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KUVA: SOILI PENTIKÄINEN.

Tapahtumia riitt ää
Haapajärvellä on edessä jälleen 
kerran vilkas kesä. Pesäpallon na-
peroleiriläiset saapuvat katuku-
vaan heinäkuun viimeisellä täydel-
lä viikolla, jolloin paikkakunnalle 
tulee useampi tuhat vierasta ym-
päri maata. Myös geokätköilijöi-
den Pull Together -tapahtuma tuo 
paikkakunnalle useita satoja vie-
railijoita. Toista kertaa järjestettävä 
Teepiknik on herättänyt mielen-
kiintoa ympäri maata. Odotam-
mekin heinäkuun ensimmäiseksi 
perjantaiksi paljon vieraita ja teen 
ystäviä kauempaakin.

Myös monet perinteiset valta-
kunnalliset tapahtumat jatkavat 
vauhdikasta toimintaansa. Trakto-
reiden vetokisat jyrähtävät jälleen 
käyntiin juhannuksena tuttuun ta-

paan. HPJ -Cruising tuo Ronkaalan 
alueelle taas paljon autoja ja nuor-
ta väkeä heinäkuun alussa. Olkko-
sen Erämarkkinoilla keskellä hei-
näkuuta kokoontuu pitäjään erä-
henkisiä ihmisiä sankoin joukoin.

Erämarkkinoiden kanssa saman ai-
kaisesti järjestetään toripäivien yh-
teydessä ensimmäistä kertaa Haa-
pajärvi -foorumi. Foorumissa me-
dia-alan osaajat Timo Haapala, 
Leena Pasanen, Marko Niemi ja 
Marjo Tiitto-Kokkoniemi muiste-
levat ja kertovat kotiseudun anta-
mista eväistä myöhempään teke-
miseen. Saattaa olla, että saamme 
myös näkemyksiä tämän päivän 
Haapajärven elin- ja vetovoiman 
kehittämiseen.

Urheilukin kuuluu luontevasti 
Haapajärven kesään. Pesä- ja jalka-
palloa pelataan eri sarjoissa, suun-
nistetaan ja yleisurheillaan Ron-
kaalan hienolla kentällä. Elokuun 
alussa ajetaan speedwayn henkilö-
kohtaisia SM-fi naaleja. Haapajärvi 
valmistautuu myös jo tulevaan tal-
veen, jolloin paikkakunnalla siva-
koidaan maan kuulu Keski-Poh-
janmaan maakuntaviesti ja nuor-
ten SM-hiihdot.

Eikä tässä vielä kaikki – lisää tapah-
tumia ja tarkempia tietoja löytyy 
mm. kaupungin kotisivuilta ta-
pahtumakalenterista. Tapahtuma-
kalenteriin kannattaa tapahtumien 
järjestäjien ilmoittaa omat tapahtu-
mat, niin tapahtumat saavat lisää 
osallistujia sitäkin kautta.

Juha Uusivirta
Kaupunginjohtaja

Haapajärvi-foorumi 
tulee, oletko valmis!
Haapajärvi-päiviä vietetään 
heinäkuun alkupuolella 6.7.-
15.7.2018. Järjestelyissä ovat 
mukana Kotiseutuyhdistys 
Haapajärvi-Seuran lisäksi 
mm. Haapajärven kaupunki 
ja seurakunta sekä monia yh-
distyksiä, järjestöjä, kylätoimi-
kuntia, yrityksiä ja yksityisiä 
henkilöitä.

Haapajärven kaupun-
ki ja seurakunta viettävät tä-
nä vuonna 180-vuotisjuhliaan 
ja sen vuoksi päivien teemak-
si sopii hyvin ”Vetovoimainen 
Haapajärvi”.

Kotiseutupäivien ohjelmaa 
uudistetaan perinteitä kunni-
oittaen ja päivien antiin sisäl-
tyy yli 30 eri tapahtumaa. Tule 

näkemään ja kokemaan kult-
tuurin kirjoa leppoisassa kesä-
meiningissä. Koe yhdessä te-
kemisen iloa ja riemua vauvas-
ta vaariin.

Haapajärvi-päivien yhtä koho-
kohtaa, on Haapajärvi-foo-
rumia, vietetään toritapahtu-
massa perjantaina 13.7.2018 
klo 13.00.

Haapajärvi tunnetaan mo-
nista merkkihenkilöistä elä-
män eri alueilta.

Haapajärveltä kotoisin ole-
vat valtakunnallisesti ja jo-
pa kansainvälisesti arvostetut 
toimittajat ja media-alan osaa-
jat Timo Haapala, Leena Pa-
sanen, Marko Niemi ja Mar-

jo Tiitto-Kokkoniemi tulevat 
torille kertomaan muistojaan 
kotiseudusta ja sen antamista 
eväistä elämän eri haasteisiin.

Foorumissa pohditaan 
myös tämän päivän ja tulevai-
suuden Haapajärven vetovoi-
maa sekä pitäjämme kehittä-
mismahdollisuuksia.

Puheenjohtajana toimii 
eläkkeellä oleva kirjastotoi-
menjohtaja, kotiseutuaktiivi 
Eila Telinkangas.

Tapahtuman järjestelyistä 
vastaavat Haapajärven kau-
punki ja Haapajärvi-Seura.

Torilla tavataan!

Veijo Tikanmäki
Sivistysjohtaja

Työryhmä:
Juha Uusivirta, Veijo Tikanmäki,
Soili Pentikäinen, Hannu Vuorela
ja Raija Malviniemi.

