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Mukavaa kun olet tullut Vaalaan Oulujärven upeisiin maise-
miin! Oli suunnitelmissasi sitten viipyä lyhyen aikaa tai vaikka 
koko kesä, riittää Vaalassa nähtävää ja tehtävää. Vaala on upe-
asta luonnostaan tunnettu kesäpaikka, jossa monipuoliset pal-
velut ovat huippuluokkaa. Ympäristön tarjoamat puitteet mah-
dollistavat virkistäytymistä, urheilua ja harrastamista laidasta 
laitaan.  

Puhdasvetinen Oulujärvi ja monet muut pienemmät jär-
vemme, lampemme ja Oulujokemme tarjoavat rajattomasti 
mahdollisuuksia vesiurheilun, veneilyn, retkeilyn ja kalastuksen 
osalta. Oulujärvellä on Suomen suurimpiin lukeutuvat sisäve-
siselät – Ärjänselkä ja Niskanselkä – joissa vastarantaa on laa-
jimmilla paikoilla mahdotonta erottaa. Pitkillä hiekkarannoil-
lamme ja kallioillamme kelpaa nauttia kesäsäistä. 

Järven lisäksi kunnan retkeilymaastot kuivine jäkäläkankai-
neen ja soineen ovat maailmankin mittakaavassa ainutlaatui-
set, ja Muhokselta Manamansaloon asti ylettyvä Rokuanvaara 
valittiinkin viime vuonna vuoden retkikohteeksi. Rokua Geopar-
killa on toistaiseksi Suomen ainoa kansainvälinen UNESCOn 
Global Geopark –status, ja olemme siitä erityisen ylpeitä. Jää-

Vaalassa riittää nähtävää ja tehtävää
kauden muovaamat hiekkaharjut ovat silmiä hivelevän kau-
niit, ja niitä tullaan tänne katsomaan joka puolelta maail-
maa.  

Retkeilyn ja matkailun lisäksi Vaala on merkittävä va-
paa-ajan asumisen keskittymä: useat tuhannet mökkiläiset 
viihtyvät kesäisin kunnassamme. Meillä on tarjolla hieno-
ja vapaa-ajan tontteja, joista kerron lisää mielelläni yhteyt-
tä ottaville.  

Vakituista asumistakin suunnitteleville löytyy monenlai-
sia vaihtoehtoja niin tonttien kuin valmiiden kotienkin osalta. 
Töitä on hyvin tarjolla monilla aloilla, ja etätyön tekemiseen 
meillä on paitsi ympäristön, myös tietoliikenneyhteyksi-
en osalta erinomaiset edellytykset kattavan valokuituverkon 
ansiosta. Autamme mielellämme kunnassa mihin tahansa 
asumiseen, elämiseen ja työntekoon liittyvässä asiassa. 

Sosiaalisessa mediassa Vaalan tapahtumia ja kuulumi-
sia voi seurata Facebook-sivulla Vaalan kunta, Instagramis-
sa viestimme sivulla @vaalankunta. Somessa puhumme hy-
vää kunnastamme aihetunnisteilla #munvaala, #myvaala ja 
#RokuaGeopark – tägää sinäkin kesäkuvasi ja –viestisi kysei-
sillä hashtagilla! 

Toivon, että viihdyt Vaalassa ja ehdit myös tutustumaan 
kattavaan ohjelma- ja käyntikohdetarjontaamme. 

Miira Raiskila
kunnanjohtaja

Vaalan kunnan henkilöstössä 
on viime vuosina käynyt mel-
koinen muutoksen aalto elä-
köitymisen ja paikkakunnalta 
muuton vuoksi. Viime vuonna 
saimme uuden kunnanjohtajan 
Miira Raiskilan. Hallintojohta-
ja Ari Niskanen on ollut kunnan 
palveluksessa vajaa kaksi vuot-
ta, tekninen johtaja Matti Kaik-
konen ja hyvinvointijohtaja Pir-
jo Nikula tulivat kuntaan myös 
viime vuoden aikana.

Kunnanvaltuusto, joka aloit-
ti toimintansa pari vuotta sit-
ten uusiutui melkein puolella. 
Vaalan kuntaa johdetaan uu-
silla ihmisillä ja raikkailla aja-
tuksilla.

Kuntaa johdetaan uusilla ihmisillä ja raikkailla ajatuksilla
Valtuuston tärkeä tehtävä 

on tehdä strategia valtuusto-
kaudelle. Strategiassa maini-
taan, että Vaalassa olisi hyvä 
asua tulevaisuudessakin. Ou-
lujärvi ja Rokuan alueet ovat 
ainutlaatuisia luontokohteita, 
joita tullaan ihailemaan kau-
empaakin. Olemme etuoikeu-
tettuja, koska saamme asua 
tällaisessa paikassa.

 Kunnan päätöksenteko pe-
rustuu avoimuuteen. Asukkail-
la on mahdollista ottaa kantaa 
asioihin jo valmisteluvaiheessa 
yleisötilaisuuksissa ja muuten-
kin. Kannustamme esittämään 
uusia ideoita ja olemme val-
miita kokeilemaan uusia asi-

oita vastuullisuutta noudatta-
en. Tärkeä päämäärämme on 
turvata myös tuleville sukupol-
ville hyvät elämisen mahdolli-
suudet Vaalassa. Kannustam-
me kuntalaisia huolehtimaan 
omasta elinympäristöstään ja 
läheisistään.

Vaala on pieni kunta ja har-
vaan asuttu paikka. Kesäaika-
na Vaalan väkiluku  kolminker-
taistuu, joka näkyy kylänraitilla 
myönteisenä pöhinänä. Olem-
me saaneet pitää hyvät pal-
velut vapaa-ajan asukkaiden 
ja matkailijoiden ansiosta. Toi-
vomme, että monet vapaa-
ajan asukkaista jäisivät vaki-
tuisiksi asukkaiksi. Etätöiden 

Kunnanjohtaja 
Miira Raiskila. 
Kuva Aatu-Artturi 
Anttila.

tekeminen onnistuu nykyaika-
na, vaikka Oulujärven rannas-
ta käsin. 

Kaavoituksella kunta pyr-
kii mahdollistamaan isompi-
en asuntojen tekemiseen ve-
sistöjemme rannoille. Vaalassa 
on kesäaikana paljon erilaisia 
tapahtumia, joissa vapaa-ajan 
asukkailla ja kuntalaisilla on 
mahdollista tutustua toisiin-
sa. Kulttuuritapahtumat voivat 
tuoda hyvinvointia niin kävi-
jöille kuin tapahtumien järjes-
täjille.

Vaalassa asuvan ei tarvit-
se kokea turvattomuutta. Kau-
pungeissa ei aina ole niin tur-
vallista ja sellaista rauhaa mitä 

täällä on. Voimme kulkea puh-
taassa luonnossa tarvittavien 
palvelujen lähellä.

Matkailijat, joita Vaalassa 
käy runsaasti arvostavat näitä 
asioita. Kunnan päättäjinä py-
rimme turvaamaan hyvät pal-
velut kaikille asukkaille tule-
vaisuudessakin. Kehitämme 
elinvoimaa ja elinkeinoja, koska 
sieltä saamme hyvät mahdol-
lisuudet varmistaa hyvinvoin-
timme jatkuvuuden.

Pekka Välinen
Kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja

Vaalan Yrittäjät ry on paikka-
kunnan yrittäjistä koostuva yh-
distys, joka toimii valtakunnalli-
sen Suomen Yrittäjät –järjestön 
paikallisyhdistyksenä. Yrittä-
jäyhdistyksen toimintaa ol-
laan nostamassa uudelleen 
virkeäksi toimijaksi paikka-
kunnan hyväksi. Vaalassa toi-
mii tällä hetkellä reilu sata eri 
alan yritystä ja yrittäjää. Yri-
tysten määrä on varsin hyvä 
alle 3000 asukkaan kunnaksi. 
Runsas vapaa-ajan asukkaiden 
määrä paikkakunnalla paran-
taa yritysten toimintaedelly-
tyksiä ja tuo samalla elinvoi-
maa kunnan alueelle hyvin 
merkittävästi. 

Vapaa-ajan asukkaat tar-
vitsevat monenlaisia palvelui-
ta ja paikalliset yrittäjät halu-
avat tuottaa niitä alueella niitä 

Vaalan Yrittäjät ry – Kuntaa kehittämässä
tarvitseville. Tällä hetkellä on 
pieniä probleemia siinä, ettei 
kysyntä ja tarjonta välttämät-
tä kohtaa puutteellisesta tie-
don kulusta johtuen. Yrittäjien 
tulisi saada omat palvelunsa 
tuotua paljon paremmin esille, 
jotta asiakkaat löytäisivät ne. 
Vaalan kunta on uudistamassa 
nettisivustoaan tämän vuoden 
aikana ja tavoitteena on saa-
da yrittäjien palvelut parem-
min esille uusille sivuille. Jot-
ta yrittäjät voivat kehittää omia 
tuotteitaan ja palveluitaan, niin 
olisi hyvä saada kuluttajilta tie-
toa siitä, että millaisia palvelui-
ta tarvittaisiin paikkakunnal-
la. Ideoita uusien toimintojen 
tai palveluiden kehittämisek-
si voi laittaa esimerkiksi Vaalan 
Yrittäjien sähköpostiin vaalan@
yrittajat.fi .

Vapaa-ajan asukkaiden ja 
matkailijoiden merkitystä ei 
Vaalassa ja lähialueella voi vä-
heksyä, koska meillä kunnas-
sa olevien ihmisten määrä 
kolminkertaistuu kesäisin. Ou-
lujokivarren kunnat ovat kulu-
neen talven aikana teettäneet 
Rokua GeoPark –alueelle mat-
kailun kehittämissuunnitelman, 
jota aletaan jalkauttamaan 
konkreettisiin toimin. Kuntien 
tehtävänä on tässä suunnitel-
massa laatia hyviä pohjia sille, 
että yrittäjävetoisesti saataisiin 
matkailuinvestointeja käyntiin. 
Vaalan osuus kokonaisuudessa 
on Oulujärven matkailualueen 
suunnittelu. Suunnitelma kat-
taa Vaalankurkun ja Ahmalan 
alueen kehittämisen suunnit-
telun, Säräisniemen ja Mana-
mansalon alueiden kehittämis-

suunnitelmat, sekä Oulujärven 
itälaidan kehittämissuunnitel-
man.  Suunnitelmissa otetaan 
kantaa paikallisiin aktiviteetti-
mahdollisuuksiin, joille pitäisi 
löytää tekijät, jotta matkailijat, 
vapaa-ajan asukkaat ja kunta-
laiset viihtyisivät alueella entis-
tä pidempään.

Kuluvan vuoden aikana 
Vaalan Yrittäjät järjestävät yh-
teistyössä muiden toimijoiden 
kanssa erilaisia tapahtumia tai 
ovat muuten mukana tapahtu-
missa. Yrittäjät ovat esillä ke-
sällä Vaala –päivillä ja Bussi-
kalja –tapahtumassa. Olette 
lämpimästi tervetulleita jutte-
lemaan vaalalaisten yrittäjien 
kanssa ja vaihtamaan kuulu-
misia. Syksyllä 10.10. järjes-
tämme Rokualla yrittäjien Ke-
kri –tapahtuman yhteistyössä 

Oulujokilaakson kuntien ja yrit-
täjä-yhdistysten kanssa. Ta-
pahtumassa pääesiintyjinä on 
Jari Parantainen ja Emma Ki-
miläinen. Lokakuun viimeise-
nä maanantaina eli 28.10. on 
Vaalan Koulukeskuksella pe-
rinteinen Yrittäjäilta yhteistyös-
sä Vaalan kunnan kanssa. Yrit-
täjäillan teemana on henkinen 
hyvinvointi ja illan pääesiinty-
jäksi on saatu mentalisti Noo-
ra Karma. Yrittäjäillassa julkis-
tetaan Vaalan Vuoden Yrittäjä. 
Stipendin rahoittavat yhteis-
työssä Vaalan Yrittäjät ja LC 
Vaala. Molempiin tilaisuuksiin 
toivotaan runsasta osanottoa.

Toivotan erittäin suotuisaa 
kesää kaikille tämän lehden lu-
kijoille Vaalan Yrittäjien puoles-
ta. 

Käyttäkää runsaasti pai-

kallisia palveluita ja kotimaisia 
tuotteita.

Esa Karjalainen 
Vaalan Yrittäjien 
puheenjohtaja
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Vaala-päivä 
vietetään uudistuneena

Täysin uudistunutta Vaa-
la-päivää vietetään lauan-
taina 15.6. kesänavausta-
pahtumana Uiton sataman 
makasiinilla kello 10-22 
välisenä aikana. Aikaisem-
min tapahtumaa on vietet-
ty syksyllä kaksipäiväise-
nä. Vaalan elinvoimaluotsin 
Marika Kumpulaisen mu-
kaan samalla vietetään 
mökkikauden avajaisia. Päi-
vän järjestävät Vaalan kun-
ta, Vaalan yrittäjät ja Vaalan 
vapaa-ajan asukasneuvos-
to. 

Markkinameininki al-
kaa kunnanjohtajan Mii-
ra Raiskilan avaussanoilla, 
ja jatkuu vapaa-ajan asu-
kasneuvoston terveisillä. 
Vuoden laskumies julkiste-

taan puolen päivän maissa. 
Lapsille on järjestetty lasten 
show, jossa Ellu ja Mikko viih-
dyttävät. Yhteislauluun voivat 
kaikki riemumielin osallistua. 

Vaala-päivän ohjelman 
kattaus on Kumpulaisen mu-
kaan aikaisempiin Vaala-päi-
viin verrattuna täysin erilai-
nen. Uutuutena on mm. Open 
Stage Show, jossaa etsitään 
epävirallisesti Vaalan talent-
tia. Kumpulainen kannus-
taa osallistumaan Open Sta-
ge show´hun sankoin joukoin. 
Osallistujia ei sijoiteta tuoma-
riston eteen paremmuusjär-
jestykseen, vaan kaikki osallis-
tujat palkitaan.

- Olemme alkukesään si-
joittuvan ajankohdan vuok-
si pystyneet ottamaan oh-

Merirosvot seikkailevat 
heinäkuussa Oulujärven 

Lomakylässä

Kesäisin Vaala täyttyy matkailijoista ja mökkiläisistä, joille on 
Vaalan kesä pullollaan erilaisia mielenkiintoisia tapahtumia. 
Jos liikkuu heinäkuun 12 - 13. päivinä Vaalassa, niin kannat-
taa käydä Vaalan torilla Bussikaljapäivillä, jossa voi tehdä os-
toksia ja tavata kuuluisuuksia ja kuunnella hyvää musiikkia.

Bussikaljapäiviä vietetään kolmatta kertaa Vaalan torilla. 
Sanna Telinkankaan mukaan viime vuonna päivillä kävi pari 
tuhatta henkilöä ja nyt odotetaan enemmän kävijöitä, koska 
on hyvät esiintyjät. Torille saapuu nimikkobussi molemmiksi 
päiviksi, ja torilla on myös olutteltta. Tapahtumassa on mu-
kana Osto- ja myyntiliike Pänikkä ja Piironki, joten liikkeen 
pihakin täyttyy myyntikojuista. Lapsille suunnattu oma puu-
hapiha on vanhan koulun pihalla, jossa on monenlaista teke-
mistä ja hevonenkin mukana.

Sanna Telinkangas kertoi bussikaljatilaisuuteen olevan va-
paa pääsyn, ja yksityinen henkilö voi tulla myymään tuottei-
taan. Siellä on tarjolla ruokaa, rustiikkia, romua ja räipettä. 
Koska tori on auki kello kymmenestä jopa aamuyölle, tapah-
tumasta on muotoutunut musiikkia rakastavan kaiken kan-
san kesätapahtuma. 

Bussikaljapäivien esiintyjät ovat Tanssiorkesteri A Nelo-
nen, Duo Atomi & Zore, vaalalaiset pop-taivaan kuuluisat ty-
töt Maustetytöt ja iki-ihana Anna Hanski. Bussikaljapäivien 
avaussanat esittää TV:sta tuttu romukauppias Markus Kuo-
tesaho, joka on torilla mukana molempina päivinä.  

- Menevässä markkinatunnelmassa viihdytään rompeto-
rilla, syödään hyvin ja nautitaan musiikista & kesästä, kertoo 
Sanna Telinkangas. 

Tapahtuman toisena pääjärjestäjänä on Osto- ja myynti-
liike Pänikkä ja Piironki. Liike on perustettu vuonna 2012. Se 
ostaa ja myy kaikenlaista vanhaa tavaraa, kuten huoneka-
luja, keräily-, työkaluja, militaria, valaisimia, miesten kelloja, 
kalastusvälineitä, sisustustavaroita, talonpoikaisesineitä, van-
hojen talojen irtaimistoja, varastoja, aittoja, kultaa ja hopeaa. 

Pänikkä ja Piironki aloitti toimintansa myymällä pelkäs-
tään vanhaa tavaraa. Pikkuhiljaa mukaan tuli uusia sisus-
tustuotteita mukaan, ja nyt niiden osuus myynnistä on suu-
rempi. Liike siirtyi 2015 pienestä liiketilasta Asematieltä torin 
viereen vanhalle puukoululle. 

Nyt keväällä yritys avasi verkkokaupan https://panikkaja-
piironki.mycashflow.fi/, josta voi tilata uusia sisustustavaroi-
ta ja vanhoja esineitä sekä huonekaluja facebookin sivuilta. 

Maustetytöt ja  
Anna Hanski esiintyjinä 

Bussikaljapäivillä

Vaalan Kulttuuriklubi ry järjestää heinäkuussa jo kolmannen 
kerran Oulujärven Merirosvojen historiaan pohjautuvan ta-
pahtuman Oulujärven lomakylässä. Tapahtuma on kaksipäi-
väinen.

26.7 perjantaina on kehitysvammaisten oma päivä kel-
lo 12-15. Ohjelmassa on mukavan yhdessäolon ja tekemisen 
lisäksi makkaranpaistoa (merirosvot tarjoavat), toiminnallista 
tekemistä, onnenpyörää ja musiikista vastaa edellisen vuoden 
tapaan Renne Karppinen. Tapahtumaan toivotaan ilmoittau-
tumista etukäteen, (jotta osaamme varautua makkaranpais-
tossa) osoitteeseen: oulujarven.merirosvot@gmail.com.

27.7 on vuorossa koko perheen tapahtumapäivä alka-
en kello 15. Perheen pienimmille on ohjattua satumaala-
usta, 6-9 vuotiaille seikkailurata ja illan päättää joukkue-
kilpailu, jossa kisataan Oulujärven Merirosvomestaruudesta 
haastavissa tehtävissä. Joukkueita mahtuu vielä mukaan, jo-
ten ilmoittaudu mukaan kisaamaan 300 euron palkinnosta. 
(joukkue, kaksi aikuista ja kahdesta neljään 10-15 vuotias-
ta nuorta).

Vaalan Kulttuuriklubi ry on voittoa tavoittelematon yhdis-
tys, jonka vapaaehtoistyötä tekevät jäsenet järjestävät eri-
laisia tapahtumia ja elämyksiä niin kuntalaisille, mökkiläisil-
le kuin lomalaisille. Oulujärven Merirosvot®-tapahtuma on 
osallistujalle maksuton. Seuraa ilmoittelua myös somessa.
www.facebook.com/Oulujärven Merirosvot

Vaalan kesä 2019-lehti on luettavissa netissä: www.vkkmedia.fi klikkaa linkistä: Lehdet

Tapahtumat ja  
kuulumiset sosiaalisessa 
mediassa:

Facebook:  
Vaalan kunta

Instagram:  
@vaalankunta

Aihetunnisteet:  
#munvaala, #myvaala ja 
#RokuaGeopark 

Julkaisija: Vaalan kunta
Vastaava toimittaja: Marika Kumpulainen elinvoimaluotsi
Toimittajat: Heimo Turunen VKK-Media Oy 0400 385 281,  
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Ilmoitusmyynti: VKK-Media Oy Heimo Turunen, Pauli Tiiro.
Sivuvalmistus: VKK-Media Oy/Katariina Niemitalo
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy Kajaani
 VKK-Media Oy, Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi, p. 0400 385 281

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai 
muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vas-
tuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheel-
lisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.

VAALANKESä 2019
VAALAN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI 2019

Ellun bileet vauhdittaa päivää aamupäivästä aina iltamyö-
hään asti. Lapsille on järjestetty lasten show, jossa Ellu 
ja Mikko viihdyttävät. 

jelmaan mukaan paljon 
vesiaktiviteetteja, jotka pyöri-
vät tapahtuman taustalla koko 
päivän ajan. Speciaalijuttu-
na on myös rannalla pyörivä 
nonstop-sauna, jonka löylyis-
tä vastaa kunta. Oulujärveen 
pääsee uimaan heti saunasta 
pitäen. Uiton makasiinilla on 
mahdollista pistää alkuillasta 
jalalla koreasti TS Duon tah-
dittamana ja sen jälkeen lau-
laa karaokea, Kumpulainen 
selvitti.

Vaala-päivään sisäl-
tyy myös perinteistä mark-
kinameininkiä torimyyjien ja 
ruokakojujen vaiheilla. Ta-

pahtumaan on ilmoittau-
tunut yli 20 näytteilleaset-
tajaa ja päivän mittaan voi 
mm. kahvitella lettujen ke-
ralla ja nauttia grillimak-
karoita nälän painetteek-
si. Kumpulainen totesi, että 
Vaala-päivä on monipuoli-
nen ja tapahtumarikas. Ta-
pahtumatuotantoyritys El-
lun bileet vauhdittaa päivää 
aamupäivästä aina iltamyö-
hään asti.

