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RETKEILLEN

KESÄÄN
Retkeilevä Haapajärvi-

hanke mahdollisti 200 km
uusia ja kunnostettuja
reittejä retkeiltäväksi

Kaupunki, MLL Haapajärvi ja Matkailun
Kivijalka-hanke mahdollistavat

kesäaktiviteetteja perheille

KESÄKERHOT JA PERHERETKET

KUTSUVAT LOMALAISIA

BED & BREAKFEST 
NEITI MÖLLER TARJOAA

MAJOITUSTA
Haapajärven keskustaan

avautuu kesäksi uusi idyllinen
majoituskohde



Retkeillen kesään ja syksyyn.
Kaupunginjohtaja Juha Uusivirta 

Henkilökuvassa 
Liikuntakoordinaattori Niilo Piiponniemi
- Postilaatikkopyöräily ja kävelykisa

Uudet retkeilureitit kutsuvat 
Retkeilevä Haapajärvi -  Teija Nurmeniemi

Polut kutsuvat juoksemaan - Timo Hihnala

Maaselän Latu  
Aktiivinen toimija haastaa 
kaikki nauttimaan luonnosta -Hannu Virtanen

Kumisevan Kaiku
Osuuskunta yhdistää kyläläisiä

Bed & Breakfest Neiti Möller
Majoitusta ihanassa miljöössä Haapajärven

keskustassa Pehkosen pihapiirissä
 
 

Ihanat tuohityöt
 Syntyvät taiteeksi tunteesta ja

luovuudesta - JaanaÖ
 
 

I LOVE HPJ 
Nuorisopalveluiden kesäohjelmaa ja

kaupungin kesäsomettajat
 
 

Kesäkerhot ja perheretket
lapsille ja perheille

Yhteistyössä MLL ja
Haapajärven kaupunki

 

HAAVIKAS 2021  -   HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN KESÄLEHTI



HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI / MATKAILU
Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi

p. 044 4456 400
haapajarvi@haapajarvi.fi

 

www.haapajarvi.fi
 

TOIMITUS, TAITTO ja KUVAT
Haapajärven Yrityspalvelut Oy

Laura Nevalainen
 

PAINO
Grano Oy

Painosmäärä 11 000 kpl
 

JAKELU
Jakelu Heikkinen Ky - Haapajärvi

 
Kansikuvassa maastohiihtäjä Tiia Olkkonen
aamutreeneissä Pitkänkankaan maastoissa

JULKAISIJA



Haapajärvellä on runsaasti luonnonrauhaa sekä kivoja
kohteita, joissa voi retkeillä ja havainnoida luonnon
kiertokulkua. Erilaisia luontokohteita on paljon ja osasta
niistä on tullut vuosien saatossa suosittuja
käyntikohteita. Tässä yhteydessä voi mainita mm.
Pitkänkankaan harjumuodostelman ja Lohijoen
mahtavine kanjoneineen. Myöskin Kuuhingon maisemat
ja muodostelmat viehättävät kulkijaa. Sauvi-Someron
ulkoilureitti palvelee talven hiihtokeleillä sankkaa
hiihtäjien joukkoa ja sulan maan aikana reitillä on
mukava lenkkeillä ja ajaa maastopyörällä.
Kohteiden saavutettavuus ja opasteet ovat asioita,
joissa riittää vielä monenlaista puuhaa. Asiaa on omalta
osaltaan viety eteenpäin toteutetussa reitistöhankkeen
esiselvitysosiossa, jota on jatkettu meneillään olevalla
retkeilyreittien kehittämis- ja investointihankkeella. 

Hankkeessa kyläyhdistykset parantavat oman kylän
reittejä ja luontokohteita. Reiteille ja luontokohteille
laitetaan asianmukaiset opasteet. Myös reitistöjen ja
luontokohteiden yhteismarkkinointia tehostetaan mm.
VisitHaapajarvi -sivuston kautta.
Haapajärvestä puhuttaessa ei tietenkään voi unohtaa
järvireittiä, joka kulkee Kalajokea pitkin. Kesällä siinä
voi veneillä ja kalastuksen ohessa nauttia kauniista
maisemista. Toki hyviä kalapaikkoja löytyy muualtakin
paikkakunnan järvistä, joista ja lammista.
Reippaita hetkiä kotipitäjän reittien ja luontokohteiden
merkeissä!

Retkeillen kesään ja syksyyn!

Juha Uusivirta, kaupunginjohtaja

Kuva: Rami Repola



Kaikki Haapajärven matkailusta
www.visithaapajarvi.fi



No Niilo, kerrohan meille millainen paikka Haapajärvi on

liikunnan ystäville ja sohvaperunoille? ”Kyllähän

Haapajärvi on urheilijalle ja liikkujalle huippupaikka.

Lajeja ja harrastusmahdollisuuksia on monipuolisesti

paikkakunnan kokoon nähden monen ikäisille. Ja kun

ympärillä on puhdas luonto ja happi on hyvää, myös

kestävyyslajien harrastamiseen on olemassa hyvät

edellytykset.” Siinä Niilo on oikeassa, sillä Haapajärveltä

löytyy paljon eri lajien harrastajia aina harrastajista

kilpaurheilijoihin. Paikkakuntamme panostukset

liikuntapaikkoihin eivät ole menneet hukkaan ja täällä

ihmiset voivat paremmin päästessään arjessaan

mieluisan liikuntaharrastuksen pariin. ”Sohvaperunoihin

ei ehdi ituja kasvaa, sen verran on nähtävää ja

katseltavaa kesät talvet.” tuumaa Niilo. 

Haapajärveltä onkin ponnistanut huipulle mm. hiihtäjiä,

yleisurheilijoita, pesäpalloilijoita, moottoriurhelijoita,

jääkiekkoilijoita ja ampujia. Kesällä on niin paljon

pesäpallo- ja jalkapallopelejä, ettei kaikkia kerkeä

seuraamaan millään vaikka kuinka haluaisi!

Liikuntakoordinaattorina Niilo haluaa pitää yllä vahvaa

ja monipuolista liikunta- ja urheilukulttuuria

Haapajärvellä, sillä se on yksi paikkakunnan

vetovoimaisuuden kulmakivistä. Lisäksi Niilo haluaa olla

luomassa uusia mahdollisuuksia, madaltaa kynnystä

osallistua erilaisiin liikuntamuotoihin, ja innostaa ihmisiä

liikkumaan ja harrastamaan yhdessä mahdollisimman

paljon! 

”Yhteistyössä on voimaa. 

Olkaamme kaikki yhdessä Haapajärven nimeä

ylpeästi kantava joukkue!

Henkilökuvassa 

Haapajärven kaupungin liikuntakoordinaattori

Niilo Piiponniemi

Niilo ja Anita Piiponniemi ovat Haapajärveltä pois

muutettuaan usein kokeneet hieman haikeutta

ajellessaan kohti Kainuun korpia. Siellä he asuivat 8,5

vuotta Niilon pelatessa Sotkamon Jymyssä pesäpalloa.

Siispä paluu kotipaikkakunnalle oli koko perheelle

mieluinen. Nyt molempien kotiväki, sukulaiset, ystävät ja

tuttavat tuovat elämään tuttua yhteisöä, josta

Piiponniemet nauttivat arjessaan. Niilo piti jo lapsena

kovasti urheilusta. Silloiset paikallisen

pesäpallojoukkueen tähdet Jokelaisen Petteri ja

Kippolan Janne olivat pienelle pojalle hienoja esikuvia.

Isompien poikien otteista ja eleistä kentällä paistoi aito

peli-ilo ja huumori, joita Niilo jo silloin ihaili seisoessaan

pesäpallokentän laidalla silmät loistaen. Nyt aikuisiällä

samaiset herrasmiehet ovat seuranneet, kun Niilo

menestyy vuosi toisensa perään Sotkamon riveissä. 