Toteutus: Kotiseutulehti Maaselkä
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino, Kajaani
Painos: 10.250 kappaletta

Haapajärven kaupungin tiedotuslehti
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Kauneus tauluissa autt aa näkemään kauneuden ympärillämme

Emilia Tiitto

Vaikka kesäisin voi nähdä kaunii-
ta maisemia ulkona, pääsee niitä 
ihastelemaan sisälläkin, kun Kat-
ri Niemen näyttely Kesällä kerran 
saapuu esille kirjastoon. Katri on 
elänyt ensimmäiset 16 vuotta elä-
mästään Haapajärvellä, mikä toi-
mii nyt hänen töidensä inspiraa-
tiona.

- Kesällä kerran -näyttelyn teok-
set saivat innostusta lapsuuteni ke-
sistä ja niihin liittyvistä muistois-
ta. Työni eivät kuvaa vain puhtaita 
maisemia, vaan myös mielenmai-
semia ja erilaisia tunnetiloja, Katri 
Niemi kuvailee.

Yleensä Katri saa inspiraationsa 
luonnosta, musiikista ja kirjallisuu-
desta. Haapajärvelle tulevan näyt-
telyn maalauksia hän teki talvel-
la kesää kaivaten. Taiteilija halusi 
herättää lapsuutensa kesät ja kau-
niit muistot uudelleen eloon. Vaik-
ka työt ovat esittäviä, eivät ne silti 

kerro tarinaansa katsojalle ensim-
mäisellä silmäyksellä. Sen sijaan ne 
ovat monitulkintaisia, ja pitävät si-
sällään vahvoja tunteita.

- Taiteen tekemisessä hienoin-
ta on tuoda esille omaa sisintään ja 
kädenjälkeä. On upeaa luoda jota-
kin uutta, mikä toimii samalla me-
ditaationa.

Vaikka Katri on ollut lapsuudestaan 
asti kiinnostunut piirtämisestä ja 
maalaamisesta, oli taiteen tekemi-
nen nuorena vain harrastus. Katri 
kylläkin haaveili taiteilijan amma-
tista mutta tiesi, että Suomessa tai-
teilija tarvitsee myös toisen työn, 
jonka avulla rahoittaminen onnis-
tuu.

Viisi vuotta sitten aviomiehen-
sä kannustamana Katri alkoi usko-
maan omiin kykyihinsä, ja maalaa-
maan aktiivisesti. Nykyään hän toi-
mii sekä miehensä henkilökohtaise-
na avustajana, että taiteilijana.

- Aika, jonka yhteen tauluun käy-

tän, riippuu työn koosta ja materi-
aaleista. Tavallisesti käytän öljyvä-
rejä ja sekatekniikkaa, Katri kertoo.

Yksityisnäyttelyitä Katrilla on ollut 
viisi, mutta hän on ollut mukana 
monissa ryhmänäyttelyissä. Näyt-
telyn pitäminen vanhalla kotipaik-
kakunnalla jännittää ja kiehtoo tai-
teilijaa. Hänen tavoitteenaan on jo 
pitkään ollut luoda taidetta taval-
lisille ihmisille ja tuoda näyttelyt 
paikkoihin, joihin on matala kyn-
nys mennä.

- Toivon, että Kesällä kerran 
-näyttelyni työt muistuttavat ihmi-
siä siitä, että Haapajärvi on kaunis 
pieni kunta, jossa ihmisten on hyvä 
olla. Kaikkialla ympärillämme on 
kauneutta, kunhan vain muistam-
me nähdä sen.

Katri Niemen Kesällä kerran -näyt-
tely on esillä Haapajärven kirjastossa 
5.6. – 30.8.

 ”Koko toukokuu tuntui vapulta. Suussa maistui sima aina kevät-
juhlajäätelöön asti. Sitten alkoi kesä” on osa Katri Niemen Kesällä 
kerran -näyttelyä.

Maria Laurila huoltaa metsän suojassa olevan kätkön ja vaihtaa siihen vaihtaa uuden vihon. KUVA: TAPANI PENTIKÄINEN.

Pull together - Geokätköilyn 
suurtapahtuma Ronkaalassa
Tapani Pentikäinen

Heinäkuun ensimmäinen 
viikonloppu tuo Haapa-
järvelle ehkä kesän eri-
koisimman tapahtuman. 
Geökätköilyn suurtapah-
tuma Pull together kerää 
6.-8.7. Ronkaalan urhei-
lukentälle ja Haapajärven 
maastoihin toista tuhatta 
alan harrastajaa.

Kätköilijöiden kielellä 
kyse on megamiitistä eli 
tapahtumasta, johon osal-
listuu yli viisisataa geo-
kätköilijöiden sivustoille 
oman nimimerkin rekis-
teröinyttä harrastajaa.

Tapahtuman järjestäjiin 
lukeutuvan Hannu Öster-
bergin mukaan jo touko-
kuun alkuun mennessä 
mukaan oli ilmoittautu-
nut 640 nimimerkkiä. Yh-
teensä tapahtumaan odo-
tetaan noin 1700 kävijää.

Pull Together -tapah-
tuman järjestäjänä toimii 
Kalajokilaakson Geokät-
köilijät ry.

Miitin päätapahtumaa 
vietetään lauantaina 7.7. 
Silloin Ronkaalan kentäl-
lä on osallistujille tarjolla 
erilaisia työpajoja, luen-
toja ja kätköilijähaastat-
teluja. Sieltä löytyy myös 
myyntikojuja ja oheisoh-
jelmasta löytyy niin kii-
peilykursseja kuin me-
lontaa.

Illan kruunaa Ronkaa-
lassa klo 21 alkava ulkoil-
makonsertti, joka järjes-
tetään yhteistyössä HPJ-
Cruising -tapahtuman 
kanssa.

Geokätköilyn harrastajat 
vakuuttavat, että kätköily 
sopii kaikille ja antaa vas-
teeksi paljon.