Uiton makasiinilla on mahdollista pistää alkuillasta ja-
lalla koreasti TS Duon tahdittamana
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Ajankohtaista 
vapaa-ajan asukasneuvostolta

Kun kesä koittaa talven jälkeen, 
me ”kesävaalalaiset” tulemme 
tänne Vaalaan mökeillemme 
ja vapaa-ajan asunnoillem-
me puhtaan ja kauniin luonnon 
keskelle. Osa meistä viettää 
aikaansa mökillä lähes ym-
päri vuoden. Vaalassa onkin 
yli 1.800 vapaa-ajan asun-
toa, joista noin 1 500 on ul-
kopaikkakuntalaisten omistuk-
sessa. Näinpä me vapaa-ajan 
asukkaat, kotoisammin mök-
kiläiset, lisäämme Vaalan vä-
kilukua useilla tuhansilla. Tämä 
varmasti vilkastuttaa kivasti 
Vaalan liike-elämää. Koemme, 
että olemme tärkeä voimavara 
myös Vaalan kunnalle. 

On hieno asia, että Vaa-
lan kunta on hallinnossaan 
huomioinut meidät mökkiläi-
set perustamalla mökkiläistoi-
mikunnan vuonna 2005. Toi-
mikunnalla ja Vaalan kunnalla 
on erittäin hyvä ja vakiintunut 
yhteistyö. Toimikuntaan on ni-
metty 12 jäsentä, jotka edus-
tavat laajan Vaalan eri alueiden 
mökkiläisiä. Toimikunta ko-
koontuu neljä kertaa vuodes-
sa käsittelemään vapaa-ajan 
asukkaille ajankohtaisia asioi-
ta. Vuonna 2017 nimi muutet-
tiin mökkineuvostoksi ja 2018 
Vaalan vapaa-ajan asukasneu-
vostoksi. Toimikunnan tehtävä 
on mm. tehdä esityksiä ja aloit-
teita kunnan päättäviin elimiin 
vapaa-ajan asumiseen liittyvis-
sä asioissa sekä tehdä aloittei-
ta ja antaa lausuntoja saaris-
to-ohjelmaan ym. vapaa-ajan 
asumiseen liittyviin ohjelmiin ja 
esityksiin. Toimikunnan tärkeä 
rooli on toimia linkkinä kunta-
laisten, kyläläisten, kylätoimi-
kuntien ja mökkiläisten välil-
lä. Olemme myös tärkeä tiedon 
välittäjä sekä mökkiläisille että 
Vaalan kunnalle. Toimikunta 
saa myös tietoa kunnan pää-
töksistä ja suunnitelmista, jotka 
liittyvät vapaa-ajan asumiseen.

Me toimikunnan jäsenet 
toivomme, että vapaa-ajan 
asukkaiden tietotaito-osaa-
mismaista voitaisiin hyödyntää 
kunnan kehittämisessä edel-
leen. Haluamme luoda mök-
kiläisten ja kuntalaisten välille 

vieläkin tiiviimpää yhteistyötä. 
Mitä kaikkea toistemme osaa-
mista voisimmekaan hyödyn-
tää? Voisiko mökkiläisten sekä 
kuntalaisten käyttöön löytyä 
kanavia erilaisten palvelujen 
tuottajista? Voisimmeko täs-
sä hyödyntää esim. sosiaalis-
ta mediaa?

Väistämätön tosiasia on, 
että maaseudut autioituvat, 
kun ihmiset muuttavat kas-
vukeskuksiin. Voisiko tulevai-
suuden vapaa-ajan asuminen 
elävöittää näitä maaseutuja? 
Digitaalisaatio muuttaa koko 
ajan työn tekemistä ja mah-
dollistaa mm. etätyön. Miltä 
tuntuisi tehdäkin töitä mökil-
tä käsin? Jotkut meistä sitä jo 
tekevät.

Terveiset  
mökkiläisille ja  
vapaa-ajan asukkaille:
Olkaa aktiivisia kuntaan ja va-
paa- ajan asukasneuvos-

toon päin. Vaikka siellä mö-
killä on niin kiva viettää aikaa 
ja olla vain, niin tulkaa mu-
kaan Vaalan kesän tapahtumiin 
ja tuokaa ideoita tapahtumi-
en järjestämiseen. Osallistukaa 
kunnassa järjestettäviin tilai-
suuksiin, sillä erilaiset tapah-
tumat luovat positiivista ve-
tovoimaa kuntaan. Käyttäkää 
ahkerasti Vaalassa olevia pal-
veluita; rauta-, elintarvike-, 
ruoka- ja erikoiskauppoja sekä 
leipomoita. Näin saamme pal-
velut pysymään meidän kaikki-
en ulottuvilla.

Haluamme lisätä sekä 
mökkiläisille että kuntalaisil-

Lapset uimassa. Varpu Paakinaho Heikkinen.

Paatinjärvellä. 

Saunavihdat.

Mökkiranta. 

le vapaa-ajanasukasneuvos-
ton tunnettavuutta ja toimin-
taideologiaa. Vaalan kunnan 
kotisivuilta löytyy kaikkien toi-
mikunnan jäsenten yhteystie-
tot. www.vaala.fi/sivu/fi/vapaa- 
aika/vapaa-ajan_asukkaat/

Kaunista ja lämpöistä  
kesää kaikille!

Vaalan vapaa- 
ajanasukasneuvoston puolesta, 
Varpu Paakinaho-
Heikkinen, Paatinjärvi 
(Oterma)

Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja 
alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut talo-
udellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. 
Vaalassa kuntalaisten hyvinvointi ja kunnan elinvoima kulke-
vat käsi kädessä. Elinvoimaisessa kunnassa aktiivinen ja toi-
melias yhteisö tekee yhdessä asioita hyvässä hengessä. Kun-
talaisten hyvinvointi on kaikkien Vaalassa toimivien tahojen 
yhteinen asia. Hyvinvoinnin määrätietoisen kehittämisen voi 
sanoa käynnistyneen toukokuussa 2018 elinvoimasopimuk-
sen allekirjoittamisella. Elinvoimasopimuksessa loimme kun-
nan toimijoiden (kunta, yritykset, yhdistykset, muut yhteisöt, 
kuntalaiset) yhteisen kehittämisen ja hyvinvoinnin edistämi-
sen eli elinvoimaisuuden sopimusmallin. Sopimus suuntaa 
toimintaa asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen, edistää yh-
teistyötä eri toimijoiden kesken ja mahdollistaa tasavertai-
sen kumppanuuden eri toimijoiden kesken. Elinvoimasopimus 
konkretisoi Vaalan kunnassa tehdyn yhteisen työn kunnan 
asukkaiden koetun hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edis-
tämiseksi kuntastrategiaa noudattaen.  

Vuoden 2019 alussa aloitti kunnassamme itsenäise-
nä osastona hyvinvointiosasto. Yhteisen hyvinvointityön var-
mistamiseksi perustimme ikäkausiverkostot, jotka laativat 
hyvinvointisuunnitelman 2019. Hyvinvointisuunnitelman to-
teuttaminen on kytketty talousarvion toteuttamiseen, jota 
seurataan ja arvioidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Näin 
kunnan strategiset asiakirjat kytkeytyvät toisiinsa ja ohjaavat 
poikkihallinnollista hyvinvointityötä Vaalassa. Olen ilolla ja yl-
peydellä seurannut toimijoidemme sitoutumista ja aitoa ha-
lua edistää vaalalaisten hyvinvointia! Eri paikallistoimijoiden ja 
kuntalaisten kanssa tätä työtä on ilo tehdä hyvinvointiosas-
tolla!

Hyvinvointiosaston henkilöstön puolesta,
Pirjo Nikula, hyvinvointijohtaja

Hyvinvointi ja kunnan 
elinvoima kulkevat 

käsi kädessä

Hyvinvointijohtaja Pirjo Nikula ja etsivä nuorisotyöntekijä 
Tiina Vaattovaara.

Vaalan apteekki nyt
Vaalan keskustassa!

Ma-Pe
9 - 17

La
9 - 13

juhannus-
aattona

9 - 13
Tervetuloa!

Vaalantie 19
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Pienkoneiden  
(polttomoottorikoneet)
valtuutettu takuuhuolto, 
sekä varaosa- ja tarvikemyynti

Pekan kone ja huolto

ylisuvannontie 23, nuojua, 

puh. 040 7638 165 

mm. 
B&B

“Herra, kenen luo me menisimme?
Sinulla on ikuisen elämän sanat.”

Tervetuloa 
kirkkoon!

Kirkkoherranvirasto/Marjut Meriläinen 08 536 1167
Taloustoimisto/Tiina Rajala 044 314 0016
Kirkkoherra/Vesa-Tapio Palokangas 044 314 0013
Kanttori 044 314 0010
Diakoni/Marianne Kurtti 044 314 0009
Lähetyssihteeri/Merja Kantola 044 314 0015
Lastenohjaaja 044 314 0011
Keittiö, emäntä/Ritva Haataja 044 314 0012
Suntio/Raimo Karppinen 050 381 2298
Varasuntio/Janne Schroderus 044 314 0008

Tavoitat meidät puhelimitse:

Joh. 6:68

www.vaalanseurakunta.fi    Löydät meidät myös facebookista

VAALAN SEURAKUNTA
Järvikyläntie 3, 91700 VAALA

Tarvitset: 500 g Haapalan juustoleipää, 
1 dl fariinisokeria, 2 dl kuohukermaa,

lakkoja tai muita tuoreita marjoja
 

Valmistus: Paloittele juustoleipä uunivuokaan, 
ripottele pinnalle fariinisokeri ja kaada lopuksi 

päälle kerma. Paista 200-asteisessa uunissa noin 
20 minuuttia, kunnes kerma ja sokeri keittyvät
kinuskimaiseksi kastikkeeksi. Tarjoile marjojen 
kera. Maistuu myös raikkaan jäätelön kanssa! 

JUUSTOLEIVÄSTÄ
Haapalan maalais-

helppo jälkiruoka keskikesän juhlaan!

Neljä kuukautta elinvoima-
luotsin elämää on ollut var-
sin tapahtumarikasta ja antoi-
saa aikaa. Työ on vienyt minut 
mennessään ja olo tuntuu 
enemmän ja enemmän sil-
tä, kuin olisin ollut täällä jou-
kossanne aina. Vaala on ihan 
huikea paikka ja näen tääl-
lä paljon positiivisia mahdolli-
suuksia elinvoiman kehittämi-
sen ja kasvattamisen suhteen 
nyt, ja tulevaisuudessa. Sydä-
meni on myyty.

Työajastani puolet on va-
rattu elinkeinojen ja matkailun 
kehittämiseen ja toinen puo-
likas kunnan poikkihallinnol-
liseen viestintään ja markki-
nointiin. 

Kaksi suurta toimintakent-
tää asettaa positiivisia haas-
teita, usein täytyisi pystyä 
olemaan monessa paikas-
sa samaan aikaan ja kuiten-
kin pystyä hoitamaan lukuisat 
muut asiat oman työpöydän 
ääressä toimistoaikaan. 

Koska työaikani ei ole si-
dottu virka-aikaan, voit näh-
dä minut työn touhussa niin 
arkena kuin sunnuntainakin. 
Hyvin usein työaikani painot-
tuu ilta-aikaan lukuisien eri-
laisten tapahtumien merkeis-
sä. 

Vaalan, Utajärven ja Mu-
hoksen kuntien ja Rokua Geo-
parkin yhteisen matkailun 
kehittämissuunnitelman vii-
meistelty siihen liittyneine 
työpajoineen ja seminaarei-
neen on ollut tärkeä panostus 
matkailuelinkeinojen edistä-
miselle kevään aikana. Tämän 
viikon maanantaina 10.6. val-
miin suunnitelman toimeen-
panovaihetta suunniteltiin 

Elinvoimaluotsin terveiset

Hyvää kesää Vaala! 
Geopark-yrittäjien ja kuntien 
valtuustojen yhteisessä semi-
naarissa Muhoksella. 

Kevään aikana on uutena 
toimenpiteenä yrittäjien vä-
listä sekä kunnan ja elinkei-
notoimijoiden yhteistyötä pa-
rantamaan järjestetty useita 
yrittäjäiltoja (1–2 krt/kk). Yrit-
täjäilloissa on ollut kiitettä-
vä määrä osallistujia, ja niiden 
toteutuksessa on hyödynnet-
ty esimerkiksi yritysneuvonta- 
ja rahoitusorganisaatioita. Yri-
tysvierailuja ja yhteydenpitoa 
alueemme yrittäjiin on jatket-
tu niin kunnanjohtajan kuin 
minunkin toimesta. 

Vierailuille on kesän aika-
na taas enemmän aikaa, kun 
kaksi suurta vastuullani ollut-
ta, paljon aikaa vienyttä työn-
sarkaa, saadaan tällä viikolla 
vietyä maaliin. Käsissäsi oleva 
painotuore kesälehti on saatu 
rakennettua valmiiksi ja uu-
distunutta Vaala-päivää viete-
tään tulevana lauantaina. On 
aika palata taas perusasioiden 
äärelle. 

Kevään aikana viestin-
nässä on panostettu erityi-
sesti kunnan internetsivu- ja 
brändiuudistuksen toteutta-
miseen ja uudistus on koko-
naisuudessaan määrä saada 
valmiiksi alkusyksystä. Brän-
dityön rakentaminen aloite-
taan lähiviikkoina, pari viikkoa 
sitten valitun toimijan kanssa. 
Nykyisille internetsivuille on 
viestinnällisenä panostukse-
na tehty erityisestä tarpeesta 
noussut erillinen tuulivoimas-
ta kertova sivusto, jolla on ha-
luttu reagoida käynnissä ole-
vassa tuulivoimakeskustelussa 
nousseeseen tiedontarpee-

seen. 
Tonttimyynnin ja markki-

noinnin tehostamiseksi olem-
me keväällä laatineet uuden 
tonttiesitteen, ja rakentaja-
messuilla oltiin näkyvästi esil-
lä yhdessä Oulujokilaakson 
kuntien kanssa. 

Kunnantalolla olevan yh-
teisöllisen työtilan käyttöä on 
jalkautettu ja toimintaan on 
panostettu resurssien puit-
teissa. Käyttöasteen nostami-
seksi erityisesti markkinointia 
jatketaan kesän ja syksyn ai-
kana lisää.  

Edellä mainittujen töiden 
lisäksi toimenkuvaani mahtuu 
monenmoista asiaa aina net-
tisivujen päivittämisestä, yrit-
täjien konsultoimiseen asti. 
Opastan yrittäjiä ja yrittäjäksi 
aikovia mm. hankehakemuk-
sen ja liiketoimintasuunni-
telman laatimiseen liittyvissä 
asioissa, ja pyrin päivittämään 
aktiivisesti kunnan sosiaalisen 
median kanavia. Pidämme 
tärkeänä, että kiinnostuneilla 
on mahdollisuus seurata kun-
nan arkea reaaliajassa. 

Laadin myös suurimman 
osan kunnan tiedotteista, jon-
ka lisäksi olen pyrkinyt re-
surssien puitteissa olemaan 
mm. markkinointiapuna ke-
sän suurimpien tapahtumi-
en mainostamiseen liittyvissä 
asioissa.

Ilon kautta tekemisen mei-
ninki Vaalassa mairittelee 
mieltä. 

Täällä kokeillaan rohkeasti 
uutta ja uusiin asioihin ja nii-
hin liittyviin mahdollisiin muu-
toksiin suhtaudutaan avoimin 
mielin. Tähän ei kokemukse-
ni mukaan ihan kaikki kunnat 

eikä yrityksetkään pysty. 
Eräs julkishallintoelämää 

pitkään ja läheltä seuran-
nut henkilö totesi kerran, että 
meillä täällä Vaalassa on asiat 
hyvin. Taisipa hän lintukodok-
sikin upeaa kuntaamme kut-
sua.

Kunpa muistaisimme tä-
män itsekin, kun epätoivo iso-
jen päätösten edessä valtaa 
mieltä. 

Muutos on mahdollisuus. 
Kun puhalletaan yhteen hii-
leen, saadaan aikaan varmas-
ti jotakin suurta. Ollaan roh-
keita ja tavoitellaan unelmia. 
Yhdessä!

Tule viettämään Vaala-
päivää kanssamme ensi lau-
antaina! Tulossa on ikimuis-
toinen päivä monenlaisine 
ohjelmanumeroineen ja tori-
myyjineen, eikä kaikkia sau-
navuorojakaan ole vielä buu-
kattu.

Toivotaan kesäistä säätä ja 
iloista meininkiä!

Terkuin,
Marika Kumpulainen
elinvoimaluotsi
#munvaala #myvaala

Tervasoutuun 
paikkoja 

vielä 
vapaana!

Tämän vuoden Tervasou-
tu soudetaan 14.-15.6. Ky-
seessä on 35. juhlasoutu, 
joka on myös muistosou-
tu pitkäaikaiselle järjestäjäl-
le Pertti Törmille. 

Perjantain soutu starttaa 
Vaalan venesatamasta kel-
lo 9. Yleisö on tervetullut lä-
hettämään venekunnat mat-
kaan ja hörppäämään kahvit. 

Tervasoutu on leppoisa 
retkisoutu ja vaatii vain ilois-
ta mieltä ja joukkuehenkeä.

Mikäli innostut läh-
temään mukaan iloi-
seen joukkoon, ilmoittaudu  
Jennalle 0400 855 926 tai 
jenna.leinonen@vaala.fi 

Nähdään Tervasoudussa! 
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METALLIROMUT
KIERRÄTYKSEEN 

Päivän hintaan noudamme paikan päältä.
Nopea palvelu. 

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

- romuautot, maatalouskoneet, 
kuparit, kaapelit ym. ym. 

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

Väätäjänniementie 254, 91730 KANKARI
Puh. 040 553 8543

Huoneistoremontointeja ja 
rakennustyöt

E-mail: eero.karjalainen@luukku.com

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä

Hallinto: Viestitie 2, 87700 Kajaani
08 636 611, info@ekokymppi.fi

Avoinna ma-pe 9-15

Vaalan lajitteluasema:
Nahkasalmentie 1, 044 710 0129

Avoinna ti 9-15, pe 12 - 18
ja lisäksi kesäkuukausina  

(touko-elokuu)
parillisten viikkojen  

lauantaina klo 10-13

ekokymppi.fi

Lamminahon talo ainutlaatuinen kokonaisuus
Lamminahon talo on ainut-
laatuinen kokonaisuus, jossa 
on säilynyt esineitä ja raken-
nuksia 1700-luvulta saakka. 
Lamminahon rakennusryhmä 
on poikkeuksellisen hyvin säi-
lynyt esimerkki Oulujokivarren 
vanhasta rakennuskannas-
ta. Asuinrakennus, navetta- ja 
tallirakennus sekä kolmiosai-
nen luhtirivi muodostavat ne-
likulmaisen pihapiirin, jonka 
ulkopuolella on useita aittara-
kennuksia.

Rakennuksia Lamminahos-
sa on kaikkiaan 20, ja niissä on 
arvokkaita kansanomaisen ra-
kennustavan yksityiskohtia. Tila 
on nykyisin Senaattikiinteistö-
jen omistuksessa. Lamminaho 
on suojeltu rakennusuojelulail-
la ja se on Museoviraston suo-
jelukohde. 

Lamminaho sijaitsee noin 

Aukioloajat 2019:
11.6.-10.8. ti-pe klo 12-18, la- 12-16 
Maanantaisin ja sunnuntaisin suljettu.
Huom! Juhannusaattona suljettu
Katso Facebook / Lamminahon Talo   
Lamminahon talo
Lamminahontie 231, 91700 Vaala
Puh. 040 1977 284
lamminaho@vaala.fi

Aitat takaa.

Sysikoppi. Miesten ja naisten aitat.

Pihapiiriä.

seitsemän kilometrin pääs-
sä Vaalasta lähellä Nuojuan 
voimalaitosta. Opastus Oulu-
joen pohjoispuolelta valtatie 
22:lta ja Kestilän suunnasta mt 
879:ltä.

-Nautinnollisia hetkiä-
Oulujärven      Lomakylä

oulujarvenlomakyla.fi
Vuolijoentie 891, 91700 Säräisniemi

Puh. 040 5011 439

• Camping alue
• Kahvio
• Maisemasauna
• Hyvä uimaranta

YRITTÄJÄ, JOS HALUAT 
NÄKYVYYTTÄ...

..kysy edullista ilmoitustilaa Oulujokivarren 
laajalevikkisimmästä lehdestä!

Soita: 050 5679 757 Raimo 
tai 045 1277 383 Satu

Kotipitäjä

Vaalan kirjastossa tehdään kesän aikana sisäkattoremont-
ti. Aikuisten osaston remontti tehdään kesäkuussa. Osasto 
on remontin aikana kokonaan suljettu eikä aineistoa voi lai-
nata. Muiden Outi-kirjastojen aineisto on varattavissa ja nou-
dettavissa normaaliin tapaan. Laina-aika kaikella aineistolla 
on 1.10.2019 saakka. Lainaustoimiston ja työtilojen remont-
ti aloitetaan elokuun loppupuolella ja se jatkuu syyskuun ajan. 
Kirjasto on remontin aikana kokonaan suljettu.

eKirjasto avaa mahdottoman määrän e-kirjastoaineistoja
https://outi.finna.fi/Content/ekirjasto

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastot tarjoavat asiak-
kailleen laajat e-aineistopalvelut. Ne ovat ilmaisia kirjastojen 
asiakkaille ja niitä pääsee käyttämään kaikilla Kainuun ja Poh-
jois-Pohjanmaan kirjastojen kirjastokorteilla ja niihin liitetyil-
lä PIN-koodeilla.

eKirjaston sisältämät palvelut:
•  Ellibs E-kirjoja ja e-äänikirjoja pääosin suomeksi.
•  OverDrive E-kirjoja ja e-äänikirjoja pääosin englanniksi.
•  eMagz Kotimaisia aikakauslehtiä digitaalisina näköislehtinä.
•  ePress Kotimaisia sanomalehtiä digitaalisina näköislehtinä.
•  PressReader Sanoma- ja aikakauslehtiä 150 eri maasta ja 

yli 60 kielellä.

•  Rockway Suomalainen soiton- ja laulunopetuksen verkko-
palvelu.

•  Naxos Music Library Klassisen musiikin kuuntelupalvelu. 
Musiikkia yli 141 000 CD-levyn verran.