Vähän vanhempana Niilo koki tempautuneensa

liikunnan ja urheilun mukaan oikein kunnolla

liikunnanopettaja Erkki Aniaksen innoittamana. Erkin

tyyli, persoona ja huumori tekivät vaikutuksen ja

innostivat haaveilemaan työstä liikunnan parissa.

Opettaja antoi tärkeitä oppeja ja eväitä tulevaisuutta

kohti, jossa siinsi ura pesäpalloilijana. ”Liikunta ja

urheileminen ovat ihmiselle hirveän hyvä juttu. Keho

tykkää, että sitä käytetään.” Niilo vinkkaa, kun häneltä

tiedustellaan miksi ihmisen olisi hyvä liikkua? Kaikessa

yksinkertaisuudessaan liikunta tuo ihmisen keholle ja

mielelle paljon hyvää. ”Elämässä tulee monenlaisia

asioita vastaan. Urheilu on opettanut minua ottamaan

vastaan ja käsittelemään onnistumisia, epäonnistumisia,

jännitystä, riemua, turhautumista, iloa ja monta muuta

tunnetta. Arjen haasteet osaa nyt helpommin asettaa

oikeaan mittakaavaan, kun on kasvanut henkisesti

paineisissa paikoissa lajin huipulla.” Niilo toteaa. 



Perinteinen postilaatikkopyöräily on täällä taas!
Kampanja-aika 1.5. – 5.9.

 
Osallistuneiden kesken arvotaan uusi polkupyörä ja

muita palkintoja!
 

Postilaatikot löytyvät seuraavista kohteista:
 

Sportia Haapajärvi, Puistokatu 56
Ruuskan kyläkauppa, Ouluntie 1173

Siiponkosken kylä- ja jokikeskus, Siiponkoskentie 220
Oksavan uimaranta, Patotie 24

Tiiton koulu, Tiitonrannantie 201
Väliojan koulu, Väliojantie 30

Kalakankaan entinen koulu, Kalakankaantie 512
Rest Stop, Elämäjärventien 176 

(Maaselän Koneen viereinen P-alue)

Hautaperäaltaan venepoukama, Karjalahdentie 408, 
 Ylipään lentopallokenttä, Saarentie 173
 Kumisevan uimaranta, Perälänkuja 26
Härkäahonkoski, Haittaperäntie 200

Aholankylä, kota (kodalle vievä tie n. 800m on
karkeaa mursketta, kippurasarvella voi olla

hankaluuksia päästä ajamalla perille)
 

Poikkeustilanteesta johtuen suosittelemme
huolehtimaan käsihygieniasta postilaatikoilla. Muista

myös turvaväli, mikäli laatikolla on ruuhkaa.
 

Merkitse vihkoon päivämäärä, nimesi,
puhelinnumerosi ja pyöräilymatkasi km/päivä.

Laatikoista löytyy omat vihot lapsille ja aikuisille,
kynä, kartta ja ohjeet.

 
Mukavia pyörälenkkejä! 

 
Yhteistyössä Haapajärven liikuntapalvelut 

ja Sportia Haapajärvi
 
 

 
Leikkimielinen kävelykilometrikisa on nyt

käynnissä!
Kyseessä on kilpailu – mikä joukkue tai kunta

saa eniten kilometrejä kasaan? 
Kilpailu on voimassa 31.10. saakka.

 
Osallistua voi yksilösarjaan, parisarjaan tai
joukkuesarjaan esimerkiksi työporukalla.

Lisäksi on olemassa kuntasarja, johon
jokainen asuinkuntansa tietoihinsa

tallentanut kartuttaa kilometrejä kisan
aikana.

 
Sarjojen voittajat palkitaan kisan päätyttyä ja

lisäksi osallistujien kesken arvotaan pieniä
palkintoja. 

 
Nyt kaikki kävelemään – yhdessä tai yksin!

 
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan:

http://www.suomenlatu.fi/…/etusivu/kavelyk
ilometrikisa.html ja

https://kavelykilometrikisa.fi/
 

P.S. Myös juoksuaskeleet ovat sallittuja.
 
 

Postilaatikko- 

pyöräilyä!

Kävellään 

koko kesä!

http://www.suomenlatu.fi/kavelykipina/etusivu/kavelykilometrikisa.html?fbclid=IwAR2GO7T9Y7KVC7Fg_Lqr7zGK2tYKC2R7JHrDzU5qJp9Htch7bSmnqbunb4w
https://kavelykilometrikisa.fi/?fbclid=IwAR3QEdGT6jeySF_EcfuinrmgjZIs04SERsK_DQ4xIFR5APYzhbfhAMs33-I


UUDET
RETKEILYREITIT

HAAPAJÄRVEN

kutsuvat patikoimaan ja pyöräilemään              

Haapajärven kuudelle kylälle valmistuu kesän ja syksyn 2021
aikana useita uusia ulkoilureittejä. Reitit on rakennettu
Haapajärven kaupungin hallinnoimalla Retkeilevä Haapajärvi
kehittämis- ja investointihankkeella v. 2020-2021. Reittien
rakentamisen idea on tullut kyliltä, ja hanketta kaupunki
hallinnoi kylien puolesta. Hankkeessa on mukana seitsemän
kyläyhdistystä Autioranta-Oksava, Koposperä, Kuona-Välioja,
Kumiseva, Kuusaa-Jokela ja Siiponkoski - Haaga-Tiitto. 
Kyläyhdistykset ovat rakentaneet reitit talkootyönä, ja
tarvikehankintoihin ja kehittämishankkeeseen on saatu
rahoitus Keskipiste Leaderiltä. 

Reitit eivät ole vielä valmiita, vain niitä tehdään vielä kesän
2021 aikana. Retiteillä saa kulkea jokamiehen oikeudella ja
omalla vastuulla, mutta alkukesästä 2021 reiteiltä puuttuu vielä
infotaulut, viitat, luonto- ja havaintotaulut sekä ohjetaulut.
Kesän ja syksyn aikana tehdään tiedotusmateriaalia ja tulossa
on mm. ulkoilureiteistä Haapajärven retkeilykartta syyskuulla
2021, sekä Haapajärven kaupungin kotisivuille esittely,
reittiselosteet ja kartat kesän 2021 aikana. 

Kävelyreittejä on yksitoista ja niiden pituus kilometristä-reiluun
kymmeneen kilometriin. Pyörä/maastopyöräreittejä on
seitsemän ja niiden pituus on neljästäkilometristä-
neljäänkymmeneenyhdeksään kilometriin, Kylätalolta
kylätalolle reitti on pisin ja on neljän kylän yhteinen reitti.
Yhdistelmäreittejä on useita, osa on niistä kuntoratoja ja osa on
kävely-, pyörä/maastopyörä- ja talvella hiihtoreittejä.

 Melontareittejä on yksi, jota ei ole merkattu maastoon, reitti on
neljän kylän yhteinen reitti, pituudeltaan neljätoista kilometriä.
Lisäksi on tehty lintutorni, esteetön iso kota, kuivakäymälä ja
ekopiste-varasto ja kahdelle kylälle laavu. 

Alueen reitit ovat monipuolisia ja esittelevät Haapajärven
luonnon parhaita puolia ja maaseutuidyllistä kylämaisemaa
välillä käyden korpimetsissä ja välillä tullaan upeaan joki- ja
järvimaisemaan. Reitit ovat pituudeltaan päiväretkireittejä,
mutta yhdistelemällä saat niistä useamman päivän
mielenkiinteisen retkikokonaisuuden. 
Retkeilevä Haapajärvi kehittämishankkeella järjestetään kesä-
syksyn 2021 aikana reitit tutuksi tapahtumapäivä jokaisessa
kylässä missä hankkeella on tehty reittejä. 