- Tulee käytyä paikoissa, 
mihin ei muuten tulisi men-
tyä, geokätköilystä innostu-
nut Maria Laurila avaa har-
rastuksen hyviä puolia.

- Ja sitä tekee ihan hullu-
ja asioita.

Hän kävi vasta lomalla 
Hollannissa etsimässä siel-
tä löytyviä kätköjä.

Korkeiden ja ahtaiden 
paikkojen kammosta kärsi-
vä Laurila on myös löytä-
nyt itsensä kiipeämästä ti-
kapuita pitkin puuhun 
ja ryömimästä ahtai-
den siltojen alle.

Siksi auton ta-
kakontista löytyy 
monenlaista har-
rastukseen tar-
vittavaa tavaraa, 
muun muassa ko-
koon puristuvat ti-
kapuut. Myös tark-
ka gps-laite kuuluu 
vakiintuneen harrasta-
jan varusteisiin.

- Onkivavalla ja koukul-
la voi poimia korkealle ase-
tettuja tavaroita.

Laurilan mukaan geokät-
köilyn harrastamisen voi 
aloittaa hyvinkin pienillä. 
Kätköjen sijainnin selvittä-
miseksi on syytä rekisteröi-
tyä sivustolle ja luoda oma 
nimimerkki. Varusteik-
si riittävät hyvät kengät, 
paikkatiedot antava suun-
nistusväline ja kynä.

Kun kätkö on löytynyt, 
niin nimimerkillä varmis-

tetaan löytö eli se kirjoite-
taan kätköstä löytyvään 
vihkoon.

- Rohkeasti mukaan 
vaan, Laurila kehottaa ja 
suosittelee myös käymään 
tapahtumissa tutustumas-
sa muihin alan harrastajiin.

Mikä kätköilyssä sitten hou-
kuttaa?

- Sitä on hirveän vaikea 

selittää, Maria Laurila aloit-
taa.

Vähitellen esiin nouse-
vat löytämisen ilo, ongelmi-
en ratkaisusta saatu tyydy-
tys, uusissa paikoissa käy-
minen ja samanhenkiset ih-
miset.

Toisinaan käy niin, ettei 
kätkö löydy kaikesta yrittä-
misestä huolimatta.

- Se saattaa harmittaa ai-

van suunnattomasti.
Osana pidemmälle ehti-

neiden harrastajien kätköi-
lyä on omien kätköjen te-
keminen ja niistä ilmoitta-
minen yhteisille sivustoille.

- Ajatus on, että nämä 
olisivat useamman vuoden 
paikallaan.

Maria Laurila suuntaa 
metsään huoltamaan kos-
tunutta kätköä.

- Tämä on tehty kevääl-
lä 2016.

Haapajärveltä löytyy 
useita innokkaita geokät-
köilijöitä ja he ovat tehneet 
runsaasti kätköjä kaupun-
gin alueelle. Täällä voi jopa 
valita useita reittejä, joiden 
varrelta löytyy paljon löy-
dettävää.

- Se on osa Haapajärven 
vetovoimaa, Laurila toteaa.
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Aamu alkaa iloisesti polkemalla. Spinning-tunnin alussa posket vasta vähän punoittavat, mutta 
puolen tunnin päästä on jo kunnon hiki. KUVA: MARITA NISSINEN

Buustin suosio yllätt i
Marita Nissinen

Aamutuimaan vihreät 
pyörät saavat kyytiä, kun 
aamuvirkut polkijat aloit-
tavat päivänsä reippaasti. 
Spinning rantautui Haa-
pajärvelle uuden liikun-
takeskuksen myötä. Ryh-
mät täyttyivät hetkessä ja 
yrittäjien piti perustaa uu-
sia ryhmiä.

- Olimme iloisesti yl-
lättyneitä Buustin suosi-
osta. Asiakkaita on riittä-
nyt, kertoo Minna Huh-
marniemi.

Yrittäjät ovat juuri 
suunnittelemassa ”kesä-
lukkaria”, jossa osa ryh-
mistä viedään ulos.

- Uusia toimintapäi-
viäkin on kesäksi mietit-
ty. Haapajärvi-viikollakin 
varmasti jotain tapahtuu.

Minna Huhmarniemi ja 
Katja Klemettilä ovat ai-
emmin toimineet aikuis-

ten liikunnanohjaajina Jo-
kihelmen opistossa. Nyt 
liikkuva työ vaihtui kiin-
teisiin tiloihin Puistoka-
dun varrella.

Uusi liikuntakeskus 
avattiin entisiin Stileton ja 
Sähkövelhon tiloihin. Ti-
lat ovat erillisiä, sillä nii-
den välissä on matkahuol-
lon/Vauvakeitaan toimi-
tilat.

- Meille tämä sopii oi-
kein hyvin, sillä nyt asiak-
kaat voivat käydä rauhas-
sa kuntosalin puolella ja 
liikuntaryhmillä on omat 
tilansa, Minna selvittää.

Molemmissa tiloissa 
on omat pukuhuoneet ja 
erillinen sisäänkäynti. Lii-
kuntasalin yhteydessä on 
myös yrittäjien toimisto ja 
sosiaalitilat.

- Täällä on myös hie-
rontatila, sillä otan vas-
taan jonkin verran hie-
ronta-asiakkaista, Katja 

kertoo.

Buustiin yrittäjät ovat 
hankkineet laitteita hy-
vin kattavasti. Erityises-
ti spinning-pyörät ovat 
innostaneet harrastajia, 
mutta myös hyvin varus-
tellulle kuntosalille on 
löytynyt kovasti käyttäjiä, 
niin miehiä kuin naisia.

- Vielä kun saisimme 
miehet tulemaan mukaan 
liikuntaryhmiin, Minna 
toivoo.