•   Naxos Music Library Jazz Jazzmusiikin kuuntelupalvelu. 
Musiikkia n. 17 000 CD-levyn verran.

•  Naxos Video Library Musiikkia sisältävä videopalvelu. Doku-
mentteja, konserttitaltiointeja jne.

•  RedFox Monikielinen sanakirja, joka kääntää 41 kielelle.
•   Viddla Elokuvien suoratoistopalvelu. Voit lainat kolme eloku-

vaa kuukaudessa.

Vaalan kirjasto 

Aukioloajat:
Maanantai   11.00–16.00
Tiistai   11.00–16.00
Keskiviikko   13.00–19.00
Torstai   13.00–19.00
Perjantai   11.00–16.00

Vaalan kirjasto 
Niskantie 8 91700 Vaala
puh. 040 197 5934, 040 197 5935
kirjasto@vaala.fi

Poikkeukset:
to 20.6. 11–16
pe 21.6. suljettu
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Arkut   Kuljetukset   Kukat   Hautakivet 

VAALAN KUKKA JA HAUTAUSPALVELU 
www.vaalankukka.f i 

Vaalantie 9, Vaala   Puh. 0400 682 250 

Luotettavasti ja asiantuntemuksella 
kaikissa hautaukseen liittyvissä järjestelyissä 

ARKUT   KULJETUKSET   HAUTAKIVET   KUKAT 
 

Tilaa kukat noudettavaksi tai toimitettavaksi 

www.vaalankukka.ekukka.fi 
 

   
 

VAALAN KUKKA JA HAUTAUSPALVELU 
www.vaalankukka.f i 

Vaalantie 9, Vaala   Puh. 0400 682 250 
 

Puh. 0400 917 217 
hautakivityot@gmail.com

PUUKAUPASSA JA METSÄNHOIDOSSA 
SINUA PALVELEE

METSÄNHOITOYHDISTYS 
ROKUA-PALJAKKA

TUOMO TÖRRÖ 0400 184 017 
lkv, julkinen kaupanvahvistaja
HENRI YLIKÖRKKÖ  040 829 1770
AINO HYTTINEN 040 703 9963
NIINA MATTILA 040 660 1221 
metsäsuunnittelu, tila-arviot
JUKKA KAUPPINEN  0440 167 100
PERTTI LAHTINEN 0440 181 808
MIKA PÖLLÄNEN 050 303 6823

ROKUA-PALJAKKA

Minikaivinkonetyöt
keijo Heikkinen
91720 oterma

040 571 5027

Säräisniemen Museo- ja Kotiseutuyhdistys ry
Säräisniemen Museo- ja Ko-
tiseutuyhdistys ry perustettiin 
vuonna 1957.  Museo avat-
tiin vuonna 1961. Nimestään 
huolimatta yhdistyksen toimi-
alueena on koko nykyisen Vaa-
lan kunnan alue. Teemme va-
paaehtoista kotiseututyötä ja 
ylläpidämme Säräisniemen 
kotiseutumuseota. Jäseniä on 
noin 50.

Säräisniemen kotiseutu-
museolla on neljä näyttelyti-
laa: pitäjän vanhin koulutalo, 
viljamakasiini, ns. Alilan aitta 
ja muutama vuosi sitten kun-
nostettu Juusolan tuulimylly. 

Lisäksi olemme saaneet pitää 
kesänäyttelyitä entisen Säräis-
niemen koulun liikuntasalissa.

Kotiseutumuseon kokoel-
missa on noin 3000 esinettä. 
Perusnäyttelyiden esineistö on 
lähinnä 1950-luvulla kerättyä 
talonpoikaisesineistöä. Meil-
lä on myös laaja ja monipuoli-
nen opetuskuvataulukokoelma, 
hieman paikallista taidetta ja 
entisen Oulujärven tutkimus-
aseman kivikokoelma.

Kotiseutumuseo on avoin-
na kesäsunnuntaisin kello 12–
17 ja ryhmille sopimuksen 
mukaan. Tänä kesänä jär-

jestämme useita teemapäi-
viä. Perusnäyttelyistä olemme 
uudistaneet taiteilijahuonetta. 
Entisen Säräisniemen koulun 
tiloissa on esillä otos opetus-
kuvataulukokoelmastamme ja 
16.6. alkaen kesän ajan Janne 
Sallilan lehtileikekansiot.

Toukokuussa 2019 julkai-
simme Historian lastuja Oulu-
järven rantamilta II -teoksen, 
jota voi ostaa kotiseutumu-
seolta ja johtokunnan jäseniltä. 
Säräisniemen kyläyhdistyksen 
kanssa julkaisimme kevättal-
vella 2019 kotiseutuaiheisen 
postikorttisarjan. Postikortte-
ja voi ostaa mm. kotiseutumu-

seolta. Meillä on myös vireillä 
kulttuuri- ja ruskaretki syys-
kuussa 2019 Luulajaan ja Kii-
runaan.

Tervetuloa vierailemaan  
Säräisniemen kotiseutu- 

museoon ja mukaan  
kotiseututyöhön!

Liisa Leinonen,  
varapuheenjohtaja 
Säräisniemen Museo- ja 
Kotiseutuyhdistys
puh.  040 591 3536
museon osoite  
Säräisniementie 345 

Säräisniemen Kotiseutumuseon pihapiiriä. Kuva Liisa Leinonen.

Juusolan tuulimyllyn siipitukki ja ratas. Kuva SMKY.

Säräisniemen Museo- ja Kotiseutuyhdistyksen johtokunnan 
jäseniä esittelemässä Historian lastuja Oulujärven rantamil-
ta II -teosta. Kuva Liisa Leinonen).

https://kotiseudut.fi/saraisniemenmuseojakotiseutuyhdistys

Touko siunattiin 
Lamminahossa
Lamminahon touonsiunaus 
toimitettiin 4.6. Siunauksen 
toimitti vs. Kirkkoherra Tapio 
Karjalainen ja kanttorina toimi 
Risto Vähäsarja. Lämminhen-

kiseen ja perinteitä kunnioit-
tavaan siunaustilaisuuteen ko-
koontui noin 40 ihmistä. 

Eläkeliiton Vaalan yhdistys 
huolehti kahvituksesta. MK
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Vaalan alueen jätteiden 
keräyspisteet

Vaalan lajitteluasema
Nahkasalmentie 1, 91700 Vaala
avoinna ti 9 - 15, pe 12 - 18, puh. 044 710 0129

Huom. Puutarhajätteiden vastaanotto ympärivuorokautises-
ti jätevedenpuhdistamolla. Metsätähteiden vastaanotto lajit-
teluasemalla aukioloaikoina.

Jätteiden aluekeräyspisteet Vaala
• Alassalmi, Manamansalontie 5302
• Enonkylä, Vuolijoentie 2612
• Jaalanka, Jaalangantie 105
• Järvikylä, Järvikyläntie 451
• Kankari, Kankarintie 138
• Martinlahti, Manamansalontie 3191
• Neittävä, Uutelanperäntie 18
• Nimisjärvi, Neittäväntie 52
• Nuojua, Nuojuankoskentie 303
• Oterma, Otermantie 1317
• Pelso, Pelsonkoulutie 23
• Säräisniemi, Säräisniementie 355
• Veneheitto, Neittäväntie 1858

RinKi eKopiste
Vaalantie 26, K-market tervaportti 

Lajitteluohjeet
www.ekokymppi.fi/media/ohjeet-ja-esitteet/
lajitteluohjeet-kunnittain/lajitellen_vaala.pdf

Löytöretkeile Rokua 
UNESCO Global Geoparkissa

Rokua Geopark sijaitsee Mu-
hoksen, Utajärven ja Vaalan 
kuntien alueella. Se on Suo-
men ensimmäinen ja toistai-
seksi ainoa kohde UNESCOn 
IGGP (International Geoscien-
ce and Geoparks Programme) 
–ohjelmassa.

UNESCOn Global Geopark 
kohteet arvioidaan neljän vuo-
den välein niiden toiminnan ja 
laadun arvioimiseksi. Kesällä 
2018 suoritetun arvioinnin tu-
lokset ovat nyt valmistuneet ja 
UNESCOn hallintoneuvosto on 
vahvistanut ne kohteille toimi-
tetuissa kirjeissä. Oulujokilaak-
son, Rokuan ja Oulujärven alu-
eista koostuva Rokua UNESCO 
Global Geopark sai arvioinnis-
ta niin sanotun ”vihreän kor-
tin” joka tarkoittaa sitä, että 
kohteen toiminnan on arvioitu 
olevan hyvällä tasolla, ja edel-
lytykset UNESCO Global Geo-
parks -kohteena toimimiseen 
täyttyvät.

- Rokua Geopark -koko-
naisuus on hyvin monipuoli-
nen. Alueella on kolme erilais-
ta maisema-aluetta: Rokua, 
Oulujoki ja Oulujärvi. Alueel-
la sijaitsevat myös Rokuan 
kansallispuisto ja Oulujärven 
retkeilyalue. Retkeilijät valitsi-
vat Rokua Geoparkin ja Roku-
anvaaran Vuoden retkikohteek-
si 2018, toiminnanjohtaja Vesa 
Krökki kertoo.

Alueella sijaitsee monia 
matkailijan kannalta helpos-
ti saavutettavia kohteita, joissa 
voi nähdä luonnonvoimien ja 
myöhemmin ihmisen vaikutuk-
sia luonnon muokkaajana.

Suomen neljänneksi suu-
rinta järveä Oulujärveä kutsu-
taan myös Kainuun mereksi. 
Sen aavat ulapat, pitkät hiek-
karannat ja monimuotoinen 
saaristo ovat kokemisen arvoi-
sia! Oulujärven sydän on Ma-
namansalon saari, jonka kum-
puilevilla jäkäläkankailla voi 
patikoida, hiihtää, kalastaa 
suppalammilla sekä osallistua 
tapahtumiin. Säräisniemellä 
voit eläytyä maisemiin, joissa 
on asuttu yli 8 000 vuotta. 

-Oulujärven alueella on 
mukava viettää lomaa. Alueel-
la on majoitusvaihtoehtoja joka 

lähtöön, etsitpä sitten rauhal-
lista telttapaikkaa, mökkima-
joitusta järven rannalta tai ti-
lavaa loma-asuntoa lähellä 
palveluita. Järven ympäristös-
sä ja saarilla on myös lukuisia 
kulttuurikohteita. Manamansa-
lossa sijaitsee musiikin ja tai-
teen näyttely- ja koulutuspaik-
ka Kassu Halonen Taidetalo ja 
Oulujärven pohjoisrannalla on 
Kankarin Taidehuvila. Kesäisin 
Oulujärvellä järjestetään lisäksi 
paljon kulttuuritapahtumia kai-
kenikäisille, Vesa Krökki toteaa.

Opastuskeskus 
palvelee
Opastuskeskus Suppa on Ro-
kua Geoparkin kansainväli-
sesti palveleva keskusvaraa-
mo, infopiste ja Rokuan reittien 
suosittu lähtöpiste. Sieltä löy-
tyvät parhaat retkivinkit, ja 
reittikartat, sekä kiinnostava 
näyttely.

-Alueista ovat valmistuneet 
helppokäyttöiset elämyskartat. 
Ne antavat hyvän kuvan Ou-
lujoen, Rokuan ja Oulujärven 
suosikkikohteista taskukoossa. 
Havainnolliset kartat, komeat 
valokuvat, sekä kiinnostavim-

mat tarinat antavat käsityksen 
alueesta jo yhdellä silmäyksel-
lä. Hae omasi Opastuskeskus 
Supasta, alueen kunnista, tai 
Geopark-yrityksistä, Vesa in-
nostaa alueeseen tutustuvaa 
matkailijaa.

Alueesta voi ladata myös 
mobiilikarttasovelluksen. Kä-
tevä Rokua Geoparkin 3D-mo-
biilikarttasovellus auttaa nä-
kemään sijaintisi kartalla, sekä 
tutustumaan alueeseen ja ky-
läpaikkoihin siellä missä liikut-
kin. Ilmainen sovellus toimii 

Android- ja iPhone-mobiililait-
teilla.

Rokua Geoparkin esimerk-
ki on innostanut Suomessa 
muitakin alueita hakeutumaan 
UNESCOn Global Geopark 
-kohteeksi. Saimaan ja Lau-
hanvuori-Hämeenkankaan 
Geopark –projektit ovat jättä-
neet hakemuksensa vuosina 
2017 ja 2018. Myöhemmin jä-
senyyttä hakevat mahdollisesti 
Lauhanvuoren ja Lappajärven 
projektit. MTR

Suomen neljänneksi suurinta järveä Oulujärveä kutsutaan myös Kainuun mereksi. Kuvat: Ro-
kua Geopark / Harri Tarvainen.

Alueella sijaitsee monia matkailijan kannalta helposti saavu-
tettavia kohteita, joissa voi nähdä luonnonvoimien ja myö-
hemmin ihmisen vaikutuksia luonnon muokkaajana.

Rokua Geopark -kokonaisuus 
on hyvin monipuolinen. Alu-
eella on kolme erilaista mai-
sema-aluetta: Rokua, Oulu-
joki ja Oulujärvi.

KAIKENLAISET sivunvalmistus- ja 
painopalvelut kauttamme

Puh. 0400 385 281         
vkkmedia@vkkmedia.fi   www.vkkmedia.fi

VKK-Media Oy
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Parturi-Kampaamo
Pirjo Heikkinen

Vaalantie 19,
91700 vAALA

Puh. 08 5361 535

SUORSAN LIIKENNE KY

TILAUSAjOT EdULLISESTI
joka lähtöön sopivilla ja 

sopivan kokoisilla autoilla

Kajaanintie 38, 91600 Utajärvi
Alvi 0400 925 867, 

Ajomestari 0400 610 285

Valtatie 11, 91500 Muhos
puh. 050 447 3365

heikki.aspegren@gmail.com

Asianajotoimisto

Heikki Aspegren
- asianajaja, julkinen kaupanvahvistaja –

Kauneus- ja hyvinvointikeskus

Vaalantie 20, 91700 Vaala
Sinikka 0400 695 853. hyvaolonpisaroita@gmail.com

Avoinna: ma-pe 9-17, la sop. mukaan

- kasvohoidot
- jalkahoidot
- suolahuone

- kotikäynnit   
- lahjakortit

Hyvän Olon Pisaroita

AUTA MEITÄ AUTTAMAAN!
HELLUNTAISEURAKUNNAN 

KESÄKIRPPIS 
Vaalantie 8:ssa

Tervetuloa tekemään edullisia löytöjä!
Vaalan helluntaiseurakunta 

Avoinna 12.7. alkaen: 
pe 10-15 ja la 10-14

Oodi Oulujärvelle 
soi kuudennen kerran

Oodi Oulujärvelle kesäfesta-
rikonsertissa on mukana Mil-
joonasade, Veeti Kallio, Hullu 
Elämä ja ISO A Anitta Ahonen. 
Vuodesta 1914 lähtien Vaalan 
Alasalmessa järjestetty Oodi 
Oulujärvelle on järjestäjä Pent-
ti Huovisen mukaan kokonais-
teos musiikin lisäksi tärkeässä 
osassa ovat myös visuaalisuus 
ja taide.

Oodi Oulujärvelle kesäkon-
serttitapahtuma järjestetään 
kuudetta kertaa. Lauantaina 
20. heinäkuuta Oodin konsert-
tilavalla esiintyvät upeat artis-
tit Miljoonasade, Veeti Kallio ja 
Hullu Elämä. Uutena asiana on 
juontajana toimiva StandUp-
koomikko Anitta ISO A Ahonen. 

Miljoonasateen tarina alkoi 
vuonna 1983, kun Heikki Salo 
ja Matti Nurro perustivat yhtei-
sen bändin. Nykyinen kokoon-
pano muotoutui vuonna 1985 
ja ensimmäinen single Lap-
suuden sankarille julkaistiin 
1986. Suositut kappaleet, ku-
ten Marraskuu, 506 Ikkunaa, 
Tulkoon Rakkaus ja Runoilija. 

Karismaattinen Veeti Kal-
lio on luonut taiteilijauraansa 
niin näyttelijänä kuin laulajana. 
Hän on esiintynyt näyttelijänä 
muun maussa Q-teatterissa, 
Uuden Iloisen Teatterin mu-
siikkikabareissa ja Turun kau-
punginteatterin rockmusiikaa-
lissa Kakolassa. Vuoden 2017 
lopussa Veeti sai kiinnityksen 
Mamma Mia -musikaaliin. Oo-
dissa kuullaan artistin musiik-
kia useilta eri osaamisalueilta 
aina tunteikkaista sävelmistä 
rockiin. 

Hullu Elämä on räväk-
kää suomenkielistä poprockia 
soittava yhtye. Bändi on hy-
vin energinen ja ennalta-ar-
vaamaton lavashown esittäjä. 

Laulaja Sifia Voltti on poikke-
uksellisen kaunisääninen ja 
ottaa esiintymislavan haltuun 
reunasta reunaan.

Oodi Oulujärvelle -konsert-
ti on Pentti Huovisen mukaan 
laajentunut pienestä kesäfes-
taritapahtumasta, yhden or-
kesterin tapahtumasta, use-
amman kuuluisan artistin 
konserttiin. Huovinen kertoi 
rakentaneen muutama vuosi 
sitten kookkaan esiintymisla-
van, joka sijaitsee rannan tun-
tumassa.

Huovinen kertoi, että Oo-
dibussit lähtevät konserttiin 
Oulusta ja nyt myös Kajaa-
nista. Oodi Oulujärvelle tapah-
tumaan odotetaan noin tuhat 
kaikenikäisiä kävijöitä, jois-
ta suurin ikäluokka on aikai-
sempina vuosina ollut 35 - 65 
-vuotiaat. Tapahtuma on täy-

den palvelun tapahtuma, jos-
sa ovat mukana juomapuolella 
Hotelli Paljakka ja ruokapuolel-
la Oterman Nuorisoseura.

Tapahtumapaikkana on 
Maaseutumatkailuyritys Kolme 
Aittaa, joka on Salmenrannan 
niemessä Oulujärven ympä-
röimänä. Siellä on 4,5 metriä 
korkea kinttu-Jaakko -teos, jo-
hon liittyy tarina jättiläisestä, 
joka kuopaisi jättiläismäisel-
lä talikolla maata Paltamon Ki-
vesjärven kohdalla ja heitti sen 
Oulujärven keskelle. Näin ker-
rotaan syntyneen Oodin naa-
purin Manamansalon saaren 
sekä Kivesjärven. No mis-
säs ne kivet Oodin rannasta 
nyt on? Ne ovat Manamansa-
lon saaren puolella karikkoina. 
Siellä on näkyvissä myös Jaa-
kon kivi, josta voit kuulla lisää 
tarinaa Oodissa. RR

Konserttilava paviljongin suunnasta.
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Lättähatulla 
Oulusta Vaalaan 

Vaalan asemapäivänä sunnuntaina 7.7. yleisö voi matkustaa 
nostalgisesti lättähatulla Oulusta Kivesjärvelle (mahdollisuus 
nousta junaan joka asemalta välillä). Kyseessä Pohjois-Suo-
men rautatieharrastajien (PoRha) museoajo.

Vaalan asemalla on musiikkia, kahvio ym. Osto- ja myyn-
tiliike Pänikkä ja Piironki avoinna.

Lähtö Oulusta kello 11.08, paluu 17.15.
Vaalasta on kaksi ajoa Kivesjärvelle kello 12.43 ja kello 14.

Hyvä yhdistystoimija, 
yrittäjä tai muu 

tapahtumajärjestäjä! 
Muistathan ilmoittaa tiedossasi olevat tapahtumat kunnan 
ilmaisessa tapahtumakalenterissa!

Voit tehdä tapahtumailmoituksen osoitteessa: 
http://ilmoitatapahtuma.menoinfo.fi/form/kainari, 
josta se päivittyy kunnan Internetsivujen tapahtumakalente-
riin. 

Pidetään yhdessä huolta, että kunnan sivustolla vierailevat 
tietävät mitä mainiossa kunnassamme tapahtuu! 

Kiitos yhteistyöstä! 

Lisätietoja:
Marika Kumpulainen, elinvoimaluotsi
marika.kumpulainen@vaala.fi, 040 8685 519

Liity postituslistalle!
Käsissäsi on Vaalan kunnan uunituore kesälehti!
Lehti korvaa aiemmin käytössä olleen, ja tänä vuonna tie-
tosuojaehtojen tiukentumisen vuoksi poistuneen ”mökkiläis-
kirjeen”. 
Haluatko saada luettavaksesi lehden digiversion?
Ilmoita nimesi ja toimiva sähköpostiosoitteesi osoitteeseen 
vaala@vaala.fi ja liity sähköiselle postituslistallemme! Posti-
tuslistaa käytetään kunnan tiedotteiden lähettämiseen n. 1-3 
kertaa vuodessa. Listalta voi poistua milloin tahansa ilmoitta-
malla muutoksesta kuntaan. 
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Vaalan kunta

Kruisaile Vaalassa ja koe 
monta upeaa tapahtumaa 

samana päivänä!

Oulujärven Majoituspalvelut Oy kuljettaa 12.7- 13.7.2019 
viikonloppuna kesän riennoissa olevia matkalaisia tapahtu-
mien välillä sopimuksen mukaan!

Nyt on mahdollisuus nauttia Bussikaljapäivien ja Liivittömien 
musiikki- ja tapahtumatarjonnasta täysin siemauksin! Ehkä 
tanssijalka vie myös perinteisiin tansseihin Veneheiton Vas-
tuksen talolle? 

Näe, koe ja hurmaannu – Vaalassa! 

Teppo Tuovila
Aittoniementie 220 Säräisniemi. 050 463 0994

Melodista musiikki-iloittelua 
Kankarissa ja Suutarinkylässä
Suutarin kylässä ja Kankarissa 
on kesällä kaksi musiikkitilai-
suutta. Juhannuksen jälkeise-
nä perjantaina 28.6 klo 19. on 
Kankarin Taidehuvilassa Kesä-
illan Sointuja-niminen iltamu-
siikkitilaisuus. 

