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Vuosikertomus 2021 
 
Panumajärvi ry:n hallituksessa toimi puheenjohtaja Jenni Riepula ja varapuheenjohtaja 
Martta Oinas-Panuma, rahastonhoitaja Johanna Jussila, sihteeri Aili Jussila, jäseninä Olga 
Oinas-Panuma, Marjo Bergström ja Tuula Pitkänen. Toiminnantarkastajina jatkoivat Maarit 
Virkkunen ja Niina Oinas-Panuma, varalla Eila Miettinen ja Taimi Oinas-Panuma. Yhdis-
tyksen tiedotusvastaavana toimi Martta Oinas-Panuma. Nettisivuja päivittävät Toivo Mietti-
nen ja Johanna Jussila. Facebookia päivittävät Toivo Miettinen, Olga Oinas-Panuma, Jen-
ni Riepula, Johanna Jussila, Marko Timonen ja Aili Jussila. Tilda Oinas-Panuma teki ilmoi-
tustaululle ilmoitukset. Johanna Jussila jakoi tietoa Instagramin kautta. Jäsenmäärä oli 
vuoden lopussa 73 henkeä ja jäsenmaksu oli 20 €, jonka sai lunastaa työllään.  
 
Pudasjärven kaupungin vuoden 2020 kehittämistuella hankittiin Hiekkarannalle uusi laituri 
syksyllä 2020. Laituri koottiin keväällä ja siitä nautittiin koko lämpimän kesän ajan. Rannal-
le hankittiin myös lepotuoleja kaikkien iloksi. Yhdistyksen yhteiset SUP-laudat olivat uima-
reiden ahkerassa käytössä. Vene ja kortteenniittokone olivat vesistöjen kunnostusta ha-
luavien käytettävissä ja niittokonetta käytettiin myös Kipinässä.  
 
Vuonna 2021 Pudasjärven kaupungilta saatiin kehittämis- ja toimintatukea 1400€.  Tukea 
käytettiin yhteisten tapahtumien järjestelyihin. Osa suunnitelluista tapahtumista jouduttiin 
koronarajoitusten vuoksi perumaan. Tukea käytetiin myös lentopalloon ja -verkkoon, ranta-
tuoleihin, pumpputermoksiin ja yhdistyksen toiminnan yläpitoon. Vuoden aikana kylän väki-
luku kasvoi kolmella uudella kyläläisellä. Yhdistyksen jäsenille syntyi kuusi vauvaa. Yksi 
jäsenistämme poistui keskuudestamme ja hänen muistoa kunnioitettiin suruadressilla. 
 

 
Kyllä kelpaa Hiekkarannalla lekotella uudella laiturilla ja lepotuoleilla 
 
Panuman kylä osallistui 2020 Pudasjärven kaupungin järjestämään Elä ihmeessä -
kilpailuun, jossa valittiin Pudasjärven suosituin kylä. Emme voittaneet kisaa, vaan voiton 
vei Syötekylä. Äänestäjien kesken arvottiin mysteerimatka Pudasjärvelle. Tämän matkan 
voitti Jukka Panumalta ja hän kävi viettämässä lomaa Panumalla talvella 2021. Lomasta 
kerrottiin paikallisessa mediassa ja Pudasjärven kaupungin viestinässä. 
 



Jo toimintasuunnitelmassa sovittiin, että Porokisoja ei järjestetä. Koronarajoitukset estivät 
vuoden alussa järjestämisen, eikä ollut näköpiirissäkään rajoitusten purkamista. Tavoittee-
na on tulevaisuudessa järjestää kisat olosuhteissa, joissa on mukana mahdollisimman pal-
jon yleisöä nauttimassa kisatunnelmasta, hyvästä seurasta ja mukavasta toiminnasta. 
 
Vuoden toiminta alkoi kuutamohiihdoilla lauantai-iltana 27.2. Kuutamon mollotusta ei pilvi-
sen taivaan vuoksi näkynyt, mutta se ei tunnelmaa haitannut. Leppoisaa oli ilta hiihdellä 
järvenrantoja myöten kulkevalla ladulla ja nauttia yhdessä makkaran paistosta Hiekkaran-
nalla. Huhtikuulle suunnitelmissa ollut mukava pilkki- ja touhupäivä Lystilauantai peruttiin 
koronan vuoksi.  
 
Perinteiset kylänraitin siivoustalkoot pidettiin lauantaina 22.5. Yhdessä siivottiin Hiekkaran-
ta ja kylänraitti kesäkuntoon. Uusi laituri koottiin uimareiden iloksi. Kiertokaarelta Saara 
Karppinen piti samana päivänä meille jäteinfoa. Yhdessä päätettiin pitää jätemäärä aisois-
sa niin, ettei ylimääräisiä tyhjennyskertoja tule. Jätekimppa onkin pelannut moitteettomasti. 
 