Buustilla on ohjelmas-
sa erilaisia liikuntaryhmiä 
aina ikäihmisten jumpista 
tehotreeneihin. Yrityksel-
lä on kattavat nettisivut, 
johon toiminta päivittyy. 
Ryhmiin voi myös ilmoit-
tautua verkon kautta.

Oman liikuntakeskuk-
sen perustaminen oli Min-
nan mielessä siitä lähtien, 
kun hän Vuokatissa opis-
kellessaan teki liiketoi-

mintasuunnitelman. Seit-
semän vuotta opiston oh-
jaajana antoi kokemus-
ta ja nyt oli oman yrityk-
sen aika.

Mukaan hän innosti 

myös työkaverinsa Kat-
jan, joka on koulutuksel-
taan fysioterapeutti. Mo-
lemmat naiset ovat myös 
aikuisten liikunnanohjaa-
jia, ja Minna jatkaa opin-

tojaan parhaillaan ammat-
tikorkeakoulussa.

- Minäkin mietin, et-
tä jos jotain uutta haluaa 
elämässään, niin nyt on se 
hetki, Katja tunnustaa.

-Tiiton koulun rantaa voisi hyödyntää paremmin kyläläisten yhteisenä alueena, arvioivat arkkitehti Satu Fors ja arkkitehtiopiskeli-
ja Hanna Jokela. KUVA: JOUKO LASSILA

Tiitonrannan kyläyleiskaava lisää
vetovoimaisuutt a
Jouko Lassila

- Tiitonrannasta ei ole tar-
koitus tehdä keskustaa-
jaman tyyppistä, vaan se 
pidetään maaseutumaise-
na joenvarsikylänä, lupaa 
arkkitehti Satu Fors Arkki-
tehtitoimisto Lukkaroisesta 
Oulusta.

Satu Fors kävi äitienpäi-
vän aikoihin tutustumassa 
arkkitehtiopiskelija Han-
na Jokelan kanssa Tiiton-
rantaan. Polkupyörillä liik-
kunut parivaljakko halusi 
saada todellisen kuvan sii-
tä, millainen tulevan ky-
läyleiskaavan lähtötilan-
ne on nyt, ja mitä mahdol-
lisuuksia kaavasuunnittelu 
antaa alueen kehittämiselle.

Kyläyleiskaava käsittää 
valmistuttuaan alueen, jo-
ka lännessä alkaa Fingridin 
voimalinjalta Siiponkoskel-
la ja ulottuu idässä hieman 
Reisjärventien yli. Pohjoi-
sessa rajana on Kalajoki, 
etelässä Mökkiperän met-
sänreuna.

-Tiitonrannan alue on 
tyypillinen sotien jälkeisen 
jälleenrakennuskauden 
muodostama kylä peltoi-
neen ja taloineen. Taloja on 
harvakseltaan sen mukaan, 
miten paljon maatiloilla on 
tarvittu elintilaa, kuvaili Sa-
tu Fors.

-Nykyään alueella ei tai-
da olla yhtään karjatilaa. 
Joitakin hevostiloja on. Ky-
läyleiskaavalla ei ole tarkoi-
tus tunkea uutta rakennus-
kantaa pelloille, vaan lähtö-

kohtaisesti se tukeutuu ole-
massa oleviin teihin ja asu-
tukseen.

Maanomistajat ovat 
avainasemassa siinä, mi-
hin uusia rakennuspaikko-
ja osoitetaan. Kaavan laati-
jana arkkitehtitoimisto mit-
taa ja osoittaa rakennuspai-
kat. Toimimme kaupungin 
konsulttina tässä asiassa.

- Kaikkia maanomista-
jia kohdellaan tasapuoli-
sesti. Heitä kyläyleiskaa-
va hyödyttää sikäli, että he 
kaavan ansiosta pääsevät 
eroon monimutkaisesta lu-
pavyyhdestä.

Kyläyleiskaava pyrkii paran-
tamaan alueen viihtyi-
syyttä maisemallisesti 
ja toiminnallisesti.

- Jo nyt Tiitonran-
ta on vetovoimainen 
asuinpaikka. Kaa-
voituksella pyrim-
me siihen, että Tii-
tonranta on tulevai-
suudessa vielä veto-
voimaisempi.

- Osoitamme maan-
omistajien kanssa uusia ra-
kennuspaikkoja, ranta- ja 
kylätontteja. Koetamme 
löytää myös sopivia paik-
koja kyläläisten yhteiseen 
oleskeluun. Niitä voivat ol-
la viherkatkot ja virkistys-
alueet.

Haapajärven kirkonkylän 
kohdalle tehtyä rantatietä 
Satu Fors ei kyläyleiskaa-
vaan piirrä.

- Tiitonranta ei ole Kir-

konkylän tapainen keskus-
taajama. Rannassa ei ole ti-
laa rantatielle, sillä useiden 
talojen pihapiirit rajautuvat 
rantaviivaan.

-Kyläläisille tehdyssä 
kyselyssä toivottiin kevyen 

liikenteen väylää Tiitonran-
nantien varteen, ei rantaan. 
Me piirrämme sen kaavaan. 
Riippuu kuitenkin Ely-kes-
kuksesta, milloin se toteute-
taan, totesi Fors.

Tiitonrannalla ei ole vie-

lä kaavassa osoitettua eri-
tysesti kyläläisiä palvelevaa 
toimintakeskusta. Satu For-
sin mielestä Tiiton koulu 
voisi olla sellainen nykyis-
tä laajemmassa mielessä.

- Koulun rantaan voisi 

tehdä uimarannan, veneen-
laskupaikan ja grillipaikan 
yhteiseksi iloksi.

