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Porinapiiri porisee taas

Tervehdys!

Yhdistyksissä on erilaisia
ihmisiä ja kaikilla on
erilaista osaamista
Tämä on toinen Olhavan seutulainen -lehti, jota olen ollut aktiivisesti tekemässä - tällä kertaa päätoimittajan
ominaisuudessa. Joskus olen miettinyt, että miten ajaudun näihin erilaisiin tilanteisiin.
Olen ollut onkikilpailuiden kisavastaavana, vaikka
en ole koskaan itse osallistunut onkikilpailuihin. Toimin bingotätinä, vaikka en ole käynyt muualla, kuin itse
järjestämissämme bingoissa. Asentanut äänentoistoa ja
soitellut ympäriinsä, että mistä saadaan hevonen talutusratsastukseen.
Näitä kaikkia yhdistää yksi asia - kaikki tehtävät on
tulleet yhdistystoiminnan myötä. Väkisinkin olen joutunut opettelemaan uusia asioita ja menemään sille
kuuluisalle epämukavuusalueelle. Hyvin monesti olen
joutunut sanomaan, etten tiedä, en osaa. Mutta ei haittaa, vaikka ei osaa, koska silloin tulee vastaan paras asia
yhdistystoiminnassa, eli toiset ihmiset.
Yhdistyksissä, joiden toiminnassa olen mukana, on
hyvin erilaisia ihmisiä, ja kaikilla on erilaista osaamista. Yleensä aina löytyy joku, joka osaa tai haluaa auttaa.
Ja jos ei kukaan osaa, niin sitten ollaan yhdessä sormi
suussa.
Yhdistysten kautta olen saanut myös uusia kavereita.
Suurin osa on vanhoja tuttuja, mutta ilman yhteistä tekemistä tuskin olisi lähennytty. Siinä pihatalkoissa tulee
ohi mennen puhuttua vakavistakin asioista, ja naurettua
maailman menolle. Olhavan seudulla, niin kuin koko
Suomessa, on paljon erilaista yhdistystoimintaa, joihin
mielellään otetaan mukaan uusia ihmisiä. Voin suositella liittymistä yhdistyksiin, koska sen jälkeen ei voi tietää, mistä itsensä löytää. Saattaa jopa huomata olevansa
päätoimittaja.

Mitäpäs se olisi Olhavan
Seutulainen -lehti ilman Porinapiirin kuulumisia. Meillä
on ollut ”kaiken maailman”
kokoontumisesteitä viime
aikoina. Lisäksi talkooporukassa tapahtui ns. sukupolven vaihdos, josta johtuen
emme ole aina joutaneet niitä kahvitteluhetkiä järjestämään. Niinpä joka puolelta
kantautui kysymyksiä: ”Milloin, milloin taas kokoonnutaan?”
Pyysimme hätäapua seurakunnalta ja saimmekin tekohengitystä ensi hätään
sekä kerhot pyörimään: kylläkin Väli-Olhavan seurakuntatalolle. Sekin on kyllä
ollut ihan hyvä idea, koska
siellä on tilaa reilusti enemmän ja toivomme saavamme
myös niitä iäkkäämpiä ihmisiä liikkeelle. Hehän eivät
ole jostain kumman syystä
vielä Olhavan omalle kylätuvalle löytäneet.
Alkusyksyn ensimmäiset kerhopäivät seurakunnan kanssa lähtivät käyntiin
kivasti. Niistä on aina maininta Iin srk:n kirkollisilla
sivuilla, joten kaikkien halukkaiden pitäisi saada tieto tapahtumista. Toki omalla
kylätuvallakin
pidetään
joitakin
kahvittelukertoja. Näistä ilmoitamme aina

edellisessä seurakunnan järjestämän tapaamisen yhteydessä.
Voi olla, että jatkossa saadaan kerho pyörimään pelkästään Olhavassa, koska
jostain kumman syystä se
pieni ”pirtti” on kuulemma
kaikista kivoin paikka kokoontua. Viime aikoina siellä ei ole enää ole ollut niin
ahdasta kuin ennen. Ei olla
esim. jouduttu hakemaan
lisätuoleja
naapurihuoneistosta, eikä istumaan sauna- ja wc-tiloissa!
Seurakunnan järjestämissä kerhoissa ei peritä kahvirahaa vaan kaiken tarjoaa
seurakunta. Mutta on hyvä
muistaa, että jos kylätuvalla haluaa kahvitella tai syödä lämpimän ruuan, niin
joudumme perimään pienen
maksun kustannusten kattamiseksi. Paljon kysellään
myös kyyditystä Porinapiirin tapaamisiin. Näillä bensan hinnoilla ei voida ketään
pyytää talkoilla ajamaan yhtään mihinkään. Jos teillä
on käytössänne taksikortteja, niin muistakaa, että ne
on juurikin tarkoitettu ikäihmisten asioimis- ja virkistäytymismatkoihin! Lisäksi
samalta suunnalta tulijat voisivat miettiä ja kysellä kimppakyytimahdollisuuksia.

Kun viime kerralla kokoonnuttiin
kylätuvalla,
niin meidän tehonaiset Ulla
Muhonen, Anneli Tapio ja
Terttu Toppila saivat meiltä
kukat kiitosten kera. Heidän
kaikkien panos Porinapiirin
hyväksi on ollut viimeisien
vuosien aikana korvaamaton. Ilman Ullan järjestely- ja
kynäilytouhuja ei Porinapiirin kirjoissa ja kansissa olisi
muistissa tapahtumat, joita
on sattunut vuosien varrella. Tertun veroista kapustan
ja vispilän käyttäjää saa kyllä etsiä kaukaakin. Lisäksi
Anneli omalla rauhallisella
tyylillä loihtii siinä sivussa kattaukset kuntoon ja on
Tertun apukätenä jokaisessa asiassa. Jouluna saadaan
heidät onneksi vielä keittiöön ”töihin”!
Tenavatuvan joukko kävi
myös meitä tervehtimässä
kylätuvalla. Laulettiin porukalla Elefanttilaulua ”koska meillä oli hauska niin…”.
Palkaksi lapsille annettiin tietenkin mehua ja pikkumunkkeja. Olihan heille
hommattu myös pehmokarkkipussikin, mutta se jäi
kaikessa tohinassa antamatta heille mukaan.
Tulevasta sen verran, että
lupaamme järjestää kylätuvalla jouluisen ruokailuhet-

ken, mutta tarkkaa päivää
ei vielä tiedetä. Tiedotamme
siitä myöhemmin.
Tiistaina 8.11. klo 12.0013.30 Olhavan kylätuvalla
meidän oma Heikki (Lahdenperä) pitää pienen esitelmän ja tarjoaa myös kahvit
osallistujille! Myös seurakunnan diakoni on vierailulla.
Keskiviikkona 30.11. klo
12.00-13.30
Väli-Olhavan
seurakuntatalolla kahvit ja
bingo.
Sunnuntaina 18.12 klo
15.00 Väli-Olhavan seurakuntatalolla kahvit ja Kauneimmat Joululaulut.
Viimeiset kolme vuotta
on vanhentaneet meitä kaikkia enemmän kuin uskoisikaan. Monta ihanaa muistoa
on kuitenkin jäänyt vuosien
varrelta kuviin ja ajatuksiin.
Osa on nukkunut ikiuneen
ja moni on joutunut jäämään
pois oman terveydentilan takia. Porinapiirin väki toivottaa kaikkea hyvää syksyyn ja
rauhaisaa Joulun odotusta.
Iloisiin tapaamisiin Porinapiirissä!

Terveisin emännät ,
Anja, Irma, Eija ja Raija

Kirsimaria Pakonen
Päätoimittaja

OS

lhavan
eutulainen 2022

Julkaisija: Yli-Olhavan Maamiesseura ry
Päätoimittaja: Kirsimaria Pakonen
Toimittajat: Sara Leinonen, Maarit Tihinen,
Heimo Turunen, Olavi Valtonen ja Saila Veijola
Muut lehden tekemiseen osallistuneet:
Olhavan seudun yhdistykset ja kylien aktiiviset toimijat
Taitto: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen
Paino: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
Kannen kuva: Sofia Tapio, Auringonlasku Papinkarinniemessä
Kiitos kaikille lehden tekemiseen osallistuneille.
Kiitos myös ilmoittajille!
Te kaikki olette mahdollistaneet lehden tekemisen.
KIITOS!

Porinapiiri kokoontumassa Olhavan kylätuvalla.

Yli-Olhavan Maamiesseuran johtokunta
Yli-Olhavan maamiesseura,
Oijärventie 1091, Yli-Olhava

Kirsimaria Pakonen, puheenjohtaja
Jarno Tolonen, varapuheenjohtaja
Sara Leinonen, Valtteri Pakonen, Maarit Tihinen,
Sauli Tolonen, Olavi Valtonen, ja Saila Veijola
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SEURAKUNTAVAALIEHDOKKAAT OLHAVANSEUDULTA

Kirsimaria Pakonen

28

Sanna Valaja

Palveluvastaava / agrologiopiskelija
Kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsen

31

Sairaanhoitaja

Kotiseurakunnan puolesta-ehdokaslista
Ennakkoäänestys 8.-12.11. Varsinainen vaalipäivä 20.11.

Onko perhejuhlat tulossa?
Tarvitsetko kokoustilaa?

KILPI-keittiökaappien runko on valmistettu öljyvahatusta koivuvanerista, kaappien ovet ovat samaa vaneria kiiltävällä laminaattipinnalla

Puusepän palveluita tarjoava Verstas Woodworks
on aloittanut toimintansa
heinäkuussa 2022. Verstas
sijaitsee Olhavassa ja yrittäjänä toimii Janne Tervonen.
Tällä hetkellä Tervonen toimii kevytyrittäjänä, mutta
tulevaisuudessa yritysmuoto on tarkoitus muuttaa
toiminimeksi.
Puusepän
palveluihin kuuluu kodin
mittatilauskalusteiden valmistuksen ohella myös
suunnittelu- ja asennustyöt.
Tervonen on ammatiltaan
puuseppä eli hän on opiskellut puualan perustutkinnon.

Opiskelujen jälkeen työkokemusta on karttunut myös
ravintola-alan töistä Rukalla muutaman vuoden ajan.
Tervonen kertoo tykänneensä aina käsillä tekemisestä, ja
ravintola-alalla työskennellessä heräsikin kaipuu takaisin puutöiden pariin, sekä
kotiseudulle. Pikkuhiljaa heräsi myös ajatus yrittäjäksi
ryhtymisestä.
Tervosen isoisä Leo Tervonen on rakentanut puuveneitä Olhavassa omalla
verstaallaan miltei koko elämänsä ajan. Leo on nykyisin
jo eläkkeellä, joten samalle

verstaalle mahtui hyvin nuori yrittäjän alku jatkamaan
puutöiden parissa.
Tervonen käyttää töidensä inspiraationa kaikkea
näkemäänsä ja oppimaansa. Iltaisin hän usein löytää
itsensä
katsomasta
YouTubesta videoita erilaisten kalusteiden valmistuksesta. Ja sitä kautta moni
omakin idea on saanut alkunsa.
Omaksi lempituotteekseen Tervonen mainitsee
ruokapöydän tuolit, jotka
olivat ensimmäinen tilaustyö yrityksen perustamisen

jälkeen. Kyseessä oli haastava, mutta hauska projekti, jonka aikana nuori yrittäjä
oppi paljon uutta.
Tällä hetkellä Instagram
on tärkein markkinointialusta ja se toimii myös puusepän portfoliona. Helpoin
tapa ottaa yhteyttä on soittaa tai laittaa sähköpostia.
Myös Instagramin kautta
voi laittaa viestiä. Tervosella
on työn alla myös nettisivut,
jonne tulee yhteydenottolomake, ja joitakin tiettyjä
tuotteita myös myyntiin.

