä sekoittaen. Lisää suola ja tarkista 
maku. Anna puuron jäähtyä. Vatkaa kylmä puuro kuohke-
aksi sähkövatkaimella ja tarjoile maidon tai vaniljakastik-
keen kanssa.

MAUSTEKAKKU 
2 munaa
2,5 dl sokeria
4,5 dl   vehnäjauhoja
1 rkl piparkakkumaustetta
2 tl ruokasoodaa
1,5 dl puolukkasurvosta (=3 dl puolukoita)
2 dl kermaviiliä, piimää tai jogurttia
1,5 dl pullomargariinia tai sulatettua rasvaa

Sekoita munat ja sokeri. Sekoita keskenään jauhot, mausteet 
ja sooda. Yhdistä kaikki aineet ja sekoita varovasti. Kaada 
taikina voideltuun ja korppujauhotettuun rengasvuokaan ja 
paista 175 asteen lämmössä noin tunnin ajan.  

Teksti ja kuvat: Helena Lahdenperä

Superruokaa Olhavan metsistä ”Metsään menin. 
Puille nöyrästi kumarsin. 
Nyt on astiani marjoja täynnä.” 
- Helvi Juvonen -

Metsät Olhavassa ja muu-
allakin Suomessa ovat var-
sinaisia aarreaittoja niin 
mielelle, sielulle kuin kehol-
lekin. Keväällä lumien su-
lettua ensimmäisiä metsän 
herkkuja ovat kirpakkaat 
karpalot, joita löytää rämeil-
tä myös myöhään syksyllä. 

Keväällä ja alkukesäl-
lä metsä pursuaa monia 
syötäviä villivihanneksia, 
kuten koivun ja pihlajan 

silmuja ja nuoria lehtiä ja 
kuusenkerkkiä. Niiden ke-
rääminen ei kuulu jokamie-
hen oikeuksiin, vaan vaatii 
maanomistajan luvan. Ke-
sän myötä ensimmäiset sie-
net tulevat jo heinäkuussa 
ja satoa voi kerätä pitkäl-
le syksyyn. Heinäkuussa 
kypsyvät ensin hillat ja sit-
ten mustikat.  Syyskuussa 
metsä punertuu puolukois-
ta ja lokakuun ensimmäi-

set pakkasyöt kypsyttävät 
karpalot. Marjat ovat mu-
kava lisä aterioille. Ne täy-
dentävät ravintokuidun ja 
kivennäisaineiden saantia 
sekä C- ja E-vitamiinin saan-
tia. Marjoista saamme anti-
oksidantteja parantamaan 
vastustuskykyämme. Mar-
joja kannattaa syödä ja säi-
löä talvenvaraksi ja käyttää 
monipuolisesti. Yksi helppo 
tapa hyödyntää pakastettuja 

marjoja on valmistaa niistä 
smoothie-juomia eli pirte-
löitä. Smoothiet sopivat hy-
vin aamupalalle, välipalalle 
tai arkijälkiruoaksi. Kun juo-
maan lisää marjojen ohella 
myös vähärasvaista maitoa, 
piimää tai jogurttia ja lesei-
tä tai hiutaleita, terveellinen 
välipala on valmis. Tarvitta-
essa makeutta voi lisätä hu-
najalla tai palalla banaania. 

Kuohkea 
marja-
puuro tuo 
lapsuus-
muistoja 
mieleen.

Puoluk-
kakak-
ku vain 
paranee 
vanhetes-
saan

Rapeaksi 
paistetut 
maivat ja 
puoluk-
kamajo-
neesi ovat 
muka-
va maku-
pari.

Kirpeät 
puolukat 
antavat li-
sämakua 
leipäjuus-
tosalaat-
tiin. *Esim. talo viikonlopuksi, 

ns. juhlapaketti, sis. laaduk-
kaan kahviastiaston pöytä-
liinoineen, vain 150 €!

Onko perhejuhlat tulossa?
Tarvitsetko kokoustilaa?

Yli-Olhavan Maamiesseuran 
TALOA VUOKRATAAN 

sekä juhla- että kokouskäyttöön.
*Kokoustilojen vuokra 
riippuu tarvittavan tilan 
suuruudesta, kestosta ja 
mahdollisesta tarjoilusta.

Lisätietoja: 
Kirsimaria Pakonen p. 045 127 5663

Asumisen helppous ja 
vaivattomuus, energiatehokkuus 

ja tietysti laadukas toteutus.

UUTTA KOTIA
RAKENTAMAAN

UUTUUSMALLI MYYNNISSÄ

EKO OBELIXEKO OBELIX

Muuttovalmis 
lämpöpumppu-
lämmityksellä

+ toimituskulut
147.900€

RAKENNUS JA REMONTTIRAKENNUS JA REMONTTI 

HIETALAHIETALA

Kaikki kodin remontit millin tarkkuudella

Jouko Hietala p. 040 835 3490
Sassintie 2, 91140 Olhava
rjr.hietala@gmail.com

www.rakennusliikehietala.comwww.rakennusliikehietala.com

olhava.fi
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Arvioita Henrik Munckin elämänmittaisesta rynnistyksestä   

Juuret Olhavassa
Henrik Paavola syntyi 
14.5.1836 Iin Olhavassa Lah-
denperän talossa n:o 9.  Hä-
nen äitinsä oli Lahdenperän 
talon tytär Kaisa Pekanty-
tär Brauer ja isänsä Lah-
denperään vävyksi tullut 
Pohjois-Iin Käyrän talon su-
kujuurta ollut Erkki Kree-
tanpoika Paavola.

Lahdenperän talosta 
Paavolat siirtyivät välillä 
Kuivaniemeen ja sitten uu-
distilallisiksi Olhavan Mau-
nulan uudistilalle n:o 20.   
Tällöin perheen sukunimek-
si tuli Maunula, ja Henrik 
kävi rippikoulunsa vuonna 
1852 tällä nimellä.  Maunu-
lassa olisi tarvittu Henrikin 
nuorta voimaa korven raiva-
ukseen, mutta suurvaltapo-
litiikka ohjasi elämän kulun 
maailmalle.

Kuokan varresta kasarmille
Krimin sota eli Suomessa 
paremmin nimellä tunnettu 
Oolannin sota alkoi vuonna 
1854. Sodan uhkan takia tsaa-
rin käskystä Pohjois-Pohjan-
maalle perustettiin Suomen 
Ruotujakoinen 3. Oulun 
Tarkk´ampujapataljoona.  
Myös Henrik määrättiin so-
tapalvelukseen, ja hänen si-
joituspaikakseen tuli aluksi 
pataljoonan Kemiin perus-
tettu komppania, mistä hä-
net siirrettiin myöhemmin 
Ouluun pataljoonan komen-
topaikkakunnalle.

Pataljoonassa Henrikin 
sukunimeksi vaihtui Munck.  
Lieneekö syynä ollut se, ett-
eivät ruotsinkieliset esi-
miehet ja kirjurit osanneet 
kirjoittaa ja lausua oikein 
nimeä Maunula -  vai halu-
siko Henrik nostetta ural-
leen ottamalla kuuluisan 
sotapäällikön nimen?  Joka 
tapauksessa Henrik eteni 
maalaispoikana sotilasural-
laan hyvin, sillä hänestä tuli 
nuorella iällä kenttävääpeli.  

Oolannin sodan päätyt-
tyä pataljoona kuitenkin lak-
kautettiin 21.4.1868.  Vain 
yhdeksän päivää aikaisem-
min oli Pohjois-Iissä vihit-
ty kenttävääpeli, nuorimies 
Henrik Munck ja talollisen 
tytär Liisa Veijola. 

Uusi ura
Oulun kaupungin jär-
jestyksenpitoa varten oli 
perustettu uusi poliisikomi-
sariuksen virka.  Tämän vi-
ran ensimmäiseksi haltijaksi 
nimitettiin juuri sopivas-
ti kenttävääpelin tehtävästä 
vapautunut Henrik Munck.