Kyläyleiskaavasta saa li-
sätietoa Facebookista ha-
kusanoilla Tiitonrannan ky-
läyleiskaava.
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Muutt amisen ei tarvitse olla mutkikasta

Anu ja Juha Tanhuala muuttivat maaliskuussa uuteen kotiinsa. Savimäenpuhdon asuinalueelle ensimmäisenä muuttaminen ei ar-
veluttanut pariskuntaa. KUVA: EMILIA TIITTO

Emilia Tiitto

Jo pelkkä pelko muuton ai-
heuttamasta työstä, voi olla 
joillekin este muuttaa. Uu-
teen kotiin sopeutuminen 
ja vanhan kodin jättäminen 
voivat arveluttaa, vaikka 
muuttoa olisikin odotettu. 
Anu ja Juha Tanhuala ei-
vät kuitenkaan epäröineet 
ostaessaan tontin Haapa-
järven Savimäenpuhdon 
uudelta asuinalueelta.

- Varasimme paikan heti, 
ja teimme hetkeä myöhem-
min ostopäätöksen. Talo-
paketin tilasimme Nivalas-
ta, ja pystyimme vaikutta-
maan taloa koskeviin muu-
toksiin vielä viime hetkellä-
kin, Juha kertoo.

30 vuotta Kärsämäellä asut-
tuaan pariskunta päätti 
muuttaa työntekoa helpot-
taakseen Haapajärvelle. 
Tanhualoilla oli hakuses-
sa järvinäkymätontti, joka 
sijaitsisi lähellä keskustaa, 
mutta kuitenkin niin kau-
kana, että oma rauha säi-
lyisi.

- Laitoimme vanhan ta-
lomme myyntiin Faceboo-
kiin reilu vuosi sitten ihan 
kokeilumielessä, ja se me-
nikin kaupaksi alle kolmes-
sa viikossa. Uutta kotia et-
siessä meillä oli kaksi vaih-
toehtoa: talo, joka olisi ra-
kennettu 80–90-luvulla tai 
sitten ihan uusi omakotita-
lo, Anu selventää.

Savimäenpuhdon kau-
kolämmöllä, valokuitu-

verkolla ja järvimaisemal-
la varustettu asuinalue ve-
ti Tanhualoita puoleensa. 
Uudesta kodistaan he ha-
lusivat sopivan pieneh-
kön, sillä tarvetta lukuisille 
huoneille ei kaksikolla ol-
lut. Uusimman tekniikan ja 
nykyisten määräysten mu-
kaan rakennetussa kodissa 
on tulevaisuuttakin ajatel-

len hyviä puolia.
- Talo on valmistu-

nut vuonna 2018, joten jos 
myymme sen kymmenen 
vuoden kuluttua, se ei ole 
ollenkaan vanha. Asumme 
tässä töiden puolesta aina-
kin tulevat vuodet, mutta 
ei sitä ikinä tiedä, jos lotto-
voitto osuukin kohdalle ja 
muutamme Malediiveille, 

Juha naurahtaa.
Täysin kaksikon muut-

tohässäkkä ei ole vielä ohi, 
vaikka talo onkin pystys-
sä. Pihan laittaminen, ta-
lon maalaaminen, autoka-
toksen rakentaminen sekä 
sisällä sisustaminen lukeu-
tuvat muutosta aiheutuviin 
askareisiin, jotka hoituvat 
tulevaisuudessa ajallaan. 

Uuden kodin sisustukses-
ta vastaa Anu, joka käyttää 
punaisena lankana kristal-
lilamppuja.

- Halusin jo Kärsämäen 
asunnon keittiöön kristalli-
sen liesituulettimen, mutta 
se ei onnistunutkaan. Täs-
sä kodissa meillä on kris-
tallilamppuja useassa tilas-
sa. Huonekalut ovat vaale-

aa, uutta ja vanhaa, ja kun-
han saamme uudet sohvat 
paikoilleen, alamme ma-
kustella muuta sisustusta.

Vaikka Haapajärvi ei isoim-
piin suurkaupunkeihin 
lukeudu, ovat Tanhualat 
nauttineet sen palveluista 
ja tarjonnasta. Ongelmia 
uudessa kotikaupungissa 
ei ole tullut vastaan, sillä 
muutto ja aloilleen aset-
tuminen sujuivat kivutto-
masti ilman vastoinkäymi-
siä.

- Meillä ei käynyt 
mielessäkään, ettemme 
voisi rakentaa Savimä-
enpuhtoon, koska oli-
simme ensimmäisiä. 
Ensimmäisenä muut-
tavallehan se on hel-

pointa, ja jonkun vain 
täytyy olla ensimmäi-

nen, Juha tuumaa.
Tanhualat odottavat in-

nolla, milloin rakennus-
kaavassa esitetyt uimaran-
ta laitureineen sekä asfal-
toitu tie katuvaloineen val-
mistuvat. Navigaattorissa 
heidän kotinsa ei vielä näy, 
mutta ensimmäiset pos-
tit löysivät kuitenkin tien-
sä Tanhualoiden postilaa-
tikkoon.

- Suosittelemme roh-
keasti ostamaan tontte-
ja ja muuttamaan. Vaikka 
asuimme kauan samassa 
paikassa ja muuttaessa tuli 
uusia asioita vastaan, vaih-
telu virkistää. Muuttamista 
on turha pelätä, ei se pahaa 
tee, kaksikko toteaa.

Varastovastaava Arto Paana-
nen huolehtii osaltaan siitä, 
että kaikkea on ja oikeilla pai-
koilla. Tässä hyllyyn menee ai-
san kouruja. KUVA: JOUKO LASSILA

KOME sai materiaalivirran virtaviivaiseksi
Jouko Lassila

Alkuvuodesta valmistu-
nut laajennus toi perävau-
nutehdas KOMElle tuo-
tantotilaa, väljyyttä, valoa 
ja viihtyisyyttä. Näiden 
tärkeiden tekijöiden rin-

nalla on merkille pantavaa 
se, että tuotannossa tarvit-
tava materiaalivirta saatiin 
suoraviivaiseksi.