Perinteisen Kankarin Taide-
huvilan kesänäyttelyn upean 
taiteen siivittäminä yksinlaulu-
ja ja duettoja esittävät Pirjo Il-
vesviita, Helena Haataja ja Juk-
ka Bisi.

Naisvokaaliyhtye Tervatytöt 
laulavat mm. kansanlauluja ja 
Tervatytön laulun. Pekka Virta-
nen toimii säestäjänä ja esittää 
myös omaa musiikkiaan. Rei-
lu annos yhteislaulantaa myös 
tiedossa. 

21.7 klo 17. alkaa Suu-
tarinkylän Ylitalon navetassa 
taukoineen noin kahden tun-
nin musiikkikavalkadi Ooppe-
ra- ja operettimusiikin helmiä. 
Vaalalaisia ja muita musiikin 
ystäviä tulevat ilahduttamaan 
oopperalaulajat baritoni Riku 
Pelo ja tenori Aki Alamikkoter-
vo, naisellisia sointuja soljut-
televat sopraano Leena Rein-
man ja mezzosopraano Helena 

Haataja.  
Ylitalon navetta on toimi-

nut musiikkiareenana jo lähes 
20 vuotta. Siellä ovat vierail-
leet mm Viktor Klimenko, Jaak-
ko Hietikko, Marjatta Airas ja 
edellä mainitut herrat. 

Molempiin tilaisuuksiin on 
15 euron pääsymaksu. 

Kankarin taidehuvilassa klo 
19 lipun hintaan sisältyy kahvi-
tarjoilu. Lippujen tuotto käyte-
tään lasten kyläoopperan Ollin 

Sopraano Leena Reinman ja tenori Aki Alamikkotervo.Baritoni Riku Pelo. 

oppivuodet kustannuksiin. 
Kyseinen lasten syvällinen 

ja riemukas esitys on tarkoi-
tus harjoittaa ensi syksyksi ja 

se tehdään sydämellä kyläkou-
lujen muistoksi.

Helena Haataja 

Suutarinkylän maaseutuyhdistyksellä toimintana on sunnun-
taisin järjestettävät kaikille avoimet tupaillat karaoken, seu-
rustelun ja kahvittelun merkeissä Tapiontalolla (ent. Suu-
tarinkylän koulu). Toimintaa on enimmäkseen syksystä 
toukokuulle.

Pekka Välinen, puheenjohtaja, 0400 299 254

Apua lähelle ja kauas 
–  helluntaiseurakunnan kirppis avataan!
Vaalan helluntaiseurakunta 
avaa kesäkirppiksen perjan-
taina 12.7. kello 10 helluntai-
seurakunnan tiloissa Vaalan-
tie 8:ssa. Kirppis on auki aina 
perjantaisin 10-15 ja lauan-
taisin 10-14. Asiakkaita pal-
velevat vaalalaisille ja monille 
ulkopaikkakuntalaisille jo tu-
tut Anne ja Kauko Jurvelin, jot-
ka ovat pitäneet vuosia laajalti 
tunnettua Antiikkikirppistä.

Suurin osa seurakunnan 
kirppiksen tuotoista käytetään 
lähetystyön ja kehitysaputyön 
tukemiseen. Kahvi- ja pulla-
tuotot menevät kokonaan Fi-
dan Eväät elämään –keräyk-
seen, jonka tavoitteena on tänä 
vuonna Kongon konfliktialueil-
la elävien vammaisten ja sodan 
vammauttamien lasten autta-
minen. Kampanjan suojelijana 
on rauhannobelisti 2018 Denis 
Mukwege Kongosta. 

Kirppiksellä otetaan vas-
taan lahjoituksia aukioloaikoi-
na. Lahjoittaa voi hyviä puisia 
huonekaluja, koriste-esineitä 
ym. Vaatteita ei oteta vastaan. 
Lahjoittaja voi halutessaan ot-

Asiakkaita palvelevat Anne ja Kauko Jurvelin, jotka aiemmin ovat pitäneet vuosia laajalti tun-
nettua Antiikkikirppistä.

taa yhteyttä kirppikselle ja sopia 
mahdollisesta tavaran hakemi-
sesta henkilökunnan kanssa, 
puh. 040 504 5465 (Kauko) ja 
040 504 5527 (Anne).

Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi 
tekemään löytöjä ja samalla tekemään hyvää!

Hemmo Holappa

Yleisurheilukoulu ja liikuntakerho
Vaalan karhu järjestää yleisurheilukoulun (viikot 23, 24, 25 ja 
myöhemmin heinä-/elokuussa) urheilukentällä maanantaisin 
ja keskiviikkoisin klo 17-18.30. Liikuntakerho urheilukentällä 
tai koulun salissa tiistaisin klo 17-18.30.

Kerhoihin voivat osallistua 6-13 vuotiaat lapset ja nuoret. Toi-
minta on maksutonta! Erillistä ilmoittautumista ei tarvita.
Ohjaajina kerhoissa ovat Oskari Karppinen, Juho Virkkunen, 
Jere Piippo ja Mico Lämsä.
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040 8298 930
vaalansahkotyo@outlook.com

Vaalan 
Sähkötyö Oy

Sähkötyö ja 
suunnittelu
saneeraus ja 
uudiskohteet

Vaalan Työ
Apu

VTA-Rakennuspalvelu
040 5901 428

Alan ammattilaiset 
joustavasti ja nopeasti

- Rakennustyöt  040 590 1428 
 050 369 8308  
 040 561 8677

- Sähkötyöt  0400 192 588

VENE JA PUUTYÖT
M. JA P. TERVONEN KY

• puuveneet • ikkunat • ovet 
• ym. puusepäntuotteet 

• sahaus-, höyläys- ja kuivauspalvelu
P. 08 536 3132, 040 5582 489

050 301 0744

Kodinkoneiden huolto Vaalassa, 
Utajärvellä ja Kestilässä

Takuuhuollot: 
Candy Hoover ja Hoover-Helkama

Saarenrannantie 179, 91760 Säräisniemi
Puh. 040 5397 545

JOUKO TEGELBERG

LEINOSEN 
SAHATUOTE

JARI LEINONEN
Saha- ja höylätuotteita 
edullisesti Neittävältä

Puh. 0400 687 105

Vaalalaisilla ja Vaalassa ke-
sää viettävillä on mahdollisuus 
kuulla nykyistä TCSR kokoon-
panoa bändin 40-vuotisjuh-
lakonsertissa lauantaina 27.7. 
kello 19. Vaalan uitonsataman 
makasiinilla.

TCSR kirjainyhdistelmä tuli 
kohtuullisen laajasti tunnetusti 
erityisesti entisen Oulun läänin 
alueella gospelpiireissä 1970–
1980 luvun vaihteesta aina 
1980-luvun puoliväliin. Jou-
lun aikana vuonna 2015 bändi 
herätettiin uudelleen henkeen. 
Vuosikymmenten takainen 
TCSR-kulttuuri oli kestänyt yli 
sukupolven, ja huomattiin, että 
bändin ohjelmisto, saundi ja 
ote olivat kestäneet muuttu-
neen ajan yli. Aikoinaan TCSR 
haki omintakeista rock-gospel-
linjaa, jossa kappaleiden sanoi-
tukset keskittyivät mieluummin 
kenen tahansa ihmisen elä-
mänkokemuksen, ahdistuksen 
ja elämän ironian käsittelyyn 
kuin kristinuskon toisille julis-

tavaan paatokseen. Tästä piir-
teestä Pro Fide – yhtye oli kuu-
luisin.

TCSR nimi lyhennelmä il-
maisusta Tom Cattlers spiri-
tual rockers: Tapio Karjalai-
sen hengelliset rokkarit. Tapion 
nimi kantaa aikoihin, jolloin 
hän toimi Vaalan seurakunnas-
sa kappalaisena. Bändin syn-
ty ajoittuu tarkalleen sydän- ja 
kevättalveen 1979. Myöhem-
min saman vuoden kesällä 
bändi sai varsinaisesti alkun-
sa Vaalan seurakunnan ke-
säkodilla Säräisniemellä, kun 
Hannu Lätti tuli mukaan. Ko-
koonpanossa soittivat tuolloin 
siis Hannu Lätti, kitara ja laulu, 
Hannu Leinonen basso, Urpo 
Karjalainen rummut ja hie-
man myöhemmin Risto Väyry-
nen kitara. Seuraavana vuonna 
kokoonpanoon tulivat Jyrki ja 
Kyösti Kiukkonen: Jyrki basso, 
ja Kyösti laulu ja kitara. Han-
nu Leinonen ja Kyösti Kiukko-
nen ovat edesmenneet.

Seurakunnan kesätoimintaa 2019
•  28.6. klo 18. Kesäillan hartaus Manamansalon Muisto-

merkkikirkolla
•  5.7. klo 18. Kesäillan hartaus Manamansalon Muisto-

merkkikirkolla
•  12.7. klo 18. Kesäillan hartaus Manamansalon Muisto-

merkkikirkolla
•  14.7. klo 10. Vaalasta kotoisin olevien pappien ja kantto-

rien sunnuntai-messu Vaalan kirkossa *
•  19.7. klo 18. Kesäillan hartaus Manamansalon Muisto-

merkkikirkolla 
•  28.7. klo 13. Sanajumalanpalvelus Manamansalon Muis-

tomerkkikirkolla 
•  6.7. klo 18. Ehtookellot ja kesäillan hartaus Säräisniemen 

kirkossa
•  27.7. klo 18. Ehtookellot ja kesäillan hartaus Säräisnie-

men kirkossa
•  22.6. klo 10. Jumalanpalvelus Säräisniemen kirkossa
•  21.7. klo 10. Jumalanpalvelus, Säräisniemen kirkossa

* Vaalasta kotoisin olevien pappien ja kanttorien sun-
nuntai-messu Vaalan kirkossa. Saarnaa Hannu Lätti ja litur-
gi Vilho Vähäsarja. Musiikki: Risto Vähäsarja, Edvard Lätti ja 
kirkkokuoron kesäkuoro. Messun jälkeen musiikkia ja seurat, 
puhujina Sari Kontinen-Koski, Urpo Karjalainen, Vilho Vähä-
sarja ja Tapio Karjalainen.

TCSR 40-vuotisjuhlakonsertti Vaalassa

Kassu Halosen Taidetalon  
kesäkausi alkaa juhannukselta
Kassu Halosen Taidetalon ke-
sänäyttelyt avautuvat yleisölle 
juhannuspäivänä, jatkuen elo-
kuun alkupuolelle saakka.

-Kutsuvierastilaisuus man-
sikkakakun kera meillä oli ke-
säkuun puolivälissä, kertoo hy-
väntuulinen Kassu, jonka on 
pitänyt kiireisenä ensimmäisen 
sinfonian säveltäminen.

Kesänäyttelyinä 22.6.-
4.8. ovat Sauli Koski Revontu-
let, taivaan valonäytelmä, sekä 
Sari Bremer Grafiikkaa näytte-
lyt.

Kassun entisessä luokka-
huoneessa sijaitsee ’Kulta-
levysali’, jossa asetteilla on 
ainutlaatuinen kokoelma Ha-
loselle myönnettyjä kultalevy-, 
timantti- ja platinalevyjä, sekä 
muuta legendaarista kevyen 
musiikin rekvisiittaa. 

Pihapiiristä löytyvät taiteili-
ja Kimmo Takaraution tekemä 
Suomen suurin jättiläinen ja 
japanilais - manamansalolai-
nen puutarha.  Kahvio ja mat-

kamuistomyymälä palvelevat 
päivittäin.

-Yläkertaan meillä tulee 
aistihuone, jossa voi seurata 
revontulia reaaliajassa, kaunis-
ta musiikkia kuunnellen. Mu-
siikki on otteita hienosäätövai-

Kassu on kesäihmisiä.

Kassu ja äänittäjä Anssi Kippo studiossa.

heessa olevasta sinfoniastani 
”Northern Lights”, Kassu valot-
taa tulevan kesän toiminnoista.

Kassu Halonen Taidetalo 
toimii lasten, nuorten ja aikuis-
ten koulutuspaikkana ja elä-
myksellisenä vierailukohteena, 

sekä kokous- ja seminaari-
paikkana ja on suosittu hää-
juhlien pitopaikka.

-Syyskuun ensimmäisenä 
viikonloppuna Taidetalolla jär-
jestetään hyvänolon leiri nai-
sille, Kassu huikkaa juttutuo-
kiomme lopuksi ja toivottaa 
kaikki tervetulleiksi tutustu-
maan Taidetaloon ja sen näyt-
telyihin. MTR

Voimistelu- ja Urheiluseu-
ra Veneheiton Vastuksen toi-
mintaa ovat orkesteri- ja ka-
raoketanssien järjestäminen. 
Järjestämme viikoittain myös 
jumppaa ja lentopalloharjoi-
tuksia. Lentopalloa kolme ker-
taa ja jumppaa kerran viikossa. 
Lentopallo ja jumppa on pidet-
ty Veneheiton koululla. 

Syksyn liikuntatoimin-
ta on auki kyläkoulun suljet-
tua ovensa. Uutena toiminta-
na on tilojen käyttö lasten ja 

Veneheiton Vastus ry 
nuorten kokoontumispaikka-
na. Valvojina päihteettömissä 
tapahtumissa toimii vanhem-
painyhdistys.  

Kerran vuodessa järjeste-
tään pidempi retki, jonne kai-
killa on mahdollisuus osallis-
tua. Yhdistykset voivat käyttää 
Vastuksen taloa kokouksenpi-
topaikkana. Talo on myös viih-
tyisä juhlapaikka.

Pekka Välinen, puheenjohtaja
0400 299 254

Vastuksen talolla on vilkasta toimintaa. Yhdistykset voivat 
myös käyttää taloa kokouksien ja juhlien pitopaikkana. 
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- Kaivinkone
- Teiden auraus
- Rakennuksien pohjatyöt
- Kokonaisurakoinnit 

Maansiirtoliike 
H. Lämsä Ky

p. 044 041 7510
Sorsatie 130, 92830 Veneheitto

www.maalampoporaus.fi

Pyydä tarjousta 
numerosta 

045 639 3083 
Janne Ylitalo

Mustikkakankaantie 9
91600 Utajärvi

Eläkeliiton Vaalan yhdistyksen kesäterveiset
Eläkeliiton Vaalan yhdistys toi-
mii vireästi. Kerhoon kokoon-
nutaan, kesäkuukausia lukuun 
ottamatta, viikoittain vanhan 
Alakoulun tiloissa sijaitseval-
la Seniorituvalla. Kerhossa käy 
eri asiantuntijoita ja vieraita, 
jumppaamme, laulamme, pe-
laamme bingoa ja vietämme 
yhteistä aikaa kahvikupin ää-
rellä jutellen. Erillisenä kerho-
na meillä toimii karaokekerho. 
Tärkeää toiminnassamme on 
yhteisöllisyys, tasa-arvoisuus 
ja suvaitsevaisuus.

Järjestämme päiväret-

Ulkoilu- ja liikuntapäivä Kurikkavaaran hiihtomajalla.

Lomalla Eläkeliiton Lehmirannan lomakeskuksessa.

kiä sekä pitempiä virkistyslo-
mia jäseniltä tulevien toivei-
den mukaan. Varainhankintaa 

Tämän loppuvuoden toi-
mintaa kerhojen lisäksi on 
mm.
•  14.6. Tervasoututapah-

tumaan osallistuminen
• 15.6. peräkärrykirppis 

Vaalan torilla
•  27.6. retki Kainuun pii-

rin kesäpäiville Suo-
mussalmelle

•  5.-6.7. Kontiorallin kah-
vitukseen osallistumi-
nen torilla

• 3.8. Kesäteatteri retki 
Suomussalmelle

•  18.8. Eläkeliiton kirkko-
pyhä, kansanlaulukirkko 
Paltamossa

• 8.-11.10. Virkistysloma 
Runnilla

teemme yhteistuumin talkoilla 
osallistumalla eri tapahtumien 
kahvituksiin ym. kukin omien 
voimavarojen puitteissa. Vuok-
raamme myös soppatykkiä.

Ehdotuksia toiminnan  
kehittämiseksi otetaan  

mielellään vastaan,  
tervetuloa mukaan! 

Yhteydenotot 
puh. 040 578 4372.

Aune Sallila 

Neittävän Kylätalo sijaitsee 
luonnonkauniilla paikalla ja sen 
lähiympäristössä on useita kir-
kasvetisiä lampia ja upeat Ro-
kuan Geoparkin ulkoilumaastot. 
Talo tarjoaa liikunta-/harraste-
tilat ympäristön asukkaille eli 
tilavan liikuntasalin pelikentti-
neen, kuntosalin kellarikerrok-
sessa ja pihalla monipuoliset 
ulkopelikentät. 

Taloa vuokrataan kaikki-
ne välineineen erilaisiin juhliin, 
tapahtumiin, leireihin, koulu-
tuksiin, erilaisille ryhmille sekä 
normaaliin tilapäismajoituk-
seen löytyy huoneita. Talossa 
on hyvä keittiö kaikkine koneis-
toineen ja astioita löytyy ison-
kin juhlan/tapahtuman järjes-
tämiseen ja majoitustilaa jopa 
50 henkilölle. Alakerrassa on 
saunatilat sekä pihalla erätu-
pa, josta löytyy myös viihtyisät 
saunatilat paljuineen ja majoi-
tustilaa. Piha on viihtyisä leik-
kikenttineen ja siellä on paljon 
tilaa esimerkiksi asuntoautoille 
tai vaunuille. 

Kesän tapahtumia 
Neittävän ja Nimisjärven 

koululaisten/opettajien ja en-
tisten /nykyisten kyläläisten ja 
mökkiläisten tapaaminen la 
29.6. klo 12-15. Vapaata seu-

rustelua ja muisteluita en-
tisajoilta. Tarjolla keittoruoka 
ja jälkiruokana täytekakkukah-
vit: hinta 10 e/aik, 5 e/5-17 v. 
ja 0-4 v. ilmaiseksi. Ilmoittau-
tumiset mielellään ruokailun 
takia p. 040 911 7573 26.6. 
mennessä. Voi tulla, vaikka ei 
olisi ilmoittautunut. 

Kaikille avoimet Karaoke-
tanssit la 29.6. ja la 27.7. klo 
21-01 Tangokuningas Marko 
Lämsän vetämänä. Liput 13 e 
ja lipulla saa myös kahvin/teen 
ja leivonnaisen. Arvontaa ilto-
jen aikana. 

Onkileiri 2.- 4.7. nuoril-
le 10-15 vuotiaille. Opastetaan 

kalastuksen ihmeelliseen maa-
ilmaan. Järjestäjänä Pohjois-
Pohjanmaan Vapaa-ajankalas-
tajapiiri. Mukana järjestelyissä 
Neittävän Kyläyhdistys. Ilmoit-
tautumiset 20.6. mennessä 
Anita Törmäselle p. 040 707 
3728. Leirimaksu 30 e, joka 
maksettava 28.6. mennessä 
PPVAK:in tilille FI95 57413620 
3409 32. Majoittuminen Kylä-
talolla omilla liinavaatteilla (voi 
käydä myös kotoa tai mökil-
tä pitäen). Leirillä täysi ylöspito. 

Liikunta-/eräleiri 8. -10.7., 
ikähaarukka 6-16 v. ja pie-
nempiäkin voi tulla tutustu-
maan leiriin vanhempien kans-
sa. Pelataan perinteisiä pelejä, 
käydään uimassa, harrastetaan 
erätoimintaa mm. retki Roku-
an kansallispuistoon, ponirat-
sastusta, ilmakivääri-/jousiam-
muntaa ja tutustutaan Rokua 
Geoparkin hienoon luontoon. 
Järjestää Neittävän Kyläyhdis-

Nuorten liikunta-/eräleirillä viime kesänä käytiin ahkerasti ui-
massa Neittävän Ahveroiselta.

Neittävän Kyläyhdistys ry. Neittävän Kylätalo Uutelanpe-
räntie 18. Talon varaukset, tiedustelut ja salivuorot Aino Lei-
nonen p. 040 9117573. Facebook-sivuilta löytyy tietoa ta-
losta ja toiminnasta. 

Kylätyöntekijöitä voi tiedustella ja varata koti-/mökki-
apua varten p. 040 911 7573.

Neittävän kylätalolla vilkasta kesätoimintaa

Neittävän Kylätalolla on monipuolista toimintaa.

tys. Ilmoittautumiset p. 040 
911 7573, leirimaksu 30 e kä-
teisenä leirille tullessa tai en-
nen leirin alkua tilille FI24 
5490 0720 0178 43. 

Kylätalolla järjestetään ai-
kuisten ja nuorten/perheitten 
yhteisiä teemailtoja erilaisten 
harrastusten parissa mm. il-
maisutaidon, eri liikuntamuo-
tojen ja kokkauksen merkeis-
sä, joista ilmoitellaan erikseen 
Neittävän Kylätalon Facebook 
sivuilla, ilmoitustauluilla tai 
Tervareitissä. 

Hyvää kesää ja 
tervetuloa kylätalolle 

harrastamaan, viihtymään, 
viettämään ikimuistoisia 
juhlia tai järjestämään 

muuta toimintaa! 

Aino Leinonen,  
puheenjohtaja

KesÄKUUssA
•  16.6. Kotiseutumuseon toimintaa, perhepelejä klo 14. 

alkaen
•  30.6. Kotiseutumuseon toimintaa klo 14. alkaen

HeinÄKUUssA
•  7.7.  Kotiseutumuseon toimintaa, lauluja klo 14. alkaen
•  14.7. Kotiseutumuseon toimintaa, vastojen tekoa klo 

14.alkaen
• 21.7. Kotiseutumuseon toimintaa, tervahauta-luento 

(Simo Lyttinen) klo 14.alkaen
•  28.7. Kotiseutumuseon toimintaa, kunta- diat klo 14. 

alkaen

eLoKUUssA
•  4.8. Kotiseutumuseon toimintaa klo 14. alkaen
•  11.8. Kotiseutumuseon toimintaa klo 14. alkaen
•  18.8. Kotiseutumuseon toimintaa klo 14. alkaen
•  25.8. Kotiseutumuseon toimintaa klo 14. alkaen 

Kotiseutumuseon  
toimintaa

Tervetuloa
ostoksille!