Reittien esittely alkaa Haapajärven pohjoisosasta Jokelan ja
Kuusaan kylistä. Kuusaalle on rakennettu Nuijunjärven
kosteikkoalueen läheisyyteen Hanhenpesän lintutorni. Kylätalo
Eurolasta pääsee Hullun polku -kävelyreitille, jossa voi törmätä
erikoisiin kasveihin ja joskus jopa hirviin. Pituutta reitillä on 6,8
km. Reitiltä pääsee kipasemaan myös 1,1 km pituiselle Kaarlon
kierrokselle, joka johtaa yksityiselle aarniometsätyypiselle
suojelualueelle Hirsinevan kupeessa. 

Kaarlon kierros on nimensä veroinen eli käy lenkin
suojelualueella ja voipa siitä pistäytyä linnustoltaan arvokkaalle
Hirsinevan luonnonsuojelualueelle esim. kasvierikoisuuksia
tutkimaan. Jokelan ja Kuusaan kylät ovat mukana Kylätalolta
Kylätalolle pyöräily/maastopyöräilyreitillä. Reitin pituus on 49
km ja sen voi aloittaa tai päättää Kylätalo Eurolassa.
Hankkeessa on tehty Kylätalon pihalle iso laavu esteettömäksi.
Reiteillä on retkeilijöitä palvelevia rakenteita mm. Kylätalo
Eurolassa on retkeilijöiden käytössä laavu ja wc ja lintutornilla
kuivakäymälä. Reitistöille tulee luonto- ja havaintotauluja
kertomaan alueen luonnosta ja historiasta.
Kylätalo Eurola tarjoaa erilaisia palveluita, joista tarkempia
lisätietoja saa kuusaa.com ja visithaapajarvi.fi-sivustolta. 

Seuraavaksi tulee Koposperän kylä. Kylässä sijaitsevan
Settijärven uimarannalta alkaa Settijärven kierros, joka on
patotiellä kulkeva kävelyreitti 8,4 km. Reitti kiertää
pääsääntöisesti Settijärven rannalla, upeassa avarassa
järvimaisemassa käyden vain lyhyen matkan maantiellä
kiertäen ranta-asutusta. 
Lisäksi Koposperälle on tehty kaksi pyörä-/maastopyöräreittiä.
Jokelankylänreitti 12,2 km kulkee Koposperän ja Jokelan
kylämaisemassa kylä- ja peltoteitä pitkin. Kurkinevan
pyörä/maastopyöräreitti 36 km lähtee kylätalolta etelään päin.
Reitti kulkee enempi metsäisessä maisemassa, ja Kylätalolta-
Kylätalolle pyörä/maastopyörä reitti kulkee Koposperän
kautta, ja on samaa reittiä osittain Kurkinevan reitin kanssa. 

Retkeilijöitä palvelevia rakenteita ovat mm. kylätalolla
kuivakäymälä ja Settijärven rannassa grillikota, kuivakäymälä ja
uimaranta. 

Kuva: Julia Maijala



Autioranta-Oksavan kylä on Koposperältä katsottaessa länteen
ja hiukan etelään. Autiorannalle Iso-Kuuhingon ja Hanhilammin
alueille on tehty kävelyreitti, jolla on pituutta 3.3 km, jos sen
kävelee yksisuuntaisesti Honkaperäntieltä Iso-Kuuhingon
reittiä Hanhilammin kodalle. Hankkeen aikana on kunnostettu
Autiorannan ja Oksavan kuntoradat, ja Autiorannan
kuntoradalle on rakennettu laavu. 
Muinais-Päijänteen melontareitin päätepiste on Settijoen
uimarannalla. Autioranta-Oksavan kylässä Iso-Kuuhingon reitin
läheisyydessä on mm. hyvin varusteltu metsästysseuran
varaustupa Kuuhingon Maja.  Hanhilammin kota ja
kuivakäymälä, sekä Autiorannan kuntoradan laavu ovat
retkeilijöiden käytettävissä.

Siiponkoski/Haaga-Tiitto kylät ovat yhdessä olleet mukana
hankkeessa rakentaen Siiponkosken reittejä ja rakenteita.
Siiponkoskelle Tiitonrannan puolelle on tehty Myllynkedon
kota, kuivakäymälä ja ekopistevarasto, sekä ongintalaituri,
nämä kaikki on tehty esteettöminä. Lisäksi alueella on tehty
Kumpujen luontopolku 1,7 km, sekä uusittu luontotauluja ja
viittoja entisille Saaren reiteille. 
Siiponkosken kautta kulkee myös Muinais-Päijänteen
melontareitti. Siiponkosken reitit kulkevat hyvin kauniissa
jokimaisemassa. Retkeilijöitä palvelevia rakenteita
Siiponkoskella on mm. Myllynkedon kota, kuivakäymälä ja
Saaren reitillä kota. 
Siiponkosken kyläyhdistys ja Jokikeskus tarjoaa erilaisia
palveluita, lisätietoja visithaapajarvi.fi, siiponkoski-
jokikeskus.webnode.fi sivustoilta.  

Kuona-Väliojan kylälle lähdetään Haapajärven keskustasta
itään Pyhäjärventietä. Kylälle on rakennettu Kuonan kierros,
joka lähtee ja palaa Väliojan koululle, matkaa reitillä on 7,8 km.
Reitti on ns. yhdistelmäreitti; kävely, pyöräily ja talvella
hiihtoreitti. Kuonan kierros reitille on rakennettu useita siltoja,
uusi laavu ja kuivakäymälä. Mutkankierros on
pyörä/maastopyöräreitti 9,7 km, joka lähtee Väliojan koululta ja
on ympyräreitti, käyden Kuonan joen varressa ja palaten sieltä
Väliojan koululle. Kylätalolta-Kylätalolle pyöräily/maastopyörä-
reitti kulkee Väliojan koulun kautta. Retkeilijöitä palvelevia
rakenteita löytyy Väliojan koululta, jossa on iso kota.  Kuonan
kierroksen varteen on rakennettu laavu ja kuivakäymälä.
Kuona-Väliojan kyläyhdistys tarjoaa erilaisia palveluita ja toimii
aktiivisesti ympäri vuoden, lisätietoja kuona.fi

Kumiseva on eteläisin kylä mihin hankkeella tehtiin reittejä.
Tynnyrikoski on alueena yksi Haapajärven tunnetuimpia ja
valokuvatuimpia alueita. Tynnyrikosken luontopolku 3,1 km
tehtiin entiselle reittipohjalle. Reitti kulkee jylhällä koskialueella,
osa Tynnyrikosken luontopolusta kulkee Lohijoen koskialueella,
mikä on luonnonsuojelualuetta. Alueelle on tehty paljon
rakenteita mm. rinneportaat, turva-aitoja ja katselutasanne.
Tasanteelta on näkymä alas koskeen, joka sijaitsee kanjonissa.
Tynnyrikosken luontopolku on reittinä erittäin
mielenkiintoinen. Reitille tulee luonto- ja havaintotauluja, joissa
kerrotaan alueen luonnosta ja historiasta.
Tynnyrikosken läheisyydessä on Pitkäkankaan hiihtokeskus.
Parkkipaikkalla on kota ja kuivakäymälä, jotka ovat
retkeilijöiden käytössä. Pitkäkankaan hiihtokeskuksen
läheisyydestä löytyy Aurinkoladun reitti, joka on ns.
yhdistelmäreitti, kävely- ja maastopyöräreitti. Aurinkoladulla
taas on kaksi reittiä, helpompi reitti 2 km ja vaativampi reitti 4,1
km, jotka on merkitty maastoon eri väreillä. 
Kumisevan kylätalolta lähtee Härkäahon pyörä- ja
maastopyöräreitti 28,4 km. Härkäahonreittiä pitkin kulkee
Väliojalle saakka Kylätalolta Kylätalolle pyörä- ja
maastopyöräreitti. 

