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Kipinän kylän vanhin asukas Siiri Haapakoski
Hetekylän Ahvenlammil-
la Puurusen talossa syntyi 
Siiri Haapakoski os. Ilves 
18.4.1931. Siiri on vanhem-
piensa Aukusti ja Hilma Il-
veksen ensimmäinen lap-
si, sisaruksia Siirillä on ollut 
yhteensä 14. Ensimmäiset 
muistot Kipinästä Siirillä on 
lapsuudestaan, kun hän kävi 
isänsä Aukustin kanssa pos-
tissa kipinässä. Hetekylän 
posti tuli tuolloin Kipinään 
Mursun vanhaan postiin.

Ennen kuin Siiri muut-
ti Kipinään lopullisesti, ehti 
hän myös nähdä maailmaa. 
Siiri työskenteli Helsingis-
sä kaupassa myyjänä vuosi-
na 1949-1952. Myyjän työn 
ohessa hän työskenteli myös 
Linnanmäellä vedenneitona 
1951-1952. Ehtipä tuolloin 
tuleva Presidentti Urho Ka-
leva Kekkonenkin vierailla 
vedenneitojen luona, yrittä-
en tiputtaa vedenneito pallo-
ja heittämällä Siiriä altaaseen 
siinä kuitenkaan onnistu-
matta. Siiri muistaa myös 
Helsingin Olympialaiset ja 
Coca Colan, joka tuli kaup-
poihin.

 Tapasi Siiri Helsingis-
sä myös tulevan puolison-
sa Taunon tutummin Tane. 
Tansseissa he vaihtoivat kat-
seita komean aliupseerikou-
lun oppilaan kanssa, Kipinä 
ei kuitenkaan vielä syttynyt. 

1953 Siiri muutti Helsingis-
tä Ouluun ja työskenteli siel-
läkin myyjänä. Myöhemmin 
Siiri ja Tane tapasivat uudel-
leen Hetepirtillä, tansseis-
sa tietenkin ja siitä syttyi Ki-
pinä, joka johti Kipinään ja 
avioliittoon. Vuonna 1954 
Tane teki retken Ouluun 
kauppaan, jossa Siiri työs-
kenteli ja toi tuliaisina Sii-
rit Kipinään anoppilaan asu-
maan.

Kun Siiri tuli Kipinään 
asumaan oli kylän alueella 
kuusi koulua ja kuusi kaup-
paa, posti, sekä järjestystä 
piti yllä kyläpoliisi Yrjö Olli-
la. Nuorisoseuran tönöllä oli 
tanssipaikka, jossa tansseja 
pidettiin lähes joka viikon-

loppu. Joka talossa oli asuk-
kaita ja paljon lapsia. Vuon-
na 1955 Siiri ja Tane vihittiin. 
Anoppila vaihtui omaan ko-
tiin ja ensimmäinen Siirin ja 
Tanen lapsi syntyi. Valitet-
tavasti ensimmäinen yhti-
nen talo paloi ja pieni perhe 
muutti takaisin anoppilaan.

60-luvulla löytyi sitten 
uusi tontti, jonne perustaa 
oma koti, tuolloin heillä oli 
kolme lasta. Siiri aloitti työt 
siivoojana ja talonmiehenä 
Kipinän koululla, kun nuo-
rin lapsi oli neljän vanha. 
Ura siivoojana kesti 64- vuo-
tiaaksi asti, lisäksi Siiri ehti 
toimia Kipinän kyläjuhlan 
pääkokkina parikymmen-
tä vuotta. Siiri ja Tauno sai-

Siirin rakas harrastus on kukkien kasvatus.

Siirin 90-vuotis juhlista v. 2021.

Siiri nuorena tyttönä kuva 
1950-luvun alusta.

vat yhteensä kahdeksan las-
ta. Tane kuoli vuonna 2004. 
Viimeisin yhteinen talo, jos-
sa Siiri edelleen asuu, val-
mistui 80-luvun alussa. 

Siirin mielestä Kipinä on 
muuttunut jonkin verran 
niistä ajoista, kun hän tän-
ne tuli. Asukkaat ovat vä-
hentyneet, tosin uusia taloja 
on rakennettu ja myös uusia 
asukkaita muuttanut. Monta 
ystävää on menetetty, mut-
ta uusia lapsia syntyy ky-
lälle edelleen. Palvelut ovat 
vähentyneet, ei ole enää pos-
tia tai kauppaa, mutta koulu 
onneksi löytyy ja hieno kou-
lu onkin. Nykyisin Iijoen yli 
pääsee sillan kautta, kun en-
nen kuljettiin lossilla.

Parasta muistoa Kipinäs-
tä kysyttäessä, Siiri sanoo, 
että niitä on niin paljon, mut-
ta kaikkiin parhaisiin muis-
toihin liittyvät Siirin ystävät. 

Lempipaikka Kipinäs-
tä löytyy Kuusisuolta, jos-
ta löytyy mukavia muistoja 
ystävän Anja Kokon kans-
sa. Vieläkin Anja ja Siiri 
lenkkeilevät kylänraitilla lä-
hes päivittäin, joten he ovat 
asukkaille tuttu näky.

Parhaat turistipaikat löy-
tyvät Siirin mielestä myös-
kin hillasuolta, vanhana 
marjakarhuna, hän kyllä tie-
tää mistä hilloja löytyy. Tu-
levana kesänäkin hän kyl-
lä hillasuolle aikoo mennä 
ja poimii myös mustikat ja 
puolukat. 

Sanna Parkkila

Kipinä on huikea paikka elää
Kipinä on aivan huikea 
paikka asua ja elää. Ki-
pinässä asuu ihania ih-
misiä. On ilo nähdä, kun 
tänne syntyy uusia lapsia 
ja uusia asukkaita muut-
taa, mikäli joku asunto tai 
omakotitalo jostakin vain 
vapautuu. Oma koulu on 
meille rikkaus ja koulun 
oppilaat ovat tulevaisuu-
temme. 

Tähän asti on ollut ai-
van mahtava olla mukana 
kehittämässä kylää, vaik-
kakin se ei aina suju kuin 

tanssi. Usein kyse on sii-
tä, että kehittämistyö vaa-
tii aikaa ja rahaa. Onneksi 
kuitenkin yhdistysten toi-
mintaa tuetaan kaupungin 
puolelta kehittämis- ja toi-
mintatukien avulla. Muu-
toin olisi hankalaa järjes-
tää toimintaa ollenkaan.