TORIMARKETVaalan PYSYVÄSTI EDULLINEN

Järvikyläntie 2, Vaala, puh. (08) 556 2664
Avoinna: ma-pe 9-17, kesälauantaisin klo 9-14

Terve-
tuloa!
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ABC:n Kesämenu on myynnissä 1.6.–31.8.2019.

S-marketissa kesän  
jatketut aukioloajat!

KESÄISIÄ MAKUJA  
KOKO PERHEELLE,  

RENNOSTA KESÄKEITTIÖN  
TUNNELMASTA NAUTTIEN

Lähi-ABC Vaalanportti
Vaalantie 285, p. 044 788 4874 

ma-la 6-24, su 8-22

 S-market Vaala
Kolehmaisentie 1 

ma-la 7-22, su 9-22

Asuntoasioissa palvelee

Pirkko Karppinen
Puh. 040 769 4899

vaalan.lkv@kolumbus.fi

Oulujärven melojat toimii Oulujärven melon-
takeskuksessa uiton rannassa. Järjestämme 
melontaretkiä ja kursseja Oulujärvellä. Yhtei-
sillä, opastetuilla retkillä on käytössä seuran 
hallussa oleva melontakalusto (kajakit, liivit, 
melat) jäsenille veloituksetta ja muille 10 €/
kerta. Viikkomelonnat joka toinen viikko maa-
nantaisin klo 18 alkaen ja torstaisin klo 17 al-
kaen. Maanantain retki sopii myös aloittelijoil-
le, torstain retki kokeneimmille.

Maanantaisin ennen retkeä on mahdol-
lista saada varauksesta opastusta melonnan 
perusteista. Kesän kuluessa järjestetään vii-
konloppumelontoja erikseen ilmoitettavana 

ajankohtina.
Kaikki retket säävarauksella turvallisuus 

huomioon ottaen.
Melonnan peruskurssi 17.-19.6. on ilmai-

nen vaalalaisille ja Vaalassa vakituisesti mök-
keleville.

Lisätietoja: www.oulujarvenmelojat.com, 
oulujarvenmelojat@gmail.com,  
Facebook Oulujärven Melojat

Sinikka Rantalankila 

Oulujärven melojilla 
melontaretkiä ja kursseja 

Happy Beach Asfalttisprint  
ajetaan heinäkuussa
Järjestyksessään jo 23. Hap-
py Beach Asfalttisprint ajetaan 
lauantaina 6.7. kello 13 Ou-
lunjärven Vapaa-Aika Keskus 
Ruununhelmessä kuuden Ja-
pan Motors Cupin osakilpailu-
na. Sarjaan kuuluu kahdeksan 
asfalttipinnalla kaahattavaa ki-
saa. Happy Beach AsfalttiSprint 
on niittänyt erittäin hyvää mai-
netta Suomen ehkä parhaana 
AsfalttiSprint kisanakin. Kilpai-
lun järjestäjänä toimii Rokuan 
Raketit ry. 

Kilpailusihteeri Anu Puhak-
ka kertoi Asfalttisprintin kilpai-
lussa ajettavan 3,3 kilometrin 
pituisella radalla ja kullakin kil-
pailijalla on kaksi lähtöä. Asfalt-
tisprint on hyvin suosittu auto-
kilpailu, jota harrastavat sekä 
miehet että naiset ja myös 
nuoret. Rallia voi ajaa monen-
laisilla autoilla 17 eri luokas-
sa tavallisilla tai kilpa-autoik-
si rakennetuilla autoilla. Viime 
vuonna oli ollut Asfalttisprint-
tiä ajamassa 150 kilpailijaa ja 
kisaa seuraamassa pari tuhat-
ta henkilöä ja samoja määriä 
odotetaan tällekin kisalle.

- Autourheilu on kokonais-
valtainen harrastus, siihen voi 
hurahtaa. Mieheni on aiemmin 
ajanut jokamiesluokkaa, mut-
ta ei enää. Nykyisin olemme 
muiden seurojen tapahtumien 
ja kilpailujen järjestelyissä mu-

kana. Asfalttisprinttiin saam-
me Puolangan MKUA:n väkeä 
lipunmyyntiin ja järjestysmie-
hiksi, kilpailusihteeri Anu Pu-
hakka mainitsi.

Anu Puhakan mukaan Ro-
kuan Raketeissa kaikilla on te-
kemisen meininki, töitä teh-
dään hyvässä hengessä ja 
hymyssä suin. Jäsenistö koos-
tuu niin kilpailijoista kuin toi-
mitsijoistakin. Rallisprintissä 
on hyvin tarkat turvallisuus-
säännöt, joita pitää noudattaa 
ja sääntöjä valvovat eri viran-
omaisetkin.  

- Joudumme huolehtimaan, 
että kilpailussa on noin pari sa-
taa toimitsijaa paikan päällä eri 
tehtävissä, kuten järjestyksen-
valvojia tietty määrä. Paikal-
le pitää huolehtia hoitotason 
ambulanssi, lääkäri ja paloau-
to. Turvallisuuteen kiinnitetään 
paljon huomiota, Puhakka sel-

Vaala Beach Volley -turnaus 
Sahanrannassa
Vaalan Sahanrannan uimaran-
nalle rakennettavat 12 kenttää 
täyttyvät jälleen beachvolleyn 
pelaajista heinäkuussa, kun 5.-
7. päivinä pelataan 31. Vaala 
Beach Volley -turnaus. 

Vaalan Beach Volley on jopa 
Suomen vanhin yhtäjaksoisesti 
järjestetty turnaus, jota on pe-
lattu vuodesta 1989. Turna-
us pelataan kuudessa sarjas-
sa, ja se käynnistyy perjantaina 
sekasarjan otteluilla. Lauantai-
na on vuorossa naisten B-sar-
jan ja miesten B- ja C -sarjo-
jen pelit. 

Sunnuntaina on ohjelmas-
sa naisten ja miesten A-sar-
jat. Joukkueita yhteen Suomen 
suurimmista beachvolley-tur-
nauksista odotetaan saapuvan 
90-100.

Turnauksen ohessa järjes-
tettävässä perinteisessä ran-
tatapahtumassa on ohjelmassa 
muun muassa elävää musiik-
kia, tikanheiton Vaalan mes-

Kuva vuoden 2017 SM-osakilpailun ensimmäisen kierroksen 
ottelusta. Edessä pelaajat Markus Väisänen ja Matti Heikki-
nen ja verkon toisella puolella Antti Poikela ja Teppo Pulkki-
nen. Kuva: Atte Mustonen.

Happy Beach Asfalttisprint on seuran merkittävin, vuosittain 
järjestettävä tapahtuma.

vitti.  
Autourheiluharrastuksen 

aloittamiseen ei tarvita edes 
ajokorttia, nuorison suosituim-
pia lajeja ovatkin pienoisautoi-
lu ja karting. RoRan uusi nuo-
risojäsen karting puolelta Reko 
Korhonen ajaa North Cup-sar-
jaa, joka on alkanut Ylivieskas-
ta toukokuussa. Reko on tällä 
hetkellä viidentenä sarjassaan. 
Sarjan viimeinen osakilpai-
lu ajetaan Haaparannassa elo-
kuussa. 

Happy Beach Asfalttisprint 
on Rokuan Rakettien vuo-
den merkittävin toimintamuo-
to. Seura on perustettu 1993. 
Jäseniä on 50. Puheenjohtaja-
na toimii Janne Kuikka, vara-
puheenjohtajana Mika Kukko-
hovi ja sihteerinä Pirjo Pellikka. 
Jäsenistö koostuu autourheilun 
harrastajista ja autourheiluun 
muuten vain hurahtaneista ih-
misistä eri puolilta Suomea. 

taruuskisat, petankin kunnan-
mestaruusturnaus ja ilmainen 
rantabingo. Ravintolateltalta ja 
Sahanrannan kioskilta löytyvät 
palvelut nälkäisille ja janoisille. 

Toivottavasti sää on suo-
siollinen, niin mahdollisimman 
monet rantapallosta kiinnostu-

neet suuntaisivat kulkunsa Sa-
harantaan nauttimaan tiukois-
ta pelitilanteista ja taitavista 
pelaajista.   

Seppo Sorsa 

Viime vuonna oli ollut 
Asfalttisprinttiä ajamassa 
150 kilpailijaa ja kisaa 
seuraamassa pari tuhat-
ta henkilöä ja samoja määriä 
odotetaan tällekin kisalle.
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Leinonen Petri 
0400 379 107

Puutteenperänt 254, Pelsonsuo
www.pelsonkone.fi

Pelson
Kone Oy
HENKILÖ NOSTIMEN 

VUOKRAUS
¦  Hydrauliletkut, liittimet,   
 laaja valikoima hydrauliosia
¦  Hitsaustarvikkeet
¦  Petro-Canada vaseliinit
¦  Kilopultit, poranterät
¦  Öljyt ym. ym.

Suviralli juhannuksena 
– Kontioralli heinäkuussa

Vaalan Suviralli järjestetään 
kahdeksannen kerran juhan-
nuksena Oulujärven majoi-
tuspalvelu Oy:ssä Suviran-
nassa. Motoristit kokoontuvat 
Säräisniemellä sijaitsevaan 
Suvirantaan tapansa mukaan. 
Suviralliin odotetaan 200 - 
300 henkeä ja jos sää sallii, 
väkeä voi tulla paljon enem-
män.

Suviralli-tapahtuma on ra-
vintolatoiminnan vastaavan 
hoitajanTeppo Tuovilan mu-
kaan kaikille avoin, joten sinne 
voi osallistua kaikki rock mu-
siikista ja moottoripyöräystä 
kiinnostuneet, ruokailemaan 
ja viettämään juhannusta. 
Elävää musiikkia on tarjolla 
juhannusaattona, jolloin soit-
taa paikallinen Murriganes ja 
juhannuslauantaina musisoi 
trubaduuri Heini sekä oulu-
lainen bändi Väärät Henkkarit.

- Sään salliessa rannas-
sa poltetaan juhannuskokko 
ja pidetään legendaariset ran-
tajamit, Tuovila kertoi ja sa-
noi, että lisäksi on mahdolli-
suus osallistua leikkimielisiin 
kisoihin ja muuhun hauskan-
pitoon. 

Kontioralli  
kokoontuu torille
Kontioralli on Suomen van-
hin kokoontumisajo ja se jär-
jestetään heinäkuun 5.-7.jo 
53. kerran. Sen järjestäjänä 
on valtakunnallinen MP69-
kerho, joka täyttää 50 vuotta. 
Kerho järjestää ajokoulutus-
ta ja kaikkea muuta toimin-

taa motoristeille. Kontioralli 
on kerhon juhlaralli ja jäsenil-
le ajokauden päätapahtuma, 
jossa Vaalan MP-kerho on ve-
tovastuussa. Juhlaralliin tuli-
jat kokoontuvat ensin kontrol-
lipaikkaan Vaalan keskustaan 
Pänikkä ja Piironki -liikkeen 
luona. Siellä annetaan juhla-
kansalle lopulliset ajo-ohjeet 
juhlarallipaikkaan.

- Lopullista juhlapaikkaa ei 
vielä paljasteta, vaan se sel-
viää siellä Vaalan torilla, josta 
on perille matkaa alle sata ki-
lometriä. Ensimmäinen Kon-
tioralli järjestettiin vuonna 
1967 Venejoella. Kontion juh-

laralliin odotetaan osallistuvan 
ainakin tuhat motoristia, Tuo-
vila totesi.

Kokoontumisajoihin tullaan 
Tuovilan mukaan viettämään 
aikaa, nauttimaan ruokailuista 
ja tapaamaan tuttavia. Kon-
tioralliin tulee sekä eri-ikäisiä 
miehiä että naisia ja lapsiper-
heitäkin. Ralli on siten sul-
jettu tapahtuma, että siihen 
voivat osallistua MP69-ker-
hoon kuuluvat jäsenet avecin-
sa kanssa.

- Olen itsekin motoris-
ti samoin kuin kaksi veljeä-
ni ja edesmennyt isäni. Pe-
rustimme muutama vuosi 

Lisätietoa: 050 463 0994, suvirantavaala@gmail.com 

www.manamansalonportti.fi
info@manamansalonportti.fi

0400 941269

Manamansalon Portti
tarjoaa palveluja ja tapahtumia

ympäri vuoden. Tervetuloa!

28.-29.6.2019

HAPPORADIO  ERJA LYYTINEN  BARBE-Q-BARBIES
Katso kaikki esiintyjät www.gneissirock.fi

Suviralli järjestetään Oulujärven Majoituspalvelut Oy:n luonnonkauniissa maisemissa. 

sitten Vaalaan MP-kerhon, 
jossa järjestämme kokoontu-
misajoja, reissaamme yhdes-
sä, rakentelemme pyöriä ym 
moottoripyöräilyyn liittyvää. 
Teemme myös pienimuotois-
ta hyväntekeväisyystoimintaa. 
Viime syksynä pidimme sop-
patykkiä torilla ja tarjosim-
me haukikeittoa eläkeläisille ja 
muille, kuten tänäkin syksynä. 
Jos joku eläkeläinen tarvitsee 
jotain apua, niin me käydään 
tekemässä, kun ottaa yhteyt-
tä, Tuovila lupailee. RR

Kontioralli on Suomen vanhin kokoontumisajo ja se järjestetään 5.-7.7 jo 53. kerran, tänä kesänä Vaalassa.
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Maarakennustyöt
• Kaivuutyöt 7 ja 21 tn telakoneilla

• Lavettikuljetukset
• Pyöräkuormaajatyöt

• Toimitamme:
hiekkaa, soraa, murskeita, multaa

MaansiirMaansiirMaansiirMaansiirMaansiirto Mannerto Mannerto Mannerto Mannerto Mannermaamaamaamaamaa
• VAALA •

Pekka Mannermaa
Puh. 040 766 8995

Kassu Halonen 
Taidetalo 

Kesä 22.6.-4.8.2019 

Kahviosta maukkaat kahvileivät ja 
erikoisteelaadut ja tuoretta kahvia. 
Matkamuistomyymälä 

Avoinna: ke-pe klo 11-17, la-su klo 10-15, 
ma ja ti suljettu.

Lämpimästi tervetuloa!
Tiedustelut: 040 709 6157, taidetalo@hotmail.fi

Näyttelyt: 
•  Sauli Koski Revontulet, taivaan valonäytelmä 
•  Sari Brener Grafiikkaa Kultalevysali 
•  Pihapiirissä taiteilija Kimmo Takaraution 
 tekemä Suomen suurin jättiläinen ja 
 japanilais-manamansalolainen puutarha. 

0400 511 390
mika.laamanen@hitsacon.fi

•  Teräs- jA 
 AlumiinirAkenTeeT
•  mAA- jA meTsäTAlous- 

koneiden korjAukseT

Vaalan kunta ja Vaalan Yrittä-
jät ovat yhteistyössä avanneet 
kunnan virastolle yhteisölli-
sen työtilan. Työtilan avajaisia 
vietettiin marraskuussa 2018. 
Yhteisöllinen työtila on tar-
koitettu niin yksityishenkilöi-
den, yritysten kuin järjestöjen 
ja seurojenkin käyttöön, jot-
ka tarvitsevat tilapäistiloja jo-
honkin tiettyyn toimintaan, ku-
ten esimerkiksi etätyöpisteeksi 
tai liikekumppanien kanssa 
neuvotteluun. Voimala on oiva 
mahdollisuus myös silloin, 
kun tarvitset rauhallisen pai-
kan vaikkapa kirjoitustyön te-
kemiseen. Työtilan käyttöä on 
lähdetty kokeilemaan avoimin 
mielin. Kartoitetaan, millainen 
kysyntä Vaalassa on kyseiselle 
palvelulle. 

Voimalaan käyttöön tule-
vaisuudessa kuuluvien huo-
neiden muutostyöt ovat vie-
lä hiukan kesken, jonka vuoksi 
etätyöntekijöiden käytössä on 
tällä hetkellä yksi suurem-
pi, erikseen varattava tila. Jat-
kossa käyttöön saadaan kak-
si huonetta lisää. Tiloissa on 
käytössä kunnan nopea tieto-
liikenneyhteys.

Yhteisöllisen työtilan va-
rausjärjestelmä on sähköisessä 
muodossa ja siihen voi tutus-
tua Voimalan Facebook-sivulla.  
Löydät Voimalan Facebook-si-
vun nimellä Yhteisöllinen työ-
tila Voimala. Sivuilta löytyy 
varauskalenteri ja ohjeet vara-
uksen suorittamiseksi. 

Kesällä 2019 kunnanta-
lolla suoritetaan vesikattore-

Yhteisöllinen työtila Voimala

1.8. alkaen Voimalan tilavaraukset osoitteeseen:  
voimala.vaala@gmail.com 
Ennen varausviestin lähettämistä tarkista reaaliaikaisen va-
raustilanne (1.8. alkaen) osoitteesta: https://calendar.google.
com/calendar/embed…

Varausviestistä tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:
Yrityksen/yhteisön nimi, vastuuhenkilön etu-ja sukunimi, vas-
tuuhenkilön puhelinnumero, vastuuhenkilön (toimiva) sähkö-

postiosoite, mitä varataan ja kuinka monelle henkilölle (neu-
votteluhuone, päivätyöskentelypaikka), päivämäärä ja aika 
(mistä-mihin), tilaisuuden luonne (esim. kokous, vanhempainil-
ta jne.) Tarkemmat ohjeet tilan käyttöön saat varausvahvistuk-
sessa.

Tilan käyttäjä huolehtii tilan yleisestä siistimisestä (roskat, 
pöydät, roiskeet jne.) käytön jälkeen. Varmistathan, että säh-
kölukolla toimiva ulko-ovi menee lukkoon, kun poistut raken-
nuksesta. 

Yhteisötila Voimalaan tutustumassa Siikajoen kunnanjohtaja Pertti Severinkangas, Ruukin yri-
tyspuiston toimitusjohtaja Matti Toppila ja Siikajoen Yrittäjien puheenjohtaja Kirsi Kivioja. Kuva 
Marika Kumpulainen. 

monttia ja tämä remontti ai-
heuttaa muutoksia kulkemisen 
suhteen. Poikkeusjärjestelyjen 
vuoksi sovi työtilan käytöstä 
puhelimitse yhdyshenkilöiden 
kanssa, jotta sisälle kulkemi-

nen on turvallista.

Vaalan Yrittäjät ry
@yhteisollinen-
työtilavoimala

esa Karjalainen, puheenjoh-
taja, Vaalan Yrittäjät ry p. 0400 
584 612 vaalan@yrittajat.fi tai 
Marika Kumpulainen, 
elinvoimaluotsi, Vaalan kunta 
p. 040 868 5519

Kunnanhallituksen-ja Vaalan yrittäjien puheenjohtaja Esa Karjalainen esittelee Vaalan kunnan yhteisöllistä työtila Voimalaa 
ulkopaikkakuntalaisille vieraille. Mukana Siikajoen kunnanjohtaja Pertti Severinkangas, Ruukin yrityspuiston toimitusjohta-
ja Matti Toppila, Raahen seudun yrityskehityspäällikkö Jussi Kemilä, Siikajoen Yrittäjien puheenjohtaja Kirsi Kivioja, Oulaisten 
Yrittäjien puheenjohtaja Elina Piippo ja Oulaisten yrityskehittäjä Sirpa Nevanperä. Kuva Marika Kumpulainen.
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Sote-palvelujen
kesämuutoksia

Vaalan terveysasema on suljettuna 17.6.–14.7.
Suljettuina ovat vastaanotto, röntgen, terveydenhoi-
tajien vastaanotto, diabetesneuvola, työterveyshuol-
to, hammashoitola ja mielenterveyspalvelut
Sulkuaikana Utajärven terveysasema päivystää ja 
hoitaa kiireellistä sairaanhoitoa tarvitsevat vaalalai-
set ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15. Ota ensin yhteys 
puhelimitse:
– sairaanhoitaja- ja lääkäripäivystys:  08 5875 6700
– äitiys- ja lastenneuvola:    050 340 6938
– mielenterveyspalv:  050 371 7052 ja 046 921 5418
– hammashoitola:  08 5875 6722
– työterveyshuolto:  08 5875 6723
Sovittuja, kiireellisiä laboratorionäytteitä (mm. INR-
koe/Marevan-hoito, Leponex-kokeet, OYS:n määrää-
mät tutkimukset) otetaan päivittäin klo 7.30–10.30 
Vaalan terveysaseman laboratoriossa, ajanvaraus 08 
5875 6816. Sisäänkäynti vuodeosaston ovesta.
Iltaisin ja viikonloppuisin kiireellistä sairaanhoitoa 
tarvitsevat voivat ottaa yhteyttä puhelimitse Vaalan 
vuodeosaston päivystävään sairaanhoitajaan, 0400 
855 938.
Reseptien uusinta tapahtuu apteekin kautta. Uusi-
misaika on 8 vrk. Reseptejä voi laittaa uusittavaksi 
osoitteessa www.kanta.fi . Huolehdithan uusinnat 
mieluiten ennen sulkuaikaa!
Hoitotarvikkeiden ilmaisjakelua ei ole sulun aikana. 
Hae tarvitsemasi välineet (verensokeriliuskat, katetrit, 
avannepussit ym.) ajoissa!

Utajärven ja Vaalan sosiaalipalvelut
Seudullinen perhe- ja sosiaalipalvelujen palveluoh-
jaus 08 5875 5010 toimii 24.6.–31.7. supistetuin 
kellonajoin ma–pe klo 9–12.
Perhe- ja sosiaalipalvelujen ollessa suljettuna sosiaa-
litoimistossa asioidaan ajanvarauksella. Sosiaalipäi-
vystyksen tavoittaa vuorokauden ympäri akuutissa 
kriisitilanteessa numerosta 08 5875 6888. Sosiaa-
lipäivystykseen saa yhteyden myös hätäkeskuksen 
kautta soittamalla 112.