Munck  paneutui työhön 
tarmokkaasti ja sotaväes-
sä oppimallaan suoraviivai-
suudella.  Hän näkyy alusta 
pitäen hyödyntäneen usein 
sanomalehtiä halutessaa 
tiedottaa työhönsä kuulu-

Kenttävääpeli, komisarius ja keksijä:
via asioita kaupunkilaisille.  
Hän näyttäytyy myös yksi-
tyiselämässään melkoisena 
mediajulkkiksena; mm. il-
moitellessaan lehdessä mil-
loin etsivänsä vuokralaista 
tai työmiehiä lapiotöihin, 
milloin antavansa miek-
kailutunteja nuorukaisille.  
Miekkailua muistutti myös 
Munckin tapa käyttää sanan 
säilää.

Nuorelle aviomiehel-
le näytti avautuvan lupaa-
va tulevaisuus.   Munck oli 
monessa mukana.  Suomen 
Wirallisen Lehden uutinen 
9.3.1872 kertoo, että Oulus-
sa pidetyissä kilpa-ajoissa 
Munckin omistama 4-vuo-
tias vaalean pruuni ori oli 
sijoittunut kahden virstan 
kilpa-ajossa toiseksi.  Saman 
lehden aiemmassa nume-
rossa hevosten kohtelua kä-
sittelevässä jutussa Munck 
ilmoittaa lahjoittavansa it-
selleen tulevan osuuden 
eläinrääkkääjiltä perittävis-
tä sakoista Ouluun perustet-
tavan hevosystäväinyhtiön 
kassaan.

Uuden viran lisäksi 
Munck oli tehnyt hyvät nai-
makaupat.  Virka-asema Ou-
lussa ja vaimon kautta saatu 
isännyys Pohjois-Iissä sijait-
sevaan Käyrän taloon n:o 7 
tekivät Munckin tunnetuksi 
sekä Iissä että Oulusssa.  Iin 
seurakunta antoi Munckil-
le 7000 markan suuruisena 
urakkana pappilan korja-
us- ja laajennustyöt, mutta 
kuivaniemeläisten vastus-
taessa summan suuruutta 
asia kuivui kokoon.  Yhteis-
työtä seurakunnan kanssa 
kuitenkin oli.  Kirkonkoko-
us Iin pappilassa sunnuntai-
na 8.3.1874 päätti: ”Huoneen 
hallitus Seurasta Oulussa 
lahjaksi annettu Engelska 
auran noutaminen Koiviston 
Opistosta tarjottiin wähim-
män waativalle ja  alimmai-
sella huutolla 5. markkaa 
jätettiin  Poliisi Komisarjus 
H. Munkille Kunnan Kassas-
ta maksettavaksi.”

Muutos Oolannin so-
dan kenttävääpelistä rauhan 
ajan  komisariuksen rooliin 
oli loppujen lopuksi kaikkea 
muuta kuin rauhanomainen.

Aikakausi oli muuttunut. 
Purjelaivojen, tervakaupan 
ja tiukasti säänneltyjen elin-
keino-oikeuksien rinnalle 
tai sijaan alkoi tulla Senaa-
tin päätöksillä yhä enem-
män vapautta.  Raivokas 
ristiriita vanhojen porvaris-
sukujen ja ”narikkakaup-
paa” harjoittavien pienten 
liikkeenharjoittajien kanssa 
oli väistämätön.  Munck sai 
hyvin todennäköisesti  Ou-
lun perinteisiltä porvareilta 
moitteita siitä, että  tulok-
kaat harjoittivat narkikka-
kauppaa ”liian vapaasti”. 

Ryhtyessään sitten tiu-
kentamaan narikkakaupan 

valvontaa Munck ei ujostel-
lut.  Tämä johti kipakkaan 
sananvaihtoon mm. Oulun 
Wiikko-Sanomien sivuilla.  
Munck sai kuitenkin huo-
mata, etteivät virka-asema 
ja muodollinen auktoriteet-
ti riitä takaamaan ”viimeistä 
sanaa”.  Lienee käynyt niin, 
ettei Munck lopulta pysty-
nyt hallitsemaan mediaa.  
Munckin arvovaltaa lienee 
heikentänyt myös se, että 
hän sortui antamaan leh-
tiin ilmoituksia myös melko 
vähäpätöisistäkin asioista, 
kuten lehmien laiduntami-
sesta tai koulupoikien kurit-
tomuudesta.

Munck oli epäkiitollises-
sa tilanteessa.  Hänellä ei 
ollut tukenaan kaupungin 
valtasukujen verkostoa eikä 
mainittavaa varallisuutta.  
Munckilla ei ollut käytettä-
vissä uuden virkatehtävän 
hoitoon muuta mallia kuin 
vääpelin tehtävissä saatu ko-
kemus kurista ja järjestyk-
sestä.  

Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan arkistoissa 
on merkintä Iistä vuonna 
1868 muuttaneesta ja sinne 
1874 perheineen palannees-
ta poliisikomisarjus Henrik 
Munckista.  Viitteitä nuo-
ren miehen tempperamen-
tista antavat muuttokirjan 
merkinnät: v. 1853 sakotet-
tu kiroilusta; 1868 sakotettu 
tappelusta virkatehtävässä.

Konkurssi
Tilan ja viran hoito ei kui-
tenkaan riittänyt Munckille, 
vaan hän halusi päästä elä-
mässään pidemmälle.  Suo-
men Virallisen Lehden 
numerossa 14.6.1873 on kuu-
lutus, jossa kerrottiin Oulun 
kaupungista olevien kauppi-
as J.O. Svendelinin, kauppias 
J..A. Lehtosen, merikapteeni 
F. Möllerin ja poliisikomisa-
rius Henrik Munckin hake-
neen lupaa perustaa Käyrän 
tilaan kuuluvalle Iijoen Käy-
ränkarin saarelle 1-raaminen 
höyrysaha, sirkkelisaha ja 
höyläkone.

Sahaa ei ilmeisesti pe-
rustettu, mutta Munck lie-
nee kuitenkin ollut jollakin 
kohtalokkaalla tavalla mu-
kana riskipitoisissa hank-
keissa. Ainakin hän joutui 
syystä tai toisesta jättämään 
virkansa.  Vuoden 1874 lo-
kakuussa tapahtui haak-
sirikko, jossa 650 toltin 
lankkulastissa ollut laiva tu-
houtui. Seuraavana kevää-
nä pidetyn, pitkin rannikkoa 
hajonneen lastin huutokaup-
pa-ilmoituksessa mainitaan 
yhtenä yhteyshenkilönä en-
tinen poliisikomisarius Hen-
rik Munck.

Käyrän tilan hoito lienee 
ollut heikosti kannattavaa, 
koska Munck joutui käyt-
tämään tilan töihin vierasta 

Miten sujuisi nykyään  fraktuuratekstin lukeminen? Ohessa kuva 
lehtijutusta, jossa H Munck haukkuu toimintansa arvostelijat ”pys-
tyyn”.   Lähde: Oulun Wiikko-Sanomia 31.12.1869 (Sanomalehtiar-
kisto/Kansalliskirjasto).

Henrik Munckista artikkelin kir-
joitti Veikko Simula.

työvoimaa ainakin vielä vi-
rassa ollessaan.  Kannatta-
vuus ei näytä kohentuneen 
myöhemminkään, sillä vuo-
teen 1877 mennessä Munck 
oli konkurssissa, ja Käyrän 
tila meni myyntiin.  Huuto-
kauppailmoituksessa tilalla 
mainitaan olleen 30 lehmää, 
30 lammasta ja 3 hevosta, jo-
ten mistään pikkutilasta ei 
ollut kyse.

Vaikeuksien kasautues-
sa myös huhut lähtivät liik-
keelle.  Tammikuussa 1877 
Munck tavoilleen uskollise-
na tekee Oulun Wiikko-Sa-
nomissa otsikolla ”Ojennus” 
voimakkaan vastahyök-
käyksen, jossa hän kiistää 
huhut hirttäytymisyrityk-
sestään.