Viimeisimpänä hank-
keena meillä on ollut tämä 
paljon puhuttu frisbee-
rata Kipinän koulun ym-
päristöön. Tämän radan 
osalta tie on ollut erittäin 
mutkainen, eikä sen ra-

kentaminen ole toteutu-
nut suunnitellussa aika-
taulussa, lähinnä siksi, 
että rahaa ei rakentami-
seen ole ollut. Nyt kuiten-
kin asiat näyttävät erittäin 
hyvältä ja tulevana kesä-
nä rata päästään rakenta-
maan. Ilman apua tämä ei 
kuitenkaan olisi onnistu-
nut ollenkaan. Me olem-
me löytäneet suuren mää-
rän sponsoreita, jotka ovat 
lähteneet tukemaan han-
kettamme ja viimeisimpä-
nä tämä Pudasjärveläinen-

lehden tarjoama tilaisuus 
tehdä oma teemaliite, jon-
ka avulla voimme ansaita 
rahaa radallemme. Kiitok-
set siis lehdelle ja kaikille 
niille, jotka mainoksen ot-
tamalla lähditte tukemaan 
hankettamme! 

Kipinän kyläseu-
ran yksi tavoite on kehit-
tää kylää ja sen palvelui-
ta. Monta asiaa olemme 
jo ehtineet yhteisellä mat-
kallamme tehdä ja paljon 
olemme saaneet aikaan, 
toivottavasti sama suun-

ta jatkuu myös tulevai-
suudessa! Suuri kiitos siis 
myös kyläseuran hallituk-
sen jäsenille!

Sanna Parkkila
puheenjohtaja, 

Kipinän kyläseura 

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

Marko Puurunen 040 517 6347 
Jukka Puurunen  0400 223 771 (maa-ainesmyynti)

posti@maarakennuspuurunen.fi

• HIEKAT
• SORAT
• MURSKEET
• SEPELIT
• VALUSORAT
• MYÖS SEULOTUT  

LAJIKKEET
• KAIKKI MAANSIIRTOTYÖT
• NYKYAIKAISET JÄTEVESI-

JÄRJESTELMÄT
• TOIMITAMME MAA- 

AINEKSET KOKO  
PUDASJÄRVEN ALUEELLE

www.kipinänkylä.fi
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Lähes 30 vuotta kipinäläisenä
Kipinässä täällä meillä on 
monipuolinen, virkeä maa-
laiskyläyhteisö asua, kun 
vain aistii ja huomaa kaiken 
sen lähellä olevan rikkau-
den.

Olen olut kipinäläise-
nä lähes 30 vuotta.  Aiem-
min jo työni puolesta tulivat 
kyläläiset tutuiksi, synty-
vät vauvelit, Kipinän kou-
lun oppilaat ja kotona asu-
vat vanhukset.

Kylän väestörakenne on 
kovasti muuttunut  täällä ol-
lessani.  Aikaisemmin talois-
sa oli etupäässä ikäihmisiä, 
nyt on ennempi nuoria per-
heitä, lapsia ja keski-ikäisiä   
mikä on tuonut vireyttä ja 
aktiivista toimintaa kylälle.

Monenkirjavat muistot 
olenkin tallentanut 3 leike-
kirjaan.  Niissä alkaa olla jo 
historian havinaa.

Puhdas luonto tarjo-
aa marjastajille, metsästäjil-
le, kalastajille ja muutoinkin 
luonnossa liikuville ais-
tia elämän eliksiiriä.  Tääl-
tä löytyy monipuolista kas-
villisuutta. Mm pienoisessa 
Penttisaaressamme ystä-
vämme  kasviasiantuntija 
havannoi 80 eri kasvilajia.

Vilho Outilan galle-
ria,  Pähtilän taidekahvi-
la, Alakiutun runsas kello-

”Minä rakastan tätä maisemaa, ja 
sen lempeää hiljaisuutta, niin päi-
vää mailleen painuvaa kuin jokais-
ta aamua uutta.                   

Koko luonto on ystävä ympäril-
läin, kivet, kukkaset, metsien humu, 
suviaamujen autuas kirkkaus, syys-
rantojen suojaava sumu...”

                                                   (E.Vihanta)

kokoelma, JuustoKievari/
lounasravintola monipuo-
lisine tuotteineen, laajennet-
tu hyvä toimiva kyläkoulu 
ja lapsille päivähoito tarjoa-

vat elämyksiä ja helpotusta 
arkeen.

Täällä aistii eri vuoden-
ajat, tähtitaivaan ja kuuta-
moyöt.

Täällä on helppo hengit-
tää ja Metsolan kantele soi.

Kevätterveisin  
Helena Kokko

Kipinä on mukava paikka 
Pudasjärvellä. Kipinässä voi 
harrastaa yhtä sun toista. 
Täällä voi esimerkiksi har-
rastaa taekwondoa, kaiken-
laista musiikkia, näytelmä-
kerhoa ja liikuntaa. Täällä on 
myös paljon luontoa, jossa 
voi retkeillä ja käydä lenkeil-
lä. Täällä on monia kauniita 
paikkoja. Koulun lähellä on 
myös kalastuskeskus, joka 
on hyvä makkaranpaisto- ja 
retkipaikka. 

Kipinän koulua laajen-
nettiin vuonna 2019. Kou-
lu on viihtyisä ja sopivan 
kokoinen oppilas määrään 
verrattuna. Oppilaita on 44. 
Koulun pihalla on paljon 
mahdollisuuksia leikkiä, pe-

lata ja liikkua.
Meidän mielestämme 

Kipinässä pitäisi olla vielä 
enemmän harrastus- ja ker-
hotoimintaa. Kipinässä toi-
mii välituntikerho tiettyinä 
viikonpäivinä. 

Kyselimme eri luokkien 
oppilailta mitä he haluaisi-
vat harrastaa. Meidän kou-
lun oppilaiden mielestä Ki-
pinän koululla pitäisi olla 
esimerkiksi jalkapalloa, käsi-
töitä, askartelua, kokkausta, 
uimista, voimistelua, eloku-
vien katsomista ja kuvaamis-
ta, maalausta ja pelien, kuten 
Minecraftin, pelaamista. 