Utajärven terveysasema on suljettuna 15.7.-11.8. 
Utajärveläiset voivat käyttää Vaalan palveluja.

Utajärven ikäihmisten päivätoiminta viettää kesä-
lomaa 1.-28.7.

oulunkaari.com

www.vaala.fi
#munvaala, #myvaala ja #RokuaGeopark

Nuoret kaappasivat vallan vuorokaudeksi 
– kunnanjohtaja riemuitsi: 

”Tämä oli paras työpäivä ikinä”
Nuorisoneuvosto otti hoidet-
tavakseen Vaalan kunnan joh-
tavien viranhaltijoiden pestit 
yhden työpäivän ajaksi keski-
viikkona 24.4.2019. Kunnan-
johtaja, hallintojohtaja, tek-
ninen johtaja, sivistysjohtaja, 
hyvinvointijohtaja, Vaalan Vesi 
ja Lämpö Oy:n toimitusjohtaja 
sekä Kiinteistö Oy Vaalan Nis-
kan toimitusjohtaja luovuttivat 
työnsä kukin yhden nuoriso-
neuvoston jäsenen haltuun, ja 
jäivät itse toimimaan mento-
reina nuorille.

Päivän tavoitteena oli pait-
si tutustuttaa nuoret kunnan 
tehtäviin ja johtamisjärjestel-
mään, myös ennen kaikkea 
hakea nuorilta linjauksia ja nä-
kemyksiä tulevaisuuden suun-
nista ja kehityskohteista.

Jokaisen nuoren työpäi-
vä suunniteltiin kunnanjohta-
jan ohjeistuksen mukaan siten, 
että kaikille nuorisoneuvoston 
jäsenille avautui aitoja mah-
dollisuuksia vaikuttaa kunnan 
asioihin, tutustua laajasti vi-
ranhaltijoiden toimenkuvaan ja 
tavata sidosryhmien edustajia. 

Nuorten työpäivään sisälly-
tettiin mediatapaamisia ja jär-
jestettiin kunnan johtoryhmän 
kokous.

-Haluamme Vaalassa tehdä 
hartiavoimin töitä sen eteen, 
että kuntamme olisi lapsil-
le ja nuorille paras mahdolli-
nen paikka elää ja kasvaa. Tä-
hän tavoitteeseen emme tule 
pääsemään pelkästään vi-
ranhaltijoiden aivonystyröi-
tä hieromalla, vaan näkemys 
kehittämistyöhön halutaan ni-
menomaan lapsilta ja nuorilta 
itseltään, kunnanjohtaja Miira 
Raiskila linjasi.

Lasten ja nuorten osalli-

suutta on Vaalan kunnassa ha-
luttu kuluneen vuoden aikana 
edistää monin tavoin. Talous-
arvioon on esimerkiksi varattu 
10.000 euron korvamerkitse-
mätön summa, jonka käytöstä 
nuorisoneuvosto saa itse päät-
tää. Osallistuvan budjetoinnin 
ensimmäinen kokeilu päätettiin 
aloittaa nimenomaan nuorista. 

-Sen lisäksi että nuoret 
saavat käyttää rahan toivo-
miinsa kohteisiin, on kokeilulla 
myös muita hyviä vaikutuksia: 
budjetin suunnittelu, hankinta-
päätösten valmistelu ja toteu-
tus sekä projektin tilinpäätös 
opettavat nuorille yhteiskun-
nan toimintaa ja julkisten va-
rojen käyttöä. Ehkäpä joku 
innostuu mukaan kuntapoli-
tiikkaankin, Raiskila pohti.

Vaalan kunnanjohtajan teh-
tävät päivän ajan hoitaak-
seen saanut lukiolainen Liisa 
Seppänen neuvotteli Vaalaan 
tuulivoimaloita suunnittele-

van yhtiön kanssa. Liisa kertoi 
neuvottelun olleen mielenkiin-
toinen, koska asia kiinnostaa 
häntä kovasti. Liisan päivään 
mahtui paljon puheluja ja 
muun muassa yksi yhdistys-
vierailu.

Anni Katajikko (hallintojoh-
taja) perehtyi keskiviikon viras-
saan muun muassa veroasioi-
hin, Iida Koukkari (Vaalan Vesi 
ja Lämpö Oy:n toimitusjohtaja) 
toimi puheenjohtajana koko-
uksessa, Salla Karjalainen (hy-
vinvointijohtaja) osallistui sky-
pe-kokoukseen ja Nelli Karhu 
(sivistysjohtaja) rekrytoi opet-
tajan.

-Nuoret kiittelivät koke-
muksia kuntahallinnosta mie-
lenkiintoiseksi ja monipuolisek-
si. Johtoryhmän kokouksessa 
nuoret linjasivat spontaanisti, 
että Vaalasta tehtäisiin rasis-
min vastainen esimerkkikunta. 
Ennakkoluuloihin pyritään vai-
kuttamaan aktiivisella viestin-

nällä ja vuoropuhelulla. Nuoret 
aikovat näyttää tässä asias-
sa aikuisille esimerkkiä, Raiski-
la kertoi Sanomalehti Kalevan 
haastattelussa.

Nuoret esittivät myös, että 
Vaalan on liityttävä hiilineut-
raalien kuntien verkostoon. 
Raiskila lupasi viedä aloitteen 
kunnanhallituksen päätettä-
väksi. Lisäksi nuoret toivoivat 
Vaalaan myös lapsille järjestet-
tävää maksutonta aamupäivä- 
ja iltapäivätoimintaa.

-Oli aivan älyttömän hieno 
päivä kerta kaikkiaan! Nuoret 
johtivat ihan rehellisesti johto-
ryhmän virkoja, heille ojennet-
tiin esimerkiksi tietokoneet ja 
puhelimet. Voi hyvän tähden, 
että nuoret ovat fiksuja. Tämä 
oli paras työpäivä ikinä, Rais-
kila hehkutti Maaseudun Tule-
vaisuuden haastattelussa.

Marika Kumpulainen

Nuorisoneuvosto otti hoidettavakseen Vaalan kunnan johtavien viranhaltijoiden pestit yhden 
työpäivän ajaksi huhtikuussa.

Pelson Kyläyhdistys
Pelson kyläyhdistys käynnis-
tyi 1990 luvun alussa kylä-
toimikuntana ja rekisteröityi 
vuonna 1995 kyläyhdistyk-
seksi. Kylätoiminnan yksi 
kantava voimavara on ol-
lut kyläläisten sitoutuminen 
yhteisiin hankkeisiin ja tal-
kootyö. Kyläyhdistyksen jär-
jestämät vuosittaiset tapah-
tumat ovat vakiinnuttaneet 
paikkansa. Tästä hyvänä esi-
merkkinä kesän tapahtumat 
lohilammella. Tervetuloa!

Tapahtumia Pelson 
Lohilammella 2019
Pelsonlohilampi.fi
Yhdyshenkilö Tapani Korpela 
040 700 3060 
Järjestää Pelson Kyläyh-
distys ry, Puutteenperäntie 
664 Pelso. Kilpailuissa Sa 
20 min + 20 min.

•  15.6. klo 10-14 Keskikesänonki 
 Sarjat N, M ja Nu
 Osallistumismaksu 15 €, nuoret 10 €
 Osallistujien kesken arvotaan 200 € ja 100 € 

lahjakortti. 
•  20.7. klo 10-14 Yleinen rantaonginta
 Kilpailukalana kaikki. Sarjat M, N, Nu
 Osallistumismaksu 10 € 
•  8.8. klo 18-21 Yleinen rantaonginta 
 Kilpailukalana kaikki, sarjat M, N ja Nu
 Osallistumismaksu 10 €

•  8.9. klo 10-14 Rantaonginta 
 Sarjat M, N, Nu 
 Osallistumismaksu 10 € 
•  5.10. klo 11-15 Yleinen Lohionki
 Sarjat lohikala/muu kala, nuoret
 Osallistumismaksu 10 €/5 €
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Tuulivoimalahankkeilla 
oma kanava

Vaalan kunta on reagoinut 
käynnissä olevassa 

tuulivoimakeskustelussa 
nousseeseen tiedontarpeeseen 

perustamalla Vaalan tuulivoima-
hankkeita, ja yleisesti tuulivoimaa 

koskevan sivuston, joka on 
kunnan virallinen tuulivoimaa 

käsittelevä kanava. 

Pidämme tärkeänä, että faktatietoon ja to-
dennettuihin tutkimustuloksiin perustavaa 
tietoa on saatavilla helposti ja riittävästi. 

Teemme päivitystyötä jatkuvasti ja tietoa li-
sätään, kun todennettua tutkimustietoa saa-
daan lisää. 

Toivomme, että löydät vastauksen mieltä-
si askarruttavaan kysymykseen tuulivoimasi-
vustolta.

Mikäli olet epätietoinen, etkä löydä etsi-
määsi, olethan yhteydessä suoraan kuntaan.

Selvitämme vastaukset avoimiin kysymyk-
siin niin pian kuin mahdollista.

Otamme mielellämme vastaan mielipiteitä 
sivuston sisällön kehittämiseen liittyvissä asi-
oissa.

Sisältöön liittyvät kysymykset voi osoittaa 
kunnan elinvoimaluotsille osoitteeseen mari-
ka.kumpulainen@vaala.fi.

Tutustu tuulivoimaan ja kunnan alueel-
la käynnissä oleviin hankkeisiin osoitteessa: 
www.vaala.fi/sivu/fi/tuulivoima/.

Vaalan kunta

SÄRÄISNIEMEN KYLÄKIERROS
Säräisniemen kehitystä kivikaudelta  
ja Oulujärven Erämaan  
asuttamisen ajoista kirkonkyläksi

Kyläkierros tilauksenne mukaan  
1 – 4 tuntia 5 e/henkilö, väh. 20 e

   
Oppaana kyläkirjailija Matti Haataja

Tiedustelut ja tilaukset 0400 976 692

Säräisniemen Kyläyhdistys ry.

www.JKASENNUSPALVELU.com
*  Digita Pro ja DNA VHF antenniasennukset sekä tarvikkeet
*  Atk- ja tietoliikennepalvelut, myös mobiiliverkot
*  Videovalvonta- ja etäohjausjärjestelmät.

Puh. 040 820 4567 • jkasennuspalvelu@gmail.com

Puutarhalla valikoima runsaimmillaan.
Myynti KESTILÄ ma, pe klo 9-12,  

PYHÄNTÄ ti klo 10-13, RANTSILA ke 19.6. klo 10-13,  
PULKKILA to klo 10-13, PIIPPOLA to alk. klo 14. 

Säävaraus
Pankkikortti käy maksuvälineenä myös toreilla.

www.taimitaipale.com
Nikulanojantie 373, Veneheitto, p. 050 550 1356

Kukkia Puutarhalta!

Tervetuloa!
Leikkaa 
talteen✁

Maastopyöräily 
- uusille poluille pyörien päällä!

Uudistuneen Rokuan maasto-
pyöräilyreitistön avajaisia vie-
tettiin lauantaina 25.5. Ah-
veroisen rannan ja kodan 
ympäristössä Rokualla. Ta-
pahtumassa esiteltiin uut-
ta ympyräreittiä, Rokua Geo-
park-aluetta sekä Rokuan 
kansallispuistoa. Paikalla oli 
asiantuntijoita testauttamas-
sa maastopyöriä. Päivän aika-
na oli mahdollisuus osallistua 
myös ohjatulle maastopyöräi-
lykierrokselle

Maastopyöräily on haus-

ka ja ekologinen tapa liikkua 
luonnossa vauhdikkaasti. Ro-
kua Geoparkin maasto on kuin 
luotu maastopyöräilyyn: rei-
tit ovat leveitä ja tasaisia, eikä 
niillä ole paljoa hankalia kivik-
koja tai juurakkoja. Pyöräily-
reittien varrella on monenlaisia 
maisemia, kuten esimerkiksi 
kangasmetsiä, järviä, jokilaak-
soja ja valkean jäkälän peittä-
miä harjuja. 

Maastopyöräily on helppo 
matalan kynnyksen laji aloit-
telijoille - tai vaikkapa kave-

riporukoille. Rokua Geopar-
kin harjumaastossa on paljon 
korkeuseroja, joten se tarjo-
aa haasteita myös kokeneem-
mille pyöräilijöille ja rämäpäi-
semmillekin lajin harrastajille. 
Alueella voi pyöräillä joko oma-
aloitteisesti tai ohjatuilla maas-
topyöräretkillä.

Kesällä 2017 valmistunut 
merkitty maastopyöräilyreitti 
kulkee osittain Rokuan kansal-
lispuiston alueella. MK

Paikalla oli asiantuntijoita testauttamassa maastopyöriä. Päivän aikana oli mahdollisuus osal-
listua myös ohjatulle maastopyöräilykierrokselle.

Paljon tekemistä Rokualla!
Retkeile upeissa maisemissa, 

kokeile taitojasi frisbeegolfissa, 
suppaile tai ui Jaakonjärvellä

Seuraa meitä:

Loma Löytyy LäheLtä
-vain tunti ouLuSta

Jaakonjärventie 43, Rokua. Puh 010 501 4420 
rokuanhovi@rokuanhovi.fi

nauti 

KeSäStä!

www.rokuanhovi.fi
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*  Kiinteistönhuoltotyöt  
24/7 päivystys

*  Lumi/koneurakointityöt 
 traktorilla
*  Nurmen leikkuu
*  Rakennus remontti  

ym. saneeraustyöt
*  Kysy myös polttopuita,  

kotiinkuljetus (myös 
 klapikoneen vuokraus)
*  Muutto ym. kuljetustyöt  

pakulla ja kuorma-autolla 
*  Kylpypaljun vuokraus

* Veneiden ja asuntovaunujen 
huolenpitoa talvikausi sekä  
varastointi

*  Autojen ja koneiden korjaus ja 
remonttityöt 

*  Maalaustyöt: autot koneet ym.
* Henkilöauton peräkärryn 

vuokraus, moottorikelkkojen ja 
mönkijöiden vuokraus

*  Karaoke ohjelman ym.  
illanviettojen järjestäminen, 
ohjelmatoimistopalvelut,  
pa laitteiston vuokraus

KONEURAKOINTI 
M.HILTUNEN
P. 045 111 9441

Waala Utajärvi alueella tarjoaa 
mm. seuraavanlaisia palveluita:

Kankarin 
Kyläyhdistys ry

Toimintaa Kankarin kyläläisille ja vapaa-ajan asukkaille.

Hallitus
Tiina Koski-Tulppo, puheenjohtaja, Osmo Lähde, 
Heimo Kuusirati, Tarja Ayad, Maija Kuusirati, 
Siiri Murtomäki ja Raija Laamanen. 

www.kankarinkylayhdistys.fi

Kesävaalalaisen 

inFo
Tervetuloa viettämään mukavaa 
vapaa-aikaa mökkipaikkakunnalle!

VAALAn VApAA-AjAn  
AsUKAsneUVosto 2018-19 
• Oulujärven länsiranta:  

Kalle Kokkoniemi p. 040 5903 511
• Oulujärven pohjoisranta: Outi Puoskari p. 

040 7091 605, Tapani Linna 0400 681 
591, Kari Salminen 040 5932 690

• Manamansalo: Pirjo Sirviö p. 050 5693 
523, Timo Hakkarainen p. 045 8073 100, 
Kalevi Lämsä p. 040 5414018

• Oterma: Varpu Paakinaho-Heikkinen p. 
040 124 8008

• Neittävä-Pelso-Veneheitto: Aino Lähte-
vänoja p. 0500 992 367, Esko Kesälahti 
p. 0400 131 652, Erkki Manninen p. 0400 
137 098

• Oulujoki: Arto Kannisto p. 044 5363 131

KUnnAn edUstAjAt
• Pekka Välinen, kunnanvaltuustonaltuuston 

pj. p. 0400 299 254
• Reijo Virkkunen, elinvoimalautakunnan pj. 

040 526 5162
• Pirjo Nikula, hyvinvointijohtaja, sihteeri p. 

0400 855 925

Lisätietoa vapaa-ajan asukasneuvoston  
toiminnasta osoitteesta:  
www.vaala.fi/sivu/fi/vapaa-aika/vapaa-ajan_
asukkaat/ ja facebookista @vaalankunta 

Tykkää, kommentoi ja keskustele 
Vapaa-ajan asukasneuvoston tehtävänä on 
toimia linkkinä vapaa-ajan asukkaiden ja kun-
nan välillä.  Ota siis rohkeasti meihin yhteyttä! 
Yhdessä teemme Vaalasta entistä mukavam-
man vapaa-ajan vietto-paikan. 

Vapaa-ajan asukasneuvoston jäsenten  
sähköpostiosoitteet löydät osoitteesta:  
www.vaala.fi/sivu/fi/vapaa-aika/vapaa-ajan_
asukkaat/_jasenet/

AVUKsi MÖKKiLÄisiLLe
LVI-palvelut
• Heikkisjussi LVI puh. 050 359 5400 
Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille
• T:mi Avuxi 044 536 1796
Remontit, viheralueiden kunnossapito, pien-
koneiden vuokraus ja roskalavojen vuokraus
• Koneurakointi M. Hiltunen p. 045 111 

9441 
Pihapuiden kaato ja vedenalaiset työt
• J.Takkula p. 040 410 4272 
Nuohouspalvelut (vähintään joka 3. vuosi)
• Kajaanin nuohous Oy p. 0400 748927 
Antenniasennus, tietoliikenne, murtosuojaus 
ja videovalvontapalvelut
• JK-ASENNUSPALVELU OY 040 8204567, 

jkasennuspalvelu@gmail.com, 
www.jkasennuspalvelu.com 

Jätteen keruu ja lokakaivojen tyhjennys
• Jätekuljetus Ari Holappa, Utajärvi, p. 040 

501 4160 
• Kajaanin Jäteauto Oy, Kajaani, p. 040 137 

3736 
• PTP Luttinen Oy, Muhos p. 08 340 619 tai 

p. 0400 680 605 (sako- ja umpisäiliötyh-
jennykset, viemärinaukaisut) 

• Lassila&Tikanoja, Paltamo p. 010 636 
5000 

• Ylä-Kainuun Jätehuolto Oy, Puolanka p. 
045 110 4861 

Vaalan lajitteluasema (Nahkasalmentie 1)
Avoinna ti 9-15, pe 12-18, p. 044 710 0129, 
www.eko-kymppi.fi 
Puutarhajätteiden vastaanotto ympärivuoro-
kautisesti jätevedenpuhdistamolla. Metsätäh-
teiden vastaanotto lajitteluasemalla aukioloai-
koina.
Kesäkukat (Nikulanojantie 373, Veneheitto)
ma-su klo 10-20 (21.6.) asti, 21.6. alkaen 
ma-su klo 10-18 – Muina aikoina sopimuk-
sen mukaan! p. 050 550 1356 www.taimi-
taipale.com
 
treeniä
• MOTIO HAKA
Hanna Karppinen - Personal trainer, ravinto-
valmentaja p. 040 5494 189
Trainer4you kahvakuulaohjaaja 2012, Traine-
r4you Personal Trainer 2013, Trainer4You ra-
vintovalmentaja 2014.
Tilaa oma treeniohjelma  
https://motio-haka.webnode.fi/

Vaalan taksiasema
Vaalan taxi on OTAXI p. 0100 4410

Ratsastusta
• Nimisjärven talli, Nimisjärventie 30, Vaala 

p. 0400 982 457 
• Tarja Lukin, Ylisuvannontie 493, Nuojua p. 

045 274 7219 
• Johkun talli, Nuojuankoskentie 473, Nuo-

jua p. 045 675 0123 

eläimet
• Eläinsuojeluneuvoja Johanna Inkala p. 040 

219 0960 
• Löytöeläintarha Kortteentie 73, Kankari p. 

050 554 7508 

Melontaa
Oulujärven Melojat järjestää ohjattuja melon-
taretkiä ja -kursseja, www.oulujarvenmelojat.
com (ei vuokrausta) 

ohjelma-ja välinepalvelut 
www.geo-x-on.fi (kajakit, kanootit, SUP-lau-
dat, fatbiket, tapahtumateltat, paellapannut 
yms.)
• Peki Metsola p. 0400 670 744 

Varaosa-, polttoaine-, tarvikemyynti-, 
huolto-ja korjauspalvelut
• Vaalan Rengas ja tarvike Oy, Vaalantie 6 p. 

044 241 0820 

Kalastusluvat
• Manamansalon leirintäalue
• K-Market Tervaportti
• Manamansalon Portti
• Ruununhelmi 

Kalastusluvat netistä valtion vesille 
www.eraluvat.fi ja muut kalastusluvat 
www.kalakortti.com

tApAHtUMAt
Vaala-päivä ja mökkikauden avajaiset Uiton 
sataman Makasiinilla la 15.6. klo 10-22!

seuraa tapahtumakalenteria Vaalan 
nettisivuilta osoitteesta: 
www.vaala.fi/sivu/fi/tapahtumakalenteri/ ja 
Facebook-sivuilta @vaalankunta.
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VAALAN KUNTA

koko perheen kesäpäivä 
& mökkikauden avajaiset

La 15.  6. 2019 

OHJELMAA KLO 10–22
UITON SATAMAN MAKASIINILLA
• Kunnanjohtajan avaussanat  

ja asukasneuvoston terveiset
• Vuoden laskumiehen julkistaminen
• Lasten Show, Ellu ja Mikko pelleilevät
• Yhteislaulua
• Kaikille avoin Open Stage, kaikki palkitaan! 
• Oulujärven ja Vaalan aktiviteetteja:  

Team Turon uisteluveneellä kyyditystä,  
rengasajelua vesiskootterilla, melontaa, 
sup-lautailua, fatbike vuokrausta

• Non-stop sauna tasatunnein
• Tanssit ja karaoke

MARKKINAMEININKIÄ
Torimyyjiä, ruokakojuja, kahvia,  
lettuja, makkaraa, hattaraa, 
mukavaa yhdessäoloa... 