Kumisevan Kaiku osuuskunta tarjoaa Kumisevan kylällä erilaisia
palveluita, lisätietoja löydät sivuilta visithaapajarvi.fi ja
facebook.com/kumisevankaikuosk/

Kylien yhteiset reitit: Muinais-Päijänteen melontareitti 14 km,
alkaa Kumisevasta Honkaniemestä ja kulkee Haapajärven
keskustan, Siiponkosken kautta ja päättyy Settijoen
uimarannalle. Reittiä ei ole merkitä maastoon, infotaulut reitistä
laitetaan Honkaniemeen, Seurakunnan leirikeskuksen piha-
alueelle, Karjalanteen, Ronkkalaan, Siiponkoskelle ja Settijoen
uimarannalle. 

Kylätalolta Kylätalolle pyörä- ja maastopyöräreitti 49 km, alkaa
Kumisevan kylätalolta ja kulkee Väliojan koulun ja Koposperän
kylätalon kautta Kylätalo Eurolaan Kuusaalle. Reitti viitoitetaan
maastoon syksyyn 2021 mennessä. 

Haapajärvellä on myös muualla hyviä tutustumisen arvoisia
reittejä mm. Sauvi-Someron alue, johon pääsee patikoimaan
keskustasta, sekä jos haluaa ihan lyhyen luontoelämyksen, niin
sen hyvin tarjoaa keskustassa kulkeva Rantapolku. 

Tervetuloa tutustumaan Haapajärven kyläreitteihin, 
ja viettämään mukavaa luontopäivää!

Tiedot reiteistä löydät niiden valmistuttua
www.haapajarvi.fi/retkeilyreitit

VINKKEJÄ RETKEILIJÄLLE

 

• Huomioithan muut retkeilijät, sillä luonto on kaikille yhteinen!

• Suosittelemme käyttämään olemassa olevia reittejä, jotta reittejä ympäröivä maasto ei kulu.

• Tulen teko ei ole jokamiehenoikeus, siihen tarvitaan maanomistajan lupa.

Jos teet nuotion, käytä merkittyjä ja huollettuja tulentekopaikkoja.

• Tarkista aina onko alueella voimassa ruohikko- tai metsäpalovaroitus, 

  metsäpalovaroituksen aikana tulenteko on kielletty myös merkityillä tulentekopaikoilla. 

(Haapajärven kylien reiteillä on alueita, joissa tulenteko on kielletty, 

varoituskylttejä ei ole vielä kesällä 2021 kohteissa.)

• Roskaton retkeily; Älä roskaa, vaan viethän roskat mukanasi 

asianmukaiseen jätepisteeseen ja luonto kiittää!

 

Kiitos huomioistasi!  

Teksti: Teija Nurmenniemi, projektipäällikkö 
Haapajärven kaupunki/Retkeilevä Haapajärvi Kehittämis- ja investointihanke



Minulta on kyselty viimeiset kaksikymmentä vuotta, olenko juossut
maratonia. Olen sinnikkäästi vastannut, että ehdin kyllä juosta
maratoneja sitten, kun nuorena vaivalla hankkimani
nopeusominaisuudet ovat kadonneet. Viime kesänä tämä ilmeisesti
sitten tapahtui. Paitsi että löydettyäni polkujuoksun, maratonin
mitta ei enää riitä, enkä voisi kuvitellakaan kilpailevani tasaisella
asfaltilla. Haen haastetta vieläkin kauempana siintävästä
maaliviivasta, ja huomattavasti vaikeammista maastoista.

Tällä hetkellä Suomessa eletään todella kovaa polkujuoksubuumia.
Jo aiempina vuosina myös isompi massa alkoi siirtymään yhä
enemmän asfalttijuoksuista polkujuoksutapahtumiin. Korona-aikana
monen askel on vienyt entistä useammin luontoon. Siellä tapaa yhä
enemmän sellaistakin porukkaa, joka ei ole aiemmin juuri luonnossa
liikkunut. Polkujuoksutapahtumat ovat helposti lähestyttäviä, ja
matkoja löytyy moneen makuun ajanotolla ja ilman. Yhteishenki
tapahtumissa on loistava, tasosta riippumatta muita osallistujia
tsempataan ja autetaan tarpeen tullen. Jokainen pyrkii omaan
tavoitteeseensa. Sijoitustavoitteita asettavat yleensä vain aivan
kärkijuoksijat. Vähän kliseistä, mutta polkujuoksussa itsensä
haastaminen on se tärkein juttu.

Jos haluat säännöllisyyttä ja lisähaastetta lenkkeilyysi, suosittelen
ehdottomasti ilmoittautumaan johonkin tapahtumaan itsellesi
sopivalle matkalle. Normaalilenkkiä pidemmän matkan haaste tuo
mukavasti kipinää ja motivaatiota lenkeille. Aikatavoitteita en sen
sijaan suosittele ensimmäisiin tapahtumiin, ainakaan jos harjoittelet
omin päin ilman kokemusta. Ne voivat aiheuttaa turhaa painetta, ja
ohjaavat helposti lenkkejä liian koville tehoille. 

Kaikkien ei tietenkään tarvitse ottaa tähtäimekseen kilpailua,
saatikka sitten ultramatkaa (yli maratonin mittainen matka).
Luonnossa ja polulla liikkuminen ovat ensisijaisesti hyvän olon
lähteitä. Epätasainen ja vähänkin kumpuileva maasto haastaa
kroppaa ihan eri tavalla kuin tasainen asfaltti. Keskivartalon lihakset
kiittävät. Pehmeämpi alusta vähentää huomattavasti iskutusta
kovaan alustaan nähden. Nivelet ja lihakset kiittävät. Luonnon
monimuotoisuus ja erilaisuus vuorokauden-, säätilan-, tai
vuodenajan vaihtelun myötä virkistää. Mieli kiittää. En voisi
kuvitellakaan juoksevani tiellä samanlaisia määriä, mitä juoksen
maastossa. Itseasiassa ilman polkujuoksun löytämistä, tuskin olisin
osallistunut minkäänlaiseen juoksutapahtumaan aikuisiällä. Samalla
olisin jäänyt vaille vastapainoa yksinyrittäjän pitkiin työviikkoihin, ja
erittäin todennäköisesti jaksaisin tällä hetkellä huomattavasti
huonommin.

Loppujen lopuksi pitkällekin matkalle harjoitteleminen on hyvin
yksinkertaista, ja itseasiassa melko helppoa. Tärkeintä on kuunnella
herkällä korvalla omaa kehoaan, ja osata suhteuttaa harjoittelu
muuhun arjen kuormitukseen, sekä senhetkiseen kuntotasoon.

Harva kun pystyy treenaamaan ammatikseen. Väsyneenä
treenaaminen kuluttaa, mutta ei tuo tulosta. Kestävyysurheilussa ei
kehity parhaiten se, joka harjoittelee eniten, vaan se, joka pystyy
palautumaan isoimmasta harjoituskuormasta. Harjoittelenkin
mieluummin usein kuin kovaa. 

Vaikka takanani on nyt 57:n ja 83 km:n polkujuoksukilpailut,
harjoittelen mielestäni hyvin kevyesti. Itseasiassa harjoittelen tällä
hetkellä niin kevyesti, että vuodessa ei ole montaa päivää, etten
harjoitusväsymyksen vuoksi voisi lähteä lenkille. Toki teen myös
kovempia ja pidempiäkin harjoituksia, mutta kun harjoituksen
kovuus on oikeassa suhteessa kehitykseen, ne eivät vie jalkoja alta
useaksi päiväksi. Harjoittelemalla kuntotasooni nähden sopivilla
tehoilla, motivaationi pysyy korkealla, ja lähden aina mielelläni
lenkille. 

Ensipuraisuni polkujuoksuun koin 16.9.2017 Ylivieskan Törmälässä.
Siitä puraisusta jäi niin hyvä maku suuhun, että taisinpa tietää heti,
että laji vie minut mukanaan. Jälkikäteen ajateltuna hieman hävettää
ja naurattaa, kun kyselin hermostuneena kisaa järjestävältä tutultani
Myllylahden Matilta neuvoja valmistautumiseen, ja itse 16 km:n
kisaan. Johon olin vieläpä varmuuden vuoksi ilmoittautunut
retkisarjaan ilman ajanottoa!