Kipinän koululla on mu-
kava opiskella. Täällä on 
luokkia eskareista kuu-

KIPINÄ

desluokkalaisiin. Täällä on 
myös iso ruokasali ja liikun-
tasali. Pihalla on paljon tilaa 
leikkiä ja tehdä muita kivo-
ja juttuja. 

Kaiken kaikkiaan Kipi-
nä on oikein toiminnallinen, 
kaunis ja mukava paikka. 

 Tekijät:
Salli Herukka, 
Laura Turja ja 

Sylvi Oinas-Panuma
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Historian havinaa…

Myllypuron myllyn generaattorilla on saatu kylän ensim-
mäiset sähköt muutamiin taloihin, tukit sahattu laudoiksi ja  
lankuiksi, jyvät jauhottu jauhoiksi, myös pärehöylä on ollut 
käytössä. Joskus 60-luvulla myllyn toiminta on loppunut ja 
myllynkivi on jäänyt kertomaan tarinaansa.

60-luvun puolivälissä Kipinään saatiin Iijoen ylittävä silta.  Sitä ennen joki on ylitetty Riepulammen yläpuolella olevalla los-
silla. Nykyinen silta on rakennettu v.1995 josta on komeat näkymät sekä ylä-että alavirtaan pitkin  vapaana virtaavaa Iijokea.

Helena Kokko

Kipinän kylän kuulumisia

Pari edellistä vuotta on ol-
lut hiljaista myös Kipinän 
kylällä. Satunnaisia tapah-
tumia on pystytty järjestä-
mään, mutta siihen ne on sit-
ten jäänetkin. Kyläjuhla, 
joka on meidän tärkein ta-
pahtumamme vuodessa, on 
kuitenkin saatu järjestettyä 
pandemian aikana. Muita 
tapahtumia meillä ei sitten 
juuri ole ollutkaan. Lasten 
kerhotoimintaa olemme 
pystyneet järjestämään kui-
tenkin koko tämän ajan. Ki-
pinässä toimii lasten liikun-

takerho ja monitoimikerho 
kyläseuran järjestämänä, li-
säksi nyt myös koulun väli-
tunnilla on mahdollista har-
rastaa kaksi kertaa viikossa 
Pudasjärven harrastamisen-
malli-hankkeen kautta. La-
tupartio on kunnostanut 
latuja ahkerasti. Vaikka mi-
tään älyttömän näkyvää ei 
kuluneiden kahden vuoden 
aikana ole tapahtunutkaan, 
on silti koko ajan pyörät pyö-
rineet uusien juttujen osalta. 
Niistä merkittävimpänä, ky-
lälle tuleva Fribeegolf-rata. 

Tulevan kesän alussa tarvi-
taan siis talkooväkeä, jotta 
rata saadaan käyttöön mah-
dollisimman pian!

 Meillä on ollut aivan hui-
keita tukijoukkoja yrittäjien 
joukossa, joiden avulla me 
olemme saaneet tämän pit-
käaikaisen unelman radas-
ta alulle, eli olemme saaneet 
radalle huikean hienot korit. 
Meitä tukeneet yrittäjät ovat: 
Pudasjärven Osuuspank-
ki, K-Supermarket Pudas-
järvi, Nevakivi Oy, Pohjo-
lan voima Oyj, Kiertokaari 

Oy,Profin Oy, Kalevamedia 
Oy, Neste Pudasjärvi, Poh-
janrahti Oy, Kiinteistöhuol-
to Riekki Oy, Pytky Cafe 
Oy, LC Pudasjärvi, Syötteen 
maansiirto Oy, sekä Suomen 
kotiseutuliitto.Nämä yrityk-
set ja yhdistykset mahdol-
listavat nyt sen, mikä tuntui 
meille jo kaukaiselta haa-
veelta, joten sydämellinen 
kiitos!

Tämän vuoden suunni-
telmiin kuuluu myös pal-
jon muita juttuja. Olemme 
tekemässä 16.4 koko ky-

län liikunta -ja virkistys-
retken Syötteen kauniisiin 
maisemiin, lisäksi meillä on 
tiedossa ladun kunnostustal-
koot pidemmälle latureitille, 
siivoustalkoot, frisbeegolf-
radan avajaiset, Kipinän ky-
läjuhla, mahdollisesti myös 

Venetsialaiset, nuotioilta, 
sekä joulun aikaan jotakin 
kivaa tapahtumaa myös ja 
Uuden vuoden vastaanotto 
sitten vuoden viimeisenä il-
tana. 

Sanna Parkkila

Vuonna 2019 Pikkuvenetsialaiset, joukkuemölkky.
Vuonna 2019 Pikkuvenetsialaiset, vauhdikas pussihyppely 
kisa.

Latujen kunnostusta.Nappulahiihdot. Kyläjuhlan jäätelömyyjät.

Kipinän kyläjuhla.
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Turriharrastajia löytyy myös Kipinästä

Turrit eli Furryt pukeutu-
vat ihmismäiseen eläinhah-
moon. Turripuku eli Fursuit 
on eläinhahmoa esittävä asu, 
joka usein kuvastaa käyttä-
jänsä fursoonaa,eli henki-
lökohtaista hahmoa,johon 
tämä samaistuu. Käsityönä 
valmistetut puvut maksa-
vat yleensä tuhansia euroja. 
Turrikulttuuuri on peräisin 
Yhdysvalloista. Kipinästä 
löytyy sekä itse tehtyjä Fur-
suitteja, sekä valmiiksi jon-
kun toisen tekemiä Fursuit-
teja.

Osa turriharrastajista ei 
omista pukua, mutta hän 
voi silti olla turri. Puku ei 
siis välttämättä ole tarpeen, 
eikä iällä ole merkitystä, jos 

kiinnostuu turriharrastuk-
sesta. Harrastus sopii kai-
kenikäisille. Itselleen voi 
hommata joko kokonaisen 
turripuvun tai vaikka vain 
päähineen ja käpälät. Kiin-
nostus turrikulttuuriin voi 
näkyä taiteen, kuten kuvien, 
piirrosten ja animaatioiden. 
Yhteistä turriharrastajille on 

Base eli turrin pää.

Kipinän turrimiitti, jossa 
kaukaisin osallistuja tuli pai-
kalle Vaasasta saakka.