Perheellisen on  
yritettävä
Munck oli nelikymppinen 
-  ja oli menettänyt virkan-
sa ja tilansa. Hänellä oli vii-
si lasta, ja jotain oli tehtävä.  
Iin seurakunnan viimeisek-
si merkinnäksi jää rippikir-
jamerkintä, jonka mukaan 
perhe muutti Helsinkiin 
19.10.1878.  Tämän jälkeen 
jälkien seuranta muuttuu 
vaikeammaksi, mutta 
Munckin tapainen väriläis-
kä nousee aina välillä esille. 

Munck hakee poliisikons-
taapelin, ylikonstaapelin tai 
entisen poliisikomisariuk-
sen tittelillä erilaisia virkoja; 
mm. kaupunginviskaaliksi 
mm. Käkisalmeen 1880, Kot-
kaan 1881 ja Hämeenlinnaan 
1886.  Lehdissä olleiden tie-
tojen perusteella hän toimi 
ainakin Helsingissä ylikons-
taapelina.

Vuonna 1887 Munck saa 
kymmeneksi vuodeksi pa-
tentin keksinnölleen, jos-
sa sahaustähteistä voidaan 
valmistaa helppokäyttöi-
siä rakennuselementtejä. 
Patenttia hyödyntääkseen 
Munckin ilmoitetaan vuon-
na 1892 hakevan 20000 mar-
kan apurahaa perustaakseen 
tehtaan.  

Kiinnostus keksintöi-
hin ja niiden hyödyntämi-
seen vetää Munckia välillä 
harhapoluille poliisityös-
tä.  Päivälehti 16.12.1892 
kertoo, että Helsingin pitä-
jästä on ”kadonnut” polii-
sikonstaapeli Munck, joka 
oli aiemmin jättänyt kirjal-
lisen eronpyynnön.  Uu-
tisen mukaan Munckilla 
olisi ollut kadotessaan hal-
lussaan n. 1000 markkaa, 
joista hän ei ollut ”tiliä teh-
nyt”.   Muista sanomalehdis-
tä kuitenkin paljastuu missä 
Munck on aikaansa viettä-
nyt: Hän näkyy kiertäneen 
eri puolilla Suomea ja jopa 
Venäjällä esittelemässä em. 
keksintöään samoin kuin 
toista keksintöään eli heini-

en kuivatustelinettä. Edel-
leen samana vuonna Oulun 
Ilmoituslehdessä on artik-
keli ”Eräs esitys poliiseil-
le”, jossa esitellään Munckin 
aloite poliisilehden perusta-
misesta.

Pian tämän jälkeen vuon-
na 1893 useissa lehdissä 
kerrottiin insinööriretkikun-
nasta, joka olisi ”korkeim-
man tahon määräyksestä” 
matkannut Oulusta Kuusa-
mon kautta Jäämerelle tar-
koituksenaan etsiä sopivaa 
reittiä junaradalle.  Uutisen 
mukaan yksi retkikunnan 
kolmesta osallistujasta oli-
si tällä 51 päivää kestäneella 
matkalla ollut entinen polii-
sikomisarius Munck.  

Heti tämän uutisen jul-
kaisemisen jälkeen retki-
kunnan jäsenenä mainittu 
insinööri Lindberg useille 
lehdille toimittamissaan kir-
jeissä kiistää uutisen ja sanoo 
Munckin puhuneen omiaan.  
Mahdollisesti Venäjän viran-
omaiset olivat puuttuneet 
asiaan ja halunneet pitää asi-
an sotasalaisuutena, sillä Ve-
näjän kannalta oli kysymys 
sotilassatamasta Jäämerellä.

Pikku-uutinen vuodelta 
1896 kertoo saattaa paljas-
taa, miksi Munck yleensä oli 
mukana retkikunnassa.  Af-
tonpostenin uutisessa ker-
rotaan, että Suomesta on 
värvätty Siperian radan ra-
kentajiksi noin 200 suoma-
laista, ja että värväys jatkuu. 
Jutun lopussa todetaan, että 
yksi hankkeen asiamiehistä 
on  entinen poliisikonstaa-
peli Henrik Munck.  Hänellä 
näyttää siis olleen hyvät yh-
teydet tsaarin virkakuntaan.

Vuonna 1904 suuri väit-
telyn aihe Helsingissä ja 
muuallakin oli alkoholin ja 
erityisesti anniskeluoikeus.  
Pääkaupungin lehdet jul-
kaisevat pitkiä selontekoja 
asian käsittelystä kaupun-

ginvaltuustossa.  Jutuissa 
mainitaan myös Munckin lä-
hettämä kirjelmä, jossa ko-
kouksen puheenjohtajan 
mukaan esitetään ”sopimat-
tomin sanoin muistutuksia 
voimassa olevaa anniskelu-
yhtiötä vastaan”.  Muistutus 
merkitään tiedoksi ilman toi-
menpiteitä.  Kun valtuusto 
lopulta tekee päätöksen, jolla 
yksityiset toimijat voivat ha-
kea anniskeluoikeuksia, yksi 
hakijoista on Henrik Munck.

Munckista ei tullut myös-
kään menestynyttä ravinto-
loitsijaa.  Hänen vaiherikas, 
lähes 69 vuotta kestänyt 
elämäntaipaleensa päättyi 
2.5.1905.

Henrik Munck ei rohkeu-
destaan, runsaista ideoistaan 
ja aloitteistaan huolimatta 
onnistunut nousemaan sil-
le tasolle, jota hän nähtävästi 
tavoitteli.  Hänen elämänsä 
näyttää olleen jatkuvaa ryn-
nistämistä ja selviytymis-
taistelua itsenäisyyttään 
kohti kehittyvän Suomen 
Suuriruhtinaskunnan muut-
tuvissa olosuhteissa.  Hän 
sai kuitenkin elää poikkeuk-
sellisen tapahtumarikkaan ja 
värikkään elämän.

Veikko Simula
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Lokakuun ensimmäisenä 
viikonloppuna Voimaa ve-
sistöistä-hanke, Olhavan osa-
kaskunta sekä K-ryhmän ja 
WWF:n K-Kalapolut-hanke 
järjestivät virtavesikunnos-
tustalkoot Muhojoen Muho-
perällä. Rännimäistä uomaa 
kivettiin päivän aikana kä-
sipelillä moni-ilmeisemmäk-
si. Suojakivien alle lisättiin 
soraa ja suojakivien väliin 
tehtiin nopeavirtaisia kutu-
nieluja, joihin lisättiin myös 
soraa.

Muhojoen kulkusil-
lan alapuoliseen kivikkoon 
tehtiin konevoimin alivir-
taamauomia ja -kuoppia. 
Niiden avulla kalojen vael-
lus mahdollistetaan myös 
alivirtaama-aikoina ja var-
mistetaan veden riittävyys 
vähävetisenä aikanakin.

Muhojoki on tärkeä lä-
hivirkistysalue paikallisille 
asukkaille ja mökkiläisille. 
Kalastus on virkistyskäyttö-
muodoista tärkein. Olhavan 
osakaskunta on istuttanut 
Muhojokeen kokeiluluon-
toisesti harjusta ja taimenta. 
Osakaskunnan puheenjoh-
taja Seppo Tapio kertoi, että 
Muhojoessa kalastetaan har-
justa, haukia ja ahvenia. Mu-
hojoessa esiintyviä kalalajeja 
ovat nahkiainen, harjus, hau-
ki, ahven, särki, vaellussiika 
ja rapu. Muhojoessa luontai-
sesti lisääntyvät ainakin har-
jus ja rapu.