Kesinä 2018 ja 2019 juoksin Pohjanmaan Polkujuoksu Cupin
lyhyempiä kisoja, sekä siihen kuuluvat Raahe Trail Runin 31 km.
Pidempi matka jälleen jännitti, mutta kisat sujuivat hyvin antaen
samalla oppia vielä pidemmille koitoksille. Kesällä 2020 päätin ottaa
vastaan ensimmäisen ultramatkan haasteen ilmoittautumalla
Nivalan Super PEP –tapahtuman 57 km:n matkalle. Reittiä
mainostetaan jopa Suomen teknisimpänä polkujuoksukilpailuna, sillä
se ei anna alun helpon osuuden jälkeen kulkijalleen hetkenkään
rauhaa. Kiviä, juuria, suota ja niin kapeaa polkua, että joudut
muuttamaan suuntaa lähes joka askeleella. Hyvän
valmistautumisen ja ohjeiden avustamana tuokin kisa meni lopulta
jopa helpon tuntuisesti, joten suuntasin katseeni lähes samantien
kohti uutta haastetta.

Polut kutsuvat

juoksemaan 

Kuntosaliohjelmat,  ravinto- ja 
kokonaisvaltaiset valmennukset. 
Sykettä polulle -valmennus 
tavoitteellisempaan juoksuharjoitteluun. 

Kysy lisää 040 683 0150 tai 
kunto@split45.fi
     @split45  ja       @split45fi
www.split45.fi

Valmentaja ja yrittäjä Timo Hihnala on kokenut polkujuoksussa kirjaimellisesti ylä- ja

alamäkiä. Rakkaus lajiin on vienyt miehen mennessään metsään - kisaamaan

polkujuoksutapahtumissa ja nauttimaan Suomen kauniista luonnosta!



Tuo haaste oli legendaarinen NUTS Karhunkierros ja matkana
klassikko 83 km, eli koko Iso Karhunkierros päästä päähän.  Moni on
vaeltanut reitin alle viikossa, mutta oma tavoitteeni oli selviytyä
matkasta alle puolessa vuorokaudessa. Haasteen kovuutta lisäsi se,
että koronarajoitusten vuoksi lähtöaika muuttui aamusta iltaan.
Joutuisin siis valvomaan vuorokauden, ja juoksemaan koko yön.
Tätä juttua kirjoittaessani Karhunkierroksen maaliintulosta on nyt
kolme vuorokautta. Oloni on muuten ihmeenkin pirteä, mutta
käveleminen tuottaa vielä hieman kipua. Tasamaan tallaajalle ylä- ja
alamäkiä oli reitillä enemmän kuin tarpeeksi. Pääsin kuitenkin
tavoitteeseeni, ja ehjänä maaliin. Tälle kesälle on paikka varattuna
vielä NUTS Ylläs-Pallas 37 km:n matkalle, sekä jo kerran koettuun
Nivalan Super PEP:n 57 km:lle. Mukava nähdä, onko vuodessa
tapahtunut kehitystä. Jossain tulevaisuuden haavekuvissa siintää
vielä ensimmäinen “satamailinen”, eli n.160 km:n matka. Mutta
tuohon haasteeseen tartun sitten, kun koen olevani siihen valmis.
Kävelemään en aio sitäkään matkaa lähteä, joten pohjakuntoa
täytyy kerätä riittävästi. Eikä sitä tehdä hetkessä, vaan kevyesti ja
pitkään treenaten!

Pidemmät tarinat ultramatkoiltani voit lukea split45.fi -sivulta.

Mittaa aikaa, älä matkaa. Jokainen polku on haastavuudeltaan
erilainen. Tämän vuoksi samalla sykkeellä samassa ajassa
kuljettu matka voi olla hyvinkin erilainen. Älä myöskään
masennu, kun et pääse samaan vauhtiin kuin tasaisella
alustalla. Puolen tunnin lenkillä on hyvä aloittaa, ja jatkaa
aikaa sitä mukaan, kun kunto kehittyy.

Kävele/hölkkää riittävän rauhallisesti. Epätasaisessa
maastossa syke nousee todella helposti, aloita siis maltilla.
Aloittelijalle hieman liian matala teho on huomattavasti
parempi kuin liian kova. Tällöin vältät lihaskivut ja muut
epämiellyttävät tuntemukset, ja motivaatiosi riittää
lähtemään lenkille seuraavankin kerran. Voit myös yhdistellä
kävelyä ja hölkkää. Se on huomattavasti parempi tapa
aloittaa, kuin tehdä liian kovatehoinen tasavauhtinen lenkki.
Polkujuoksun yksi parhaista puolista on se, että maastossa
uskallat mennä kuntoosi nähden riittävän hitaalla vauhdilla.
Lisäksi varsinkin kapealla polulla vauhtisi tuntuu huimalta,
vaikkei se kellon mukaan sitä olisikaan.

Nauti luonnosta. Arkemme on täynnä digitaalisia virikkeitä,
jotka pitävät aivomme ylikierroksilla pitkin päivää. Tee lenkkisi
ainakin välillä ilman korvanappeja ja keskity luontoon.
Pysähdy hetkeksi ja vedä syvään henkeä. Katso ylöspäin kohti
puiden latvoja. Nappaa pari kuvaa muistoksi. Suomen luonto
on yksi parhaista voimavaroistamme!

Helpolla polulla pärjäät hyvin lenkkareilla. Jos kuitenkin
innostut poluista enemmänkin, ja kuljet vaihtelevissa
maastoissa, kannattaa hankkia polkujuoksuun soveltuvat
kengät. Niillä saat paremman pidon alustasta, ja suojaa
kivikkoa vastaan. Jos pääasiassa juokset, en suosittele
kalvollisia kenkiä. Kalvottomissa kengissä jalka pääsee
hengittämään, ja mahdollinen kosteus pääsee pois kengästä
helposti. Välillä kastuvat jalat kuuluvat polkujuoksuun, mutta
hyvät kengät kuivuvat vauhdissa nopeasti.

Puhelin mukaan (mieluiten äänettömänä). Vaikka menisit
tuttuunkin metsään, puhelin kannattaa ottaa mukaan
turvallisuuden vuoksi. Poluilla voi sattua kaikenlaista, ja esim.
nyrjähtäneellä nilkalla on vaikea päästä takaisin kotiin. Itsekin
kaadun tasaisin väliajoin, kuuluu lajiin! Ilmoita myös etukäteen
esim. perheenjäsenelle mihin olet menossa, ja kauanko
lenkkisi suunnilleen kestää.

Timon vinkit polkujuoksuun / -kävelyyn:

Pitkäkankaan polkujuoksureitti joka Kärsimyspolkuineen
siivitti mm. Mika Myllylän huippukuntoon. Tämä reitti on
todella vaativa jyrkkine nousuineen ja laskuineen. Aloittelija
saa reitistä jo kävelemällä enemmän kuin tarpeeksi
haastavan lenkin. Maisemat ovat vertaansa vailla näillä
leveysasteilla. Reittikartta löytyy ainakin Hiidenhovin
seinästä, ja polku on merkitty nauhoin. Huomioi, että reitti on
Puolustusvoimien Räjähdekeskuksen varoaluetta, ja alueella
liikkumisesta tulee ilmoittaa Pitkäkankaan vartiostoon 029
9573820.
Nivalan Iso-Sydänmaan reitti. Yhteensä 56 km hyvin
merkittyä polkua. Lyhyempää ja helpompaa reittiä hakevan
kannattaa aloittaa Pyssymäeltä tai Vinnurvan
leirikeskuksesta. Reitin eteläpäähän on Haapajärven
keskustasta vain reilu 20 km. Eteläpää on hieman
vaikeampikulkuista, etenkin Iso-Syyryn kohdalta. Vinnurvan
perhereittiä (n.7 km) pidetään auki myös talvella.
Sievin polkujuoksureitti. Sievin urheilukentältä lähtevä reitti
on todella hyvä harjoittelupaikka, jos tähtäät teknisemmällä
polulla järjestettävään tapahtumaan. Reitti on “pikkuteknistä”
kivikkoa lähes koko matkaltaan, etkä pysty juoksemaan
rennosti pitkää pätkää kerrallaan. Reitti ei ole kuitenkaan liian
vaikea, etenkään jos kuljet välillä kävellen. Hyvin merkityt n.
6:n ja 10 km:n reitit.
Peuranpolku. Peuranpolun alkupäähän Reisjärven
Petäjämäelle on Haapajärveltä matkaa n. 30 km. Hyvin
merkittyä reittiä riittää yhteensä 115 km. Polku on varsinkin
Reisjärven päästä melko kivikkoista, eli mitä parhainta
harjoitusalustaa vaativimmille polkujuoksukisoille. Reitin
varrelta löytyy myös yöpymispaikkoja pidemmille retkille.