Alexian Furry Badge.

Kipinän nappulahiihdoista löytyi turreja myös. Kuvassa Laura ja turrit Flaren ja Alexia.

vaan maskotti.
Turrit haluavat tuo-

da harrastuksellaan iloa ja 
hauskuutta arkiseen elä-
mään. Puvun sisään pujah-
taneena on mukava nostaa 
hymy vastaantulevien kas-
voille.

Turrit järjestävät erilai-

sia tapaamisia maailmalla ja 
ympäri suomen. Ompa yksi 
tapaaminen jo Kipinässäkin 
ollut kesällä 2021. Tuolloin 
eräs harrastaja matkusti ta-
paamiseen Vaasasta saakka. 
Tapaamisten tarkoitus on 
tutustua muihin harrastajiin. 
Tapaamisiin voi järjestää yh-

teistä tekemistä kuten erilai-
sia pelejä, valokuvaamista 
ja muuta mukavaa. Turreja 
varmasti tullaan jatkossakin 
näkemään erilaisissa tapah-
tumissa, ainakin Kipinän ky-
lällä. Ompa niitä jo vilahta-
nutkin nappulahiihdoissa ja 
kyläjuhlassa.

se, että he ovat eläinten ystä-
viä. Turreja ei pidä sekoittaa 
maskottiin, esimerkiksi Ki-
pinän kyläseuran maskotti 
Kike Kettulainen ei ole turri 

Jokea pitkin kylään

Elävä IIjoki ry:n tapahtuma huipentuu Kipinässä koskenlaskuun ja kyläjuhlaan. Kuvassa perin-
teinen iijokinen puuvene nimeltä Pajari, jonka on tehnyt pudasjärveläinen venemestari Pek-
ka Piri.

Kipinän kyläseura on jo vuo-
sikymmeniä ottanut vie-
raanvaraisesti vastaan Iijoen 
kulkijat, jotka päättävät me-
lonta- ja soutumatkansa Ki-
pinän kyläjuhlaan. Nykyään 
Kipinään päättyvän melon-
ta- ja soututapahtuman jär-
jestäjänä toimii Elävä Iijoki 
-yhdistys, jolla on ilo ja kun-
nia tehdä yhteistyötä Kipi-
nän kyläseuran kanssa. Pu-
dasjärveläinen Elävä Iijoki ry 
on perustettu vuonna 2020. 
Yhdistyksen tavoitteena on 
muun muassa yhdistää joki-
varren toimijoita, lisätä joella 
liikkumista ja edistää luonto-
arvoja. Tavoitteena on luo-
da turvallinen ja erilaisia elä-
myksiä tarjoava tapahtuma. 

Elävä Iijoki ry on valin-
nut toimikaudeksi 2022 toi-
minnan teemaksi puisen 
soutuveneen ja siihen liitty-
vän kulttuuriperinnön vaa-
limisen. Yhdistys haluaa 
kunnioittaa tällä veneente-
kijöitä ja joellakulkijoita. Sa-
malla juhlistetaan sitä, että 
pohjoismainen limisaumave-
neperinne on nimetty viime 
vuonna Unescon ihmiskun-
nan aineettoman kulttuuri-
perinnön luetteloon.

Elävä Iijoki -yhdistyksen 
päätapahtuma on viisipäi-
väinen jokiretki, joka järjes-
tetään tänä vuonna 5.-9. hei-
näkuuta.  Mukaan voi tulla 
koko ajaksi, tai vaikkapa vain 
päiväksi tai pariksi. Jokimat-
kaa taitetaan veneillä, kanoo-
teilla ja kajakeilla. Matkal-
le lähdetään Taivalkosken 

Jokijärveltä ja retki päättyy 
Pudasjärven Kipinään. Yö-
pymispaikat ovat Taivalkos-
kella, Parviaisessa, Kuressa ja 
Pudasjärvellä. Matkaa kertyy 
yhteensä noin 160 kilomet-
riä. Päivämatkat ovat noin 30 
kilometrin mittaisia, ja joella 
ollaan noin klo 9-16 – välil-
lä rantaudutaan syömään ja 
seurustelemaan. 

Mukavan ja turvallisen jo-
kiretken mahdollistavat lu-
kuisat eri vapaaehtoiset ja 
toimijat. Kun on ollut päivän 
joella, on suuri ilo rantautua 
paikkaan, jossa tulijat otetaan 
vastaan lämmöllä ja vieraan-
varaisuudella. Viidentenä jo-
kipäivänä soutajat ja melojat 
saavat vierailla Kollajannie-
mellä, josta matka jatkuu 
kohti Kipinää ja tapahtuman 
päätösjuhlaa. 

IIjoki näyttää voiman-
sa Kipinässä pauhuten Kipi-
nänkoskina. Hieman Kipinän 

yläpuolella on Vuormankos-
ki, joka on usein haastava las-
kettava.  Ennen rantautumis-
ta Vähkyrän rantaan  melojat 
ja soutajat laskevat Toho-kos-
ken. Kosken alla valmistau-
dutaan koskenlaskuun tutus-
tumalla virtaan ja jättämällä 
veneistä pois ylimääräiset 
tavarat. Viisipäiväinen joki-
retki huipentuu Kipinänkos-
ken laskuun, joka kerää joen 
ylittävälle sillalla kyläläisiä ja 
paikalle osuneita yleisöksi.

Koskenlaskun jälkeen ve-
neet, kajakit ja kanootit vede-
tään Vähkyrän kentälle ja on 
aika osallistua Kipinän kylä-
juhlaan. Juhlassa toisensa ta-
paavat kyläläiset ja ympä-
ri Suomea jokiretkelle tulleet 
melojat ja soutajat. Tilaisuus 
on avoin kaikille. 

Juhlassa nautitaan kylä-
seuran järjestämästä ruokai-
lusta (on muuten maailman 
parasta lohisoppaa) ja moni-

puolisesta ohjelmasta. Perin-
teisesti ohjelmassa on ollut 
erilaisia kilpailuja, puheen-
vuoroja ja musiikkiesityk-
siä. Tulevana kesänä saam-
me nauttia ainakin elävästä 
musiikista ja perinteistä tar-
joilusta sekä kuulla Iijoen jo-
kiveneistä.  