Yli-Olhavan Maamiesseuran

TALOA VUOKRATAAN

sekä juhla- että kokouskäyttöön.
*Esim. talo viikonlopuksi,
ns. juhlapaketti, sis. laadukkaan kahviastiaston pöytäliinoineen, vain 200 €!

*Kokoustilojen vuokra
riippuu tarvittavan tilan
suuruudesta, kestosta ja
mahdollisesta tarjoilusta.

Lisätietoja:
Kirsimaria Pakonen p. 045 127 5663

YLI-OLHAVAN
MAAMIESSEURALLA
Oijärventie 1091 Yli-Olhava

Bingo

Tulevat bingot Yli-Olhavan maamiesseuralla
sunnuntaisin klo 17.00
5

9

20
38 7

20.11.2022 (kinkkubingo)
11.12.2022 (kinkkubingo)
22.1.2023
19.2.2023

19.3.2023
16.4.2023
21.5.2023

Joulumyyjäiset
Yli-Olhavan maamiesseuralla
su 11.12.2022 klo 13.00-16.00.

Joulupukki vierailee.
Glögitarjoilu.
Myynnissä leivonnaisia,
käsitöitä, joulukukkia jne.
Puuseppä Janne Tervonen suunnittelee ja valmistaa tuotteensa Olhavassa.
SAMULI-tuoli on saanut inspiraationsa Perämerestä, yksinkertainen ja kaunis.

Verstas Woodworks • instagram: @verstas.woodworks • Email: verstas.woodworks@gmail.com • Puh: 040 179 4411

Myyjäisten
jälkeen
KINKKUBINGO
klo 17.00.

HUIPPUARVONTA,
pääpalkintona
aggregaatti.

Kuljetusmahdollisuus Olhavan
seudun ikäihmisille. Ilmoittaudu
tai kysy lisätietoja!
Pöytävaraukset p. 045 127 5663/
Kirsimaria. Ei paikkamaksua.
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Harjoittelijana Tenaviksella
Jutta Muhonen opiskelee Peräpohjolan opistolla lastenohjaajajsi ja on aloittanut
juuri työharjoittelun Tenaviksella eli Tenavatuvalla.
Harjoittelupaikan valintaan
vaikutti se, että Tenavis on
oman kylän lämminhenkinen pieni päiväkoti, tuttu ja
turvallinen, ja se on lähellä.
Jutta on Tenaviksen kasvatti ja muistelee niitä aikoja lämmöllä. “Kun olin pieni,
parasta Tenaviksella oli tietenkin päiväkodin tädit ja
kaverit sekä leikit ja päiväunet. Legot ja lautapelit oli
silloin kova juttu.” Harjoittelujakso on palauttanut Ju-

tan oma lapsuuden mieleen:
“Muistan, kuinka itsekin
temmelsin Tenaviksella kavereiden ja veljen kanssa.”
Harjoittelujakso kestää
puolitoista kuukautta ja aiheena on lasten kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen
edistäminen. Jutta kuvaa tavoitteitaan näin: “Pyrin siihen, että lapset pitää minua
turvallisena aikuisena ja uskaltautuu tulla sanomaan,
jos joku mättää tai tarvitsee
apua.” Jutta kokee, että lasten kanssa on ihana touhuta,
koska heillä on niin paljon
mielikuvitusta.

Olhavan Tenavatupa

Tenavatupa - kylän
Ryhmäperhepäiväkoti Tenavatupa sijaitsee heti nelostien varressa Olhavan
kylällä, Iin ja Kuivaniemen puolessa välissä. Matkaa kertyy molemmista
suunnista vajaa 20 kilometriä. Tenavatuvan sijainti on
siis keskeinen, etenkin kun
matkan taittaa molemmista
suunnista varttitunnissa valtatielle tehtyjen uudistusten
myötä.
Vaikka olemmekin aivan
valtatien vieressä, luonto
on kuitenkin lähellä: Tenavatuvalta voimme nopeasti siirtyä lähellä sijaitsevaan
omaan “luontoseikkailumet-

säämme”, jossa järjestämme
monimuotoista pedagogista
toimintaa.

Satuhierontaa
sammalvuoteella
Syksyn
viimeisimpiin
luontopainotteisiin
aktiviteetteihin on kuulunut
aistiseikkailu “Minä kuulen, näen, tunnen ja maistan
luonnossa monia eri asioita!”. Olemme rauhoittuneet
sammaleiden päälle lempeän luku- ja satuhieronnan
pariin sekä pitäneet metsämuskarin, jossa nallekarhu Nöpsis eläinystävineen
soitti ja lauloi lasten kanssa.

Luonnosta on nautittu myös
syömällä eväitä lempeiden
tuulien puhallellessa aisteihimme.
Lähimetsien ja monipuolisten piha-alueiden lisäksi hyödynnämme koulun
liikuntasalia osana toimintaamme. Lapsen luontaisen
liikkumisen tarvetta olemme
tukeneet myös sisätiloissa sijaitsevalla
liikuntanurkalla, josta löytyy esimerkiksi
puolapuut, voimistelurenkaat, tasapainolautoja sekä
pehmorakennuspalikoita. Talven rientojakin jo kovasti odotellaan: löytyyhän
meidän pihalta lähes Tikkas-

sykkii
mäen veroinen laskupaikka.
Erilaisten fyysisten aktiviteettien lisäksi on välillä
hyvä myös sukeltaa mielikuvitusseikkailuihin, ja mitä
jännittävimpien tarinoiden
pariin. Se minkälaisiin, jääkööt meidän tenavatupalaisten salaisuudeksi.

Teksti ja kuvat:
Anne Haataja ja
Jaana Kyröläinen,
Olhavan Tenavatupa

Jutta Muhonen opiskelee Peräpohjolan opistolla lastenohjaajajsi
ja on aloittanut juuri työharjoittelun Tenaviksella eli Tenavatuvalla.

Eskareiden kohtalo huolettaa
olhavaisia perheitä
Olhavan koulun ollessa toiminnassa, Tenavatuvan esikoululaiset kulkivat aamuisin pihan toiselle puolelle esiopetukseen ja palasivat iltapäivällä takaisin Tenavatuvalle
varhaiskasvatukseen.
Olhavan koulun lakkauttamisen myötä nousi esille yllättävä ongelma; miten Tenavatuvan lapset pääsevät esikouluunsa Kuivaniemelle? Perusopetuslain mukaan
kunnan on järjestettävä maksuton kuljetus esiopetuksen ja
kodin tai varhaiskasvatuksen välille. Iissä kuitenkin on linjattu, että kuljetus järjestetään vain kodin ja esiopetuksen
välillä. Kunnan linjauksen mukaan varhaiskasvatukseen
osallistuvien lasten tulee käydä esikoulunsa varhaiskasvatusyksikössä. Olhavalaisten kohdalla tämä tarkoittaisi sitä,
että esikouluiässä lapsen tulisi vaihtaa päiväkotia Iin keskustan alueen varhaiskasvatusyksikköön yhdeksi vuodeksi, ja jälleen seuraavana vuonna aloittaa koulunsa kuitenkin
Kuivaniemellä. Vaihtoehdoksi tarjottiin Kuivaniemen esikoulua ja tarvittaessa aamu- ja iltapäiväkerhoa, joka ei varhaiskasvatuslain mukaan vastaa varhaiskasvatusta ja on
hinnaltaan moninkertainen.
Perheitä moinen lasten riepottelu ympäri kuntaa ihmetyttää. Järkevää olisi ajatella Olhavan aluetta maantieteellisesti erityisalueena pitkien etäisyyksien ja liikenteen
solmukohdassa sijaitsemisen vuoksi ja siten linjata, että kunta järjestäisi maksuttoman kuljetuksen esiopetusyksikön ja
Tenavatuvan välillä tai järjestää esiopetus paikallisesti. Aiheesta on tehty kuntalaisaloite, joka on käsitelty opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnan kokouksessa 29.9.2022. Selkeää päätöstä aiheeseen ei ole vielä saatu.

Nöpsis-nalle lasten ympäröimänä

Tenavatupalaisten rakentama maja lähimetsässä

Toimitus
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Säästetään energiaa
monin keinoin

Puita pakkaspäivän varalle. Kuva: Matti Lahdenperä

Lääketieteen
asiantuntijat ovat huolissaan, koska
suomalaisten kävelyaskelien määrä on laskenut liikaa.
Meidän pitäisi kävellä enemmän. Valtiovalta patistaa
suomalaisia sähköenergian
säästöön erityisesti päiväsaikaan. Minä itse patistan vaimoani hiljentämään ennen
risteystä hyvissä ajoin mielellään moottorijarrutuksella
eikä jarruttamalla viime tingassa.
Olen huomannut, että iän
karttuessa, menee mieluummin autolla kuin pyörällä tai
potkurilla. Hyötyliikunta on
kuin rahaa laittaisi pankkiin,
sillä ilmasto pelastuu ja oma
kunto petraantuu.
Autolla ajaessa olen varmaankin se tientukkija. Ajan
keskimäärin 90 kilometrin
nopeutta, kun melkein kaikki muut ajavat 100 km/h.
Tiedän, että 80 kilometrin nopeuden jälkeen auton
polttoaineen kulutus kasvaa
jyrkästi. Kun olen eläkkeellä, minun on vaikea keksiä

mihin minulla on kiire. Jos
tingin kolme minuuttia matka-ajasta, säästän vähintään
yhden euron ja voin ajella ilman suurempaa stressiä.
Monet rakennukset lämpenevät sähköllä. Meillä Olhavassa useimmilla on
edullinen Iin Energian sähkö, joten sähköä on kulunut
joka taloudessa reippaanlaisesti. Suosittelen kaikkiin
lämmityskohteisiin edullista

alemmas (esim. 15 °C). Näin
säästät
lämmityskuluissa.
Jos lattia tuntuu kylmältä,
niin laitathan villasukat jalkaan, etkä nosta huonelämpötilaa.
Säästä lämmintä vettä suihkussa. No mökillämme ei ole vesijohtoa, joten
ei ole suihkuakaan. Veden
lämmittäminen kuluttaa paljon energiaa, minkä huomaa, kun sen joutuu eriksen

