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JÄSENTIEDOTE 2022  
 
Panumajärvi ry toimihenkilöt jatkavat samoina 
Puheenjohtaja Jenni Riepula, varapuheenjohtaja Martta Oinas-Panuma, hallituksen jäseninä Aili 
Jussila (sihteeri), Johanna Jussila (rahastonhoitaja), Olga Oinas-Panuma, Marjo Bergström ja Tuula 
Pitkänen. Yhdistyksen tiedotusvastaava on Martta Oinas-Panuma.  
 
Jäsenmaksu 20 €, jonka jokainen jäsen voi lunastaa talkootyöllään.  

 
Ilmoita sähköpostiosoitteesi, jos sait tämän tiedotteen paperisena. Pyrimme sähköiseen viestintään ja 
vähentämään paperin käyttöä. Yhteystiedot kirjeen lopussa. 
 

 
TOIMINTASUUNNITELMA 2022 
 
Tapahtumista ilmoitetaan tarkemmin Panumajärvi ry:n Facebook- ja Instagramsivuilla ja Panuman ilmoitus-
taululla. 
 
Kaikki tapahtumat ovat riippuvaisia tulevista koronarajoituksista 
  
Porokisoja ei järjestetä. Koronan tuoma epävarmuus estää suunnittelun ja mahdollisesti myös järjestämi-
sen. Tapahtuma vaatii paljon työtä etukäteen. Näissä olosuhteissa emme järjestä kisoja. 
 
Kuutamohiihdot täydenkuun aikaan helmikuussa keskiviikkona 16.2.2022. Klo 18.00. Omatoimista hiihte-
lyä ja nuotiointia yhdessä Hiekkarannalla. Jos mahdollista kutsutaan mukaan Kipinän väkeä. Vastuuhenki-
löt: Aili Jussila ja Niina Oinas-Panuma. 
 
Lystilauantai järvellä lauantaina 26.3.2022 Mukava yhteinen touhupäivä järvellä, jos 
koronarajoitukset sallivat. Vastuuhenkilöt: Johanna Jussila ja Martta Oinas-Panuma. 
 
Kylänraitin siivoustalkoot lauantaina 21.5.2022 klo 10.00. Kylänraitin siivous, laiturin kokoaminen, suppi-
lautojen kunnostus ja suppilaudoille teline säilytykseen Kahveriin. Vastuuhenkilöt: Ville Jussila ja Ossi Oi-
nas-Panuma. 
 
Juhannusjuhla perjantaina 24.6.2022 klo 21.00. Tapahtuma pidetään yhdistystoiminnan ulkopuolella.  
   
Suvipäivä Hiekkarannalla 9.7.2022 klo 14.00. Toimintaa säätilan mukaan. Tehdään yhdessä ympäristö-
taidetta. Haastetaan rantalentopallo-otteluun Kipinä ja Hetekylä. Pyritään järjestämään yhteistyössä Kipi-
nän kyläseuran kanssa. Vastuuhenkilöt: Jenni Riepula, Marjo Bergström ja Kari Simonaho. 
 
Panuman kalakunkku- ja vetouistelukisat lauantaina 6.8.2022 kisat alkavat klo 13.00 ja muu tapahtuma 
klo 15.00. Yhteistyökumppanina Ala-Kollajan Osakaskunta. Vastuuhenkilöt: Eero Oinas-Panuma, Taimi 
Oinas-Panuma ja Eila Miettinen. 
 
Hiekkaranta talviteloille talkoot. Lauantaina 24.9.2022 klo 10.00. Laituri ylös järvestä, Kahveri kuntoon, 
tavarat inventaarioon. Vastuuhenkilöt: Johanna Jussila ja Aili Jussila. 
 
Pikkujoulut lauantaina 10.12.2022 klo 16.00 Rytölässä/Pappalassa. Järjestetään, jos rajoitukset sallivat. 
Vastuuhenkilöt: Niina Oinas-Panuma, Tuula Pitkänen ja Taimi Oinas-Panuma 
 
Vuosikokous 8.1.2023 klo 16.00. Rantalassa tai etänä ja hybridinä. Vastuuhenkilö: Aili Jussila 
 
 
Pudasjärven kaupungilta toiminta-avustusta haetaan vuoden 2022 toimintasuunnitelman mukaisiin ta-
pahtumiin ja pelastusliivejä yhteiskäyttöön Hiekkarannalle sekä Hiekkarannan laiturin jatkokappaletta var-
ten. 