Muhojoen kunnos-
tamisesta ovat laatineet 
suunnitelman kalatalous-
asiantuntija Heikki Tahko-
la Oulun kalatalouskeskus/
ProAgria Oulu, sekä maise-
ma- ja ympäristöasiantuntija 
Maarit Satomaa Oulun maa- 
ja kotitalousnaiset/ProAgria 
Oulu. Suunnitelman mu-
kaan Muhojoen Muhope-
rällä sijaitsevan koskijakson 
moni-ilmeisyyttä lisätään ja 
kalojen elinympäristöjä pa-
rannetaan lisäämällä syvän-
nevaihteluja, kaivamalla 
kuoppia, lisäämällä soraa ja 
tekemällä matalia pohjakyn-
nyksiä. Myös alueen virkis-
tyskäyttömahdollisuudet 
monipuolistuvat. Kunnostus 
tehdään käsikunnostukse-

na. Virranohjainrakenteissa 
hyödynnetään paikalta löy-
tyvää kiviainesta. Hienoja-
koinen sora tuodaan paikalle 
traktorin kauhalla ja levite-
tään uomaan sankoilla. Tä-
män koskijakson pituus on 
100 m. Kunnostustoimen-
piteillä ei vaikuteta veden 
korkeuteen. Alimmalla kun-
nostuskohteella, kulkusillan 
alapuoliseen kivikkoon teh-
dään alivirtaamauomia ja 
-kuoppia. Niiden avulla ka-
lojen vaellus mahdollistetaan 
myös alivirtaama-aikoina. 
Sillan yläpuolella olevas-
ta lampimaisesta suvanto-
alueesta poistetaan siihen 
kertynyttä hienojakoista 
maa-ainesta ja vesikasvilli-
suutta, sekä avarretaan liet-
tynyttä keskiuomaa. Tämä 
kunnostustyö tehdään pitkä-

Virtavesikunnostustalkoot Muhojoella

Sillan alapuolella pohjaa muotoiltiin konevoimin Heikki Tahkolan valvovan silmän alla.

Yhteistyöllä homma hoituu ja sorasankot saadaan Heikki Tahko-
lalle, joka asiantuntevasti tekee sopivia kutualueita jokeen. Toinen 
kunnostussuunnitelman laatija Maarit Satomaa kuvassa keskellä 
punaisessa takissaan. Talkoolaiset valmiina kutusoran levittämiseen Muhojokeen.

Osmo Jurvakainen siirtämässä sorasankkoja lähemmäs rantaa.

puomisella kaivinkoneella. 
Kunnostustoimenpiteitä voi-
daan soveltaa joen muihin-
kin kohtiin. 

-Toivottavasti saamme 
näillä talkoilla lisättyä innos-
tusta kunnostaa Muhojokea 
laajemminkin, joessa seisova 
Heikki Tahkola totesi, kaa-
taessaan sankkoketjun vii-
meisenä lenkkinä kutusoraa 
jokeen.

Tarkoituksena on so-
rastuksella ja muilla toi-
menpiteillä tehdä virrasta 
enemmän pujottelurinteen 
omaista, jolloin saadaan ka-
loille aikaan useita kutukam-
mareita. 

Olhavan seudun kehittä-
misyhdistyksen puheenjoh-
taja Maarit Tihinen iloitsee 
yhteistyön voimasta Olha-
van alueen jokien kunnos-

Päivi ja Timo Raja-aho, Ruskon Citymarketin yrittäjäpariskunta. 
Osallistuivat todella aktiivisesti talkootyöhön ja lahjoittivat myös 
talkoolaisille pöydän täyteen evästä.

Kaksi ihmistä on todennut 
vaimolleni kahden päivän 
aikana. On se tuo maalla 
asuminen mukavaa. Kau-
pungissa ei voi tehdä juuri 
muuta kuin katsoa telkkaria.

Onko jokin kaupunki-
asumisen idylli murtunut?  
Johtuuko se Covid’ista? 
Toki uutisissa on kerrot-
tu kotimaan matkailun 
ryntäyksestä Oulangan kan-
sallispuistoon. Myös kalas-
tus kiinnostaa ja Oulujoen 
rannoilla on ollut ennätys-
määrä virvelikalastajia.

No onko se maalla asu-
minen mukavaa. Riippuu 
vähän siitä mitä tekee  ja 
harrastaa. Maisemanhoito, 
suomeksi metsätyöt on pa-
rasta mitä tiedän, kunhan 
sää on kuiva. Ruonajärven 
ympäriltä olen raivannut. 
Nyt järvi näkyy tielle, mutta 
mitä hirvet ja joutsenet tyk-
kää. Sitä en tiedä.

Kalastus on aina jännit-
tävää, kun saalis aina yllät-
tää. Jos kalaa tulee liikaa (ei 
mahdu  pakkaseen), joutuu 
aina välissä paastoamaan. 

Tyhjösäilytyksessä kalat 
säilyvät tuoreen makuisi-
na pakkasessa pitkään. Uusi 
kalastuslaki (2016) kieltää 
syyspyynnin Olhava-joesta 
ja jokisuulta. Sadan vuoden 
syyskalastusperinne on kat-
kennut. Tuntuu pahalta.

Sisävessaa ei ole vält-
tämättömyys, vaikka 
vaimoni siitä unelmoi. Kom-
postivessa säästää luontoa. 
Taidamme olla oikeita luon-
toihmisiä.

Netti pitää olla. Netistä 
saa heti aamulla Ylen uutis-

kirjeen. Toki seuraan osake-
markkinoita aktiivisesti ja 
saan päivittäin kymmeniä 
sähköposteja aiheeseen liit-
tyen. Käyn kauppaa yleen-
sä joka päivä. Unelmoin, 
että perustan ”vielä joskus” 
trading-yhtiön ja palkkaan 
kymmeniä ihmisiä ”treidaa-
maan”. Ikä ei ole este tässä 
harrastuksessa.

Jos asuu maalla, niin eläi-
miä pitää olla. Meillä on ke-
sälampaita, joita vaimoni 
saa paijata. Ja heinätyöt, joi-
ta lastenlapset odottavat. 

Kuusikymmentä vuotta hei-
nätöitä; enkä malta lopettaa. 
Perunanviljely on myös yhtä 
suurta seikkailua: sataako 
liikaa, tuleeko satoa? Tänä 
vuonna perunasato oli hyvä. 
Mainiota. Omat perunat on 
maailman parhaita.

Mutta kaupat ovat kau-
kana. Hyvä niin. Sitten kun 
kauppaan pääsee, tuntuu 
se enemmän palkinnolta. 
Olemme ansainneet sen, että 
pääsemme kauppaan. Ja os-
tamme paikallista ja suoma-
laista.

No kohta tulee räntäkelit. 
Yleensä ne tulee joka vuo-
si. Mutta sitten tulee pakka-
set ja kunnon talvi: kevät ja 
ihanat hankikelit ja kevät-
aurinko. Potkukelkkailu on 
superjuttu. Kaikki haluaa 
kelkkailla. Joka vuosi meren 
jäällä ei ole kova hanki. Tänä 
vuonna oli. Jos tulee hyvät 
hanget, niin voisiko järjestää 
potkukelkkailutapahtuman 
vaikka Ulko-Kapriin.

Matti Lahdenperä
Siikalan tila

Maalla asuminen on Mukavaa

tuksessa ja uskoo Muhojoen 
virkistyskäytön lisääntyvän 
kunnostuksen myötä. 

-Muhojoen ja koko Olha-
vanjoen valuma-alueen osal-
ta kannamme suurta huolta 
Muhosuon mahdollises-
ta ottamisesta turvetuotan-
toon. Olemme osaltamme 
valittaneet Turveruukille 
myönnetystä luvasta Vaasan 
hallinto-oikeuteen. Uusi ym-
päristölupa turvetuotannon 
aloittamiseksi neitseellisellä, 
luonnontilassa olevalla alu-
eella tulee ottaa uudelleen 
tarkasteluun ja hylätä, Tihi-
nen toteaa kehittämisyhdis-
tyksen vaatimuksesta.