”Veden lämmittäminen kuluttaa paljon
energiaa, minkä huomaa, kun sen joutuu
eriksen lämmittämään. Oletan, että useimmille
minuutin suihku on riittävä. Siinä ajassa
strategiset kohteet ehtii pestä.”
investointia, nimittäin lämpömittaria (n. 3 euroa) joka
huoneeseen. Näin voit säätää termostaatilla haluamasi lämpötilan kohteeseen.
Jos sinulla on huoneita, jotka eivät ole jokapäiväisessä
käytössä, säädä lämpötilaa

lämmittämään. Oletan, että
useimmille minuutin suihku
on riittävä. Siinä ajassa strategiset kohteet ehtii pestä.
Monella on mahdollisuus
säästää sähköä lämmittämällä puulla hellaa, takkaa,
leivinuunia, saunankiuas-

ta tai puulämmityskattilaa.
Useimmat tekevät polttopuut itse ja kuivaavat ne pinoissa sateelta suojassa. On
hyvä, jos puissa on pieniä
puita helppoon sytytykseen
ja isompia varsinaiseen lämmitykseen. Puut kannattaa
tuoda sisälle lämmityskohteeseen hyvissä ajoin ennen
polttoa. Kaikkien, joilla on
puulämmitysmahdollisuus,
kannattaa varata polttopuita
pakkaspäivien tai sähkökatkojen varalle. Silloin sähkön
säästötarve on suurin.
Sähköenergian ajallinen
säästö: Yleensä sähkö on halvempaa yöllä ja viikonloppuisin ja kalleinta aamulla
kello 8. Varmaan osa kuluttajista pystyy hyötymään
tästä siirtämällä vaikka pyykinpesua tai astiapesukoneen käyttöä.
Ilmalämpöpumput säästävät sähköä ja tarjoavat
mahdollisuuden viilennykseen. Itse en suosittele viilennystä, koska Suomen kesä
on niin lyhyt, että siitä lämmöstä pitää nauttia. Talon
rakenne toki vaikuttaa, miten ilmalämpöpumpun hyöty saadaan esille ja kannattaa
tutustua
IV-lämmityslaitteen hankkijoiden kokemuksiin ennen oman hankintaa.
Aurinkopaneelit
ovat
yleistyneet vauhdilla ja suurin osa paneelien hankkijoista on ollut tänä vuonna
tyytyväisiä
hankintaansa,
koska sähkön hinta on ollut
korkea. Mikään ei kuitenkaan takaa, että sähkön hinta olisi muutaman vuoden
päästä tämän kesän hinnoissa. Mutta paneelit ovat järkevä hankinta, jos suunnittelee
sähköauton hankintaa, silloin saat lataussähköä ilman
siirtomaksua.
Lämmitystarpeen vähentäminen: Vaihda uudet ikkunat ja ovet, niin säästät
lämmityksessä ja vedon tunne katoaa, sanotaan mainoksessa. Usein kuitenkin
ikkunoiden ja ovien tiivistäminen on edullisempi ja nopeasti itse tehty toimenpide.
Myös lisäerityksiä mainostetaan, mutta, jos asunnossa
ei ole koneellista ilman vaihtoa, en suosittele lisätiivistyksiä.
Sen sijaan suosittelen kaikille liikettä niveliin eli löytämään se itselle mieluisin
liikuntamuoto: kävely, pyöräily, hiihto, potkurointi siinä maisemassa missä sielu
lepää. Kun oma verenkierto
vilkastuu, riittää sisälämpötilaksi 20 astetta.

Matti Lahdenperä

Kevään saunavuorot
varataan nyt!
Hurunmäki 1, 90910 KONTIO
040 501 1132 • www.roihupuu.ﬁ

• Sähköurakointi
• Aurinkopaneelijärjestelmät
• Ilmalämpöpumppujen
myynti ja asennus

Tero: 045 7876 9694 korpitek.com/
korpitek@gmail.com

IIN METSÄNHOITOYHDISTYS
Kirkkotie 8, 91100 Ii
Toiminnanjohtaja Henri Turtinen
040 553 2335
henri.turtinen@mhy.fi
Metsäneuvoja Petri Kuokkanen
0400 239 920
petri.kuokkanen@mhy.fi
Toimistopäivä maanantaisin, tapaamiset muutoin sovittaessa.
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Jokivarren
Puutarha
Oijärventie 1144
91150 Yli-Olhava
p. 0400 192 142

Have a pause!
Stop at

II

Finnish lounas

Chuan Yi

Fresh • Local • Healthy
Mo-Fri 10.30 - 13.30
Su
ala carte 12 - 17

Micropolis Ii
Piisilta 1, 91100 Ii
www.chuanyi.fi

P. 044 529 1111

• Rakennuksien pohjatyöt
• Maa- ja piharakennustyöt
• Kone- ja kaivuutyöt
• Maa-ainestoimitukset
• Rantojen ja vesistöjen
kunnostuskaivuutyöt
Ota yhteyttä
Puh. 0400 887 268
0400 289 366

Kuljetuspalvelut, koneurakointi, mm. ketjumurskaus,
lumi- ja kaivuutyöt, pienet muutot.

Vaaralainen.fi
050 400 7980

MYÖS INVAKULJETUKSET

PARTURI-KAMPAAMO

TEIJA KURTTILA

Taksi E. Muhonen Olhava
p. 045 111 1051

Kurttilankuja 10, 91100 Ii

P. 044 025 5687
Olhavan oma kuntosali

TAKSI

Minna Kolehmainen

045 783 761 51
KUIVANIEMI
Olhava | Oijärvi

p. 040 5549 663

Avaimen kuntosalille saa lunastamalla 35 euron avainpantin. Avainkyselyt: Kirsimaria Pakonen p. 045 127 5663

Myös taksikorttikuljetukset!

Olhavan seudun kehittämisyhdistys
Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry perustettiin v.
1998 seudun kolmen kylätoimikunnan ’kattojärjestöksi’: alueellisten hankkeiden toteuttajaksi ja alueen
elinvoimaisuuden kehittäjäksi. Kehittämisyhdistyksen perusideana ja tavoitteena on koko Olhavan laajan alueen tasapuolinen kehittäminen ja kyläläisten
aktivointi. Yhdistys onkin toteuttanut vuosien aikana

Mika Lalli Ky

Olhavan Areenan katsomorakennuksessa on painonnostoon ja kehonrakentamiseen laajemminkin kuntoiluvälineitä. Katsomorakennus on Iin kunnan omistama,
mutta kyläläisten talkoilla kunnostama. Salia käytetään aktiivisesti. Tilan käyttö, ylläpito ja siivous tapahtuu talkoilla, joten jokaisen käyttäjän oletetaan siivoavan jälkensä; ja
vähän enemmänkin!

erilaisia kehittämishankkeita sekä järjestänyt monia
tapahtumia, peräkärrykirppiksiä ja retkiä sekä aktiiivisesti tehnyt yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa.
Visiomme on: Olhava, Olhavan seudun alue, tunnetaan turvallisena, viihtyisänä, kehittyvänä sekä
aktiivisena alueena, jossa kunnioitetaan asukkaita
elinkaaren eri vaiheissa.

TAKSI OLHAVA

Kirsimaria Pakonen, puheenjohtaja, kirsimaria.pakonen@gmail.com 045 1275663
Eija Kaleva, varapuheenjohtaja, eija.kaleva@gmail.com 040 537 5788
Maarit Tihinen, sihteeri, maarit.tihinen@gmail.com 040 7609578
Pekka Ylitalo peylitalo@gmail.com
Kari Simula kari.simula@pp.inet.fi 040 5295798
Ville Tapio ville.ta373@gmail.com
Veikko Liikanen veksi54@gmail.com 044 0904425
Varajäsenet: Tiina Kunelius, Raili Kolehmainen, Merja Veijola, Aleksi Jokinen, Sauli Tolonen, Pertti Nissinen
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Olhavan seudun kylien kuulumisia
Olhavapäivän tunnelmaa.
Yli-Olhavassa on talkoiltu
pitkin vuotta. Talvisin Olhavanseudun kelkkailijat ovat
huoltaneet ja lananneet kelkkauraa Yli-Olhavan Kärppäsuolta Merihelmen kautta
Kuivaniemeen sekä Yli-Olhavasta Olhavaan.
Kesän aikana talkoolaisten voimin on rakennettu
Yli-Olhavan ensimmäinen
kevyenliikenteenväylä urheilukentän ja Maamiesseuran
talon välille: olemassa olevan
polun ympäriltä kaadettiin
puita ja polkua levennettiin
läpikulun
helpottamiseksi. Kaadetut puut tehtiin haloiksi ja vietiin Pirttijärven
kodalle nuotiopuiksi. Kesän
pihatalkoissa olivat mukana
myös nuorimmat kyläläiset,
alle puolen vuoden ikäiset
Erika ja Oskari.
Kylällä on viime aikoina
syntynyt lapsia yhtä tiheään
kuin “vanhoina hyvinä aikoina”, ja kylällä onkin puhuttu ihan vauvabuumista.
Ensi kesän talkoisiin on laitettu “tilaukseen” uusia vauvoja silmäteriksi.
Maa- ja kotitalousnaiset
pitivät keväällä Maamiesseuran talolla myyjäiset,
jossa myytiin pääasiassa leivonnaisia. Lisäksi maaja kotitalousnaiset järjestivät
lokakuussa inventointipäivän, jolloin kaikki vuokrattavat astiat inventoitiin ja
pakattiin uusiin laatikoihin.
Vuokrattavissa on myös iso
kahvinkeitin erilaisiin tilaisuuksiin. Maa- ja kotitalousnaisten suunnitelmissa on
järjestää kevättalvella koko
perheen nuotiopäivä sekä
alkukesästä aikaisemmilta
vuosilta suosiota saanut kokkauskurssi.

Tuoreen kunnanjohtajan
vierailu
Toukokuussa Iin kunnanjohtaja Marjukka Manninen
tapasi kyläläisiä Olhavan
koululla järjestetyssä tilaisuudessa, jossa keskustelu
kävi vilkkaana. Kunnanjohtaja nosti esiin muun muassa
Olhavan seudun mahdollisuudet luonnon ja matkailun
suhteen.
Tilaisuudessa
keskusteltiin myös koulurakennuksen ja luistelukaukalon
tulevaisuudesta, ja yhteisenä tahtotilana onkin säilyttää mahdollisuus kaukalon
ja liikuntasalin käyttöön jatkossakin. Tätä kirjoitettaessa
hallinto-oikeus ei ollut vielä
antanut lopullista päätöstään
Olhavan seudun kehittämisyhdistyksen
tekemään
valitukseen koulun lakkauttamispäätöksestä.
Olhavan seudun kehittämisyhdistys valitsi vuoden
2021 Olhavanseutulaiseksi
Heikki Lahdenperän. Kunniakirja annetaan vuosittain
henkilölle, joka on toiminut
koko Olhavan seudun ja sen
asukkaiden hyväksi. Lahdenperä on kirjoittanut viime vuosien aikana kaksi
Olhavan historiaa kokoavaa
kyläkirjaa. Kirjojen kirjoittaminen on vaatinut mittavan tausta- ja kirjoitustyön,
ja tästä hienosta työstä kehittämisyhdistys halusi muistaa
Lahdenperää kunniakirjalla.
Viimeisin Heikki Lahdenperän kirjoittama kirja, Kyläkirja
Olhavajokivarresta,
lahjoitettiin kunnanjohtajalle
Olhavan koululla pidetyssä
tilaisuudessa. Kirja on tuhti tietopaketti ja onkin hyvä

muistaa, että ilman historiaa
ei ole tulevaisuutta.
Vuonna 2022 ilmestynyt
“Kyläkirja Olhavajokivarresta” sisältää tarinoita Olhavajokivarren alueelta ja sen
asukkaista. Kirjassa kerrotaan historiaa myös alueen
kouluista, kaupoista, maa- ja
metsätaloudesta sekä Maamiesseurasta. Kirjassa on
vajaa 400 sivua, ja se sisältää runsaasti valokuvia. Kirjasta ilmestyy toinen painos
marraskuun alussa. Vuonna
2017 ilmestyneestä “Kyläkirja Olhavasta” on ilmestynyt
jo kolmas painos. Kirja kertoo Olhavan kylän suvuista
ja talojen historiasta. Muita
kirjan aiheita ovat esimerkiksi rautatie, kalastus ja Nybyn
lasitehdas. Molempien kirjojen hinta on 45€/kpl, ja kirjoja voi tiedustella suoraan
Heikki Lahdenperältä: heikki.lahden@gmail.com
tai
puh. 040 5558923.