Jokainen polku on juoksemisen arvoinen, mutta tässä muutamia
lähialueen merkittyjä polkujuoksureittejä:

Pysähdy hetkeksi ja

vedä syvään henkeä.

Katso ylöspäin kohti

puiden latvoja.  Suomen

luonto on yksi parhaista

voimavaroistamme!



Maaselän Ladun toimintaan kuuluu lähes kaikki
aktiviteetit ulkoilun ja retkeilyn saralta.
Hiihto ja lumikenkäily talvisin ovat tottakai alueemme
ykkösiä. Lumikenkäretkeily on ollut viime vuosien aikana
erittäin suosittua. 
Useita retkiä isoilla ja pienillä porukoilla on tehty
lähialueiden upeissa luontokohteissa.
Yhdistys vuokraa lumikenkiä sekä aikuisille, että lapsille
varsin maltillisella päivävuokralla.  Vuokrattavana on
myös kajakkeja ja kanootteja.
Myös hiihto ja laturetkiä järjestellään silloin tällöin.
Sulan maan aikaan löytyy monenlaista mukavaa
tekemistä.
Melonta on yksi kesäajan suosikeista ja melontaretket ja
yhteiset tapahtumat kuuluvat vahvasti yhdistyksen
kesään. Yhdistyksemme on pitänyt vuosittain useita
melonnan peruskursseja, ja melontaan tutustumisia. Myös
tänä kesänä molempia on luvassa. Kurssien ja
tutustumispäivien kautta lajiin on päässyt tutustumaan
alueellamme useampi sata uutta harrastajaa.

Erilaiset retket ja vaellukset ovat peruspilareina
toimintaan. Lyhyempiä koko perheen päiväretkiä
järjestetään kevään, kesän ja syksyn aikana useita. Myös
vähän pidempiä vaelluksia metsäyöpymisineen löytyy
ohjelmasta. 
Vaellus ja retkeilykursseja on vuosittain, esimerkiksi viime
kesänä ja tänä keväänä järjestetyt Suomen Ladun
"Rakastu retkeilyyn" -kurssit ovat olleet suosittuja.

Maaselän Latu

Maaselän Latu on Reisjärven ja Haapajärven alueella toimivia vireä yhdistys. Jäseniä tällä hetkellä on noin
seitsemänsataa, ja puheenjohtajana toimii Heli Hilliaho Reisjärveltä. Yhdistyksemme on yksi Suomen Ladun liki
sadastayhdeksästäkymmenestä paikallisjärjestöstä. Suomen Latu on liikuttamiseen ja ulkoilun edunvalvontaan
keskittynyt järjestö, ja kaikkiaan siinä on yli 90 000 jäsentä.  

Kuvat ja teksti: Hannu Virtanen
 



Maaselän Ladun tapahtumat ovat kaikille avoimia, eikä
niihin osallistuakseen tarvitse olla yhdistyksen jäsen.
Tapahtumista tiedotetaan pääasiassa yhdistyksen
facebook- ja nettisivuilla, sekä paikallislehdissä.
Kaikille löytyy varmasti, oman kunnon ja mieltymysten
mukainen ulkona liikkumisen muoto!

Tervetuloa metsiin, poluille ja vesille!

Terveisin
Maaselän Ladun väki

Reisjärvellä järjestetään kesä- ja heinäkuussa koko
perheen iltapalaretket keskiviikkoisin, Haapajärvellä
villiyrttipolku alkukesästä. Suunnitelmissa on myös pop
up-kahvila, sekä retkeilyneuvontaa Kuivajärvellä
yhteistyössä Metsähallituksen kanssa.

Maastopyöräily on yksi uusimmista yhdistyksen lajeista.
Muutamia porukka-ajeluja ja retkiä on järjestetty, ja tätä
toimintaa pyritään kesän aikana jatkamaan.
Maaselän Ladulta löytyy kaksi kappaletta maastopyöriä
myös vuokrakäyttöön.

Viime kesänä Maaselän Latu vuokrasi Metsähallitukselta
Reisjärvellä olevan Hiisijärven kämpän alueen.
Kämpän ja saunan remontti on käynnissä ja pitkospuut suo
pätkille ovat valmistuneet. Avajaisia päästään viettämään
syksyllä. 
Remontin valmistuttua kämpästä tulee vuokratupa, ja se
mahdollistaa upeat puitteet esimerkiksi erilaisille
kursseille ja leireille. Ja miksipä ei vaikkapa viikonlopun
viettoon erämaisissa tunnelmissa vähän kauempana
asutuksesta ja teistä. Opastekyltit asennetaan ja reitti
merkitään maastoon projektin päätteeksi.
Kävelymatkaa tieltä kämpälle on noin puolitoista
kilometriä.



SUP lautailu- Heikki

Itseoppinut taiteilija

Kumisevan Kaiku osuuskunta perustettiin vuonna 2016
hallinnoimaan Haapajärvellä Kumisevan kylässä
sijaitsevaa entistä koulukiinteistöä. Osuuskunnan
toiminta-ajatuksena on tukea aatteellista kylätoimintaa ja
harjoittaa liiketoimintaa tuottamalla palveluja ja
tapahtumia. Osuuskunnan toimintaan mukaan
lähteminen on kenelle tahansa henkilöjäseneksi
haluavalle mahdollista asuinpaikasta riippumatta.
Jäsenenä pääset mukaan yhteisölliseen toimintaan. Voit
halutessasi osallistua toimintaan tai olla kannattajajäsen.
Myös erilaiset yhdistykset voivat hakea jäseneksi.
Jäseneksi pääset jäsenhakemuksen täyttämällä ja
maksamalla osuusmaksun. 

Osuuskunta Kumisevan Kaiku tarjoaa viihtyisät ja
monipuoliseen käyttöön sopivat tilat sekä
aktiviteettimahdollisuuksia kauniin maaseudun helmassa
ympäri vuoden. Hyvin varustettu kiinteistömme laajoine
piha-alueineen, pelikenttineen ja uimarantoineen tarjoaa
upeita mahdollisuuksia juhlien sekä tapahtumien
järjestämiseen. Myös ammattitaitoinen
keittiöhenkilöstömme on valmiina palvelemaan. Perhe- ja
yritysjuhlien lisäksi meillä on järjestetty muun muassa
hirvipeijaisia, ruoka- ja käsityömarkkinoita, erilaisia
kursseja, esittely- ja koulutustilaisuuksia, kokouksia sekä
erilaisia teemapäiviä. Olipa toiveesi pieni tai suuri,
teemme tilaisuudestasi toiveiden mukaisen! 

Yksi osa toimintaamme ovat erilaisten tapahtumien
järjestämiset. Niistä ehkä tunnetuin on kesäisin Keitele-
museon kanssa järjestetty nostalginen ”lättähattu”- eli
kiskobussi matka 1950- luvun hengessä Jyväskylään läpi
kauniiden järvimaisemien ja vanhojen kiskojen kolketta
kuunnellen. Jo tulevana kesänä kylien reitistöhankkeen
myötä valmistuva Tynnyrikosken luontopolkureitistö ja
pyöräilyreitit tulevat tarjoamaan jälleen uudenlaisia
elämyksiä.