Tapahtuman ohjelma ja lisätiedot www.vaala.fi, Facebook 
Tapahtuman vauhdittaa Ellun bileet, Oulujärven veneajelutus Team Turo.

Järjestäjät Vaalan kunta, Vaalan yrittäjät ja Vaalan vapaa-ajan neuvosto

TERVETULOA!  

Peräkärrykirppis varaukset, info aune.sallila@gmail.com, p. 040 5784 372.

Myyntipaikat varaukset ja info, saunavuorojen varaukset 
marika.kumpulainen@vaala.fi, p. 040 868 5519. 
Disco lisätietoja jenna.leinonen@vaala.fi, p. 040 085 5926.

@vaalapaiva 

Katso ohjelma
www.vaala.fi

Vaala-päivä

• Eläkeliiton peräkärrykirppis torilla klo 10-18
• Alakoululaisten Disco Ampparilla klo 17-19

JA LISÄKSI
ANNE MUSTONEN
Asiakkuusasiantuntija
010 256 1801
anne.mustonen@op.fi

ANU LEINONEN
Asiakkuusneuvoja
010 256 1804
anu.leinonen@op.fi

Olemme lomalla ja Vaalan toimipiste on kiinni 15.-21.7.2019 välisen ajan.

ANNE MUSTONEN
Asiakkuusasiantuntija
010 256 1801
anne.mustonen@op.fi

ANU LEINONEN
Asiakkuusneuvoja
010 256 1804
anu.leinonen@op.fi

Olemme lomalla ja Vaalan toimipiste on kiinni 15.-21.7.2019 välisen ajan.

OP Kainuun Vaalan toimipiste palvelee osoitteessa Vaalantie 3
ajanvarauksella ma-pe.
Perjantaisin palvelemme ilman ajanvarausta klo 9.30-13. 
Vaalan toimipisteellä ei ole kassapalveluita.

www.vaala.fi
#munvaala, #myvaala ja #RokuaGeopark
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KUnnAnViRAsto
Kunnanvirasto on suljettuna 1.7.-28.7.2019 
välisenä aikana. Päivystävät numerot saat 
kunnan ilmoitustaululta sekä kunnan kotisivuil-
ta. Muista hoitaa akuutit virastoasiat kesäkuun 
aikana.

Vaalan matkailuesitteitä saa mm. ABC Vaa-
lan Portista, Tervaportista ja S-Marketista.

ReMontit
Virastotalon ympäristön pysäköintiin on teh-
ty remonttiin liittyviä muutoksia kattoremon-
tin aikana. 

Arvioitu aika kattoremontille on noin 6.6.-
7.7.

Virastotalon edustalla on asiakaskäytös-
sä ainoastaan INVA-paikat. Kaikki muu pysä-
köinti on siirretty lähistöllä oleville pysäköinti-
paikoille. On huomioitava, että liikekiinteistöjen 
pihoille jää riittävästi paikkoja asiakaspysäköin-
tiä varten. Pahoittelemme remontista aiheutu-
vaa haittaa.

VAALAn teRVeYsAseMA (Kolehmaisentie 5)
Avoinna ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15. P. 08 
5875 6800.
Vaalan terveysasema on suljettuna 17.6.-
14.7.

Suljettuina ovat vastaanotto, röntgen, ter-
veydenhoitajien vastaanotto, diabetesneuvola, 
työterveyshuolto, hammashoitola ja mielenter-
veyspalvelut.

Sulkuaikana Utajärven terveysasema päi-
vystää ja hoitaa kiireellistä sairaanhoitoa tar-
vitsevat Vaalalaiset ma-to klo 8-16 ja pe klo 
8-15. P. 08 5875 6700. Uusithan reseptit ko-
tipaikkakunnallasi!

Iltaisin ja viikonloppuisin sairaanhoitaja-
päivystys Vaalan terveysaseman vuodeosastol-
la puh. 08-5875 6820 (myös kesäsulun aika-
na).

VAALAn ApteeKKi (Vaalantie 19)
Avoinna ma-pe klo 9-17 ja la klo 9-13. Puh. 
(08) 5361 270. Sunnuntaisin ja juhlapyhinä 
suljettu. Juhannusaattona klo 9-13.

KiRjAsto (Niskantie 8)
Avoinna ma,ti, pe klo 11.00–16.00 ja ke, to 
13.00–19.00 |sähköposti: kirjasto@vaala.fi | 
040 197 5934, 040 197 5935

Poikkeukset: to 20.6. klo 11–16 ja pe 21.6. 
suljettu

jÄÄHiLeAseMA
Kaupallisille kalastajille tarkoitettu jäähileasema 
sijaitsee Kiloniemessä Manamansalossa.

Uudelle jäähileasemalle keskustaajamaan 
on saatu hankerahoitus, ja se on käytössä ju-
hannukseen mennessä osoitteessa: Vaalantie 
40, 91700 Vaala (Videran hallin takapiha).

Uusi sijaintipaikka on valittu jäähileen käyt-
tötarpeen perusteella.

Käyttöönotto ja avainten luovutus kalasta-
jille on 24.6.2019 mennessä. 

sAtAMAt
Lähes puolet Oulujärvestä on Vaalan alueel-
la, joten Vaalasta löytyy myös useita venesata-
mia niin paikallisten kuin vieraidenkin käyttöön. 
Venesatamia on Vaalassa Oulujärven alueella 
kaikkiaan 11 ja venepaikkoja noin 450. Veneen 
vesillelaskupaikkoja on Oulujärven lisäksi Oulu-
jokivarressa ja mm. Otermajärvellä. Melontaa 
voi Oulujärven lisäksi harrastaa Otermalla Ter-
vajoella ja Kutujoella.

Venesatamien sijainnit , veneenlaskuluis-
kat ja Sahanrannan ja Ruununtörmän webbi-
kamerat löydät osoitteesta: www.vaala.fi/sivu/fi/
palvelut/rakentaminen_ja_asuminen/venepai-
kat_ja_satamat/

Vaalanlammen laituri on uusittu ja opaste-
tauluja lisätään kesän aikana kaikkiin kunnan 
alueella sijaitseviin satamiin kunnostustöiden 
yhteydessä. 

Sahanrannan uimahyppypaikka ja sen laitu-

ri kunnostetaan alkukesästä ja kiloniemen ka-
lasatamaan tehdään hankerahoituksella laa-
jempi korjaustyö vuoden 2019 aikana.

Kaikkien satamien turvallisuus tarkistetaan 
ja niissä tehdään pienimuotoisia korjaustöitä 
kesän aikana.

Vieraspaikat merkitään laitureihin ja lisä-
tään opastusta satama-alueiden käytöstä.

Kankarin aallonmurtajan ja uimarannan pe-
rusparannukset on valmistuneet toukokuussa. 

Nokkaojan venevalkaman ruoppaustöitä ja 
muiden satamien kunnostustöitä jatketaan ke-
sän aikana satama kerrallaan. 

septitAnKKipALVeLU
Septitankit sijaitsevat Säräisniemen Ruunun-
törmän satamassa, ja Manamansalon Martin-
lahdessa. Tarkemmat käyttöohjeet tankkeihin 
lisätään kesäkuun aikana.

HARRAstUsMAHdoLLisUUdet jA  
RetKeiLY
Vaalassa on useita retkeilyyn sopivia opastet-
tuja polkuja. Viime vuosina polkujen varus-
tustaso on parantunut ja valikoima laajentu-
nut. Esimerkiksi Kurikkavaaran alue soveltuu 
erinomaisesti kesällä maastojuoksuun ja ret-
keilyyn.

Internetsivuillamme esiteltävien retkipol-
kujen lisäksi retkeilyyn sopivia polkuja on mm. 
Rokuan kansallispuistossa ja Manamansalos-
sa, Oulujärven retkeilyalueen yhteydessä.

Lisätietoa retkeilyreiteistä ja taukopaikoista 
löytyy osoitteesta: 
www.vaala.fi/sivu/fi/matkailu/retkeily/

nUotiopAiKAt
• Holtonkoski
 Kutujoen melontareitillä Tervajoen viimei-

sellä koskella oleva taukopaikka. 
 Varustus: nuotiokehä, wc ja liiteri 
• Kota-peura
 Kota-Peuran virkistyskalastuslammen ran-

nassa sekä retkeilyreitin varrella sijaitseva 
tulipaikka.

 Varustus: nuotiopaikka, halkovaja, käymälä, 
komposti

• Louhikonkoski
 Kutujoen melontareitillä Louhikonkoskella 

oleva tulipaikka. Vaala Puolanka maantiel-
tä Taimenkankaantien päähän noin 6,5 ki-
lometriä. Tienpäästä polku koskelle. Matka 
noin 800 metriä. 

 Varustus: nuotiokehä, liiteri, wc ja silta joen 
yli.

• painanne
 Painanteen nuotiopaikka sijaitsee leirintä-

alueelta Makkaraniemeen johtavan merki-
tyn retkeilyreitin varrella, Oulujärven ranta-
töyräällä. 

 Varustus: nuotiopaikka, halkovaja, käymälä, 
komposti.

• pihlajakoski
 Kutujoen melontareitillä oleva tulipaikka. 

Petäjäkoskentien varressa opaste, josta läh-
tee polku koskelle. Matka noin 1,5 kilomet-
riä.

 Varustus: nuotiokehä, liiteri ja wc 
• Pystönkoski
 Kutujoen melontareitin varrella oleva tuli-

paikka. Vaala-Puolanka maantieltä Heinä-
ahontietä noin 5,5 kilometriä tien päähän. 
Merkitty polku taukopaikalle. Pystönkoskel-
ta yhteys merkittyä polkua pitkin Tervajo-
en varta ylöspäin Pirunkosken autiotuvalle. 
matka noin 1 km.

 Varustus: tulipaikka, liiteri ja wc. 
• särkinen
 Nuotiopaikka Särkisen virkistyskalastuslam-

men koillisrannalla. Sijaitsee retkeilyreitin 
varrella.

 Varustus: nuotiopaikka, halkovaja, käymälä, 
komposti.

• syväjärvi
 Nuotiopaikka virkistyskalastuslammen ran-

nassa ja retkeilyreitin varrella.
 Varustus: nuotiopaikka, halkovaja, käymälä, 

komposti.
• taimeroinen
 Kutujoen melontareitin varrella Kutujoen 

alaosalla oleva tulipaikka.
 Varustus: nuotiokehä, liiteri, wc.
• Ykspisto
 Nuotiopaikka Ykspiston saaren eteläpäässä. 

Ei rakennettua rantautumispaikkaa.
 Varustus: nuotiopaikka, halkovaja, käymälä.
• Ylä-Mulkku
 Ylä-Mulkun saaren länsirannalla sijaitseva 

tulipaikka. 
 Varustus: nuotiopaikka, halkovaja, käymälä.

Nuotiopaikat kartalla osoitteessa: 
www.infogis.fi/vaala/ > Retkeilypalvelut >  
Nuotiopaikat

VesiRetKeiLY jA KALAstUs
Vaalassa on erinomaiset mahdollisuudet har-
rastaa vesiretkeilyä ja kalastusta.
Oulujärvi, Oulujoki, Otermanjärvi sekä lukuisat 
pienemmät joet, järvet ja lammet mahdollis-
tavat vesillä liikkumisen sekä antavat saalista 
sekä ammatti-, kotitarve- että virkistyskalas-
tajille.

Oulujärvellä on tilaa liikkua kaikenlaisil-
la aluksilla. Oulujärven retkeilyalueen saarien 
taukopaikat antavat suojaa ja mukavan retki-
paikan sekä veneilijöille että kalastajille. Oulu-
järven retkeilyalueen keskus on Manamansalon 
leirintäalue, jota ympäröi Manamansalon mat-
kailukalastusalue.

Vaalan kunnan hoidossa on lukuisia venesa-
tamia Oulujärven rannalla sekä taukopaikkoja 
ja veneenlaskupaikkoja Oulujoen ja Oterman-
järven rannalla.

Myös melojien rantautumista on helpotet-
tu rakentamalla kajakkilaitureita Kauvonsaa-
reen, Ylä-Vaassilaan sekä Honkiseen ja Pikku-
Paloseen.

Oulujärven Melontakeskuksessa on mah-
dollisuus säilyttää kajakkia sekä saada myös 
opastusta järvimelontaan.

Tervajoki - Kutujoki -reitti tarjoaa mainiot 
mahdollisuudet sekä kalastukseen että melon-
taan etenkin alkukesästä.

Tietoa kalastusluvista saat osoitteesta: 
www.vaala.fi/sivu/fi/vapaa-aika/vesiretkeily_ja_
kalastus/

FRisBee GoLF
Keskustaajama
Frisbee Golf -rata sijaitsee vanhalla pururadal-
la ABC-asemaa vastapäätä. Vaala DiscGolfPark 
on 18-väyläinen harrastajatason rata (AA1). 
Alue on metsäinen pururadan ympäristö. Ra-
dan kokonaispituus on 2120 metriä, ja kor-
keusvaihteluiden ohella mielenkiintoa tuo myös 
pieni lampi. Radan par on 60.

Manamansalo
Frisbee Golf –rata sijaitsee Manamansalossa, 
Kultahiekoilla (taso C2). Rata on 9-väyläinen 
harrastajatason peltorata. Radan par on 27.

UiMARAnnAt
Sahanrannan alue on Vaalan kunnan suosi-
tuimpia viheralueita. 

Saharannan ranta ja huoltorakennus pal-
velevat kesäaikaan. Huoltorakennuksen yhtey-
dessä on sauna, suihkut ja kesäkahvila. 

Hienolta ja matalalta hiekkarannalta löytyy 
laituri ja hyppytorni, Beach Volley kenttä, Fris-
bee-golf kori sekä jalkapallomaalit. 

Kuntakeskuksessa sijaitseva Saharannan 
uimaranta soveltuu hyvin lapsiperheiden tar-
peisiin ja siellä on mukava viettää aurinkoinen 
kesäpäivä koko perheen voimin

• Alilanranta
 Uimaranta Säräisniemellä, Painuanlahden 

rannalla. Venevalkama ja lintutorni alueen 

itäreunassa. 
 Varustus: kota ja wc. 
• Happy Beach
 Ruununtörmällä Oulujärven vapaa-aika-

keskuksen yhteydessä oleva matala ja pitkä 
hiekkaranta. Vieressä Ruununtörmän vene-
satama ja Ravintola Ruununhelmi.

• jaalangan levähdysalue
 Uimaranta, kioski, grillikatos ja WC.
 Kioski avoinna ympäri vuoden, myytävänä 

kahvia, virvokkeita, grillituotteita ja jäätelöä 
ym.

 Levähdysalueella kolikolla toimivia sähkö-
paikkoja.

• järvikylän p-alue
 Uimaranta Levähdysalueen yhteydessä, val-

tatie 22:en varressa, Kutujoen suulla Kutu-
joen-Tervajoen melontareitin päättymispis-
teessä. 

 Varustus: veneenlaskuluiska, uimaranta, 
pöytäpenkkiryhmä, pukukoppi, wc.

• Kultahiekat
 Pitkä, matala hiekkaranta Kultahiekkojen 

leirintäalueen yhteydessä.
• oulujärven Lomakylä
 Upea ja lapsiystävällinen hiekkaranta Ou-

lujärven lomakylän yhteydessä, Oulujärven 
Niskanselän länsirannalla.

• pelson taukopaikka
 Pelson kylällä urheilukentän läheisyydessä 

oleva virkistyskalastus- ja taukopaikka. Tau-
kopaikka sijoittuu tekolammelle, josta mah-
dollisuus onkia kirjolohia.

 Varustus: puolikota, liiteri, wc ja uimaranta 

Uimarannat kartalla osoitteessa: 
www.infogis.fi/vaala/ > Kesäretkeily >  
Uimarannat

KAtso LisÄKsi:
Retkeilypolut kartalla osoitteessa: 
www.infogis.fi/vaala/ > Kesäretkeily > 
Retkeilypolut
Kodat kartalla osoitteessa: 
www.infogis.fi/vaala/ > Retkeilypalvelut > Kodat
Laavut kartalla osoitteessa:  
www.infogis.fi/vaala/ > Retkeilypalvelut > 
Laavut
Autiotuvat kartalla osoitteessa: 
www.infogis.fi/vaala/ > Retkeilypalvelut >  
Autiotuvat
Keittokatokset kartalla osoitteessa: 
www.infogis.fi/vaala/ > Retkeilypalvelut >  
Keittokatokset

poLttoAineen jAKeLU: 
ABC Vaalanportti 
Vaalantie 285, 91700 Vaala
Vaalan Autotarvike 
Vaalantie 6, 91700 Vaala
Polttoaineen jakelu kartalla osoitteessa: 
www.infogis.fi/vaala/ > Kaupalliset palvelut > 
Polttoaineen jakelu

YHTEYSTIETOJA:
Kunnanjohtaja  
Miira Raiskila  0400 855 920
Elinvoimaluotsi  
Marika Kumpulainen  040 868 5519
Tekninen johtaja  
Matti Kaikkonen  0400 855 954 
Rakennustarkastaja  
Ilkka Lyttinen  0400 855 950 
Vaalan Vesi ja Lämpö oy  
Kalle Kurtti  0400 855 957 
Hyvinvointijohtaja  
Pirjo Nikula  0400 855 925 
Hyvinvointikoordinaattori  
Jenna Leinonen  0400 855 926 

Venepaikkojen varaukset:
Maija Kolehmainen  0400 855915

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@vaala.fi

ole tietoinen ja viihdy Vaalassa
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Vaalassa tApAHtUU!

Manamansalon GneissiRockissa poppia ja rokkia sekä kuuluisia esiintyjiä
GneissiRock järjestetään jälleen 
kesäkuun lopulla nyt jo kolmat-
ta kertaa Manamansalossa. Ma-
namansalon Portin yrittäjä Tiina 
Ala-Opas mainitsi viime kesän 
festareistakin jääneen sen ver-
ran mukava jälkimaku, että hän 
päätti yrittäjämiehensä Arin 
kanssa jatkaa touhua ja tarjo-
ta rokki- ja poppikansalle vie-
lä aikaisempaa kovempaa rock-
kattausta tänä kesänä kauniissa 
Manamansalon maisemissa. 

Kaksipäiväinen GneissiRock 
jyrähtää käyntiin perjantaina 
28. kesäkuuta, jolloin esiinty-
vät Kaksinen, Soulhealer, Matka 
maailman ympäri, Telaketju ja 
keskiyöllä Erja Lyytinen. Lauan-
taina soittavat Tero Vaara, Juliet 
Jänes, Barbe-Q-Barbies, Maya 

Paakkari ja Happoradio. Por-
tit aukeavat kumpanakin päivä-
nä kello 17 ja sulkeutuvat yöl-
lä kahdelta. 

- Olemme saaneet pal-
jon positiivista palautetta saa-
rella järjestetyistä festareista ja 
muistakin tapahtumista. Täällä 
on paljon mökkiläisiä ja turiste-
ja, jotka ovat niistä kiinnostunei-
ta, Tiina mainitsi.

Manamansalon Portti on 
matkailuyritys, jossa on sata 
matkailuvaunupaikkaa, ravinto-
la, baari ja majoitustiloja. Se si-
jaitsee Manamansalon saaressa 
parin kilometrin päässä pohjois-
sillasta.  Tapahtuma on sata-
man edustalla, jonne tulee fes-
tareiden ajaksi yli 300 neliön iso 
teltta asiakkaille ja kookas esiin-

tymislava bändeille. Koko Festi-
vaalialue on anniskelualuetta ja 
alaikäraja on 18 vuotta, mut-
ta yläikärajaa ei ole. Kajaanista 
lähtevä höyrylaiva Kouta tekee 
rockristeilyn Oulujärvellä lauan-
taina ja käy Manamansalon sa-
tamassa. Laiva palaa illaksi ta-
kaisin Kajaaniin.

Oulujärven keskellä Vaalassa 
sijaitseva Manamansalon saa-
ri houkuttaa matkailijoita eten-
kin kesätapahtumien aikaan. 
Manamansalon Portilla on ka-
ravaanialueen lisäksi pieni ky-
läkauppa, baari terasseineen ja 
ravintola, jotka palvelevat ym-
päri vuoden.  

Manamansalon Portin keit-
tiö tunnetaan Geofood-laatu-
leimastaan. Geofood-menyt 

on valmistettu Geopark-alu-
een paikallisista raaka-aineis-
ta tarkkojen Geofood-kriteerien 
mukaisesti. Geofood-tuottajia 
on tällä hetkellä Rokua Geopar-

kin lisäksi esimerkiksi Islannissa, 
Norjassa ja Tanskassa. 