- Olemme hankkineet 
uusia ohjelmistoja. Syk-
syn aikana otamme käyt-
töön tuotannon ohjausjär-

jestelmän, joka käsittää ko-
ko prosessin perävaunun 
tilauksesta laskutukseen 
saakka, kertoo myyntijoh-
taja Seppo Saarnio

Perävaunu kootaan yh-
teen pulteilla ja hitsaamalla 
raakamateriaaleista ja val-

miista osista. Haapajärven 
tehdas tuottaa perävaunu-
ja malmin, puun, maa-ai-
nesten ja eläinten kuljetuk-
seen. KOME on esimerkik-
si ainoa yhtiö, joka valmis-
taa eläinten kuljetus-perä-
vaunuja Suomessa.

- Tilauksen tullessa si-
sään tuotantojärjestelmä 
varaa sille paikan, kertoo 
toimitusaikataulun ja var-
mistaa varastosta, että juu-
ri sellaisen perävaunun te-
ossa tarvittavat osat löyty-
vät meiltä. Ellei joitain osia 
löydy, ne tilataan. Varasto 
pidetään ajan tasalla.

Asentajille järjestelmä 
tulostaa osien keräyslistan 
ja näyttää tarvittavan perä-
vaunun piirustukset ja ka-
sausohjeet.

- Oikea osa löytää he-
ti oikeaan paikkaan. Inhi-
millisen virheen mahdol-

lisuus pienenee. Työ suju-
voituu ja tehostuu, työn-
tekijä viihtyy siltäkin osin 
paremmin, arvioi Saarnio 
kokonaishyötyjä.

Raskaan ajoneuvoka-
luston pituudet ja painot 
ovat muuttumassa ensi 
syksynä. Muutos tuo var-
masti uusia tilauksia myös 
KOMElle. Investoinnit 
osuivat niitä ajatellen juu-
ri oikeaan aikaan.

- Olen huomannut työn-
tekijöissä innostusta siitä, 
että nämä investoinnit saa-
tiin Haapajärvelle. Meil-
lä mennään pitkälle eteen-
päin näiden investointien 
turvin, ja usko tulevaisuu-
teen on kova, kertoo Sep-
po Saarnio.

Uustuotannon lisäksi 
Haapajärven KOMElla on 
raskaan kaluston huolto- ja 
katsastuspalvelu.

Asentaja Tapio Kangas pitää alustaan kiinnittyvää magneetti-
poraa hienona keksintönä. KUVA: JOUKO LASSILA
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Torstai-illan torille pääsevät myymään ilmaiseksi niin ylimääräisen tavaran omistajat kuin ammattimyyjätkin. KUVA: TAPANI PENTIKÄINEN.

Iltatori kutsuu nautt imaan 
kesäilloista

Tapani Pentikäinen

Kesän ajan Haapajärven 
kauppatori kutsuu naut-
timaan torstai-illoista lep-
poisassa seurassa. Samalla 
pääsee tekemään ostoksia 
ja seuraamaan kyläyhdis-
tysten ja seurakunnan jär-
jestämää ohjelmaa.

- Tänne voi tulla vaik-
ka jokaisena torstai-ilta-
na kesän ajan, torin kehit-
tämisestä vastaava Johan-
na Kaasinen Haapajärven 
Yrityspalveluista kertoo.

- Ideana on, että ky-
läyhdistykset ovat ve-

tovastuussa toreis-
ta. Kahden kesä-

illan osalta ve-
tovastuun on 
ottanut Haa-
p a j ä r v e n 
seurakunta.

Kaasinen 
lupaa, et-
tä torille saa 

kuka tahansa 
tulla ilmaisek-

si myymään, oli 
hän sitten kirppu-

torimyyjä tai ammatti-
myyjä.

-Toivotaan että saadaan 

paljon myyjiä.
Torille kannattaa tulla, 

vaikkei olisikaan tarvet-
ta hankkia uutta tai käy-
tettyä.

- Kyläyhdistykset vas-
taavat ohjelmapuolesta ja 
siitä että aina on tarjolla 
kahvia ja makkaraa.

Hän kertoo, että kylillä 
on monipuolista osaamis-
ta ja taitoa.

- Joku osaa vetää lavista 
ja joku toinen jotain muu-
ta. On hyvä, että tätä tai-
turuutta nostetaan esille 
ja mainostetaan kylien toi-
mintaa.

Jokainen halukas pää-
see myös esiintymään ha-
lutessaan. Kaasinen kehot-
taa kääntymään kyseisen 
illan torista vastuussa ole-
van kyläyhdistyksen puo-
leen ja sopimaan asiasta.

- Kiva musiikki sopii to-
rille. Tämä myös tarjoaa 
uusille esiintyjille mahdol-
lisuuden treenata esiinty-
mistä.

Kaupunki tarjoaa hyvät 
puitteet esityksille. Torin 
päätyyn vastikään valmis-
tunut esiintymislava suo-
rastaan houkuttelee ko-

Torilla on mukava tavata tuttuja ja kohdata uusia ihmisiä.
KUVA: TAPANI PENTIKÄINEN

Parkkilan kyläyhdistys vastasi kesän ensimmäisellä ilta-
torilla ohjelmasta ja siitä, että nälkäisille riitti pientä purtavaa.
KUVA: TAPANI PENTIKÄINEN.

keilemaan, millaista oli-
si päästä esittämään omia 
taitoja muille.