Tunnelma jokiretkeili-
jöiden keskuudessa on aina 
iloinen, mutta aina myös hie-
man haikea, sillä tähän päät-
tyy viiden päivän matka. On-
neksi on perinteet: täällä me 
tapaamme jälleen vuoden 
kuluttua. 

Tanja Lapinlampi ja Anu 
Mustonen, Elävä Iijoki ry

Lisätietoja www.elavaiijoki.fi
Seuraa Elävää Iijokea Faceboo-
kissa, Instagramissa ja TikTo-
kissa! Tulossa myös YouTube-
kanava. 

Kipinään 
raivataan 

frisbeegolfrata
Kipinään rakennetaan fris-
beegolfrata kevään aikana. 
Frisbeegolf-harrastaja Ant-
ti Ollilla sai ensimmäisen 
kipinän lajiin vuonna 2011. 
Siitä lähtien hän on harras-
tanut frisbeegolfia kesäi-
sin ja jopa talvisin. Hän on 
käynyt testailemassa eri ra-
toja ympäri Suomea ja nyt 
haluaa jakaa omaa tietä-
mystään radan rakentami-
sessa. Tällä hetkellä Antti 
asuu Oulussa. Synnyinko-
ti ja kaunis luonto vetävät 
hänet usein Kipinään.

- Talvella saatiin yhdek-
sän heittokoria eri sponso-
reilta. Se on ihan maksimi 
tähän tulevaan alueeseen 
nähden. Frisbeegolfra-
taa varten raivataan väy-
lät koulun ympäristöön ja 
osittain Pohjolan 

Voiman maille. Olem-
me saaneet luvat väyli-
en raivaamiseen ja joiden-
kin puiden kaatamiseen 
Pohjolan Voiman mailta. 
Koulun alueelta ei tarvit-
se puita juurikaan kaataa. 
Koulun lähellä on 

vähän tilaa, niin tur-
vallisuussyistä siellä hei-
tetään aina rakennuksista 
poispäin. Kaikki väylät on 
merkitty karttoihin ja ne on 
lähetetty hyväksyttävik-

si. Väylien turvallisuuden 
huomioiminen on tärkeä 
asia. Frisbeekiekko lentää 
taitavissa käsissä pitkälle. 
Pisin frisbeekiekolla hei-
tetty pituusennätys on 338 
metriä, kertoi radan suun-
nittelija Antti Ollilla.

- Kunhan lumet sula-
vat, niin päästään suun-
nittelemaan väyliä maas-
toon. Jonkun verran täytyy 
raivata pusikoita ja kaataa 
nuoria lehtipuita pois. En-
sin pystytetään heittokorit 
ja rakennetaan heittoalus-
tat. Myöhemmin tehdään 
ja pystytetään väyläopas-
teet. Tavoitteena on saa-
da radasta monipuolinen 
ja mielenkiintoinen niin 
aloittelijalle kuin harras-
tajalle. Radalle ei tule ko-
vin pitkiä väyliä. Ne ovat 
enemmän teknisiä. Väylien 
keskipituus on 75 metriä ja 
kokonaispituus noin 670 
metriä. Tarkoituksena on 
järjestää muutamia talkoo-
päiviä keväällä korien pys-
tyttämiseen ja alustojen te-
kemiseen. Frisbeegolfrata 
tulee palvelemaan kyläläi-
siä ja matkailijoita. Frisbee-
golfin ympärille on helppo 
järjestää muutakin oheis-
ohjelmaa, kertoi Ollilla.

Ape Nieminen
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Kipinän kyläseura on järjes-
tänyt lapsille kerhotoimintaa 
jo toista vuotta. Kylällämme 
toimii liikuntakerho ja mo-
nitoimikerho nämä kerhot 
toimivat Pudasjärven kau-
pungin hyvinvointi- ja sivis-
tystoiminnan alaisuudessa, 
lisäksi nykyisin koulupäivän 
aikana toimii välituntiker-
ho, joka toimii harrastamisen 
Pudasjärven malli- hankkeen 
kautta.

Kerhoissa toimintaa jär-
jestetään lasten ehdoilla, lii-
kuntakerhossa lapset saavat 
itse kertoa mitä milläkin ker-
ralla haluavat mieluiten har-
rastaa ja sitten niistä valitaan 
kaksi- kolme eri lajia kulle-

Kerhotoimintaa Kipinässä

kin kerralle. Liikuntakerhon 
vetäjinä ovat toimineet Joo-
na ja Iida.

Monitoimikerhossa ret-
keillään, leivotaan, askarrel-
laan tai voidaan katsoa vaik-
ka elokuvakin. Nyt kun säät 
alkavat olla kohdillaan, on 
monitoimikerhossa luvassa 
mukavaa toimintaa. Kevääl-
lä luonnosta löytyy mukavia 
retkikohteita ja samalla voi 
tutkia eläimiä ja kasveja, sekä 
valokuvata niitä. Monitoimi-
kerhon vetäjinä toimivat Sii-
ri ja Sanna. Välituntikerhois-
sa on etsitty aarteita, pelattu 
pelejä ja viimeisimpänä en-
nen jäiden sulamista ehdim-
me kokeilla myös tee-se-it-

Liikuntakerhossa pihapelejä.

Monitoimikerhossa retkellä.

Monitoimikerhossa leffapäivä.
Monitoimikerhon leffaher-
kut.

Välituntikerhon tee-se-itse Curling.

se curlingia. Välituntikerho 
on kahdesti viikossa pitkäl-
lä ruokavälitunnilla, jolloin 
jokaisella oppilaalla on mah-
dollista harrastaa koulupäi-
vän aikana.

Kerhotoimintaa on tulossa 
myös varttuneemmalle väel-
le, kerran kuussa on tulossa 
ainakin bingoa ja tietovisaa.

Perheen pienimpiä ei 
myöskään unohdeta, vaan 
suunnitteilla on perhepeuhu-
la -vuoro saliin, jossa pienten 
lasten vanhemmat voivat ta-
vata toisiaan ja perheen pie-
nimmät pääsevät touhuile-
maan saliin.

Sanna Parkkila

Iijoki Kipinän toho.