PANUMAN PALOSTA 100 VUOTTA 
Kylämme traagisesta historiallisesta tapahtumasta Panuman palosta tulee 100 vuotta 11.10.2025. Yhdis-

tyksessä päätettiin, että Panuman paloa tullaan muistamaan ja haastetaan kaikkia miettimään, miten sitä 

voitaisiin tehdä. Tietojen keräämiseen, tapahtuman ja mahdollisen muistomerkin järjestämiseen perustettiin 

alustava työryhmä, johon kuuluvat: Aili Jussila, Ossi Oinas-Panuma, Martta Oinas-Panuma, Johanna Jussi-

la ja Eila Miettinen. Materiaalia palosta ja ideoita tapahtumalle otetaan vastaan. Pyrimme myös järjestä-

mään kansalaisopiston ryhmän Panuman historiatiedon kokamiseen. 

 

PANUMAJÄRVEN KUNNOSTUS 

Pidetään yhteinen Panumajärvi kunnossa. Edelleen suositellaan roskakalan pyyntiä, varsinkin lahnojen 

poisto on tärkeää. Vesikasvillisuutta kannattaa poistaa kesällä sieltä, missä se on virkistyskäytön haittana 

ja talvella jään päältä kaikki mahdollinen kasvimassa. Vesikasvillisuuden niittokone ja vene ovat koko 

Ala-Kollajan kalastusalueen alueella käytettävissä. Varaa koneelle käyttöaika Aili Jussilalta p. 0400 

138224. Oulun metsäkeskuksen tekemät kosteikot Särkiojaan, Levo-ojaan ja Aro-ojaan estävät ravinteita ja 

kiintoainesta valumasta järveen. Käykää katsomassa kosteikoiden kehitystä.  

 

PANUMAN YHTEINEN JÄTEKIMPPA 

Panuman jätekimppaan kuuluvat kaikki kyläläiset ja Panuman laidan mökkiläiset. Kimppa toimi vuonna 

2021 hyvin. Kiitos kaikille sujuvasta toiminnasta ja kierrättämisestä. Kimpan jäteastiat ovat tarkoitettu polt-

tokelpoiselle sekajätteelle eli sille normaalissa asumisessa syntyvälle jätteelle, jota ei voi lajitella. Sähkölait-

teita tai vaarallisia aineita ei saa laittaa jäteastiaan. Kierrätyspisteitä löytyy Juustolasta (paperi, metalli, lasi), 

Kipinän koululta (paperi, metalli, lasi), S-market Pudasjärvi, K-supermarket Pudasjärvi ja ABC Kiiminki (pa-

peri, muovi, lasi, metalli, kartonki). Sähkölaitteet, kodin vaaralliset aineet ja isompi metalliromu vastaanote-

taan: Pudasjärven ekolanssilla Teollisuustie 10 Avoinna: ti 16-19 ja pe 11-13 ja Ruskon jätekeskuksen Oi-

vapisteellä Ruskonniityntie 10, OULU. Biojätteen toivotaan jokaisen kompostoivan omalla tontilla. Lisätieto-

ja erilaisista jätteistä www.kiertokaari.fi ja www.jateopas.fi. jäteneuvonta ma-pe klo 8-16 p. 08 5584 0010. 

 
Lisätietoja: 
puheenjohtaja Jenni Riepula p. 040 5673762, s-posti koje02@gmail.com 
sihteeri Aili Jussila p. 0400 138224, s-posti jussila.aili@gmail.com 
Pankkitilinumero: FI4453600420014493 
 
Jos olet kiinnostunut yhdistyksen jäsenyydestä, ota yhteyttä. Kaikkiin talkoisiin ja tapahtumiin olet 
tervetullut myös ilman jäsenyyttä. 
 
Käy tutustumassa sivuillamme www.panuma.fi   
Facebook Panumajärvi ry 
Instagram @panuman_kyla 
 

Säilytä tiedote! 
 

  
Tervetuloa mukaan tapahtumiin. Hiekkarannan hiekkalelut ja suppilaudat ovat uimareille vapaasti käytettä-
vissä.  Kortteenniittokone on koko Ala-Kollajan osakaskunnan alueen vesistöjen kunnostukseen tarkoitettu. 
Panumajärvi ry:llä on myös kaksi telttaa ja paellapannu lainattavissa.  
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