  
Saara Kiertokaarelta ohjeisti meitä kierrättämään. Risut saivat kyytiä talkoolaisilta. 
 
Suvipäivää vietettiin Hiekkarannalla lauantaina 10.7.2021. Tarjolla oli koko perheelle sopi-
vaa toimintaa. Lapset pääsivät suorittamaan temppuradan ja viettämään rantaelämää. Ta-
pahtuma piti järjestää yhteistyössä Kipinän kyläseuran kanssa, mutta osallistujia ei Kipi-
nästä tullut. Uutena yhteistyökumppanina olikin Hetekylän nuorisoseuran väki. Heiltä tuli 
lentopallojoukkue haastamaan panumalaisia. Hetekylän porukka olikin paremmassa is-
kussa ja voitti lentopallokisan. Palkintona hetekyläläiset saivat mukaansa uuden lentopal-
lon, mikä kuuleman mukaan tuli tarpeeseen. Panumalaiset saivat jatkaa harjoittelua ranta-
pallolla. Kisan ratkettua lentopallopelit jatkuivat vielä usean erän verran ystävyyserien 
merkeissä. Suvipäivä kokosi paljon väkeä rannalle puuhailemaan yhdessä ja herkuttele-
maan tarjoilusta. Harvoin on Hiekkarannalla niin kova säpinä. 
   

 
Suvipäivänä oli tarjolla lapsille keppipororata. Uusi lentopalloverkko odottaa kilpailijoita.  



 
 
Yhteistyössä Ala-Kollajan Osakaskunnan kanssa järjestettiin koko perheelle sopivat Pa-
numan kalakunkku- ja vetouistelukisat lauantaina 7.8.2021. Kalakunkkukisa oli rento jouk-
kueiden välinen kalastuskilpailu, jossa oli kolme sarjaa: kalalajien määrä, suurin kala ja 
saaliin yhteispaino. Kalastusajan päätyttyä kalatalousalueen puheenjohtaja Jari Jussila 
arpoi, minkä sarjan voittajasta tuli Panuman Kalakunkku 2021. Yhteistyökumppanina oli 
Hätälä Oy, josta Matti Koistinen tutustutti kalojen käsittelyyn ja valmistukseen. Matin käsit-
telyssä pyydettyjä kaloja perattiin ja fileoitiin valmiiksi odottamaan ruoanvalmistusta. Pää-
palkintona oli viikonlopun mökkiloma Iso-Syötteelle, jonka voitti team Tyyni suurimmalla 
kalojen yhteispainolla 3380g. Kisaan osallistui lähes 20 joukkuetta, joista melkein kaikki 
saivat myös kalaa. Jos joukkueeseen osallistui alle 12-vuotias, osallistumismaksua ei pe-
ritty. Haitari soi, juttu luisti ja muikut maistuivat. Oli ilo olla pitkästä aikaa yhdessä ja nauttia 
lempeästä kesäsäästä.  
 

 
Kalakunkkukisa lähtötunnelmissa. 
  
Hiekkaranta talviteloille talkoot järjestettiin syyskuussa. Nimensä mukaisesti laitettiin Hiek-
karanta talviteloille, nostettiin laituri vedestä, järjesteltiin Kahveri kuntoon ja inventoitiin yh-
distyksen tavarat. Perinteiset Panuman Pikkujoulut peruttiin koronaepidemian vuoksi. 
Edes ulkoilmatapahtumaa ei lähdetty järjestämään karanteenien vuoksi.  
 
Panuman jätekimppaan kuuluu kaikki kyläläiset ja Panuman laidan mökkiläiset. Kimppa on 
iso. Kiertokaaren yleisten ja kaikille yhteisten kimppataksojen mukaan, vuodessa on mah-
dollista rajallinen määrä tyhjennyskertoja. Aiempina vuosina kesän aikana tyhjennyskertoja 
on pitänyt lisätä ja Panumajärvi ry on maksanut nämä maksut. Vuoden 2021 aikana kimp-
pataksat ovat riittäneet jätehuollon kustannuksiin. Parhaimmat kiitokset kaikille kimppalai-
sille paremmasta kierrätyksen omaksumisesta.  
 
Vuosi 2021 oli jo toinen vuosi, jolloin jouduimme koronan vuoksi perumaan tapahtumia. 
Onneksi kesällä saatiin nauttia kauniissa säässä myös yhteisistä tapahtumista ja muka-
vasta yhdessäolosta.  
 
 
 