Iijokivarren kylien elinvoima 
voimistuu vaelluskalojen paluulla
Iijokeen on mahdollista 
palauttaa kaikki vaellus-
kalat luonnonmukaisilla 
ohitusuomilla. Iijoen kala-
talousvelvoitteita uusitaan 
parhaillaan Pohjois-Suo-
men aluehallintovirastossa, 
AVI:ssa. Lausuimme Iijo-
en kalatalousvelvoitteiden 
muuttamisesta Pohjois-
Suomen aluehallintoviras-
tolle (AVI:lle) muun muas-
sa seuraavaa:

Korostimme, että vael-
luskaloille pitää toteuttaa 
sellaiset luonnonmukaiset 
ohitusuomat, jotka toimivat 
kaikille vaelluskaloille mu-
kaanlukien merilohi, meri-
taimen, järvitaimen, meri-
harjus, vaellussiika, harjus, 
nahkiainen jne, koska se 
on jokivartisten kyläläisten 
elinvoiman, nautinnan ja 
kalastusoikeuksien haltioi-
den etu. Pitää muistaa ettei 
kaikista vaelluskalojen me-
netyksistä ole täysimääräi-
sesti korvattu koko Iijoen 
vesistöalueen kalastusoike-
uksien ja ylisukupolvisten 
nautintaoikeuksien haltioil-
le oikeudenmukaisia korva-
uksia, siten kaikkien vael-
luskalojen palauttaminen 
latvavesille saakka on vain 
oikeudenmukainen pieni 
kompensaatio historiallisis-
ta epäoikeudenmukaisista 
prosesseista.

Kalatalousvelvoitteiden 
muutoksessa on niin sanot-
tuna yleisenä velvoitteiden 

periaatteena ns. ”haitan ai-
heuttaja maksaa” -periaa-
te, jolloin vesivoimayhtiöt 
haittojen aiheuttajana vael-
luskalakannoille kustan-
tavat tarvittavien vaellus-
kalaväylien suunnittelun, 
toteutuksen ja rakentami-
sen.

Parhaiten kaikkien vael-
luskalojen ylös- ja alaspäin 
kulku mahdollistetaan Ii-
joella luonnonmukaisilla 
ohitusuomilla ja vanhojen 
uomien ympäristövirtaa-
milla, jotka samalla toimi-
vat kaikkien vaelluskalojen 
kutu- ja poikastuotantoalu-
eina myös alajoen osuudel-
la Iijoen sivujokien lisäksi. 
Keski- ja latvavesien pääuo-
man runsaat kutu- ja poika-
tuotantoalueet ovat pääosin 
hyvin jo kaikkien tiedossa.

Vesivoimayhtiöiden 
tulee antaa vettä eri rat-
kaisuissa niin riittävästi, 
reilusti, että ylös- ja alas-
vaellusratkaisut onnistu-
vat vaelluskalojen kannal-
ta menestyksekkäästi sekä 
vanhat uomat toimivat ym-
pärivuotisina kutu- ja poi-
kastuotantoalueina koko 
Iijoen vesistöalueella. Pi-
tää muistaa, että vesi joki-
alueella on kaikkien vesi-
alueiden omistajien vettä, 
jota voimayhtiöt ovat käyt-
täneet vuosikymmeniä ta-
valla, joka on haitannut ja 
estänyt muiden vesialuei-
den ja kalastusoikeuksien 

haltioiden, sekä ikimuis-
toisen nautinnan piiriin 
kuuluneiden oikeuksia to-
teutumasta. Siten on oikeu-
denmukaista, että luonnon-
mukaisiin ohitusuomiin ja 
ympäristövirtaamiin tulee 
riittävä määrä vettä.

EU:n komissio edistää 
ympäristövirtaamia vesi-
puitedirektiivissään ja Poh-
jois-Suomi kuuluu EU:hun, 
myös Iijoki. Siten yhtiöt tu-
lee myös velvoittaa kun-
nostamaan vanhat luon-
nonuomat, jos niiden kunto 
vuosikymmenten aikana on 
huonontunut, kuten esim. 
Raasakan alaosan vanhassa 
uomassa. Painotamme, että 
ns. Raasakan vanhan uo-
man reilun ympärivuotisen 
ympäristövirtaaman lisäk-
si on velvoitteissa vaaditta-
va yksiselitteisesti riittäviä 
ympäristövirtaamia mm. 
Maalismaan, Kierikin, Pah-
kakosken ja Haapakosken 
kuivauomiin, sekä muihin 
vastaaviin latva- ja sivujo-
kien kohteisiin. Taivalkos-
kella vanha Taivalkosken 
koski tulee saattaa luonnon-
tilaan purkamalla tarpeeton 
Koskienergian minivesi-
voimala MMM ministeriön 
vaelluskalojen ns. Nousu-
varoilla.

Kritisoimme sitä, että Ii-
joen velvoiteluonnos poh-
jautuu aivan täysin liikaa 
ns. teknisiin kalatiesuunni-
telmiin, vaikka Kemijoen 

ja Oulujoen parintuhannen 
vaelluskalan kulkuseuran-
nat kalaporrasta kohti ovat 
osoittaneet niiden toimi-
mattomuuden. Pari tuhat-
ta lohta ja taimenta per ka-
laporras on surkean huono 
luku, kun alun perin jokiin 
nousu kaikkia vaelluskalo-
ja satoja tuhansia kappalei-
ta. On myös osoitettu, ettei 
Oulujoen Merikosken tek-
nisen kalatien alaosa toimi 
kevätkesän tulvissa, vaan 
nousu on parasta, kun vael-

luskalat pääsevät ohitta-
maan teknisen osuuden 
vanhan merikosken uoman 
ohijuoksutuksien kautta, 
saavuttaen siten paremmin 
toimivan luonnonmukaisen 
ohitusuoman. Luonnonmu-
kaiset ohitusuomat toimi-
vat kaikille lajeille, muil-
lekin kuin kaloille ja siis 
takaavat ja mahdollistavat 
vapaan läpikulun ja jokie-
kologian jatkumon kaikille 
vesieliöille, kuten EU:n ve-
sipuitedirektiivi edellyttää.

Vaelluskalojen paluu 
on koko Iijokivarren kunti-
en, kylien, kiinteistö-, maa- 
ja vesialueiden sekä kalas-
tusoikeuksien omistajien 
etu. Sen turvaaminen on 
merkittävä aluepoliittinen 
elinvoiman ja pitovoiman 
panostus jokivartisten hy-
vinvointiin.