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää! 
p. 040 5757356 
kumisevan.kaiku@gmail.com 
Löydät meidät myös Facebookista! 

KUMISEVAN KAIKU

Osuuskunta - yhdistää

kumisevan kyläläisiä

Kyläaktiivi, Heikki Niemelä

Sivun kuva;
 Isto Sornikoski

”Päätimme järjestää sisarusteni

perheiden kanssa äitimme 70-v

synttärijuhlat yllätykseksi sankarille

Kumisevan Kaikun tiloissa. Yllätys

onnistui täydellisesti ja juhlat olivat

aivan ihanat. Suuri kiitos herkullisesta

ruoasta, erittäin hyvästä palvelusta ja

yhteistyöstä juhlien järjestämisessä.

Koko juhlaporukka suosittelee tätä

paikkaa erilaisten juhlien

järjestämiseen.” Tuija Vinkka
 



VUOKRAA MEILTÄ KESÄN RIEMUIHIN!

 

Hellepäivien huippuharrasteet suppailu,

melonta kajakilla, kanotilla tai perinteisellä

soutuveneellä. Vuokraa meiltä sopivat välineet

ja eikun vesille!

 

 Jos vesillä olo hirvittää, niin maakravuille

löytyy 4 kpl fatbikejä!

 

p. 040 5757356 



Olisiko arvannut neiti Tyyne Möller, että hänen
asuttamassaan huoneessa on 50 vuotta myöhemmin
2020-luvulla, majatalon kaunis kammari. Pehmeä vuode,
ikkunan takaa kurkistavat koivun oksat, oma kylpyhuone
ja harmoninen sisustus ovat vain pieni osa Gunilla
emännän mukaan nimetyn kammarin ainutlaatuista idylliä
ja tunnelmaa. 
Jarmo ja Hannamari Piiponniemi ovat nähneet paljon aikaa ja
vaivaa toteuttaessaan näkemystään onnistuneesta
majoituspalvelua tarjoavasta kokonaisuudesta.

Haapajärven keskustassa pian ovensa avaava 
Bed & Breakfest Neiti Möller pitää sisällään Gunillan
kammarin lisäksi myös rouheamman Väinön kammarin ja
yhteisen avaran oleskelutilan, josta löytyy keittiön ja 6
hengen ruokailutilan lisäksi oleskelu- ja työskentelytilaa. 
Majoituspaikkoja  huoneissa on yhteensä 4 aikuiselle ja 2-
3 lapselle, ja molemmista huoneista löytyy oma
kylpyhuone. Tilojen sisustukseen on satsattu ja niistä
löytyy kauniita yksityiskohtia ja  molemmissa huoneissa
on omaleimainen tunnelmansa.

Majatalo avaa ovensa
Pehkosen pihapiirissä voi aistia yhä kestikievaritunnelmaa.



Bed & Breakfest Neiti Möllerin tiloihin kuljetaan
sisäpihalta ensin läpi upean lasiverannan, ja sitten puista
portaikkoa pitkin ylös talovanhuksen vastikään
perusteellisesti remontoidulle vintille. 
Bed & Breakfest Neiti Möller ei tarjoa pelkästään
majoitusta, vaan mieleenpainuvan kokemuksen
Haapajärven viimeisessä Kestikievarissa.

Miellyttävän majoituskokemuksen varmistaa
nykyaikaisilla tekniikoilla varustellut huoneet, joista toinen
on allergiavapaa ja toiseen voi majoittua lemmikin kanssa.
Mannermaisen aamiaisen voi nauttia kaikessa rauhassa
sisällä, tai sään salliessa talon päädyssä puutarhapöydän
ääressä terassilla.

Vaikka Pehkosen pihapiiri on aivan lähellä Haapajärven
keskustaa, saavat majoittujat olla aivan rauhassa, sillä
pihapiiri on hyvin suojainen ja vehreä korkeine puineen ja
monine istutuksineen. Aktiviteettia kaipaava voi kulkea
talojen puutarhan läpi kulkevaa polkua pitkin suoraan
jokirantaan, jossa onkilaituri ja nuotiopaikka odottavat
veneen kera.

Vanha talo huokuu historiaa ja sitä on remontoitu
rakkaudella ja kunnioittaen. Voi vain kuvitella mielessään,
mitä kaikkea on pihapiirissä nähty Haapajärvellä aina
1700-luvun alkuajoilta saakka, johon juontavat
asuinpaikan juuret. Seinien ja lattioiden kätköistä onkin
löytynyt vuosien saatossa pieniä paloja historiaa kirjeiden
ja papereiden muodossa. 

Rakennuksen alakerran tiloissa sijaitsee  Jarmon
hammaslaboratorio ja MiriMari käsityö- ja taidepaja.
Taidepajan puodin ollessa auki voi sieltä ostaa tuliaisena
pientuotantona tehtyä keramiikkaa, lasitöitä, kuvataiteita
ja muita ihania sesonkituotteita kotiinviemisiksi.

Gunillan ja Väinön kammarit sekä majatalon isäntäväki
toivottavat lämpimästi tervetulleiksi majoittujat läheltä ja
kaukaa!

B&B Neiti Möller, Puistokatu 55, 85800 Haapajärvi
p. 040-516 8196 / asiakaspalvelu@neitimoller.fi
www.neitimoller.fi avautuu lähiaikoina
Voit seura meitä myös instagramissa @neitimoller



Käsityöläinen, serigrafisti, opettaja, valokuvaaja sekä

kirjailija, sitä kaikkea on Jaana Öljymäki. Hän asuu

perheensä kanssa Haapajärvellä, Koposperällä.

Perheeseen kuuluu aviomies Marko, sekä lapset Mikko

ja Kerttu. Elämässä luovuus ja käsillä tekeminen ovat

olleet aina Jaanalla tärkeässä roolissa. Erityisen lähellä

sydäntä ovat olleet serigrafia ja valokuvaus. Teini-iässä

enolta saadun järjestelmäkameran linssin läpi löytyi

uusi maailma, jota pystyi tarkastella hieman erilaisesta

vinkkelistä kuin aiemmin. Myöhemmin

kuvausharrastuksesta tuli myös työ opetuksen ja

tuotekuvauksen kautta. Reissun päällä ja luonnossa

kulkiessa Jaana valokuvaa  mm. ideoita työhönsä. 

Myös toinen taidemuoto, serigrafia, on kulkenut Jaanan

mukana pitkään. Vuonna 1990 Ylivieskassa

kankaanpainantakurssin opettaja Lena Koski houkutteli

Jaanan mukaan uudelle kurssilleen. Jo ensimmäisellä

kerralla Jaanasta tuntui, että ”tämä on minun juttuni!”

Tuolloin serigrafia muutti Jaanan sydämeen ja on

pysynyt siellä siitä saakka. Serigrafia on ilmaisukeinona

mielenkiintoinen ja näyttävä grafiikan menetelmä.

Jaana vedostaa kaikki grafiikan tuotteet itse käsin, näin

jokainen vedos on uniikki kappale. Vedosmäärät ovat

suhteellisen pieniä ja ainutlaatuinen kortti toimii

saajalleen sekä korttina, että pienenä tauluna. 

Vuosien saatossa haaveeksi muodostui tehdä rakkaasta

harrastuksesta ammatti, mutta silloisen kulttuurialan

opettajan työn ohessa, edes sivutoimiseen yrittäjyyteen

ei ollut aikaa. Sitten kohtalo puuttui peliin, työ loppuivat

ja Jaana sai mahdollisuuden sekä rohkeutta toteuttaa

pitkäaikaisen unelman ryhtyä yrittäjäksi. Keväällä 2019

unelmista tuli totta, mutta tästä kaikki oikeastaan vasta

alkoi ja tätä unelmaa Jaana elää nyt todeksi. 