Olhavapäivä - kesän
odotetuin päivä!
Monen koronavuoden jälkeen kokoonnuttiin heinäkuussa viettämään jo
perinteeksi muodostunutta
Olhavapäivää Olhavan Areenalle. Tänäkin vuonna Areenalla nähtiin erilaisia vanhoja
autoja ja koneita. Lisäksi alueella oli tuttuun tapaan rompetori. Kaikkein parasta
Olhavapäivässä oli tälläkin
kertaa ihmiset: kävijöitä oli
päivän aikana yli tuhat, ja
tunnelma oli erinomainen.
Puheensorinaa riitti tuttuja tavatessa ja rompetorilla
kauppaa hieroessa. Joka vuosi Olhavapäivään pyritään
myös järjestämään jotain uut-

Olhavapäivässä järjestettiin pehmoeläinnäyttely, johon osallistui parikymmentä lasta pehmoleluineen.

ta ja erilaista maaseutumaista
toimintaa ja tunnelmaa. Olhavapäivä on koko perheen
tapahtuma, ja tänä vuonna erityisesti pomppulinna
oli lasten suosiossa. Ravintolateltassa paistetut maivat
maistuivat hyvin kävijöille.
Olhavanjoen kalataloudellinen kunnostus saatiin
päätökseen: viimeisin vaihe,
Väli-Olhavan Sahankoskelta
Olhavan rautatiesillalle, toteutettiin heinäkuussa. Kunnostettava ala oli noin
viisi kilometriä pitkä, ja sisälsi seitsemän kohdetta. Ennen
viimeisen vaiheen käynnistymistä pidettiin infotilaisuus,
jossa nousi esiin kunnostuksen tarve myös rautatiesillan
ja meren väliselle alueelle.
Tätä ei oltu huomioitu hankesuunnitelmassa lainkaan.
Infotilaisuudessa keskusteltiikin jatkohankkeen tarpeesta ja mahdollisuudesta.
Yli-Olhavan Maamiesseuralla bingot ovat jälleen käynnistyneet koronarajoitusten
poistuttua. Iloisia pelaajia onkin ollut paikalla mukavasti ja tunnelma on ollut hyvä.
Maamiesseuran talolla järjestetään
joulumyyjäiset
sunnuntaina 11.12.2022 klo
13-16. Myynnissä on muun
muassa käsitöitä, joulukukkia sekä Maa- ja kotitalousnaisten tekemiä leipomuksia
ja joululaatikoita. Myyjäisissä
pidetään myös Maamiesseuran järjestämä arvonta, jonka
pääpalkintona on aggregaatti. Myyjäisten jälkeen pidetään vuoden viimeinen bingo
- kinkkubingo!

Maamiesseuran ja urheilukentän väliseltä polulta on kaadettu puita, ja polulle on ajettu mursketta. Hirvipeijaisiin päästiinkin kulkemaan uutta ”kevyenliikenteenväylää” pitkin.

Kesän pihatalkoissa olivat mukana myös nuorimmat kyläläiset, alle
puolen vuoden ikäiset Erika ja Oskari.
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Vuoden 1878 karttaan piirretty suunnitelma rautatien linjauksesta
ja Olhavan aseman paikasta. Jokirantaan alue pumppu ja vahtitupa
rakennuksille. Vanha maantie piirretty kylän läpi ja ylittää joen sen
kapeasta kohdasta jatkuen Kuivaniemeen

Siltaa rakennetaan, Uusi Kuvalehti 31.7.1902

Rautatiehistoriaa Olhavasta
VUODEN 1897 VALTIOPÄIVILLÄ päätettiin käynnistää rautatien rakentaminen
Oulusta Kemiin ja edelleen
Tornioon. Ouluun oli valmistunut rautatie vuonna 1886. Kun olhavalainen
Valtiopäivämies Erkki Sassi s.1837 lähti vuoden 1872
Valtiopäiville, mahtoi hänen
matkansa olla vaivalloinen
ja aikaa vie-nyt, kun ei ollut
rautatietä Oulusta etelään.
POHJOISEN RATA vaati useiden siltojen rakentamista ja ne suunniteltiin
välittämään myös maantieliiken-ne. Rautatien linjaus suunniteltiin helposti
rakennettavaan maastoon,
koska lähes kaikki työt tehtiin ilman koneita. Rakentaminen tarjosi katovuosien
jälkeen työtä paikallisille,
mutta rakentajia saapui kauempaakin. Olhavassa Vahtolan talossa toimi rautatien
rakennusaikainen konttori,
mistä ratamestari johti Olhavan alueen töitä. Miehen
päiväansio vaihteli päivätyön noin kahdesta markasta
urakkatyössä lähes neljään
markkaan ja hevosen kanssa saattoi ansio nousta lähes
kahdeksaan markkaan.
Talvella 1901 vedettiin
alussoraa Oulun ja Kuivaniemen välille ja kiskojen
asennus alkoi toukokuus-sa.
Kiskotus tehtiin 25 kg kiskoilla, mikä tarkoitti kiskon

painoa/metri ja niiden pituus oli 9 metriä. Kiskot ja
sillat tulivat pääasiassa ulkomaisilta toimittajilta.
VÄLIAIKAINEN LIIKENNE AVATTIIN 1.11.1903,
jolloin sekajuna kulki kerran
päivässä kumpaankin suuntaan. Vähitellen junavuoroja
lisättiin ja junamatka Kemistä Ouluun vuonna 1920 kesti
noin 3 tuntia.
Asemarakennuksen
lisäksi tehtiin vahtituvat Antinojalle, ratasillan viereen
ja Lähesuolle ja pumppu-rakennus. Rakennukset suunnitteli Rautatiehallituksen
arkkitehti ja tyylikkäitähän
ne olivat.
Iida Tolonen (myöh.
Häyrynen) oli Olhavan
asemapäällikön
sisäkkö.
Kansalaissodan aikana yllättyi Iida eräänä päivänä, kun
asemalle laskeutui armeijan
ylipäällikkö Mannerheim.
Hänet vietiin asema-päällikön kotiin kahville, jossa
koko perhe jännitti vieraan
tuloa.
OLHAVAN
ASEMALLA
höyryveturit ”tankattiin” eli
halkoja ja vettä laitettiin lisää. Höyryveturissa oli erikseen kuljettaja ja lämmittäjä,
jonka tehtävänä oli työntää
halkoja tulipesään. Oulu –
Kemi välillä kului halkoja vajaa 20 metriä. Olhavan
aseman vesitornissa oli ko-

Rautatien rakentaminen 1900-luvun alussa.

risteellinen tornikatto ja sanottiin leikkisästi, että se on
olhavalaisten kirkko. Vesitornin vieressä sen kummallakin puolella oli katettu
lava, johon kärryillä pukattiin lankkuja pitkin halot.
Halot piti ensin katkaista sopivan mittaiseksi ja se tehtiin
alkuaikoina pokasahalla käsityönä.
Vesitorniin saatiin vesi
joesta, muttei aivan helposti. Pumppu rakennuksessa
oli höyrykäyttöinen vesipumppu. Höyrykattilassa

Olhavan asema Venäjän vallan aikana, jolloin kasakat tarkastivat matkustajia.

oli aina pieni hiillos ja kun
siihen laitettiin koivuhalkoa
ja alkoi pumppu toimia. Veden pumppaus uudistettiin
1950-luvulla sähkömoottoreilla toimivaksi ja vesi pumpattiin suoraan tenderiin
uusista kaivoista Seurahuoneen rannasta ja pumppu
rakennus remontoitiin pelkäs-tään asuntokäyttöön.
JUNAT MAHDOLLISTIVAT
ihmisten ja tavaroiden nopeamman
ja
säännöllisemmän
liikkumistavan.

Olha-vasta lähti vuonna
1947 viisi junavuoroa päivässä kumpaankin suuntaan. Nyt voitiin lähettää
mm. maitoa ja kalaa tuoreena Ouluun ja Kemiin. Kaupat saivat tilattua koneita
ja myyntitavaroita helposti
rautateitse.
POSTINKULKU
SIIRTYI
RAUTATEILLE ja Olhavan
asemalla oli postitoimisto.
Asema oli nuorten kokoontumispaikka ja sinne mentiin ”junnaa pukkaamaan”.

Asemapäällikkö oli korkea
virkamies. Asemamiehet lastasivat ja purkivat tavaroita
junasta ja tarkistivat vaihteiden toimimisen. Lisäksi asemalla oli sähköttäjä. Radan
kunnostus porukka eli topparoikka tarjosi kesäaikaan
lisäansioita. Ratavartija joutui resiinalla tarkistamaan
rataosuutensa päivittäin.

Olhavan asema 1900-luvun alussa, jolloin ei ollut halkojen tiputussiltaa. Vesisäiliön koristeellinen torni
näkyy veturin vieressä ja sen edessä halkokatos
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SOTA-AIKANA
vuosina 1939-44 rautatiellä kuljetettiin myös sotilaita ja
heidän kalustoaan – myös
sak-salaisten. Tuolloin junalla liikkujia tarkastettiin
ja mm. maataloustuotteiden
vientiä kaupunkiin val-vottiin. Tätä vaihtokauppaa tapahtui ja salakuljetuskonstit
olivat monet. Rautatiesiltoja
vartioitiin desanttien iskujen
varalta. Katkos junaliikenteeseen tuli, kun saksalaiset räjäyttivät Olhavan sillat
29.9.1944. Väliaikainen ylimenosilta oli valmis lokakuun viimeinen päivä 1944.
Vuonna 1953 otettiin nykyinen maantiesilta käyttöön.
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”Lättähattu” ja ne alkoivat
liikennöidä paikallislii-kenteessä 1950-luvulla ollen
käytössä vuoteen 1990, jolloin myös loppui henkilö- ja
tavaraliikenne Olhavan asemalta. Höyryvetureita oli
maassamme käytössä vuoteen 1975. Olhavan asema
oli edel-leen junien ohituspaikka, mutta sekin toiminta loppui ja asema suljettiin
vuonna 2004. Tuolloin junat
ohittivat Olhavan kylän jo
sähkövetureiden vetäminä.