Tihisen mukaan Muho-
suon valjastaminen turve-
tuotantoon tekee tyhjäksi 
monia jo suoritettuja vesis-
tön kunnostuksia ja huonon-

taa vedenlaatua entisestään 
Olhavanjoen valuma-alueel-
la. Siksi Iin kunta, Olhavan 
osakaskunta ja Olhavan seu-

dun kehittämisyhdistys ovat 
voimakkaasti vastustaneet 
turvetuotannon aloittamista 
Muhosuolla. MTR
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Olhavan koulun liikun-
tasalissa viipottaa reilu 
kymmenen lasta. Patjat ja 
sählymaalit hakevat paik-
kaansa ja saliin alkaa muo-
dostua kaksi tukikohtaa. 
Kaupunkisota on alkamassa!

Tämä on yksi monista lei-
keistä, joita tänään on leikit-
ty liikkuvassa nuokkarissa. 
Ohjaajana toimiva Marjo Ta-
kalo jakaa pallot ja oheistaa 
vielä nuoria. Peli saa alkaa ja 
pallot lentelevät korkeassa 
kaaressa. Jännittävää!

Aulassa muutama nuori 
piirtää ja pelaa. Osa syö eväi-
tä ja osa juttelee. 

– Täällä voi tehdä oike-
astaan mitä vaan! Vain mie-
likuvitus on rajana, Marjo 
vastaa, kun kysyn, mitä 
kaikkea täällä voi tehdä. 

Liikkuvassa nuokkaris-
sa lähinnä pelaillaan erilai-
sia joukkuepelejä. Lautapetit 
ovat todella suosittuja ja vä-
lillä askarellaan jotain pien-
tä mukavaa. Joka kerta, kun 
nuokkari alkaa, kerätään ni-
met ja toiveleikit. Kaupunki-
sota oli yksi niistä toiveista, 
kuten myös katuliiduilla tai-
teilu etupihalle.

Syrjäkylällä itsekin asu-
va, vapaa-aikaohjaaja Marjo 
Takalo on vetänyt liikkuvaa 
nuokkaria jo reilut pari vuot-
ta ja pitää ideaa tosi hyvänä. 

Nuokkarissa voi tehdä oikeastaan mitä vain

PUUKAUPPAA JA
METSÄPALVELUITA

Matti Heinonen
Puh. 050 329 5744
Toimialueet: 
Ii ja Yli-Ii

Pekka Saario
Puh. 050 029 5102
Toimialueet: 
Simo ja Kuivaniemi

Tällä hetkellä kysyntää on sulanmaan aikana korjattavista 
ainespuuleimikoista. Meiltä saat myös kattavat metsän- 
hoito- ja uudistamispalvelut. Omistajajäsenille tarjoamme 
lisäksi muita monipuolisia jäsenetuja sekä kannattavat 
sijoitusmahdollisuudet.

Metsäasioita voit hoitaa sähköisesti uudistuneessa  
Metsäverkossa www.metsaverkko.fi tai  
ottaa yhteyttä paikallisiin metsäasiantuntijoihimme: 

Liikkuva nuokkari sai al-
kunsa noin neljä vuotta sit-
ten ja se kiertää Olhavan 
lisäksi Jakkukylässä, Hyrys-
sä ja Oijärvellä. Tarkoituk-
sena on tuoda syrjäkylille 
nuorisotyötä.

Nuokkari on Olhavan 
koululla kerran kuukau-
dessa ja sinne ovat tervetul-
leita 1. luokkalaisista aina 
17-vuotiaaseen asti. Joka 
kerta on ollut parikymmentä 
osallistujaa ja monen ikäis-
tä lasta/ nuorta. Nuokkaria 
vetää Marjo tai hänen työpa-
rinsa Jussi Mertala.

8-luokkalainen Oona on 
käynyt nuokkarilla usein 
ja tykkää liikkuvasta nuok-

karista. Oonan pikkuveli-
kin on nuokkarilla ja hän 
jäi tapahtumaan suoraan 
koulusta. Oona itse tuli bus-
silla. Oona tykkää katsoa, 
kun nuoremmat lapset leik-
kivät ja oli apuna pienem-
mille patjojen kantamisessa. 
Pöydällä on myös taidok-
kaasti väritettyjä kuvia ja 
Oona kertookin tykkäävänsä 
värittämisestä. Nuokkarilla 
käynti tuo vaihtelua ja näkee 
kavereita. 

– Suosittelen, Oona toteaa 
hymyillen.

Oona käy myös Kuiva-
niemen nuokkarilla, joka on 
nimeltään Majakka ja joka 
toimii Kuivaniemi-talolla 

kirjaston vieressä. Siellä voi 
myös törmätä ohjaaja Mar-
jo Takaloon. Marjo työsken-

telee myös Iissä Iisi areenan 
yläkerrassa sijaitsevalla uu-
della nuokkarilla, joka sai ni-

mekseen Löhölä.

Tiina Kunelius

 Joka kerta, kun nuokkari alkaa, kerätään nimet ja toiveleikit. Kaupunkisota oli yksi niistä toiveista, ku-
ten myös katuliiduilla taiteilu etupihalle.

Laakeritie 4, 90620 OULU
Puh. 010 538 7800, 8,35 snt/puhelu + 12,09 snt/min

Palvelemme: ma-la 8-22, su 10-21

Mukana yhteistyössä!

RUSKO

K-citymarket Ruskon yrittäjäpariskunta 
kauppiaat Päivi ja Timo Raja-aho.
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Kaihuanjärvi kaipaa kunnostusta

Suunnitelmia esiteltiin Yli-Olhavassa
Kaihuanjärven ekologinen 
tila on välttävä. Vesienhoito-
suunnitelmassa järvi on ni-
metty kohteeksi, joka vaatii 
kunnostustoimenpiteitä. Ka-
lastuskyselyn mukaan Kai-
huanjärven ongelmia ovat 
ranta-alueiden umpeenkas-
vu, ajoittainen veden vä-
hyys, heikko veden laatu ja 
pohjan liettyminen.

Kunnostussuunnitelmia 
esiteltiin alueen asukkail-
le Yli-Olhavan maamaisseu-
rantalolla lokakuun alussa. 
Kunnostussuunnitelmien si-
sältöä esittelivät suunnitte-
lija Johanna Hätälä Sitowise 
Oy:stä ja johtava vesitalous-
asiantuntija Arto Iwendorff 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksesta.

Ulkoista kuormitusta 
Kaihuanjärveen tulee pis-
tekuormituksena vain tur-
vetuotantoalueilta. 8,5 

prosenttia järveen tulevas-
ta ravinnekuormituksesta 
ja 3,5 prosenttia kiintoaine-
kuormituksesta tulee tur-
vetuotannosta. Paljon 
hajakuormitusta tulee jär-
veä ympäröiviltä laajoilta, 
pitkälti metsätalouskäyttöön 
valjastetuilta, ojitetuilta soil-
ta. Kuormitus tulee järveen 
joko suoraan ojia pitkin tai 
Paskajoen kautta.

Kaihuanjärvellä ei esiinny 
tyypillisiä sisäisen kuormi-
tuksen piirteitä kuten veden 
hapettomuutta. Paskajoes-
ta järveen virtaava vesi on 
jo valmiiksi huonolaatuis-
ta, mikä vaikuttaa myös Kai-
huanjärven veden laatuun. 
Kaihuanjärvi on läpivirtaus-
järvi, jossa vedenviipymä on 
4vuorokautta.

Ulkoisen kuormituk-
sen vähentämiseksi suun-
nitelmassa on hahmoteltu 

putkipadon rakentamista 
Kitkulaan. Putkipadolla yli-
virtaamia pienennetään ja 
virtausnopeuden hidastumi-
nen vähentää ojan eroosiota 
ja laskeuttaa kiintoainesta. 
Kiintoaineen laskeutumisen 
myötä vesistä poistuu myös 
kiintoaineeseen pidättyneitä 
ravinteita.