Mika Flöjt
maakunta- ja 

aluevaltuutettu
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Yrittäjät, 
joilla on sydän 

paikallaan
Kipinästä löytyy yrittäjät, 
joiden kyytiin on aina mu-
kava istahtaa. 

Taksi yrittäjät Arja ja 
Jouni Paavola, sekä hei-
dän poikansa Atte kuljet-
tavat Kipinän koulun op-
pilaita arkisin. 

Paavolan taksiyrittä-
jät ovat kuljettaneet kou-
lulaisia jo vuodesta 2008 
asti. Arja Paavola kertoi, 
että Kipinän kylän enti-
set taksiyrittäjät Osmo ja 
Tuula Konttila saivat hei-
dät houkuteltua taksiyrit-
täjiksi. Työ läheltä kotia 
kuulosti hyvältä ja varsin-
kin kun autolla ajaminen 
oli jo valmiiksi mieluisaa 
puuhaa.  Osmo ja Tuu-
la olivat tuolloin jäämäs-
sä eläkkeelle, eikä jatkajaa 
taksikyydeille Kipinäs-
sä ollut, joten Arja ja Jou-
ni tarttuivat tuumasta toi-
meen. Tie taksiyrittäjäksi 
ei käynyt kuitenkaan kä-
denkäänteessä, vaan en-
sin tarvittiin yrittäjäkurssi, 
sekä taksin ammattiajolu-
pa kurssi, jonka läpäisty-
ään he saivat taksin kuljet-
tajan ajoluvan. Kurssit he 
suorittivat ollessaan vie-
lä entisessä työssään. Arja 
ja Jouni kävivät tarvittavat 
koulutukset ja pian he jo 
olivatkin yrittäjiä ja kyy-
ditsivät Kipinän koulun 
oppilaita. 

Vuonna 2011 Paavolan 
taksi aloitti asiointikyydit. 
Asiointikyydit palvelevat 
kyläläisiä vielä tänäkin 
päivänä. Joka toinen viik-
ko parittoman viikon tiis-
taina kulkee asiointikyyti 
Pudasjärvelle, johon kuka 
vain voi lähteä hoitamaan 
asioitaan linja-autotaksan 
mukaisella omavastuu-
hinnalla.

Keskiviikkoisin ja per-
jantaisin on mahdollista 
päästä asioille Oulunkaa-
ren kuntayhtymän kimp-
pakyydillä. Näihin kyy-
teihin voi myös kuka vain 
lähteä linja-autotaksan 
omavastuuhinnalla, mikä-
li kyydissä on taksikortin 
omaava asiakas. 

Keskiviikkoisin kyy-
ti kulkee Kipinä-Heteky-
lä-Taipaleenharju-Pudas-
järvi- välillä. Perjantaisin 
Kipinä-Petäjäkankaantie-
Pudasjärvi -välillä.

Paavoloilla on myös 
kauppakassipalvelu, joka 
on ollut koronan aikana 
hyvinkin suosittu. Kaup-
pakasiin voi tilata kotiinsa 
omavastuu hintaan taksin 
asiointikyytipäivinä, tava-
rat kannattaa tilata kaup-
paan noudettavaksi etu-
käteen.

Vuonna 2020 Paavolat 
ottivat käyttöön kolman-
nen taksin avustamaan 
muissa ajoissa. Kolmatta 
taksia ajaa Arjan ja Jounin 
poika Atte. Paavoloilla on 
siis perheyritys. Heillä on 
kolme tilataksia 1+8 inva, 
13 koululaispaikkaa. Tila-
uksesta Paavoloiden taksit 
kulkevat milloin vain. 

Itse olen Arjan ja Jou-
nin taksissa kulkenut jo 
monta vuotta ja voin sy-
dämestäni sanoa, että iha-
nampia ihmisiä en ole 
tavannut. He tekevät työ-
tään täydestä sydämes-
tään. Uskon, että jokai-
nen ,joka heidän kyydissä 
on istunut, on kanssani sa-
maa mieltä. He ovat kyl-
lä ruusuja ja isot kiitokset 
ansainneet!

Sanna Parkkila

Nappulahiihdot ja 
Kipinän sprintit tuulessa ja 
tuiverruksessa

Kipinässä kisailtiin lauan-
taina 19.3. Nappulahiihdot 
ja Kipinän Sprintit kovas-
sa tuulessa. Haastava ilma 
vaikeutti makkaroiden gril-
laamista ja muutkin tarjoil-
tavat tahtoivat lähteä tuulen 
mukaan, onneksi syötäväk-
si kuitenkin jäi sentään jota-
kin. Annan leipomat tuoreet 
pullat ja Lassen grillaamat 
makkarat kävivät kaupak-
si. Osallistujia kilpailuihin 

Tulokset:
Tytöt 2018 ja nuoremmat 1. 
Elsa Riepula, 2. Lyydia Kok-
ko. Pojat 2018 ja nuorem-
mat 1. Vertti Liikanen.  Tytöt 
2016-2017 1. Kiira Haapa-
koski, 2. Iida Riepula. Pojat 
2016-2017 1. Martti Liikanen. 
Tytöt 2014-2015 1. Venla Rie-
pula, 2. Aune Jussila, 3. Tit-
ta Riepula, 4. Fanni Taipale. 
Pojat 2014-2015 1. Eemi Tuo-

löytyi tuulesta huolimatta ja 
etenkin nappuloiden sarjoi-
hin. Liekö tuuli vienyt men-
nessään lähes kaikki aikuis-
ten sarjaan osallistujat. 

Oli todella mukava huo-
mata, että osa kävijöistä 
tuli paikalle kannatuksen ja 
kannustuksen vuoksi! Ensi 
vuonna uudestaan! 

Sanna Parkkila

Hannu Riepula ja Lasse Riepula virittelevät tuulensuojaa gril-
lille.

Paikalle eksyi myös turriharrastajia. Kuvassa Laura, sekä Fur-
ryt Flaren ja Alexia.

Startteja odoteltiin jännittyneinä.

Palkintojenjakoa odotettiin jännittyneinä.