Teksti: Heikki Lahdenperä
Valokuvat:
Erkki Sassin kokoelmat,
Ritva Ylisassi

”Tankattu” höyryveturi valmiina jatkamaan matkaa.

KISKOBUSSIT saivat nuorisomuodin mukaan nimen

Aseman halkotarhaa noin
vuonna 1960. Kuorma-autot
ajoivat halkoja valtion metsistä
asemalle. Halkojen syytäminen
tenderiin vei aikaa ja sen vuoksi rakennettiin silta, mistä halot
voitiin kipata nopeasti. Kuvassa
keskellä halkojen kippaus silta
ja nousurampin kohdalla oli vesisäiliö.

Olhavan rautatie- ja maantiesilta räjäytyksen jälkeen vuonna 1944

Ratavartija Jesiel Järvisen perhe Lähesuon vahtituvalla.

Pidetään luonto puhtaana
Olhavan alueen luonto on
monipuolinen ja tarjoaa
loistavat
retkeilymaastot.
Myös kota- ja nuotiopaikkoja löytyy erilaisia. Tällaisten
yleisessä käytössä olevien
paikkojen siisteydestä vastaavat usein käyttäjät eli erillistä kunnan tai muun tahon
järjestämää huoltoa kohteessa ei ole. Tapana onkin ollut
noudattaa periaatetta ”vie
mennessäsi se, minkä toit
tullessasi”, eli omat roskat ja
jätteet viedään pois luonnos-

ta asianmukaisiin jätteenkeräyspisteisiin. Näin kyseiset
paikat pysyvät siisteinä ja
jatkossakin käytössä meille
kaikille.
Samaa periaatetta tulisi noudattaa aina liikkuessa, olit sitten liikkeellä jalan
tai autolla. Jalan liikkuessa
ympäröivän luonnon näkee
paremmin. Niinpä silmään
onkin pistänyt Oijärventien
varteen pientareelle kertyneet roskat. Kevyttä liikennettä tiellä on suhteellisen

Roskien keräysreissu tehtiin yhdessä koiran kanssa lenkkeillen.

vähän, joten todennäköisemmin roskat on heitetty
ulos autosta, vaikka ne olisi
voinut viedä mihin tahansa
roska-astiaan matkan varrella tai perillä. Varsinaisten
roskien ohella pientareelle
kertyy myös esimerkiksi autoista irronneita osia.
Luontoon heitetyt roskat eivät maadu vuosiin, joten parasta onkin kerätä ne
pois ympäristöä likaamasta.
Roskien kerääminen lähiympäristöstä on pieni ekoteko,

jonka jokainen meistä voi
tehdä, vaikkapa kerran vuoteen. Mukaan tarvitset vain
roskapussin,
suojakäsineet, heijastinliivin ja halutessasi roskapihdit, mutta
ilman niitäkin pärjää. Mielessä kannattaa myös pitää
se, että osa roskista voi olla
teräviä, jolloin viiltosuojatut
käsineet voivat olla tarpeen.
Roskien keräysreissun voi
helposti yhdistää muuhun
ulkoiluun, kuten esimerkiksi koiran lenkitykseen.

Muovisia ruokapakkauksia löytyi pientareilta.

”Alumiinisen juomatölkin maatumisaika

luonnossa on 200–1000 vuotta, ja tavallisen
muovipullon jopa 1000 vuotta.”
Tein oman roskien keräysreissun, jonka pituus oli
vain kilometrin mittainen, ja
aikaa siihen meni reilu puolituntia. Roskia kertyi laidasta laitaan, mutta parhaiten
edustettuina olivat juomatölkit sekä erilaiset muoviroskat. Esimerkiksi alumiinisen
juomatölkin maatumisaika
luonnossa on 200–1000 vuotta, ja tavallisen muovipullon
jopa 1000 vuotta. Määrällisesti roskia kertyi tavallisen
roskapussin verran, vaikka

matka ei ollut kovin pitkä.
Suurin osa roskista oli lähellä tietä, mistä ne oli helppo
kerätä mukaan.
Haastan muutkin mukaan roskien keräystalkoisiin, ota pussi mukaan ja
lähde ulkoilemaan. Pidetään
yhdessä luonto puhtaana!

Roskien keräysreissun päivän saalis.

Teksti ja kuvat:
Sara Leinonen
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Maan mainiot mukulat

Olhavasta
Suomen maaperällä on viljelty
perunaa 1700-luvun puoliväliltä
alkaen, jolloin Pommerin sodasta Ranskasta palaavat sotilaat toivat mukuloita mukanaan kotiin.
Vielä aikaisemmin, jo 1600-luvulla Suomen Turussa on viljelty
ja käytetty ravinnoksi toista mukulaa, maa-artisokkaa. Kesäisin
nuo molemmat mukulat viihtyvät hyvin myös Olhavan muhevissa mullissa. Maa-artisokka
on auringonkukan sukulainen ja
kasvattaa tukevan, reilun metrin
korkuisen varren ja, jos se ehtisi
kukkia, siihen tulisi vaatimattomat auringonkukan näköiset kukat. Syksyllä on sadonkorjuu aika
ja maasta löytyy syötäviä mukuloita. Alkukesästä sitä istutetaan

PERUNASUKLAAKAKKU
300 g
jauhoista perunaa (kuorittuna)
200 g
tummaa suklaata
4
kananmunaa
0,5 dl
vahvaa kahvijuomaa
1 dl
mantelijauhoa
2,25 dl vehnäjauhoa
1 tl
jauhettua kanelia
1 tl
kardemummaa
200 g
voita tai margariinia
2,75 dl sokeria
puolikkaan appelsiinin mehu ja raastettu kuori
(2 rkl
konjakkia )
Koristeluun:
sulatettua suklaata tai valmista suklaakastiketta appelsiinin
lohkoja, perunalastuja
1. Kuori perunat ja keitä ne kypsäksi. Soseuta kypsät perunat
siivilän läpi painamalla ja jäähdytä.
2. Sekoita kuivat aineet keskenään ja sulata suklaa. Valmista
kahvi. Erottele kananmunista keltuaiset ja valkuaiset.
3. Vaahdota voi ja sokeri pehmeäksi vaahdoksi. Lisää keltuaiset mukaan yksitellen voimakkaasti vatkaten.
4. Lisää joukkoon perunasose, sulatettu suklaa, appelsiinin
mehu ja kuoriraaste sekä kahvi ja konjakki. Sekoita joukkoon
kuivat aineet.
5. Vaahdota valkuaiset pehmeäksi vaahdoksi ja nostele taikinan joukkoon. Kaada taikina voideltuun irtopohjavuokaan.
6. Laita kakku 200 °C:seen uuniin ja laske lämpötilaa
175°:seen. Paista kakkua noin 45 minuuttia. Laske lämpötilaa, jos kakun pinta tummuu liikaa.
7. Tarjoile kakku sellaisenaan tai koristele suklaakuorrutuksella, appelsiinin lohkoilla ja perunalastuilla.

samaan tapaan kuin perunaa.
Maa-artisokka syödään kypsennettynä kuten perunakin ja sen
maku on makea, pähkinäinen ja
omintakeinen. Mielestäni se on
parhaimmillaan samettisessa sosekeitossa perunan kumppanina.
Peruna on maukas, edullinen,
terveellinen, ravitseva ja ekologinen. Peruna taipuu makunsa
puolesta niin lihan, kalan ja kasvisten kaveriksi. Lisäksi peruna
mehevöittää limppuja, rieskoja
ja makeitakin leivonnaisia. Oheisissa resepteissä on vinkkejä perunan monipuoliseen käyttöön.
Svaabit ovat kuuluisia Saksan laihialaisia ja tämän perunasalaatin
ainekset löytyvät pihinkin ihmisen kotoa. Kuvan salaatti on val-

MAA-ARTISOKKA-PERUNASOSEKEITTO
1l
kasvislientä
500 g
maa-artisokkia
500 g
jauhoisia perunoita
ripaus mustapippuria ja muskottipähkinää
1 prk(200 g) ranskankermaa tai ruokakermaa
1. Keitä kuoritut perunat ja maa-artisokat kasvisliemessä
kypsiksi. Soseuta sauvasekoittimella.
2. Mausta ja lisää ranskankerma, kuumenna.
SVAABIEN PERUNASALAATTI
1 kg
kiinteitä tai yleisperunoita
1 iso
sipuli
persiljasilppua, ruohosipulia
Mausteliemi:
5 dl
kiehuvaa vettä
1 kpl
kana- tai kasvisliemikuutio
2 rkl
ruokaöljyä
2 rkl
valkoviinietikkaa
mustapippurirouhetta
(suolaa)
1. Keitä perunat kypsiksi. Anna kuivahtaa ja jäähtyä hetken
aikaa. Kuori perunat.
2. Hienonna sipuli mahdollisimman pieneksi. Yhdistä mausteliemen ainekset.
3. Viipaloi perunat liemeen ja sekoita varovasti. Koristele
persilja- ja ruohosipulisilpulla.
4. Anna salaatin maustua muutaman tunnin tai seuraavaan
päivään. Tarjoa lämpimänä tai kylmänä makkaroiden, grillatun lihan tai savustetun kalan kanssa.

mistettu Blue Congo-perunoista,
jotka jäähtyessään muuttuvat voimakkaan violeteiksi.
Maukas perunapiirakka sopii
lisäkkeeksi tai iltapalaksi esim.
savukalan tai paahtopaistin ja salaatin kanssa. Pohjataikinaksi voit
käyttää myös valmista pakastetaikinaa. Jos jätät kuoritaikinan pois
ja ladot vuokaan vain täytteen,
vuoka on nimeltään perunapatee.
Peruna-suklaakakku on suuritöinen valmistaa ja syntyy paljon tiskiä, mutta työ on vaivan arvoinen
ja kakku mehevä.

Tekstit ja kuvat:
Helena Lahdenperä

PERUNAPIIRAKKA
Taikina:
125 g
voita tai margariinia
2 dl
vehnäjauhoja
1 dl
ruisjauhoja
1 tl
leivinjauhetta
0,5 tl
suolaa
200 g
keitettyä perunaa (n. 2 kpl)
0,5 dl
kylmää vettä
Täyte:
500 g
kuorittuja perunoita
1-2
sipulia
2-4
valkosipulin kynttä
1 dl
persiljasilppua
0,5 tl
rosmariinia
0,5 tl
mustapippuria
n. 1 tl
suolaa
2 dl (100 g)
juustoraastetta
3 dl
ruokakermaa
4
munaa
1. Sekoita keskenään pehmeä rasva, suola, leivinjauhe ja jauhot. Kuori ja raasta kypsät perunat tai korvaa ne 2 dl:lla kylmää perunasosetta. Lisää peruna ja vesi taikinaan ja sekoita
tasaiseksi.
2. Irtoamisen voit varmistaa leikkaamalla leivinpaperista piirasvuoan pohjalle kiekon. Taputtele tai kauli taikina vuoan
pohjalle ja reunoille. Paista pohjaa 225 ˚C:ssa noin 10 minuuttia.
3. Leikkaa kuoritut perunat ohuiksi viipaleiksi ja silppua sipulit.
4. Lado puolikypsälle piiraspohjalle perunaviipaleita, sipuli- ja persiljasilppua, mausteita ja juustoraastetta vuorotellen
kerroksittain. Sekoita munat ja ruokakerma ja kaada seos
vuokaan. Viimeistele pinta lopulla juustoraastetta.
5. Jatka kypsentämistä 175 °C:ssa noin tunnin verran, kunnes
perunat ovat pehmeitä ja munamaito hyytynyt.