Kulloinkin vetovastuussa 
olevan kyläyhdistyksen 
tiedot löytyvät Facebook-
ryhmästä Haapajärven il-
tatori. Tietoa voi tarvitta-
essa kysellä suoraan myös 
Haapajärven yrityspalve-
luista.

Kauppatorin kehittä-
minen on osa Haapajär-
ven suunnitelmia keskus-
tan modernisoimiseksi ja 

elinvoimaisuuden lisää-
miseksi.

Viiden viimeisen vuo-
den kaupungin keskusta 
onkin kokenut perusteelli-
sen kasvojenpesun, yleis-
ilme on muuttunut katu-
jen kunnostuksen ja liike-
rakentamisen myötä aivan 
uudeksi.

Torilla tavataan torstai-il-
taisin aina elokuun loppuun 
saakka. Viimeinen torstai-
nen tori-ilta on tarkoitus 
järjestää 30.8.
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Naperoleiri on 
toimivan
yhteistyön tulos
Emilia Tiitto

Heinäkuun lopulla kaupunkiin tu-
lee eloa ja vipinää, kun pesäpallon 
naperoleirin pidetään Haapajärvel-
lä ensimmäistä kertaa. 5–10-vuoti-
aita lapsia vanhempineen saapuu 
viisipäiväiselle leirille sadoittain, ja 
vaikka majoitus aiheuttaa haasteita, 
ovat muut suunnitelmat jo hyvällä 
mallilla.

- Aloitimme suunnittelut ta-
hoillamme jo viime syksynä. Meil-
lä on auttajia niin Pesä-kiilojen po-
rukasta, junioreiden vanhemmista 
kuin muistakin urheilujoukkueista 
ja Haapajärven kaupungin työnte-
kijöistä, kertoo leirinjohtaja Jaana 
Ojaniemi.

Ojaniemen mukaan kaupunki ja 
yrittäjät hyötyvät naperoleiristä. Ai-
kaisempien leirien tuomiin asiakas-

määriin paikalliset liikkeet eivät ol-
leet osanneet varautua, sillä leiri vai-
kuttaa myyntiin kuin toinen joulu.

- Seuralle leiristä kertyneet tuotot 
käytetään junioritoiminnan kehittä-
miseen. Jos rahaa ei saataisi tällaisen 
tapahtuman kautta, se jouduttaisiin 
hankkimaan muulla tavalla.

Ojaniemi on ollut mukana järjes-
tämässä useita leirejä ja uskoo, et-
tä nytkin asiat hoituvat. Haapajär-
vellä olleet leirit ovat aina onnistu-
neet ja saanet positiivista palautetta 
ympäri Suomen. Vaikka järjestäjien 
vastuu on valtava, ovat organisaa-
tion jäsenet toinen toistensa takana 
tukemassa yhteistä projektia.

- Ihan kuka vain on tervetullut 
talkoolaiseksi ja nauttimaan tunnel-
masta. Olemme päättäneet, että lei-
ri tehdään yhdessä, koko Haapajär-
ven voimin.

Someron ladut hiihto-
kisojen näytt ämönä
Emilia Tiitto

Haapajärviset hiihtäjät 
pääsevät ensi vuonna ko-
ettelemaan rajojaan omas-
sa pitäjässä. Keski-Pohjan-
maan maakuntaviesti ja 
nuorten SM -hiihdot tuo-
vat vilinää heti vuoden al-
kuun.

 Haapajärviset kisajär-
jestäjät ovat esittäneet maa-
kuntaviestille kisapäiväksi 
loppiaista ja nuorten SM- 
hiihdoille maaliskuun vii-
konvaihdetta. Keski-Poh-
janmaan maakuntaviesti 
järjestetään Haapajärvellä 
neljättä kertaa, mutta SM-
hiihtoja ei kaupungissa ole 
aikaisemmin järjestetty.

- Somerossa on hyvät 
puitteet, sillä radat on tar-
kistettu jo SM-kilpailujen 
tasoisiksi. Maakuntavies-
tiä varten ratoja tarvitsee 
leventää muutamasta koh-
dasta, kertoo maakunta-

viestin järjestelytoimikun-
nan puheenjohtaja Timo 
Seppälä.

Kesän ja syksyn aika-
na tehdään Someron ma-
jan alueella rakennustöi-
tä, joissa toimii talkooapu-
na niin yhdistyksiä, kylä-
toimikuntia kuin urheilu-
seurojen jäseniäkin. Maa-
kuntaviestin järjestelyor-
ganisaatio on aloittanut toi-
mintansa kaksi vuotta sit-
ten, ja kilpailullinen puoli 
alkaa olla jo suunniteltuna.

Kisojen päänäyttämö 
on Someron maasto, mut-
ta parkkialueet sijoittuvat 
tien toiselle puolelle pelto-
aukealle. Kisojen ajaksi tie-
pätkän nopeusrajoitus las-
kee 40 kilometriin tunnis-
sa, jotta turvallisuus säilyy.

- Isoin haaste tulee ole-
maan majoitus, joka on vai-
kea järjestää pienellä paik-
kakunnalla. Yksityishen-
kilöiden tarjoamat majoi-

tustilat tulisivat enemmän 
kuin tarpeeseen, Seppälä 
toteaa.

Maakuntaviesteihin 
odotetaan 45 joukkuetta ja 
yleisöä reilun 2000 hengen 
verran. SM-hiihtojen sen si-
jaan oletetaan vetävän pai-
kalle noin 1000 - 1500 ih-
mistä. Viestin ruokailu ta-
pahtuu yläkoululla ja pal-
kintojen jako monitoimita-
lolla. SM-kisoissa yhteisiä 
kokoontumisia ei ole, sillä 
kyseessä on henkilökohtai-
sempi kisa.