Korteojalle on suunnitel-
tu kosteikko, joka on suu-
ren osan vuodesta veden 
peitossa ja jossa on tyypil-
lisesti vesi- ja kosteikko-
kasvillisuutta. Kosteikon 
päätavoite on valumave-
sien puhdistus. Kosteikot 
pidättävät ravinteita ja kiin-
toainetta ja vähentävät ve-
sistöjen rehevöitymistä. 
Kosteikkokasvillisuus lisää 
kosteikon tehokuutta, sito-
essaan veteen liuenneita ra-
vinteita, fosforia ja typpeä 
kasvukaudella itseensä. Näi-

Arto Iwendorff ja Johanna Hätälä esittelivät Kaihuanjärven kunnostussuunnitelmaa Yli-Olhavan maa-
miesseurantalolla.

den lisäksi kosteikko voi 
toimia monimuotoisuutta li-
säävänä eliöstön ja linnuston 
elinympäristönä, tulvien pi-
dättäjänä, sekä metsästys- ja 
virkistysalueena.

Järvellä tehtäviä toimen-
piteitä olisivat vesikasvilli-
suuden niitot. Niillä estetään 
umpeenkasvua ja paranne-
taan veden vaihtuvuutta. 
Kaihuanjärven rannat ovat 
paikoin kaislikon vallas-
sa, joten vesikasvillisuuden 
niittoa voidaan suositella 
paikoissa, jossa kaislikolla 
on selkeää virkistyskäyttöä 
haittaavaa vaikutusta. Niit-
toja tehdessä on huoleh-
dittava siitä, että ei luoda 
suoraviivaisia kanavia, vaan 

pidetään avovesireitit mosa-
iikkimaisina, suunnitelmas-
sa todetaan.

-Muihin kunnostus-
toimiin ei kannata ryhtyä 
ennen kuin ulkoista kuor-
mitusta on saatu rajoitettua. 
Kaikki valuma-alueelta tu-
levaa kuormitusta vähentä-
vät toimenpiteet heijastuvat 
suoraan vedenlaatuun ja sitä 
kautta kohentavat järven 
virkistyskäyttöarvoa, Johan-
na Hätälä totesi.

Kunnostustoimien kus-
tannuksiksi arvioidaan Kit-
kulan putkipadon osalta 
vajaan 4000 euroa. Korteo-
jan kosteikon kustannusar-
vio on lähes 160 000 euroa 
ja vesikasvillisuuden niiton 

arvioidaan maksavan 1000 
euroa hehtaarilta. Koko Kai-
huanjärven ruoppauksen 
0,5 metrin syvyyteen arvioi-
daan maksavan yli 2 miljoo-
naa euroa.

-Toistaiseksi meillä ei ole 
hankkeen toteuttamiseen ra-
hoitusta, mutta erilaisia han-
kerahoja on tulossa hakuun. 
Haluankin innostaa paikal-
lisia toimijoita mukaan yh-
teistyöhön ja hakemaan 
rahoitusta Kaihuanjärven 
kunnostuksen toteuttami-
seen, Arto Iwendoff kertoi 
kunnostushankkeen mah-
dollisesta toteutumisesta. 
MTR

Kaihuanjärven tila huolestuttaa ja kunnostussuunnitelmia oli saapunut kuulemaan suuri joukko alu-
een asukkaita.

Hei taas, kaikille Olha-
vanseudun ikäihmisille, 
eritoten meidän kerhos-
sa kävijöille. Edellises-
tä kirjeestä onkin kulunut 
aikaa reilusti, silloin olim-
mekin reilulla päällä ja lä-
hetimme suurimalle osalle 
oikein henkilökohtasen 
kirjeen. Liekkö oletta sitä 
kukkaan säilyttänyt. Sen 
silloisen kirjeen johdosta 
saimmekin teihin yhteyttä 
silloin kesäjuhlien järjestä-
misen aikoihin heinäkuus-
sa.

Mehän lupasimma, että 
olkoon vaikka Juhannus 
tai Jouluaatto, kunhan se 
Marriina siellä hallitukses-
sa antaa luvan kokoontua, 
niin mehän kokkoonnum-

me ja tarjuamma teille täy-
tekakkukahavit, ja niin 
tehtiin.

Varmuuden vuok-
si kuitenkin pidimme ne 
välijemmillä vesillä eli Yli-
Olhavan MMS.n tilois-
sa. ISO kiitos siitä kuuluu 
heille, koska saimme ne ti-
lat heiltä kiitokseksi ikäih-
misten hyväksi tehdystä 
työstä.

Pientä ohjelmaa jär-
jestimmä niin hanurimu-
siikkia, arpajaisija kuin 
kukkaloistoakin.

Tämän hetkinen tilanne 
ei anna meille mahdolli-
suutta järjestää kokoontu-
misia, koska kaikkihan 
tietää sen pienen kaksion 
täällä keskellä kyllää. Sii-

hen on sula mahottomuus 
istuttaa 40 ihmistä "välijäs-
ti". 

Koska Itsenäisyyspäi-
väjuhlien järjestämisel-
lä on meillä pitkä perinne, 
niin se meitä tässä suures-
ti harmittaakin, jos ei voi-
da etes niitäkään järjestää. 
Virtaa meissä kyllä löytyy 
ja voitas leipoa teille vaik-
ka ja mitä, mansikatkin va-
rattii pakkaseen ,sopan ja 
kakkujen täytteeksi. 

Mutta kunhan tämä 
maailmanmeno rauhot-
tuu, entistä ehompana 
alamma kerätä uusia ja 
vanhoja kävijöitä kassaan. 
Ahastahan meillä on, mut-
ta ketään ei ole sen takia 
tarvinnut ovelta käännyt-

tää takaisin. Mitä ahtaam-
paa, niin sitä kivempaa on 
ollut.

PS. hajemma naapu-
rihuoneistosta lisää jak-
karoita, aina kun omat 
loppuu kesken.

Muistetaan soitella ys-
täville, niin pysytään kaik-
ki virkeinä, ja muistetaan 
pestä niintä käsiä edellee-
eenkin.

Tähän lopuksi toivo-
tamma kaikille rauhallista 
talaven odotusta.

Terveisin Emännät

”SYYSKIRJE” 
Olhavan Porinapiirin vetäjiltä

Lisäksi arvontaa ja kahvio avoinna. Tervetuloa!

YLI-OLHAVAN 
MAAMIESSEURALLA

5

20
7

38

9

Oijärventie 1091 Yli-Olhava

kinkku- 
kinkku- BingoT
BingoT

Palkinnot: irtolehti 100€, vihko: 5xkinkku+50€, 
vitosbingo 20€, 50€ 100€.

su 15.11. klo 17.00 
to 3.12. klo 18.00 
su 13.12. klo 17.00 
Kokoontumisrajoitusten salliessa.

Yli-Olhavan metsästysyhdistys ry:n johtokunta

Yli-Olhavan metsästysyhdistys ry.
ei järjestä perinteisiä hirvipeijaita 

koronavirus epidemian vuoksi.
Metsästysyhdistys muistaa kuitenkin maanvuokraajia, 

jäseniä ja kyläläisiä palvilihan palalla, jonka voi noutaa 
31.10. klo 12-15 Yli-Olhavan maamieseuralta. 

Paikalla voi osallistua myös arvontaan sekä 
ostaa palvilihaa 20, 30 ja 50 euron paloissa. 

Tervetuloa!
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Yli-Olhavan historiaa,  
perinne- ja sukutietoja talteen
Olen aloittanut Yli-Olhavan 
perinnetietojen keräämisen 
jokivarren kaikista taajamis-
ta: Niemelä, Kiuttula, Mau-
nula, Konttila, Rautiola, 
Vuosioja, Kärppäsuo, Vaa-
raoja, Seppänen, Tuomela, 
Suomela ja Kaihua. Ennen 
oli sanonta: ”mennään Olha-
vajoelle” ja sillä tarkoitettiin 
menemistä Yli-Olhavaan.