!

Pidetään
Olhava
näkyvissä
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Olhavan

Tykkää ja
pysy Olhavan
kartalla!

osakaskunnan kuulumisia

olhava.fi

Olhavan osakaskunta päätti vuosikokouksessaan
26.3.2022 pitää lupamaksut ennallaan ajalla 1.5.2022 –
30.4.2023.
Verkkokalastus
20 €/8 verkolta (8x30m, uusi kalastuslaki)
Sorsalupamaksu
25 €/henkilö/kausi.
Rapupyydys
5 €/pyydys, enintään 15 pyydystä/pyytäjä

puhtaasti
tuulivoimalla

Hoitokunnan jäseniksi valittiin Seppo Tapio pj ja varalle
Pertti Vanhala, Timo Sassi-Päkkilä ja varalle Kari Parkkila,
Heikki Lahdenperä ja varalle Matti Kyröläinen sekä Ilkka
Paaso ja varalle Jussi Takaluoma. Toiminnantarkastajina
jatkavat Eila Suomela ja Ahti Häyrynen. Osakaskunnan
edustajaksi Simojoen ja Kuivaniemen kalastusalueen kokouksiin valitaan Timo Sassi ja hänen varalleen Seppo Tapio.
Kesällä istutettiin noin 22 000 kalanpoikasta jälleen entiseen tapaan Olhavan vesistöihin. Taimenen poikaset
hankitiin LUKE luonnonvarakeskuksesta ja kuljetettiin
happipakkauksissa laskettavaksi vesistöön. Rapusaalista on pyytäjien mukaan tullut kohtuullisesti yhden
rauhoitetun kesän jälkeen. Ravustus alkoi poikkeuksellisesti 1.8.2022. Osakkaat ja kyläläiset ovat olleet huolissaan
Kaaprin kämpän kehnontuneesta kunnosta ja Metsähallitusta onkin lähestytty asian tiimoilta pariin otteeseen,
viimeksi kesällä 2022, jolloin ymmärrystä asialle viimein
hieman tuli. Osakaskunta jatkaa neuvotteluja.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on toteuttanut yhteenvedon inventoidusta Helmipurokohteista, jossa on
mukana selvitys Muhojoen tilasta. Selvityksen johdosta
ELY tulee laatimaan vielä Muhojoen kunnostusselvityksen Helmi projektista jääneillä varoilla. Hankkeelle toivottiin osakaskunnan hyväksyntää ja asiantuntemusta ja
osakaskunta päätti vuosikokouksessa hyväksyä osallistumisen ja valitsi ryhmään Helka Tapion ja paikalliseksi
asiantuntijaksi Osmo Jurvakaisen. Ensimmäinen palaveri
hankkeesta pidettiin 21.4.2022.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kunnostus- ja
hoitotyöt merenrantaniityillä jatkuivat alueilla Muhokari,
Toitto, Kyröletto-Vuornosletto ja uutena mukaan valittiin
Lahdenperän lahti.

www.megatuuli.fi

Helka Tapio
”Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on toteuttanut
yhteenvedon inventoidusta Helmipurokohteista,
jossa on mukana selvitys Muhojoen tilasta.
Selvityksen johdosta ELY tulee laatimaan vielä
Muhojoen kunnostusselvityksen Helmi
projektista jääneillä varoilla.”
KUVA SOFIA TAPIO

Olhavan seudun yhdistykset ja toimijat:
Olhavan Erä ry
pj. Ari Pernu p. 040 310 0210, ari.pernu@hotmail.fi
Olhavan Osakaskunta
pj. Seppo Tapio p. 044 774 8985
Olhavan Riistamiehet ry
pj. Erkki Muhonen p. 045 111 1051
Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry
pj. Kirsimaria Pakonen p. 045 127 5663
kirsimaria.pakonen@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
Yli-Olhavan Maa- ja kotitalousnaiset
pj. Annika Ylitalo
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

Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Joulumarkkinat Seuralla
la 10.12. 2022 klo 10 - 15

VARAA MYYNTIPAIKKA AJOISSA

Mervi 040 933 4771
Raimo 044 209 4496

Vuornoskodan ympäristö raivauksen jälkeen. Kuva: Sofia Tapio
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Viikonloppu Yli-Olhavassa
PERJANTAI-ILTAPÄIVÄ,
viikon työt tehty ja autoon
pakataan tärkeimmät: Käsityöt, ulkoiluvaatteet, ruokaa muutamaksi päiväksi
ja herkut iltaa varten. Matka maalle saa alkaa. Perillä
Kärppäsuolla odottaa isän
lapsuudenkoti, ainut kiinnekohta elämässä, joka on
aina ollut ja toivottavasti säilyy vastaisuudessakin. Ajomatkalla koukataan kaupan
kautta viimeiset ostokset ja
bongataan kerta toisensa perään samat jutut, onko entisen postin kohdalla lampaita
ulkona, näkyykö hiirihaukkaa tai somepöllöä.
PERILLE PÄÄSTYÄ alkaa tiivis kuhina. Ruuat jääkaappiin, tulet leivinuuniin
ja makuuhuoneiden takkoihin ja sänkyjen petaus. Rauhoittumisen ja perjantain
levon tietää koittavan siinä
vaiheessa, kun pöytään katetaan herkut ja mies vetää
kaappikellot oikeaan aikaan.
Tuttu raksutus alkaa ja me
istumme viltin alla, tulen loimussa ja kynttilän valossa.
Kiire on poissa
Lauantai-aamu
valkenee yleensä ilman herätyskellon soittoa. Rauhalliset
aamukahvit pitkän kaavan
mukaan ja sitten päivän
puuhiin. Täällä on ihanaa se,
että harvemmin töille on pakollista ja kiireistä ajankoh-

Luontoretkillä mieli rauhoittuu.

taa, vaan niitä tehdään sen
verran kuin ehditään. Mies
lähtee sahailemaan ja pinoamaan polttopuita tai korjailemaan jotain paikkaa
rakennuksissa tai vanhassa navetassa. Itse siivoilen,
järjestelen paikkoja kesä- tai
talvikuntoon riippuen vuodenajasta ja neulon kaikkiin mahdollisiin väleihin.
Annan katseen levätä vanhoissa seinissä ja jo isovanhemmilta peräisin olevissa
huonekaluissa. Samalla haaveilen tulevaa remonttia,
joka tehdään sitten joskus.
Sitten kun sen aika on. Tällä
hetkellä talo on alkuperäiskuntoinen – jopa makuuhuoneen tapetti on alkuperäinen
ja seinällä roikkuu edelleen
Kekkosen kuva.
LOPPUKESÄ JA SYKSY on
täällä parasta aikaa! Hyttysten määrä alkaa olla siedettävissä määrissä, parhaillaan
niitä ei enää ole ollenkaan.
Silloin se iskee – hillahulluus ja sienihöperyys! Päivät kuljetaan suolla ihailleen
suon tuoksua, sen kaunista väriä ja kerätään marjat
suoraan pusseihin ja talolla pakastimeen. Syödä niitä
ei tietystikään voi, vaan aarteet laitetaan visusti talteen
talvea varten. Tämä toistuu päivä toisensa perään,
niin kauan kuin selkä kestää kyykkimistä. Lempisie-

neni on hapero ja mikä onni
onkaan, että Olhavassa on
erinomaiset haperomaastot.
Lähin keltahaperotaivaaksi nimetty paikka löytyy
oman pellon nurkilta. Sieniä
ei meilläkään säästellä, vaan
niistä valmistetaan erilaisia
herkullisia ruokia ja osa kuivatetaan leivinuunin päällä.
Kuivatetut sienet pääsevät
vaelluksille mukaan ja nautiskellaan siellä.
AIKA USEASTI kiireettöminä aikoina suuntaamme
retkelle tutkailemaan lähiseutuja. Pirttijärven kota on
yksi suosikkipaikoistamme.
Reitti vie kallioisen maaperän ohi, metsän halki ja pitkoksia pitkin suolle. Suon
keskeltä löytyy suolampi
houkuttaen uimaan, mutta näyttäen aina liian pelottavalta siihen kuitenkaan.
Kodan suojissa on mukava valmistella ruuat, keitellä nokipannukahvit ja antaa
ajatusten kulkea omaa tahtiaan.
TOINEN LEMPIKOHTEEMME on Vuornos ja siellä sijaitseva Vuornoksen kämppä.
Muistan käyneemme siellä joskus isäni vielä eläessä
makkaranpaistossa. Isä varmastikin kertoi paikan taustoja, mutta harmikseni en
kuunnellut niin tarkkaan,
että olisin painanut kuulemani mieleeni.

Vielä pitkän aikaa tuon
aikainen kämppäkirja oli
tallella ja pystyin etsimään
merkinnät käynnistämme
siellä. Enää tuota vihkoa ei
siellä löydy. Paikka on viehättävä, vaikka kaipaisikin
kovasti kunnostusta.
Sunnuntai-aamu toistuu
samoin rutiinein aiemman
aamun kanssa, käytännössä
siis ilman rutiineja. Päivässä tuntuu jo haikeus johtuen tulevan kotiinlähdön
tiedosta. Haikeus on sitä
kevyempi mitä useammin
ehdimme täällä aikaa viettää. Tuolloin mieltä lohduttaa varmuus siitä, että
palaamme pian. Joitain kertoja olemme pakanneet tavarat autoon, laittaneet ovat
lukkoon ja ajelleet maamiesseuralle bingoon. Hieman
hilpeyttä on herättänyt ystäviemme joukossa tieto bingossa käynnistämme, mutta
täällä se on paras pala yhteisöllisyyttä. Me emme tietysti tunne juuri ketään, mutta
kerta toisemme perään ymmärrämme kaikkien muiden täällä tuntevan meidät.
”Kyllä minä sinut tunnistin”
on tuttu lausahdus täällä.
Voitimmepa kerran bingosta
kahvipaketin ja lahjakortin
ja kaupanpäällisiksi kuulimme mukavia muistoja.
TALVELLA PAKKAUDUMME pihan pieneen hirsimök-

Sari-tonttu pihamaalla Kärppäsuolla

kiin niinä viikonloppuina,
jolloin tänne tulemme. Parhaita talvisia muistoja ovat
lumikenkäretket metsiin, tähtitaivas, jollaista ei kaupungin valosaasteessa koskaan
näe sekä muutaman vuoden
takainen kuutamohiihto.
Pimeässä
talviyössä
hiihtäminen tuolloin vielä
itselle tuntemattomassa paikassa roihujen valossa, kodalla juotu lämmin juoma
ja välitön tunnelma. Olha-

Pirttijärvellä voi pulahtaa uimaan, mikäli uskaltaa.

van vahva yhteisöllisyys ja
yhteinen talkoohenki antaa
paljon täällä asuville sekä
meille ”ulko-Olhavalaisille”.
Täällä on hyvä olla ja tänne
on hyvä palata aina uudelleen. Jonakin päivänä toivon
mukaan jäämme tänne pysyvästi.