- Nuorten mestaruus-
kisat antavat hyvän mah-
dollisuuden meidän oman 
seuran hiihtäjille kisa-
ta omassa kotikaupungis-
sa. Muutenkin tällaiset sy-
kähdyttävät urheilutapah-
tumat markkinoivat paik-
kakuntaa ja tiivistävät sen 
yhteishenkeä. Positiivinen 
asenne kisoja kohtaan kan-
taa pitkälle.

Uusi uimahalli on tuplannut 
uimahallissa kävijöiden mää-
rän. KUVA: EMILIA TIITTO

Uimahalli nousi
sukkelasti suosioon
Emilia Tiitto

Tuula Katvala ja Maarit 
Hiunu kävelevät hymyssä 
suin ulos pukuhuoneesta. 
Uimareissu on saanut kak-
sikon pirteäksi ja vesikä-
vely rentouttanut niveliä. 
Parikymmentä vuotta ve-
dessä liikkumista harrasta-
neet naiset käyvät polski-
massa pari kertaa viikossa.

- Yleensä käymme päi-
väsaikaan, jolloin ei pidetä 
vesijumppia. Entisessä hal-
lissa altaassa oli tuskin mui-
ta uimareita, mutta nyt on 
vaikeaa löytää aika ilman 
ruuhkaa, kaksikko tuumaa.

Hiunu ja Katvala harmit-
televat, ettei halli ole auki 
maanantaisin ja tiistaisin, 
ja sen takia naiset käyvät-
kin useimmiten uimassa 
loppuviikosta. Pukukoppi-
en muutetusta avaamistoi-
minnosta vesikävelijät sen 
sijaan ovat iloisia.

 Parannuksia halliin teh-
däänkin koko ajan, ja asiak-
kaiden mielipiteitä otetaan 
mahdollisuuksien mukaan 
huomioon.

- Aina löytyy parannet-
tavaa ja kompromisseja 
pitää tehdä kokonaisuut-
ta ajatellen. Saamme asi-
akkailta paljon palautetta, 
mutta kaiken toteuttami-
seen ei riitä resursseja, ker-

too liikuntasihteeri Jarmo 
Eronen.

Vaikka uimahallin au-
kioloajat ovat saaneet eri-
puraista palautetta, on nii-
tä suunniteltaessa otet-
tu huomioon asiakkaiden 
toiveet. Nykyisin halli on 
auki myös viikonloppui-
sin, ja toivottu aamu-uinti-
aika toimii tiistaisin. Maa-
nantaisin altaat ovat kiinni 
yleisölle, mutta silloin hal-
lissa pyörivät monet vesi-
jumpat. Näin paikka ei ole 
käyttämättä yhtenäkään 
päivänä viikosta.

Vesijumpat vetävät uima-
reita halliin, mutta uudet 
kahluu-, opetus- ja moni-
toimialtaat houkuttelevat 
myös lapsiperheitä pols-
kuttelemaan. Vanhassa 
hallissa kuntoallas oli tehty 
vanhojen mittojen mukaan, 
mutta nyt uusi allas on en-
tistä kaksi metriä leveäm-
pi. Uusien altaiden ja pa-
remman toimivuuden 
ansiosta kävijämäärä 
on lisääntynyt van-
haan halliin verrattu-
na yli tuplaten.

- Uusi uimahalli oli pit-
kän suunnittelun tulos. 
Hallin valmistuminen vii-
västyi, kun pääurakoitsi-
ja meni konkurssiin, ja sen 
takia se avattiin vasta jou-
lukuussa. Uimahallilla on 
osa toiminnoista vieläkin 
kokeilutasolla. Esimerkiksi 
sarjaliput ovat edelleen pa-

perisia, sillä niiden sähköi-
nen lataaminen rannekkei-
siin ei ole vielä toteutunut, 
Eronen toteaa.

Eronen harmittelee, et-
tei vielä jäähallin rakenta-
misvaiheessa ollut olemas-
sa visiota uuden uimahallin 
rakentamisesta saman ra-
kennuksen yhteyteen. Mi-

käli molemmat hallit olisi 
rakennettu yhtä aikaa, oli-
si paketista saatu vieläkin 
parempi.

 Uimahallin alakertaan 
on kuitenkin rakennettu 
erillinen liikuntatila, mikä 
lisää monipuolista liikun-
nan harrastamista. Alhaal-
la ovat myös erilliset puku-

huoneet, jotka palvelevat 
niin kesä-, talvi- kuin jää-
urheiluakin.

- Yhteistyö jäähallin 
kanssa on toimiva. Tätä voi 
markkinoida ulkopaikka-
kuntalaisillekin sopivana 
matkustuskohteena, ja itse 
voi päättää, haluaako men-
nä jäälle vai uimaan.



Haapa jä r ven  kaupung in  t i edo tus leh t i08

Kustaa Vaasan katu 2-4, 85800 Haapajärvi
Hannu Vuorela, toimitusjohtaja, p. 044 445 6125
Johanna Kaasinen, yrityskehittäjä, p. 040 145 6227

YRITYSTEN PARAS
KUMPPANI  KAIKISSA

YRITTÄMISEEN
LIITTYVISSÄ

ASIOISSA.

Edullinen kum
ppani

Viikatetie 20, 85800 Haapajärvi • Toimisto p. 044 445 6109
• Päivystys 044 4456 101 • Toimitusjohtaja 044 4456 100

www.haapajarvenlampo.fi

Suomen yksi halvimmista*,
Sinulle vaivattomin ja
käyttövarmin lämmitysmuoto.

Ota yhteys ja kysy tarjous
kiinteistösi lämmitysratkaisuun.

* Perustuu Energiateollisuuden kaukolämpötilastoon

Kauko-
lämpömme on...

LÄHILÄMMÖN TEKIJÄ
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