Pieniä kyläläisiä ja tulevia 
hiihtäjiä oli paikan päällä 
mukavasti. Yksi kylän nuo-
rimmista asukkaista Joose 
Parkkila nautti kisoista vau-
nuista käsin.

vila, 2. Leevi Haapakoski, 3. 
Aaro Riepula. Tytöt 2012-
2013 1. Iita Tuovila, 2. Ruusa 
Riepula, 3. Pojat 2012-2013 
1. Aatu Riepula, 2. Pauli Jus-
sila. Tytöt 2010-2011 1. Vap-
pu Riepula. Pojat 2010-2011 
1. Eetu Riepula. Naiset 1. 
Emma Riepula, 2. Tiina Haa-
pakoski.  Miehet 1. Marko 
Sääskilahti. 

HETEKYLÄNTIE 8, 93140 KIPINÄ
p. 044 200 2995 / Raija, raija.kauppinen@gmail.com

Aukioloajat
ma-su 09.00-18.00

Lounas ma-su 11.00-15.00

Jouni, Arja ja Atte Paavola valmiina palvelukseen.
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Pistotie 4, 93100 PudasjärviPistotie 4, 93100 Pudasjärvi
050  554  3992 050  554  3992 

www.koillisauto.fiwww.koillisauto.fi

Riepulantie 360, 93140 KipinäRiepulantie 360, 93140 Kipinä
konetyojanneriepula@gmail.comkonetyojanneriepula@gmail.com

• Peinteiset maa- ja pohjarakennustyöt Pudasjärvellä ja lähikunnissa 
• Nykyaikaisten jätevesijärjestelmien asennukset
• Piha rakentaminen
• Salaojitukset
• Kaikenlaiset kaivinkonetyöt pyörä ja tela-alustaisella kaivinkoneella
• Puiden ja kantojen poistot
• Maansiirto ja maa-ainestoimitukset yhteistyökumppaneiden  

avustuksella

www.konetyojanneriepula.com

Konetyö Janne RiepulaKonetyö Janne Riepula
Puh: 044 281 1976Puh: 044 281 1976

Taksi Paavola
Paakintie 110, 93140 Kipinä

Arja 044 072 0501, Jouni 044 216 0016

Riepuloiden elämäntapana ja 
harrastuksena ovat lampaat ja hevoset
Lasse ja Anna Riepula ovat 
aitoja pudasjärvisiä. Anna 
on kotoisin Korentokyläl-
tä ja Lassen koti on aina ol-
lut Kipinässä. Pariskunnan 
koti sijaitsee Iijoki varres-
sa reilun p01arin kilomet-
rin päässä lampolasta, jos-
ta kuulee reipasta ja iloista 
lammasten määkintää. Las-
se ja Anna ovat molemmat 
maatilan kasvatteja ja heille 
eläimet ovat aina olleet tär-
keitä. Kun Lassen isä Rei-
no luopui tilanpidosta, lyp-
sykarja vaihtui lampaisiin. 
Riepulat ostivat ensimmäi-
set Suomenlampaat Tervo-
lasta vuonna 2015. Nämä 
viisi alkuperäisrotuun kuu-
luvaa lammasta saivat myö-
hemmin kavereikseen viisi-
toista lammasta, jotka Lasse 
ja Anna hakivat Muurasjär-
veltä, Pihtiputaalta. Pelson 
vankilasta hankittu siitos-
pässi Manu on osoittautu-
nut hyväksi sijoituksek-
si. Tilan toisen siitospässin 
nimeltä Ponsse pariskun-
ta kävi hakemassa Iisalmes-
ta. Tätä nykyä Riepulan pel-
loilla ja lammassuojissa on 
170 lammasta ja 50 karitsaa. 
Riepuloille lampaiden pito 
on työ ja elämäntapa.

Lampaat tuottavat Rie-

pulan perheelle monenlais-
ta iloa, mutta myös työtä. 
Lampaat pitää aika ajoin 
keritä ja sorkat täytyy huol-
taa eli leikata. Villan lisäk-
si lampaista saadaan lihaa. 
Riepuloilla ei kuitenkaan 
ole lihan suoramyyntiä, 
mutta purkkilihaa löytyy. 
Kesäisin lampaat ovat mai-
semanhoitohommissa mo-
nessa paikassa, kauimmai-

set maisemanhoitokohteet 
ovat Hailuodossa. Riepu-
loiden lampaita voi kesäi-
sin käydä ihastelemassa 
myös Kipinän Myllysaares-
sa. Rannat ja pellot pysy-
vät siistissä kunnossa koko 
kesän lampaiden jäljiltä. 
Usein kyläläiset piipahta-
vat ihailemaan ja rapsutte-
lemaan lampaita. 

Lassen ja Annan lapset 

harrastavat äidin kanssa 
hevosia. Tilalta löytyy 3 he-
vosta: tamma Valpuri ja vii-
me kesäinen orivarsa Topi, 
sekä ruuna Samba, jotka 
ovat rodultaan amerikkalai-
sia lämminverisiä. Hevosis-
ta Valpuri ja Topi ovat tilan 
omia ja Samba on eläkepäi-
viään viettävä vanha her-
ra, joka on Hanne Seppäsen 
omistuksessa. Kesäisin he-

Samba, Topi ja Valpuri.

Lampaat maisemanhoitotyössä.

voset ovat yötä päivää laitu-
mella nauttimassa Suomen 
kesästä. Tyttäret ratsastavat 
niin sanottua talutusratsas-
tusta äidin ja Hannen avus-
tuksella. Topi varsan ajo-
opetus aloitetaan keväällä 
lumien sulettua. Lasten ka-
verit käyvät mielellään kat-
somassa ja hoitamassa he-
vosia. Anna käy itse silloin 
tällöin ratsastamassa maas-
tossa ja toisinaan myös aje-
lemassa kärryllä. Annalla 
on haave, että varsasta ke-

hittyisi ravuri.
Lassella on myös van-

nesaha, jolla hän sahaa ky-
läläisille ja muille tarvitse-
ville sahatavaraa ja hirsiä 
tukeista. Vannesahalla on 
myös sahattu pariskunnan 
kodin kymmentuumaiset 
hirret.

Ape Nieminen

P. 040 765 4210
tiedustelut@poropanuma.com | www.poropanuma.com

- Tätilä kaikilla mukavuuksilla, 2-kerroksinen isoaitta, pikkukämppä, myllykota. 
- Saunallinen erämaakämppä.
- Aitoa porotilaelämää vuodenkierron mukaan

Maatilamajoitusta 
pihapiirissä 
ja erämaassa.

www.kipinänkylä.fi