Kärppäsuolla,
pirtin pöydän ääressä
Sari Iwanoff
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Siikakarin arvoitus – hourootin
laivavarveja etsimässä
Nybyn lasiruukki oli noin
sadan vuoden ajan yksi Olhavan kylän merkittäviä
työllistäjiä. Eräänä Suomen
ensimmäisistä lasiruukeista
se toimi ja tuotti lasitavaraa
Ruotsin markkinoille vuosina 1784–1885. Nykyään ruukin toiminnasta on muistona
tehtaan päätiluksena toiminut nykyinen Takaluoman
tila, sekä ruukinrakennusten
rauniokummut tilan takana Ruukinlahden rannassa.
Lasiruukin kokonaisuuteen
kuului varsinaisen suuren lasihytin lisäksi runsas joukko
erilaisia toimintaan liittyviä
rakennuksia ja rakenteita, kuten henkilökunnan majoitustilat, pajat, karjasuoja, saha ja
mylly sekä torppia. Jopa kirkkoa ja pappilaa suunniteltiin
rakennettavaksi ruukin maille, mutta ne eivät tiettävästi
toteutuneet.
Monet rakennuksista on
merkitty Ruotsin Valtionarkistossa säilytettävään ja Carl
Beckmanin laatimaan karttakopioon. Kartta kuvaa hämmästyttävän tarkasti Nybyn
lasiruukin ympäristöä sellaisena kuin se oli 1780-luvulla.
Oulun yliopiston arkeolo-

etsimässä? Katsotaan ensiksi
karttaa.
Kartta kuvaa Siikakarin pitkänomaisena luotona,
joka pääkarttaan piirrettyyn
kompassiruusuun
nojaten
on ollut likimain pohjois-eteläsuuntainen. Kapea uoma
puolittaa yhteensä noin 300
metriä pitkän karin likipitäen keskeltä kahteen lähes
yhtä suureen osaan. Kallioinen kari näyttää kartassa
itäreunaltaan läntistä jyrkemmältä, ja siellä on kasvanut
lehtipensaita. Siikakaria nykykartalle soviteltaessa täytyy kuitenkin muistaa, että
Perämeren rannikon maisema on sittemmin muuttunut
maankohoamisesta johtuen.
Koska nousua on ollut vähintään 1,5 metriä, voi aikanaan
Siikakariksi nimetty maastokohouma olla tänä päivänä
muodoltaan ja mitoiltaan aivan erilainen, ja mahdollisesti myös mantereeseen kiinni
kuroutunut.
Laivavarvit ja niihin liittyvät rakennukset on merkitty
karttaan Siikakarin eteläiselle puoliskolle. Niihin kuuluvat (numerointi vastaa
kartan numerointia): 1. kaksi

veista tai pikemminkin ”sen,
mitä niistä on enää jäljellä”.
Laivarakennusta ei siis näytä harjoitetun Siikakarissa
muutamaa vuosikymmentä pitempään. Luultavasti se
loppui viimeistään vuonna
1804, jolloin lasitehdas suljettiin ensimmäisen kerran.
Näkemystämme
tukee
osaltaan Åbo Tidning -sanomalehden 4. toukokuuta vuonna 1805 julkaisema
kirjoitus, jossa hourooti Nylander käsittelee laivanrakennuksen yleisiä periaatteita.
Hän mainitsee siinä teettäneensä Nybyn lasiruukin
tiluksilla kahden vuosikymmenen kuluessa kaikkiaan
kuusitoista erikokoista laivaa.
Tekstistä saa vaikutelman,
että Nybyn laivanrakennus
oli tuolloin jo menneisyyttä. Lopullisen varmistuksen
asialle tarjoaa Suomen Palovakuutuskonttorin vakuutusasiakirja n:o 124 vuodelta
1820. Se näet sisältää yksityiskohtaisen luettelon Nybyn
lasiruukin alueen rakennuksista ja niiden irtaimistosta.
Laivavarveja tai Siikakarin
rakennuksia ei mainita tässä
asiakirjassa lainkaan.

Monet rakennuksista on merkitty Ruotsin Valtionarkistossa
säilytettävään ja Carl Beckmanin laatimaan karttakopioon.
Kartta kuvaa hämmästyttävän tarkasti Nybyn lasiruukin ympäristöä
sellaisena kuin se oli 1780-luvulla. Oulun yliopiston arkeologian
oppiaineen tutkijoina kävimme kartoittamassa ruukkimiljöötä
elokuun loppupuolella 2021. Ruukin toiminnasta aiheutuneet
jäännökset ovat vielä tänä päivänä pääosin selvästi havaittavissa ja
tarkasti paikannettavissa maastosta – yhtä kokonaisuutta
lukuun ottamatta.
gian oppiaineen tutkijoina kävimme kartoittamassa
ruukkimiljöötä
elokuun
loppupuolella 2021. Ruukin toiminnasta aiheutuneet
jäännökset ovat vielä tänä
päivänä pääosin selvästi havaittavissa ja tarkasti paikannettavissa maastosta – yhtä
kokonaisuutta lukuun ottamatta.
Beckmanin kartan oikeaan
alanurkkaan on sisällytetty kiinnostava vinjettikartta,
joka esittää Siikakari (kartassa Sijkakari) nimistä luotoa.
Luodolle on kuvattu erikoisena persoonana ja myös
hourootina (ruots. hovrod)
tunnetun
ruukinpatruuna
Johan Mattsson Nylanderin perustama laivavarvi eli
telakka. Tänään, noin neljännesvuosituhat kartan piirtämisen jälkeen tuntuvat
tiedot sekä laivavarvin että
Siikakarin sijainnista hävinneen kokonaan. Mistä tämä
voi johtua, ja millaista paikkaa me oululaiset arkeologit
olimme ja olemme oikein yhä

laivan rakennuspaikkaa, joista suurempaa mainitaan käytetyn kantavuudeltaan 300
lästin eli 735 tonnin aluksen
valmistamiseen, 2. verstas,
3. asuinhuoneet, 4. varasto sekä 5. suuri paja, jota tarvittiin laivanrakennuksessa
käytettyjen rautaosien valmistamiseksi. Koska 300 lästiä kantava laiva on ollut
sangen kookas aikalaistensa joukossa, sellaisen vesillelasku on edellyttänyt, että
karin rannassa on ollut aikanaan syvästi vettä. Siksi paikka lienee edelleen olla lähellä
rantaa.
Kirjallisissa
lähteissä
Siikakari
varveineen
esiintyy tämänhetkisten tietojemme mukaan vain kerran.
Huhtikuussa
1812
hourootin poika, Aristoteles
Nylander hankki nimittäin
omistukseensa kahdeksasosan Nybyn tiluksista. Tuomiokäräjillä allekirjoitetussa
lainhuudossa mainitaan, että
kauppaan sisältyi myös määräosa Siikakarin laivavar-

Nybyn lasiruukilla oli siis
laivavarvi, joka toimi todennäköisesti vain lyhyen aikaa
ja ränsistyi käyttökelvottomaksi. Todennäköisimmin
syynä tähän olivat rakennuspaikkaa koetelleet tulvat
ja kevätjäät. Siksi tieto laivavarvien sijainnista katosi
pian asiakirjoista ja kartoista, samalla kun siitä kertovat
jäänteet näyttävät kadonneen
tyystin maisemasta. Olemme
tähän mennessä yrittäneet
tuloksetta paikantaa laivavarvien sijaintia Iin, Olhavan
ja Kuivaniemen edustalta erilaisten asiakirjojen ja ilmalaserkeilaukseen perustuvien
korkeusmallien avulla. Nyt
panemme toivomme paikallis- ja perimätietoon. Siispä,
jos sinulla on tarjota tietoja, vihjeitä tai ajatuksia Siikakarin sijainnista, olisimme
hyvin kiinnostuneita kuulemaan ne.

Janne Ikäheimo ja
Risto Nurmi
(risto.nurmi@oulu.fi)

Siikakaria esittävä yksityiskohta
Beckmanin kartasta (1787).

Kanssasi
surun
kohdatessa
Perinteikäs täyden
palvelun hautaustoimisto
Iissä on tukenasi
kaikissa hautausasioihin
liittyvissä järjestelyissä.
Kukkakaupastamme saat
taidokkaasti tehtyjen
surusidontojen lisäksi
värikkäät syksyn kukat
kaikkiin tilaisuuksiin ja
viherkasvit kotiisi.

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA
IIN KUKKAKAUPPA
Haminantie 1, 91100 II
P. (08) 817 6100 (24 h)
iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21
www.arvokovaoy.fi
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Erkki Sassi - kauppias, maanviljelijä
ja valokuvaaja

Leipäkortteja vuosilta
1917, 1919 ja 1920

Lehmiä Erkki Sassin pihamaalla.

Erkki
Sassi
(31.8.1865–
14.8.1923)
syntyi
Olhavassa, Ala-Sassin tilalla,
Erkki Erkinpoika Sassin ja
Liisa Jaakontytär os. Palukan
keskimmäisenä lapsena. Isosisko Maria (myöh. Weijola)
oli syntynyt vuonna 1864 ja
pikkuveli, Welu-Jaakko syntyi vuonna 1867. Perheen isäErkki oli monin tavoin hyvin
edistyksellinen mies. Hän
mm. osallistui vuoden 1872
valtiopäiville Kemin Tuomiokunnan edustajana.
Isä-Erkki oli myös perustamassa Iin emäseurakunnan ylempää Kansakoulua.
Ensimmäisessä
johtokunnassa hän toimi jo vuonna
1870 ja oli myös komiteassa,
mikä laati koulun johtosäännön. Rahakassanhoitajana
hän oli vuodesta 1874 lähtien. Omat pojat, Erkki ja Jaakko, kävivät juuri toimintansa

aloittanutta koulua. Iin koulun ensimmäiset päästötodistukset jaettiin kuudelle
oppilaalle; näiden joukossa
molemmat Sassin pojat.
Isä-Erkki opetti poikansa osallistumaan talon töihin heti nuorina. Kotona oli
maanviljelystä, kalastusta ja
ainakin 1870-luvulta lähtien
kauppatoimintaa.

Perhe, valokuvaus ja
maanviljely
Erkki avioitui Kreeta Karoliina os. Paakkarin kanssa
vuonna 1887. Karoliinan isä
oli Olli Pekka Paakkari Iistä. Muutettuaan perheineen
Kuivaniemeen Paakkari otti
nimekseen Kestilän. Erkki ja Karoliina saivat seitsemän lasta. Aikuisiksi heistä
eli vain kolme: Hilja (myöh.
Ticklen), Toivo ja Eemeli.