 

Öljymäen perheen pihapiirissä Ruuttulassa on vanha,

sotien jälkeen rakennettu aitta, jonka Jaana on

miehensä Markon kanssa kunnostanut työtilaksi

yritykselle. Rauhallinen luonto ja ihana ympäristö

mahdollistavat luovan työn tekemisen ja siitä

nauttimisen. Aarreaitta toimii sekä työ- että kurssitilana

ja kauppana!

Serigrafian ohella Jaana Öljymäki on tehnyt vuosia

myös tuohitöitä. Tekniikan hän on oppinut äidiltään

Eeva Rutaselta, joka on tehnyt ja opettanut tuohitöitä jo

Jaanan ollessa vielä pieni tyttö. Tuolloin tuohen tuntu

käsissä ei miellyttänyt pientä tyttöä, eikä hän silloin olisi

uskonut joku päivä vielä tarttuvansa tähän materiaaliin.

Ensimmäisen varsinaisen tuohityön Jaana valmisti

vuonna 1996. Tuolloin hän osallistui kansainväliseen

fantasiavaatekilpailuun kokonaisella tuohisella asulla.

Asukokonaisuuteen kuului hame, toppi, saappaat ja

hattu. Kilpailussa Jaana sijoittui Suomen finaalissa

kolmanneksi. Sen jälkeen punontataitoa on opeteltu

hiljalleen lisää, kunnes äidin kanssa aloitettu yhteinen

kirjaprojekti vei uuden tuohityöntekijän mennessään. 

 
 Design JaanaÖ 

tarjoaa ekologisia ja laadukkaita
tuohituotteita, diy -paketteja,

tuohimateriaalia, kurssitoimintaa, aitoa
käsin vedostettua grafiikkaa, sekä

tuohityökirjoja. Tuohituotteissa on oma
tuotemallisto, jossa hyödynnetään sekä

perinteisiä että nykypäivän valmistustapoja
ja tyyliä. Valikoimassa ovat korut, leipäkorit

ja muut käyttötuotteet. Tuohet Jaana
hankkii omasta metsästä sekä pääosin
tuttujen metsäfirmojen kautta, joiden

kanssa on takana jo monen 
vuoden hyvä yhteistyö. 

Ihanat tuohityöt
syntyvät taiteeksi tunteesta ja luovuudesta 



Muutaman vuoden intensiivisen kauden aikana Jaana

sai todellisen koulutuksen tuohitöiden saloihin, ja siitä

tuloksena oli kaksi kirjaa, Tuohitöiden käsikirjat 1 ja 2

(2015 ja 2017 Minerva Kustannus Oy). 

Jaana kokee  erittäin tärkeänä, että tuohityön kulttuuri

ja tämän ihanan perinteisen tekniikan taito pysyy yllä ja

elää tulevaisuudessakin. Tästä syystä hän matkaa

ympäri Suomen pitämässä tuohityökursseja. Kun tekee

sitä mitä rakastaa, on oikealla polulla! 

Jaanalla on tarjolla kursseja omalla aitallaan ja hän

tekee yhteistyötä useiden opistojen kanssa. Erilaisten

kädentaitojen ja kuvataiteen kurssien yhteistyö on

jatkunut jo vuosien ajan. Pääosassa ovat tuohikurssit,

mutta tarjolla on myös kirjansidonnan-, grafiikan-, sekä

taiteenkursseja. Kurssit on tarkoitettu aikuisille, lapsille

ja nuorille, sekä myös yrityksille. Kurssilla iloinen ja

lämmin ilmapiiri on Jaanalle erittäin tärkeää. Mukavalla

kurssilla viihtyy, oppii uusia taitoja ja löytää ystäviä.

Ihana rauhallinen ympäristö kutsuu käsillä tekemisen

pariin. Käsillä tekeminen on terapeuttista ja rentouttaa

sekä tietysti parantaa elämän laatua. 

Kuvat: Jaana Öljymäki 

Tytär Kerttu on mallina tuotekuvauksissa. 

Ammattina taiteen opettaminen

Äiti Eeva ja tytär Jaana  
työstävät  parhaillaan 
kolmatta kirjaansa
joka ilmestyy 
vuonna 2021.

www.designjaanao.fi 
 

Lisää kuvia ja tietoa
tapahtumista sekä kursseista

voit seurata Instagramista 
ja Facebookista
@designjaanao 

 
 Design JaanaÖ:n tuotteita on
saatavissa verkkokaupasta,

messuilta ja muista
tapahtumista sekä

jälleenmyyjiltä eri puolilta
Suomea. 



Haapajärven Nuorisopalveluiden 

toimintaa kesälle

 

Aktiviteetteja järjestetään tiiviissä yhteistyössä 

muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.

 

-Speedway 5.6.

-Yökahvila 5.6. 

(Stollessa järjestetään kesän aikana yökahviloita sekä yönuoppari,

 niistä tarkemmat mainokset myöhemmin)

-Jalkautuminen 5.6. 

(Nuorisopalvelut jalkautuvat säännöllisesti keskustan alueelle kesän

aikana yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa, näistä ilmoitetaan

erikseen)

-Lapsille toimintapäivät 7.6., 14.6., 21.6., 28.6.

-Relaamot nuorille Stollessa 9.6., 16.6., 23.6., 30.6., 7.7., 14.7.

-Lasten leiri 8.-9.6. ja 22.6.-23.6.

-Mimilanit lapsille kesäkuussa

-Lanit nuorille heinäkuussa

-PowerPark 5.7.

-Lisäksi järjestämme toimintaa 4H:n päiväleirille sekä

kulttuuripalveluiden Teepiknikkiin

 

Ota seurantaan Nuorisopalvelut 

somessa:        Miika Niskala Nuorisopalvelut

         @nuorisotalostolle    

 



Hei, me sometetaan kesällä!

Ota seurantaan visithaapajarvi

instassa tai facebookissa ja voit

seurata mitä Haapajärvellä

tapahtuu kesällä!

@visithaapajarvi

Tägää sun kesää!#visithaapajärvi#ilovehpj



Kerhopäivät ovat klo 10-14
Maanantaisin Parkkilassa
Tiistaisin Tiitolla
Keskiviikkoina keskustassa
Torstaisin Väliojalla
Perjantaisin perheretket
vaihtuvissa paikoissa.
Tervetuloa perheretkille koko
perheellä! 

JOKA VIIKKOISET LASTEN 
KESÄKERHOT HAAPAJÄRVELLÄ!

 

Kesäkerho on tarkoitettu 4-8 vuotiaille haapajärvisille.

Omat eväät kerhoon ja retkille mukaan.
Kerhomaksu 10 €/lapsi koko kesältä.

Voit tiedustella vapaita paikkoja kerhoihin: p. 041-314 3813 
 

11.6 Tynnyrikoski
18.6 Oksavan koulu
  9.7 Kuusaan Eurola
16.7 Parkkila
23.7 Karjalahdenranta
30.7 Siiponkoski-Haaga-Tiitto

Katso facebookista perheretkien tarkka kokoontumispaikka!
Löydät meidät facebookista: @mllhaapa 



Väritä minut

Kuva: Sofia Mikkola



Leikkaa torikalenteri tästä talteen

8.7  HELLUNTAISEURAKUNTA

5.8  KOPOSPERÄ

19.8 MARTAT

24.6 LAAKSOJEN SÄVELSOINNUT RY

1.7  KUUSAA

15.7 PARKKILA

22.7 TIITTO-HAAGA

29.7 AUTIONRANTA-OKSAVA

12.8 HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA

26.8 NUORISOPALVELUT/4H

TORSTAI-
TORIT

 K L O  

1 7 - 2 0

INFO p. 040 145 6231 

www.visithaapajarvi.fi

 Kesän 20
21