Olhavajokivarteen on en-
simmäiset pysyvät asukkaat 
saatu 1830-luvulta alkaen, 
mutta tarinoiden mukaan 
jokivarressa on liikkunut 
väkeä jo Isovihan aikana 
1700-luvulla. Maunulan Hii-
denkankaalla on tehty arke-
ologisia kaivauksia ja niiden 
perusteella siellä on ollut 
asutusta jo kivikaudella.  

Kruunu perusti Olhava-
jokivarteen ensimmäisenä  
Liikasen eli Koskelan uudis-
tilan ja sinne muutti Oulusta 
Kalle Liikasen s.1798 perhe. 
Siitä lähti asutus aika nope-
aan leviämään jokivarteen, 
kun Tuomelassakin on asuk-
kaita 1840-luvulla.

Jokivarren talojen nimet 
näyttävät tulevan suurel-
ta osin sinne muuttaneiden 
henkilöiden nimistä. Simo 
Wasalan mukaan nimettiin 
Simula ja paikan nimi Simp-
pala. Niemelän talon maat 
alkavat niemestä Olhavanjo-
essa. Ylitalot, Topit, Suome-
lat ovat mm. tuoneet nimen 
tullessaan. Uudet asukkaat 
vaihtavat sukunimensä ta-
lon mukaan vielä 1800-lu-
vun puolella.

Olhavassa uudisasutus 
hakeutui jokivarren asu-
mattomille seuduille, mis-
sä oli tilaa. Jokivarresta ja 
sen sivuvesistöjen varrel-
ta löytyi hyviä niittymaita 

Mikkos Hermannin perhe   Kiuttulasta,  Hermanni oli taitava hirsi-
rakentaja.

Konttilassa asuivat Helli Alasiurua Anselmi Kreeta Niilo ja Aune Suomela vuonna 1927.

Yleiskartta vuosi 1866-1873, missä näkyy myös Olhavajo-kivarren taloja, mutta tieyhteys ollut niin vaatimaton, ettei sitä ole merkitty.Kreeta ja Akseli Kukkola, lapset  Kalle ja Lauri.

ja myöhemmin kuivatettiin 
suomaista lisää peltoja. Iin 
nimismies mainitsee uudisti-
loja perustetun hallan aroille 
paikoille niin, että on epä-
varmaa niiden veronmaksu-
kyky Kruunulle. Jos pientä 
tilaa kohtasi kato ei viljelijä 
usein pystynyt maksamaan 
verojaan. Kun kolmen vuo-
den verot oli maksamat-
ta joutui tila verohylyksi ja 
merkattiin maakirjaan au-
tioksi. Entinen isäntäväki 
saattoi jäädä majailemaan ta-
loon, jos heillä oli esim. kar-
jaa, mutta jossain vaiheessa 
heidän pitää lähteä ja talo oli 

oikeasti autio. 
Olhavajokivarren asut-

tamisessa oli aluksi suurin 
puute tiestön puuttuminen, 
mistä uudisasukkaat oli-
vat maaherraa lähestyneet. 
Kesäisin kulki polku Tuo-
melasta Hervaan  ja sieltä 
Maunulaan. Siitä jatkettiin 
Halajärven kautta Yli-Iihin 
tai Jaakolan kautta Seljän-

perään. Olhavajoen rannalla 
kulki polkuja talosta taloon. 
Komission maanmittari piti 
31.5.1847 Olhavassa Mat-
ti Kyröläisen talossa Läänin 
maaherran pyynnöstä ko-
kousta, missä käytiin läpi 
tiesuunnitelmaa rakentaa 
yhteys Olhavan läpi kul-
kevasta yleisestä maanties-
tä Kyröläisen talon rajasta 
Olhavajoen pohjoispuolel-
ta Kruunun uudistilallisil-
le Niemelään saakka. Läsnä 
oli Matti Kyröläinen ja uu-
distilalliset, jotka anoivat tie-

Kaiku-lehti 17.2.1893 Yli-Ohavaan uudenaikainen 
voinvalmistuskone:
Uudenaikainen voinvalmistuskone Simulan talossa. Osakkaita 
on jo 11 ja voita valmistuu aika lailla. Meijeri kone oli ensin Mik-
kolan talossa, mutta sinne ei saatu osakkaita. Emännät ovat vä-
hän kärtyinä useassa talossa vaan kyllä ne siihen luontuupi, kun 
näkevät että se hopioita tuottaa.  Matti Kyröläisellä on ollut mei-
jeri käytössä toista vuotta. Talollinen J Simula on pyytänyt lai-
naa yleisistä varoista 1000 mk meijerin perustamiseen. 

tä: Karl Liikanen, Jeremias 
Pikkarainen, Matti Kärpä-
lä, Simon Simola, Erik Ylita-
lo, Georg Sund, Petter Ojala, 

Petter Mikkola, Matts Tuo-
miniemi, Johan Mattila, Ja-
cob Korpela, Johan Niemelä 
ja Petter  Seppälä.
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Tarinoita:
*Sota-aikana, kun äiti lähti lypsylle, istui Alpo 5-6-vuotiaana 
uunin edessä navetassa ja otti aina uuden päreen ja näytti va-
loa äidille, että hän näki lypsää. Ei ollut kaupoissa tuolloin öl-
jyä lamppuihin. Rippikouluun menin vuoden 1950 syksyllä. 
Tuota ennen sai käydä elokuvissa, joita näytettiin Yli-Olhavan 
mms:n talossa, mutta tansseihin ei ollut asiaa ennen rippikou-
lua. Koulun jälkeen oli kotona tehtävä arkisia talon töitä. Piti 
tehdä olkisilppua pari säkkiä joka päivä koulun jälkeen. Hevo-
set oli viikot savotassa ja ne tarvitsivat olkiapetta siellä. Tuo-
melassa oli hyvät tallit ja hevoset eivät olleet pattipolvisia niin 
kuin Kyröläisillä.

*Ransa teki uudelle talolle kivijalan ja oikein rakennusluvat 
ja silloinen kunnan uusi rakennusmestari Mauno Häyrynen 
tuli tarkistamaan rakennuksen mittoja ja hän totesi, että yksi 
sivu on 12 cm liian pitkä. Tuohon oli Ransa vastannut, jotta ” 
ei se oo tuo askel ennää tarkka”. Tuolloin oli Mauno laittanut 
paperit laukkuun ja todennut kaiken olevan ok.

*Kesäisin oli heinänteko tärkeää ja isä Auku lähti niityl-
le yhdessä talkoolaisten ja lapset lähtivät mukaan auttamaan. 
Evääksi otettiin voi- ja silakka rasiat, ruisleipää ja vielä piimä- 
tai huituastia mukaan. Niitty sijaitsi Kurraviialla. Välillä kei-
tettiin kahvit ja puolisen aikaan syötiin evästä. Talkooväkeäkin 
oli niityllä ja kaikille maistui eväät. Heinät niitti isä Auku vii-
katteella ja lapset tekivät nökköjä ja sapilailla kannettiin kuivat 
heinät sitten latoon.

Vaaraojan koulupoikia vas. Aimo Sallinen, Martti Ylitalo, Antti ja 
Kari Sallinen.

Aukusti ja Martta Vanhalan talo.

Olli Suomela hevosineen Konttilassa.

Ossi  Soini Fergun ratissa Tuomelassa.

Hemmi Paaso-Rantalan kuorma-auto ja Paaso-Rantalan lapset, autoilijoita  oli useita jokivarressa, kun 
tieyhteyksiä parannettiin.

Toivo Mäkelä oli yksi Kärppäsuon asutustilallisia ja myös taksimies.

