Alueiden välinen ystävätoiminta käyntiin

Marjut ojensi tuliaisina kukka-asetelman ja toivotti
onnea uudelle ”olohuoneelle”. Samalla hän toi Kahi-

Mitä yhteistä on maaseudun rauhassa sijaitsevalla
Juopulin-kylällä ja kaupungin kupeessa elävällä Kaukovainio-Hiirosen (Kahi) suuralueella? No ihmiset
tietysti: molemmissa asuu ”oululaisia ihimisiä ja ihimisten alakuja”! KantriOulu-hanke on toiminut välittäjänä näiden kahden erilaisen alueen välillä. Ensimmäinen konkreettinen maaseutu-kaupunki vuorovaikutusta edistävä toiminta saatiin alulle kun Kahin
alueellisen yhteistyöryhmän puheenjohtaja, Marjut
Rousu ja asukkaiden edustajana Veikko Martinviita
sekä Puolimatkan perhe osallistuivat kylätalon avajaisjuhliin.

laisten terveiset ja toivotti juopulilaiset tervetulleiksi
vastavierailulle. Ajatuksena on, että näiden kahden
alueen välinen yhteistyö lisää ymmärrystä puolin ja
toisin siitä, millaista elämä erilaisessa elinympäristössä on. Tulevaisuudessa on tarkoitus järjestää yhteisiä
tapahtumia asukkaille sekä vierailukäyntejä puolin ja
toisin.

Marraskuisena perjantai-iltana suuntasimme Kaukovainiolta auton nokan kohti Ylikiimingin Juopulia,
missä valmistauduttiin uuden kylätalon käyttöönottojuhlaan. Kuusi vuotta aiemmin lakkautettu kyläkoulu
oli muuttunut talkootyövoimin kaikkia lähialueen
asukkaita palvelevaksi kylätaloksi. Juhlapuheessaan
kirkkoherra Jouni Riipinen korostikin talkootyön merkittävyyttä

yhteisöllisyyden

tunnun

lisäämisessä.

Juhlallisuudet olivat alkaneet aiemmin illalla vierailulla
hautausmaalle, jossa muisteltiin poisnukkuneita juopulilaisia.

Kylän nuorempaa polvea (Kuva Rita Porkka)

Juhlavieraita oli paikalla runsaasti. Ja mikä ilahduttavaa, lapsia vieraista oli lähes puolet. Nuorisoa ei juuri
näkynyt, mutta liekö perjantai-ilta houkutellut kylän
nuoria muihin rientoihin? Juhlaohjelma oli monipuolinen ja tilaisuuteen sopiva. Illan mieleenpainuvin

Pimeää pyhäinpäivän aattoiltaa valaisivat tulilyhdyt,
kun saavuimme Ylikiimingin kaupunginosaan, Juopulin kylälle. Kylä sijaitsee kahden järven rannalla, noin
45 kilometrin ja puolen tunnin ajomatkan päässä
Oulun keskustasta. Alue on vanhaa maatalousseutua, jossa asuu noin 160 henkeä, 65 taloudessa.

osuus oli entisen juopulilaisen, nykyisen kaukovainiolaisen, Ulla-Maija Puolimatkan tarina omasta suhteestaan Juopuliin. Ulla-Maija maalaili 80-lukulaisen
juopulilaisen

nuoren

kasvutarinan

sykähdyttävin,

hienoin vedoin meidän kaikkien paikallaolijoiden mieliin.

Lapsiperheitä muuttaa alueelle tasaiseen tahtiin.

Kylätalo täyttyi juhlaväestä (Kuva Anu Rautakoski)
Kahin ja Juopulin puheenjohtajat (Kuva Rita Porkka)

Illan päättivät runsaat tarjoilut, joita olivat loihtineen
Kylätalolla meitä oli vastassa Juopulin kyläyhdistyksen aktiiveja puheenjohtaja Raimo Holapan kera.

kyläaktiivit Anneli, Marjatta ja Saija. Kahvittelun lomassa keskustelu soljui leppoisissa merkeissä ja
näin vierailijan silmin voin todeta, että Juopulin läm-

min henki oli aistittavissa joka solulla. Kiitos juopulilaiset ja kiitos Kahilaiset – tästä alkaa uuden Oulun
uudenlainen ystäväaluetoiminta.

Kylätalon avajaistarjoiluja (Kuva Rita Porkka)