Manamansalon Portin yrit-
täjät ovat järjestäneet hienot 
puitteet keskikesän Gneissi-

Rock-festareille ja he odottavat 
runsaasti vierailijoita. Gneissi-
Rockissa on tarjolla monipuo-
linen, moneen makuun sopiva 
musiikkianti. RR

Oulujärven keskellä Vaalassa sijaitseva Manamansalon saari houkuttaa matkailijoita etenkin 
kesätapahtumien aikaan

KesÄKUU
3.6.-26.8.  Viikkomelonnat maa-
nantaisin joka toinen viikko klo 18-
20
13.6.-22.8. Viikkomelonnat tors-
taisin joka toinen viikko klo 17-19
14.-15.6.  Tervasoututapahtuma
15.-16.6.  Vaalasta vesille -retki-
melontaviikonloppu
15.6.-30.6. Kesäkahvio avoin-
na, Neittävän Nuorisoseuran talo 
(Neittäväntie 814) la klo 12-16, 
su 14-18
15.6.  Vaala-päivä, Uiton satama 
klo 10-22
15.6  Peräkärrykirppis, Vaalan 
tori
15.6. Keskikesänonki, Pelson ky-
läyhdistys klo 10-14
15.6. Karaoketanssit, Veneheiton 
Vastuksen talo klo 20-00
16.6. Porinapirtti, Neittävän ky-
läyhdistys, Neittävän Nuorisoseu-
ran talo klo 14-18
17.6. Yleisurheilukoulu, Vaalan 
urheilukenttä, Vaalan karhu klo 
17-18.30
17.-20.6. Vapaakalastustapah-
tuma
17.-19.6. Kajakkimelonnan pe-
ruskurssi
18.6. Liikuntakerho, Vaalan ur-
heilukenttä/koulun liikuntasali, 
Vaalan karhu klo 17-18.30
19.6. Yleisurheilukoulu, Vaalan 
urheilukenttä, Vaalan karhu klo 
17-18.30
20.6. Suviralli, Suviranta, Säräis-
niemi
21.6. Juhannustanssit, Neittävän 
Nuorisoseuran talo klo 19-00
22.6.  Jumalanpalvelus, Säräis-
niemen kirkko, Vaalan seurakunta 
klo 10.
22.6.-4.8. Sauli Koski Revontulet, 
taivaan valonäytelmä, sekä Sari 
Bremer Grafiikkaa näyttelyt, Kassu 
Halonen Taidetalo, Manamansalo
23.6. Porinapirtti, Neittävän ky-
läyhdistys, Neittävän Nuorisoseu-
ran talo klo 14-18
25.6. Liikuntakerho, Vaalan ur-
heilukenttä/koulun liikuntasali, 
Vaalan karhu klo 17-18.30
27.6. Eläkeliiton retki Kainuun 
piirin kesäpäiville Suomussalmelle
28.-29.6. Gneissirock, Mana-
mansalo
28.6  Kesäillan sointuja – iltamu-
siikkitilaisuus, Kankarin Taidehuvila 

klo 19.
28.6. Kesäillan hartaus, Mana-
mansalon Muistomerkkikirkko klo 
18.
28.6.  Kesäillan hartaus, Ma-
namansalon Muistomerkkikirkko, 
Vaalan seurakunta klo 18.
29.6. Neittävän ja Nimisjärven 
yhteistapaaminen, Neittävän Ky-
lätalo klo 12-15
29.6. Karaoketanssit, Neittävän 
kylätalo klo 21-01
29.6. Tanssit, Veneheiton Vastuk-
sen talo klo 20-00
30.6. Porinapirtti, Neittävän ky-
läyhdistys, Neittävän Nuorisoseu-
ran talo klo 14-18

HeinÄKUU
1.7. Yleisurheilukoulu, Vaalan 
urheilukenttä, Vaalan karhu klo 
17-18.30
2.7. Liikuntakerho, Vaalan ur-
heilukenttä/koulun liikuntasali, 
Vaalan karhu klo 17-18.30
2.- 4.7. Onkileiri, Pohjois-Poh-
janmaan Vapaa-ajankalastajapiiri, 
Neittävän kylätalo
3.7. Yleisurheilukoulu, Vaalan 
urheilukenttä, Vaalan karhu klo 
17-18.30
5.7. Kontioralli 2019
5.-7.7. Vaala Beach Volley
5.7. Perinteinen Sahanrannan 
rantatapahtuma
5.7.  Kesäillan hartaus, Ma-
namansalon Muistomerkkikirkko, 
Vaalan seurakunta klo 18.
5.7.-7.7. Kesäkahvio avoin-
na, Neittävän Nuorisoseuran talo 
(Neittäväntie 814) pe klo 18-21, la 
klo 12-16, su 14-18, 
6.7.  Ehtookellot ja kesäil-
lan hartaus, Säräisniemen kirkko, 
Vaalan seurakunta klo 18.
6.7. Happy Beach Asfalttisprint 
2019
7.7.   Vaalan asemapäivä - Lät-
tähatulla Oulusta Vaalaan 
7.7. Porinapirtti, Neittävän ky-
läyhdistys, Neittävän Nuorisoseu-
ran talo klo 14-18
8.7. Yleisurheilukoulu, Vaalan 
urheilukenttä, Vaalan karhu klo 
17-18.30
8.-10.7. Liikunta- ja eräleiri, 
Neittävän kyläyhdistys, Neittävän 
kylätalo
9.7. Liikuntakerho, Vaalan ur-
heilukenttä/koulun liikuntasali, 

Vaalan karhu klo 17-18.30
10.7. Yleisurheilukoulu, Vaalan 
urheilukenttä, Vaalan karhu klo 
17-18.30
12.7.  Helluntaiseurakunnan ke-
säkirppis aukeaa (avoinna pe 10-
15 ja la 10-14 (os. Vaalantie 8)
12.7.  Kesäillan hartaus, Ma-
namansalon Muistomerkkikirkko, 
Vaalan seurakunta klo 18.
12.7. Liivittömät, Suviranta, Sä-
räisniemi
12.7. Kesäkahvio avoinna, Neit-
tävän Nuorisoseuran talo (Neittä-
väntie 814) klo 18-21
12.-13.7.  Bussikaljapäivät, Vaa-
lan tori
13.7. Tanssit, Veneheiton Vastuk-
sen talo klo 20-00
13.7.-14.7. Kesäkahvio avoin-
na, Neittävän Nuorisoseuran talo 
(Neittäväntie 814) la klo 12-16, su 
klo 14-18. 
13.7. Tanssit, Neittävän Nuoriso-
seuran talo klo 19-00
14.7.  Vaalasta kotoisin olevien 
pappien ja kanttorien sunnuntai-
messu, Vaalan kirkko klo 10.
14.7. Porinapirtti, Neittävän ky-
läyhdistys, Neittävän Nuorisoseu-
ran talo klo 14-18
15.7. Yleisurheilukoulu, Vaalan 
urheilukenttä, Vaalan karhu klo 
17-18.30
16.7. Liikuntakerho, Vaalan ur-
heilukenttä/koulun liikuntasali, 
Vaalan karhu klo 17-18.30
17.7. Yleisurheilukoulu, Vaalan 
urheilukenttä, Vaalan karhu klo 
17-18.30
19.7.  Kesäillan hartaus, Mana-
mansalon Muistomerkkikirkko klo 
18.
19.7. Kesäkahvio avoinna, Neit-
tävän Nuorisoseuran talo (Neittä-
väntie 814) klo 18-21
20.7. Yleinen rantaonginta, Pel-
son kyläyhdistys klo 10-14
20.7. Karaoketanssit, Veneheiton 
Vastuksen talo klo 20-00
20.7. Oodi Oulujärvelle –kon-
sertti, Säräisniemi
20.7. Kesäkahvio avoinna, Neit-
tävän Nuorisoseuran talo (Neittä-
väntie 814) klo 12-16
21.7. Jumalanpalvelus, Säräis-
niemen kirkko, Vaalan seurakunta 
klo 10.
21.7.  Musiikkikavalkadi - Oop-
pera- ja operettimusiikin helmiä 

(sisältää tauot), Ylitalon kivinavet-
ta klo 17.
21.7. Kesäkahvio avoinna, Neit-
tävän Nuorisoseuran talo (Neittä-
väntie 814) klo 14-18
21.7. Porinapirtti, Neittävän ky-
läyhdistys, Neittävän Nuorisoseu-
ran talo klo 14-18
22.7. Yleisurheilukoulu, Vaalan 
urheilukenttä, Vaalan karhu klo 
17-18.30
23.7. Liikuntakerho, Vaalan ur-
heilukenttä/koulun liikuntasali, 
Vaalan karhu klo 17-18.30
24.7. Yleisurheilukoulu, Vaalan 
urheilukenttä, Vaalan karhu klo 
17-18.30
26.7. Kehitysvammaisten meri-
rosvotapahtuma, Oulujärven lo-
makylä, Vaalan Kulttuuriklubi ry klo 
12-15
26.7. Kesäkahvio avoinna, Neit-
tävän Nuorisoseuran talo (Neittä-
väntie 814) klo 18-21
27.7. Kokoperheen merirosvo-
seikkailurata, Oulujärven lomaky-
lä, Vaalan kulttuuriklubi klo 12-15
27.7. Haitari soi –tapahtuma, Yli-
talon kivinavetta klo 18.
27.7.  Ehtookellot ja kesäil-
lan hartaus, Säräisniemen kirkko, 
Vaalan seurakunta klo 18.
27.7. TCSR 40-vuotisjuhlakon-
sertti, Uitonsataman Makasiini, 
Vaalan seurakunta klo 19.
27.7. Karaoketanssit, Neittävän 
kyläyhdistys klo 21-01
27.7. Kesäkahvio avoinna, Neit-
tävän Nuorisoseuran talo (Neittä-
väntie 814) klo 12-16
28.7.  Sanajumalanpalvelus, Ma-
namansalon Muistomerkkikirkko, 
Vaalan seurakunta klo 13.
28.7. Kesäkahvio avoinna, Neit-
tävän Nuorisoseuran talo (Neittä-
väntie 814) klo 14-18
28.7. Porinapirtti, Neittävän ky-
läyhdistys, Neittävän Nuorisoseu-
ran talo klo 14-18
29.7. Yleisurheilukoulu, Vaalan 
urheilukenttä, Vaalan karhu klo 
17-18.30
30.7. Liikuntakerho, Vaalan ur-
heilukenttä/koulun liikuntasali, 
Vaalan karhu klo 17-18.30
31.7. Yleisurheilukoulu, Vaalan 
urheilukenttä, Vaalan karhu klo 
17-18.30

eLoKUU
3.8. Tanssit, Veneheiton Vastuk-
sen talo klo 20-00
3.8.  Eläkeliiton kesäteatteri 
retki Suomussalmelle
3.8. Kesäkahvio avoinna, Neit-
tävän Nuorisoseuran talo (Neittä-
väntie 814) klo 12-16
4.8. Kesäkahvio avoinna, Neit-
tävän Nuorisoseuran talo (Neittä-
väntie 814) klo 14-18
4.8. Porinapirtti, Neittävän ky-
läyhdistys, Neittävän Nuorisoseu-
ran talo klo 14-18
5.8. Vaalan Kehitysvammaisten 
Tuki ry:n retki Ranuan eläinpuis-
toon
5.8. Yleisurheilukoulu, Vaa-
lan urheilukenttä, Vaalan karhu klo 
17-18.30
6.8. Liikuntakerho, Vaalan ur-
heilukenttä/koulun liikuntasali, 
Vaalan karhu klo 17-18.30
7.8. Yleisurheilukoulu, Vaalan 
urheilukenttä, Vaalan karhu klo 
17-18.30
8.8. Yleinen rantaonginta, Pel-
son kyläyhdistys klo 18-21
9.-10.8. Elorieha, Suviranta, 
Säräisniemi
10.8. Lamminahon perinnepäi-
vä, Lamminahon talo
10.8. Tanssit, Veneheiton Vastuk-
sen talo klo 20-00
10.-11.8. Kesäkahvio avoin-
na, Neittävän Nuorisoseuran talo 
(Neittäväntie 814) la klo 12-16 ja 
su klo 14-18
11.8. Porinapirtti, Neittävän ky-
läyhdistys, Neittävän Nuorisoseu-
ran talo klo 14-18
12.8. Yleisurheilukoulu, Vaalan 
urheilukenttä, Vaalan karhu klo 
17-18.30
13.8. Liikuntakerho, Vaalan ur-
heilukenttä/koulun liikuntasali, 
Vaalan karhu klo 17-18.30
14.8. Yleisurheilukoulu, Vaalan 
urheilukenttä, Vaalan karhu klo 
17-18.30.
17.8. Karaoketanssit, Veneheiton 
Vastuksen talo klo 20-00
17.-18.8. Kesäkahvio avoin-
na, Neittävän Nuorisoseuran talo 
(Neittäväntie 814) la klo 12-16 ja 
su klo 14-18
17.8. Tanssit, Neittävän Nuoriso-
seuran talo klo 19-00
18.8. Eläkeliiton kirkkopyhä, 
kansanlaulukirkko Paltamossa

18.8. Porinapirtti, Neittävän ky-
läyhdistys, Neittävän Nuorisoseu-
ran talo klo 14-18
19.8. Yleisurheilukoulu, Vaalan 
urheilukenttä, Vaalan karhu klo 
17-18.30
20.8. Liikuntakerho, Vaalan ur-
heilukenttä/koulun liikuntasali, 
Vaalan karhu klo 17-18.30
21.8. Yleisurheilukoulu, Vaalan 
urheilukenttä, Vaalan karhu klo 
17-18.30
24.-25.8. Kesäkahvio avoin-
na, Neittävän Nuorisoseuran talo 
(Neittäväntie 814) la klo 12-16 ja 
su 14-18
26.8. Yleisurheilukoulu, Vaa-
lan urheilukenttä, Vaalan karhu klo 
17-18.30
25.8. Porinapirtti, Neittävän ky-
läyhdistys, Neittävän Nuorisoseu-
ran talo klo 14-18
27.8. Liikuntakerho, Vaalan ur-
heilukenttä/koulun liikuntasali, 
Vaalan karhu klo 17-18.30
28.8. Yleisurheilukoulu, Vaalan 
urheilukenttä, Vaalan karhu klo 
17-18.30
31.8. Kesäkahvio avoinna, Neit-
tävän Nuorisoseuran talo (Neittä-
väntie 814) klo 12-16

sYYsKUU
7.9. Syysmarkkinat, Säräisnie-
men koulu klo 11-14
8.9. Rantaonginta, Pelson ky-
läyhdistys klo 10-14

LoKAKUU
5.10. Yleinen rantaonginta, Pel-
son kyläyhdistys klo 11-15
8.-11.10.  Eläkeliiton virkistyslo-
ma Runnilla 
10.10. YrittäjäKekri, Rokua, Oulu-
jokilaakson kunnat ja yrittäjäyhdis-
tykset
31.10. Yrittäjäilta, Vaalan Koulu-
keskus, Vaalan Yrittäjät ja Vaalan 
Kunta

MARRAsKUU
23.11. Tanssit, Veneheiton Vastuk-
sen talo klo 20-00

Katso tarkemmat 
tapahtumatiedot osoitteesta: 

www.vaala.fi/sivu/fi/
tapahtumakalenteri/

KotiseUtUMUseon 
tapahtumat löydät sivulta 12!HUoM!
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VAALA
 Vaalantie 4, 91700 Vaala  puh. 010 422 2420  
ark. 8-17  la 9-14  su suljettu  www.k-rauta.fi

Vaalan K-raudasta 
KaiKKi raKentamiseen 

ja remontoimiseen
Kestopuut edullisesti 
laajasta valiKoimasta.
nyt myös uutuus 
Kaidepuu
45x120mm ruskea. myös vinorimat 
kaiteisiin. Valikoimissa myös lehti-
kuusi.

540
/jm

valmislaituri uKm 
ruskea. Käyntisilta, päätyosa sekä 5 
jyry-ponttoonia.

myös muut laituri-
tarviKKeet seKä tiKKaat. 
Hyvä valiKoima 
ponttooneita. 

990 -.
tHermacell 
Hyttys-
KarKottimet 

meiltä myös 
täyttöpaKKauKset, 
KantolauKut jne. 

2990
/alkaen 

muuraHaismyrKyt, 
HyttysKarKotteet, 

riKKaKasviaineet
Kotiin ja 

puutarHaan

tiKKurila- ja 
esKaro seKä 

virtasen
ulKomaalit ja 

Kuullotteet ja 
puuöljyt

Kotimainen 
lipputanKo 9 m  
kysy myös 
kotiinkuljetuspalveluamme.  

199 -.

Vuoden retkikohde 2018
Rokua UNESCO Global Geoparkin alueella voit kokea aitoja 
elämyksiä, oppia alueen geologiasta ja kulttuurihistoriasta. Tänä 
kesänä kannattaa harrastaa maastopyöräilyä, virkistyskalastusta, 
melontaa ja veneilyä, talonpoikaiskulttuuria Lamminahon talolla, 
taidenäyttelyitä, vierailla Säräisniemellä sekä ajaa Manamansa-
loon Alassalmen lossilla nauttimaan pitkistä hiekkarannoista ja 
gneissikalliosta. Rokuan kansallispuistosta ja Oulujärven retkei-
lyalueelta löytyy hyvät reitistöt sekä ylläpidettyjä nuotiopaikkoja 
makkaranpaistoon. Rokua Geopark -yrityksten laadukkaat tuot-
teet ja palvelut tekevät retkestäsi ikimuistoisen. Ota alue haltuun 
yhdellä silmäyksellä uusilla Rokua Geoparkin elämyskartoilla, 
joita saat alueen kunnista ja Geopark-yrityksistä. Mobiilikartta-
sovelluksen voit ladata ilmaiseksi älypuhelimeen tai tabletille 
GooglePlaysta tai AppleStoresta. Tervetuloa löytöretkelle! 10 km

Vaala

Muhos
Oulujoki

VT22

Rokua

Oulujärvi

Utajärvi

800

8293

 

Lauri Salovaaran 
100 km vaellus 

Oulusta Rokualle   
Kannusta Facebookissa, 

suorat livelähetykset
retkeltä 13.–15.6!

Löytöretkeilijän

ykkönen

Oulujoki  Rokua  Oulujärvi
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Kaikki hyvä on lähellä
TERVAPORTTI

ark 7-22
la 7-22
su   9-22

Palvelu pelaa

Vaalantie 26, 91700 VAALA | 08 811 1600

Tarjoukset voimassa 30.6.2019 asti.

Hartwall

Jaffa virvoitus-
juomat ja Vichy
1,5 l, myös Vihreä omena vain 
K-ruokakaupoista, sis. pantit 
0,80, rajoitus 2 erää/talous

400
2 PL
(1,07/l)

-23-33%
Plussa-kortilla

2
PL

Yksittäin ja ilman Plussa-korttia 2,49-2,79/pl, 
sis. pantin 0,40 (1,39-1,59/l)

lotus

Soft Embo WC-paperi 
8 rl valkoinen ja Emilia 
talouspyyhe 4 rl desing
ei Vallila eikä valkoinen

550
YHTEISHINTAAN
(0,34-0,69/rl)

Yksittäin ja ilman Plussa-korttia wC-paperi 3,59/pkt, 
talouspyyhe 3,09/pkt (0,45-0,77/rl)

-17%
Plussa-kortilla

atria

Hiillos grillimakkarat 
ja pihvit 320-400 g

300
2 PKT
(3,75-4,69/kg)

Yksittäin ja ilman Plussa-korttia 1,95/pkt 
(4,88-60,9/kg)

-23%
Plussa-kortilla

2
PKT

Lamminahon 
perinnepäivä
la 10.8.2019 klo 12-16
Tervetuloa tutustumaan perinteisiin työmenetelmiin sekä 

vanhoihin esineisiin ja rakennuksiin. Tule katsomaan lampaita ja 
erilaisia työnäytöksiä sekä vanhan Fordson-traktorin käynnistystä.

Pääsymaksu 3 €, alle 12-vuotiaat lapset ilmaiseksi.

TiedusTeLuT: 
LAMMINAHON TALO, puh. 040 1977 284.

Katso lisää Facebook Lamminahon Talo tai www.vaala.fi/matkailu 
Osoite: Lamminahontie 231, Vaala

myyTävänä 

soppAA jA 

leTTujA
 kAhvin 

kerA

TerveTuloA!

Juhannustanssit: 21.6. Antti Ahopelto 

& Etiketti (hanurissa Eveliina Uitto)

Kesän tanssit: 15.6. Maarit Peltoniemi 

& Coralia | 29.6. Helmi | 5.7. Kari Vepsä 

6.7. Mirellaband

Joogaleiri luonnon keskellä 20.-21.7.

Rokua MTB 17.8.2019

Rokua TrailRun 18.8.2019

www.rokua.com
Seuraa somessa:
       /rokuahealthspa

020 7819 200
myynti@rokua.com
Kuntoraitti 2, 91670 ROKUA 

Varaa rentouttavat 
Day Spa hoidot:

www.rokuashop.com

Olemme avoinna läpi kesän - tervetuloa!

Vietä iloinen 
kylpyläpäivä 
Rokualla!
Polski kylpylän lämpimissä vesissä, 
rentoudu saunassa ja nauti maittava 
ateria ravintolassa. 
Kylpylä avoinna joka päivä 
klo 14.00-21.00 (28.7. asti)

Vietä rentouttava juhannus 
hyvästä ruoasta ja musiikista 

nauttien!
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GUESTHOUSE KANTTURA

HOTELLI-RAVINTOLA SIITARI

KASSU HALONEN TAIDETALO

KELLOLAMMEN LEIPOMO & KAHVILA

KOLME AITTAA

LOMAKYLÄ KULTAHIEKAT

LÄHI-ABC VAALANPORTTI (06-24)

PIZZERIA FINLANDIANO 

MANAMANSALON PORTTI

MANAMANSALON LEIRINTÄALUE

OULUJÄRVEN LOMAKYLÄ

RUUNUNHELMI

SUVIRANTA

TAIKALOORA

Majoitus-ja

ruokailupalvelut

WWW.VAALA.FI

VAALA

800

22

VA
ALA

N KU
NTA

 

500 m

8792

8791

22

Vaalantie    

Järvikyläntie

Ratatie

Rautatieasema

Galleria Veturi

SAHANRANTA

TORI
Urheilutalo

Uimaranta ja laiturit
Venesatama 
Huoltorakennus, kesäkahvila

Vaalankurkku

Oulujoki

Oulujärvi

VT22

JYLHÄMÄ, NUOJUA, ROKUA

Rautatiesilta

Myllyranta

Vanhatie
JYLHÄMÄ

Jylhämän
voimalaitos

Kirkko

Kunnantalo

800

800

Oulujärven melontakeskus

Sä
rä

is
ni

em
i

M
an

am
an

sa
lo

Jylhämä, Nuojua 

Rokua

OuluVAALA

Lossi

Kajaani

 

VAALAN KUNTA

majoitus-  
ja ruokailupalvelut

Lähde Vaalan kunta, design ja grafiikat Susanna U
kkola/H

um
anpolis O

y, valokuva H
arri Tarvainen/Rokua G

eopark.

1
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12

13

14

2

4

7

14

8

5
6

13

11

12

9
3

10

1

SÄRÄISNIEMI

MANAMANSALO

Oulujärvi

NUOJUA

JYLHÄMÄ
KANKARI

JAALANKA

OTERMA

VENEHEITTO

ROKUA

800

8820

8823

VAALAN