Erkki on tunnettu lähiseudullaan
erinomaisena
valokuvaajana. Hänen vuosina 1900-1923 ottamissaan
kuvissa tärkeimpinä kohteina ovat oma ja Welu-Jaakon
perhe, mutta paljon on kuvia
myös olhavalaisista töissään
ja juhlissaan. Maisemakuvissa herättää ihastusta kaunis
ja harmoninen asetelmallisuus. Valokuvauksen opiskelua varten hän tilasi useita
oppikirjoja. Lasinegatiiveja
on neljää kokoa. Nämä sadat
Erkin ottamat kuvat ovat kopioituina mm Pohjois-Pohjanmaan museossa.
Ala-Sassin tila siirtyi Erkin omistukseen vuonna
1903. Talon oli rakentanut
isosisä 1820-luvulla ja isä
oli jatkanut rakentamista
1860-luvulla. Tilan pinta-ala
oli tuolloin noin 300 hehtaaria. Tilanpito oli edistyk-

sellistä. Jo vuodesta 1884
lähtien pelloilla käytettiin
”salpetterisuoloja”. Heinät
kuivatettiin seipäillä; kerralla voitiin teettää jopa 500
uutta seivästä. Karjaa oli ollut jo isän aikana paljon, ja
sitä lisättiin vuosittain.
Vuonna 1914 Erkillä oli
luettelon mukaan 14 poikivaa lehmää ja samana vuonna navettaan rakennettiin
varsinainen juomalaitos. Erkin kirjanpidon mukaan
talosta lähetettiin maitoa
vuonna 1916 kuukaudessa 1000-1500 litraa. Maidon
hinta vaihteli 19-22,5 penniin litralta. Apuna tilan töissä oli vuosittain kaksi piikaa
ja renkiä. Heinätöissä, metsätöissä ja monenlaisissa tilan kunnostuksissa tarvittiin
myös lisätyövoimaa.

Erkki Sassi (31.08.1865–14.08.1923)

18

ksusta vuodelta 19

Kuitti sotaveron ma

Olhavalaisia viljan puinnissa

Erkin liemiresepti valokuvien valmistukseen.
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Erkistä kasvoi moniosaaja
ja luottohenkilö
Kalastus oli tärkeää kaikille
Olhavan talouksille. Lohien
välitystyö Olhavasta maailmalle tuli Erkille ”isänperintönä”. Lähitienoon lisäksi
lohia matkasi ainakin Viipuriin ja Helsinkiin, missä ostajana toimi Maria-siskon
mies, Kalle Weijola.
Monenlainen asioimistyö
lisääntyi isä-Erkin kuoleman
jälkeen. Olhavalaisille Erkki kirjoitti mm. testamentteja ja kauppakirjoja. Usein
Erkkiä pyydettiin sihteeriksi isoihin huutokauppoihin.
Erkki oli myös sihteerinä
Olhavan
Koneosuuskunnan kokouksessa, missä
päätettiin kunnostaa pärehöylä ja ostaa uusi ryski. Erkille annettiin kokouksessa
velkakirja osuuskunnalle lainaamistaan rahoista. Tammikuussa 1917 Sassilla pidettiin
kokous, missä päätettiin lähettää Iihin ”delegaatio”
hommaamaan
Olhavaan
omaa hautausmaata. Elintarvike- ym. korttien jakajana
Olhavassa Erkki toimi poikansa Toivon kanssa vuosina 1917-1920. Osan vuoden
1917 kirjeistä Erkki oli tallettanut kuistin välipohjaan.
Näissä kirjeissä suurin murhe oli jauhojen vähyys ja jakamisen vaikeus.
Erkki vaikutti myös Olha-

van Suojeluskunnan Esikunnassa. Pojat, Toivo ja Eemeli
olivat mukana, ja Olhavan
Lottiin oli perustamiskokouksessa liittymässä myös
vaimo Karoliina. Jäsenluettelo 01.04.1918 kertoo, että
Olhavan Suojeluskunnassa
oli 60 jäsentä.
Olhavan koulun johtokunnassa hän teki ”pitkän
päivätyön”: maksoi opettajien ja muiden työntekijöiden
palkkoja, hankki oppikirjoja ja muita koulutarvikkeita,
teki menoarviot, osti halot
ja piti huolen mm palovakuutuksista. Koulun tilinpito täsmäsi aina vuosittain
pennilleen. Hänet valittiin
myös lautamieheksi, maanjako-oikeuden
jäseneksi,
haastemieheksi tai vaalien
toimitusmieheksi. Vuonna
1917 Erkki oli saanut palkkaa viljan takavarikoimisesta. Iin Kunnantuvalla Erkki
oli vastaanottamassa kunnanveroja; myös sotaveroja,
mitkä kerättiin vuonna 1918.

Kirjeenvaihtoa ja
matkustelua
Erkin kirjeenvaihto oli laajaa. Hän sai paljon kirjeitä
Amerikkaan muuttaneilta
kyläläisiltä ja Erkki toimitti
heille monia kotimaan asioita. Monelle ”mainarille” lähti Kaiku-lehti Erkin toimesta.
Hänelle lähetettiin myös

dollareita, mitkä oli jaettava omaisten kesken tai talletettava pankkiin Suomessa.
Monen siirtolaisen matkaa
hän myös rahoitti.
Kauppatoiminta vakiintui 1880-luvulla ja jäi kokonaan Erkin hoidettavaksi.
Kauppaan tuli tavaraa pääosin laivarahtina; rautatietähän ei vielä tuolloin ollut.
”Kemi-Tornion rata” tuli
kaupan asiakkaaksi 1899.
Radan valmistuttua tavaraa alkoi tulla junavaunuilla
Olhavan asemalle. Kauppatoiminnasta
kerrotaan
tarkemmin Olhavan Seutulaisen seuraavassa julkaisussa.
Erkki matkusti paljon.
10.-22.08.1896 hän osallistui
Yliopistollisiin Lomakursseihin Helsingissä. Seuraavana vuonna oli myös
Helsingin reissu. 1909 oli
vuorossa maanviljelyopintoretki ja näyttely, pääkaupungissa nekin. Useamman
viikon kylpyläreissun hän
teki Haapavedelle kesällä
1912. Kuvallisen matkustuskortin Erkki oli saanut Iin
nimismieheltä vuotta 1918
varten. Erkin vaikein matka
oli kuitenkin edessä.
Erkin rakas Eukko, Karuliina kuoli 02.11.1921 Närpiössä. Karoliina kuoli oltuaan
muutaman päivän kyläilemässä Hilja-tyttären luo-
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Erkki kuvasi paljon olhavalaisia töissään.

na. Erkin matka oli raskas.
Arkku tilattiin Kristiinasta ja juna kuljetti rakkaan
vainajan Olhavan asemalle, minne isä oli kirjeessään
pyytänyt poikia tulemaan
hevosella äitiään vastaanottamaan. Erkki kirjoittaa
rauhoittuneensa nähtyään
vaimonsa. ”Kuin näin kuin
tyytyväisenä hän makaa. Tänään minulta on suru paljon
huuhtoutunu ja haihtunu ja
haihtuu aina kun käyn katsomassa. Se lohduttaa meitä
kuin olemme varmuudessa,

että hän on paremmassa elämässä. Elkää murehtiko.”
Jo vuonna 1922 siirtyi paljon tehtäviä pojille. Toivolle
siirtyi talon ja kaupan tilien
pito, myös isä-Erkin menot
kirjasi Toivo. Myös vakuutuksien teko ja Olhavan Turvan tilien tarkastus siirtyivät
hänelle. Olhavan koulun rahaliikenne siirtyi Toivolle
vasta seuraavana vuotena.
Erkki
Sassi
kuoli
14.8.1923 sairastettuaan pari
kuukautta. Toivon muistiinpanojen mukaan isän

hautajaisiin lähetettiin 100
kutsukirjettä. Pitoja olivat
laittamassa Martta Piukkula,
Anna Piukkula, Anni Guhlman ja Anna Heikkinen.
”Kuoleman ilmoitus” oli Liitossa, Kalevassa ja Helsingin
Sanomissa. Muistokirjoitus
Erkki Sassista oli Kalevassa
18.8.1923.

Teksti ja kuvat:
Ulla Muhonen

Muhojoen kunnostussuunnittelu etenee
Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus valitsi
Muhojoen yhdeksi Ympäristöministeriön Helmi-ohjelman pienvesikunnostuskohteeksi. Muhojoen tilaa kartoitettiin
kesällä 2021 kävelemällä koko joki läpi
ja kirjaamalla havainnot tietojärjestelmään.
Kartoituksissa kiinnitettiin erityisesti huomiota koskialueiden tilaan
virtavesieliöiden ja vaelluskalojen elinympäristövaatimusten näkökulmasta.
Kartoitusten perusteella havaittiin kunnostustarpeita useilla koskialueilla, jotka
valikoitiin tarkempaa kunnostussuunnittelua varten. Kunnostussuunnitelman

laatii Perämeren Kalatalousyhteisöjen
liitto ry ja suunnitelma valmistuu tulevaan kesään mennessä. Suunnitelmaluonnoksesta kuullaan paikallisia tahoja
kevään aikana järjestettävässä yleisötilaisuudessa.
Kunnostuskohteiden
vaikutusalueella sijaitsevien maiden maanomistajien kanssa sovitaan erikseen työn
toteuttamisesta kunnostuskohteittain.
Tarkoituksena on päästä käytännön
kunnostustöihin jo kesällä 2023. Työn
arvioitu kesto on noin kuukausi ja työt
pyritään tekemään veden ollessa vähimmillään. Kunnostussuunnittelun ohjaus-

ryhmässä on Olhavan Osakaskunnasta
Osku Jurvakainen ja Helka Tapio, sekä
kehittämisyhdistyksestä Kirsimaria Pakonen.
Kunnostustoimenpiteillä
parannetaan kalaston elinolosuhteita mm. lisäämällä kutusoraikoita, pienpoikasalueita
ja aikuisten kalojen asentopaikkoja sekä
poistamalla kalojen liikkumista vaikeuttavia esteitä. Toimenpiteillä pyritään
erityisesti parantamaan harjuksen, taimenen ja nahkiaisen lisääntymisedellytyksiä, mutta toimenpiteistä hyötyy
koko vesiekosysteemi elinympäristön
monimuotoistuessa.

Muhojoen, kuten lähes kaikkien alueemme jokivesistöjen tilaa heikentää
myös ajoittaiset vedenlaatuongelmat.
Kartoituksissa havaittiinkin muun muassa useita Muhojokea kuormittavia
ojituksia. Maankäytön kuormituksen vähentämiseen tulisikin kiinnittää jatkossa
enemmän huomiota Muhojoellakin ja
siksi kaikkien maan- ja metsänomistajan
tulisi huolehtia kuormituksen vähentämisestä omassa toiminnassaan.

Jukka Tuohino
ELY-keskus
Muhojoki lokakuussa.
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VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Puh. 040 511 6581

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

ilmatar.fi

Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin
LEIPOMOMYYMÄLÄ
JA KAHVIO
MA–PE 7.30–16.30
LA SULJETTU

MAITTAVA KEITTOLOUNAS JA
PUTAAN PULLAN LEIPÄPÖYTÄ
+ KAHVI & PULLA

MA–PE 10.00–13.30
www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220

Sepäntie 2, 90850 Martinniemi, puh. 08 5638 715