Tässä oli esimerkinomai-
sesti jo saatuja tietoja. Pal-
jon lisää kaivataan tarinoita, 
koulumuistoja, tietoja, va-
lokuvia eri aikakausilta, ti-
lakarttoja ym. – ottakaapa 
yhteyttä. Lehtijutun valo-

kuvat kyseisten sukujen ar-
kistoista. Terveisin Heikki 
Lahdenperä, puh. 040 555 
8923  ja sähköposti heikki.
lahden@gmail.com.
 
Teksti: Heikki Lahdenperä

Vuoden 1919 lopulla kir-
joitti Liittolehdessä Alfred 
Ylitalon puoliso emäntä Ma-
ria Ylitalo: Miksi Yli-Olha-
van lapsia katsotaan niin 
yliolkaisesti, ettei heille an-
neta omaa koulua. Akseli 
Kukkola s.1879 oli tullut Iis-
tä Vuosiojalle Pikkaraisen ta-
loon vävyksi vuonna 1904 ja 
hän oli käynyt kansakoulua 
Iissä ja seurannut, kuinka 
koulun käyneet olivat elä-
mässä menestyneet. Alfred 
Ylitalo s.1864 asui Vaaraojal-
la ja hän ja Akseli Kukkola 
tekivät aloitteen valtuustolle 
koulun perustamisesta. 

TAKSI EL Rajala
0400 184 829

taksirajala@gmail.com
1+6 henkilöä
Ii ja Olhava

Taksi E. Muhonen Olhava
p. 045 111 1051

KELA-TAKSI
p. 0800 93150

Taksit: 1 + 8 sekä INVA & paaritaksi

Taksi Anne Miettunen
p. 040 571 8618, Olhava

p. 040 5549 663
Myös taksikorttikuljetukset!

Mika Lalli Ky
TAKSI OLHAVA

IIN KONEPAJA OY IKP SERVICE OY

www.merihelmiravintola.fi     040 689 8380
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Olhavan Osakaskunnan kesä – istutuksia ja hyväntuulisia talkoita

Kalanpoikasten istutukset
Vuosien taimenien ja siian 
istutukset ovat tuottaneet 
tulosta ja syötäväksi on saa-
tu hyvänkokoista kalaa. Ke-
sän istutuksissa vuoden 2020 
poikasia ja vuoden vanhoja 
taimenen poikasia uitettiin 
Muhojoen ja Olhavajoen ve-
sistöihin.  Seppo ja Sofia Ta-
pio tekivät kesäkuun alussa 
perinteisen reissun Taival-
kosken kalankasvattamolle 
ja toivat tullessaan n. 20 000 
kalanpoikasta. Voimalohi 
Oy lahjoitti osakaskunnal-
le taimenen poikasia, jotka 
Osmo Jurvakainen, Heikki 
Viinamäki ja Jyrki Salo istut-
tivat Muhojokeen. 

Talkootyöllä on iso merkitys
Osakaskunnan toiminnassa 
talkootyöllä on todella suu-
ri merkitys. Tänäkin kesänä 
kokoontui iso joukko moni-
taitoisia paikallisia ja mök-
kiläisiä kesän rakennus- ja 
raivaustalkoisiin. Kesällä 
2019 rakennettu Antinmata-
lan kota on saanut hyvää pa-
lautetta. Käyttäjien toiveita 
on myös kuunneltu ja niinpä 
saareen rakennettiin wc pal-
velemaan saaressa kävijöitä. 
Juusolan Veikolla oli kevään 
aikana syntynyt visio raken-
taa saareen myös puusuoja 
ja tämän hän taituroi Antti-
lan Matin ja Hyryn Teuvon 
kanssa trukkilavoista. Suu-
rimmat rakennustarvikkeet 

Kalanpoikaset kuljetettiin hap-
pipakkauksissa Olhavaan. Kuva 
Sofia Tapio.

Juusolan Veikko ihmetteli nuotiolla, kuka oli tuonut metallikepin saareen. Juppikepin omistaja pe-
rusteli makkarakepin olevan ekologinen, voi käyttää monta kertaa ja näin korona aikana on hyvä olla 
oma. Talkoissa mukana Seppo Tapio, Juusola Pentti, Anttila Matti, Hyry Teuvo ja Hannu Peräläinen. 
Kuva Hannu Peräläinen.

Wc kuljetettiin kokonaisena paikoilleen. Kuva Helka Tapio.

Reijo Väätäjä niittohommissa. Kuva Helka Tapio.

Kuvassa osakaskunnan edus-
tajat Seppo Tapio, Osmo Jurva-
kainen ja Heikki Lahdenperä. 
Muhojoen kunnostustalkoot al-
kamassa. Kuva Helka Tapio.

Seppo Tapio istuttamassa kalanpoikasia Olhavajokeen. Kuva Sofia 
Tapio.

Talkooväki työn touhussa. KuvaHelka Tapio.

vietiin moottorikelkoilla jäi-
tä pitkin ja vesien auettua 
päästiin muihin rakennustöi-
hin. Kodan toivotaan pysy-
vän siistinä ja sitä toivotaan 
huolehdittavan käyttäjien it-
sensä taholta. Polttopuita on 
hyvä viedä mennessään, ros-
kat tuoda takaisin mante-
reelle ja jos wc:n komposti 
on täyttynyt, niin sangon voi 
käydä tyhjentämässä ja vaih-
tamassa.

Vuornoksen kodalle toi-
vottiin niin ikään wc ra-
kennusta ja se rakennettiin 
valmiiksi Sepon tallissa ke-
vään aikana. Paakkolan 
Mikon avustuksella se kulje-
tettiin kokonaisena ja valmii-
na paikoilleen Vuornokseen. 
Kodan käytössä noudate-
taan samoja ohjeita kuin 

• Säätiön tehtävänä on:  • Vaalia ja ylläpitää perustajansa taidetta ja kotitilaa 
• Tukea kotiseututyötä • Jakaa apurahoja kuvataiteilijoille • Tukea luonnonsuojelua

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Puh. 040 511 6581

Antinmatalan ja Koturin ko-
dissa. Vuornoksen asukkaat 
paransivat kodalle menevää 
tietä ja Luukkosen Lauri ja 
Jurvakaisen Osmo raivasivat 
ympäristöä.

Lahdenperässä Papinka-
rinniemen laavun rannan 
raivaus- ja siivoustalkoot 
onnistuivat myös loistavas-
ti paikallisten ja mökkiläis-
ten yhteistyöllä. Reilut 20 
henkeä saapui paikalle kai-
kennäköisiä kulkupelejä ja 
työkaluja mukanaan. Vää-
täjän Reijolle 88 v annettiin 
viikate ja sitäpä ei sitten saa-
nutkaan häneltä pois. Taito 
oli tallella ja niitossa tylsyi-
kin viikate ennen kuin mies. 

Kesän viimeisissä talkois-
sa kunnostettiin vielä kutu-
paikkoja Muhojoessa. 

Olhavan osakaskunnan 
kuulumisia ja ajankohtais-
ta tietoa lupamaksuista yms. 
voi seurata sivustolta www.
olhava.fi/vapaaaika/kalas-
tus/olhavan-osakaskunta.

Teksti Helka Tapio

Verstasmutka 3, 90850 Martinniemi, puh. 08 563 8700

LEIPOMOMYYMÄLÄ
JA KAHVIO

MAITTAVA KEITTOLOUNAS JA 
PUTAAN PULLAN LEIPÄPÖYTÄ 

+ KAHVI & PULLA

 MA–TO 7.30–16.30
 PE 7.30–17.00
 LA SULJETTU

 MA–PE 10.00–14.00

Tykkää ja 
pysy Olhavan 
kartalla!
Facebook:
-  Olhava.fi
-  Olhavan koulun  

vanhempainyhdistys
-  Olhavan oma puskis
-  Olhavan  

wanhakauppa
-  Olhavanseudun  

kelkkailijat
-  Yli-Olhavan maa- ja 

kotitalousnaiset
-  Yli-Olhavan  

Maamiesseura

Instagram:
olhava.fi


