
 
 

Kylän nimi ja maisema 
 

      Kairalan kylän yleisimmin käytetty vanha nimi on Kairavuopio. Vanhoissa ruotsinkielisissä 

asiakirjoissa kirjoitusasu kyllä vaihtelee.  Kylän nimi on saatettu kirjoittaa jopa muotoon Cairopio 

tai sitten yleisemmin lähes oikeaan muotoon Kairivuopio, Kairvuopio. Ehkä kaikkein myöhäisin 

vanha nimi on Kairavuopaja. Nykykielessä vuopaja-sanakin on muuttunut uopajaksi.  

      Samuli Paulaharjun Sompio-kirjassa kaira määritellään jokien tai jokihaarojen väliseksi laajaksi 

kiveliöksi eli erämaaksi. Kairala sijaitseekin Kitisen ja Luiron väliin jäävän Kairanaavan Kitisen 

puoleisella jokialueella kolmen kilometrin päässä jokien yhtymäkohdasta. Vuopio, vuopaja, uopaja 

taas saman lähteen mukaan tarkoittaa joesta sivuun pistäytyvää rantamutkaa, lahdelmaa. Kairalan 

kahta isoa uopajaa ajatellen mainittu määritelmä vaikuttaa vaatimattomalta. Uopajat ovat nimittäin 

isoja, järvimäisiä lahtia. Kylän keskellä oleva Kotiuopaja on lyhyen ja kapean salmen kautta 

yhteydessä jokeen. Toinen edellistä isompi Yliuopaja on kylän pohjoiskolkassa, ja se on puolestaan 

pitkän ja leveähkön salmen kautta yhteydessä jokeen. Kylän eteläkolkassa on vielä kolmaskin, pieni 

Jouttenenuopaja. 

      Vuosisatojen saatossa raivattujen peltojen ja tulvaniittyjen sekä kylän jakavan vesistön ansiosta 

maisema on avara ja vehmas. Monimuotoisuutta maisemaan antavat joen itäpuolen harjut: 

Kokonvaara, Tallavaara, Ylivaara ja Kukkuravaara sekä suuri jääkauden sulamisvaiheen aikainen 

suppa Tallavaaran ja Ylivaaran välissä. Tätä suurta ja syvää harjukuoppaa nimitetään Hyötylän 

haudaksi. Kauaksi ei tarvitse kylästä mennä, kun avautuvat suuret Natura-suot: itäpuolella 

Kairanaapa ja länsipuolella Kilpiaapa. Kun nousee Tallavaaran päälle, näkee kaukomaisemassa 

neljä tunturia: Pyhä-, Luosto-, Ora- ja Nivatunturin. 

      Luonnonmaisemaa ovat muovanneet ja täydentäneet 1700-luvun alusta alkaen maanviljely ja 

karjanhoito sekä rakentaminen. Näin on syntynyt kylään kulttuurimaisema, jolla on ollut omat 

ominaispiirteensä eri vuosisadoilla ja vuosikymmenilläkin. Kairalan kulttuurimaisema on 

ympäristöministeriön päätöksellä 2010 vahvistettu valtakunnallisesti merkittäväksi maisema-

alueeksi. 
 

                   

 



 

 

 

 

 

                   

 



Kairavuopioon tulee ensimmäinen uudisasukas  
 
      Alueella on liikkunut ja oleskellut väkeä jo esihistoriallisella kaudella. Siitä ovat osoituksena 

arkeologiset löydökset Yliuopajan ranta-alueilta ja Manolaissaaresta sekä Tuormusjärveltä. 

Kairavuopio on metsälappalaisten seudulle antama nimi. Kairavuopion ensimmäiset talonpoikaiset 

uudisasukkaat olivat asiakirjoihin nojautuen Erkki Antinpoika ja hänen puolisonsa Elin 

Paavalintytär Pelkonen. Erkki Antinpojan sukunimestä ei ole täyttä varmuutta. Jo edesmennyt 

professori Pentti Virrankoski nostaa esiin Pudasjärveltä lähtöisin olleen Oinas-nimisen 

uudisasukkaan, joka asettui 1670-luvulla ”Telamavuorenpäähän” ja jonka Virrankoski tulkitsee 

Tallavaaranpääksi.  

 

Elanto ja vauraus maasta ja karjasta 
 

 
   Lapin sodassa tuhottua Kitisen itäpuolta, jossa ovat Kairalan kylän syntysijat. Kuva Samuli  

   Paulaharju 1938. Museovirasto 

 

       Elämisen ehto ja vaurauden lähde ovat olleet runsaat ja rehevät tulvaniityt. Pieniä eivät olleet 

viljapellotkaan. Ei liene liioittelua sanoa, että Kairala ja koko Alaperä olivat jo tuolloin 

kehittymässä Suur-Sodankylän vilja-aitaksi. Isot lehmikarjat ja viljasadot takasivat sen, että leipää 

ja leivän särvintä oli alaperäläisillä kylliksi.       

      1800- ja 1900 - luvulla vauraus Kairalassa yhä vain  lisääntyi. Se näkyi erityisesti vilkkaana 

kylän rakentamisena. Uusia hirsitaloja rakennettiin ja vanhoja jatkettiin vuosisadan vaihteen 



molemmin puolin. Isännillä oletettavasti oli ikään kuin kilpa siitä, kuka aikaansaisi näyttävimmän 

pirttipytingin. Ja taidettiinpa kisailla siitäkin, kummalla joenpuolella asuttiin ”leveämmin”. 

Rakensipa yksikin isäntä oikein näköalapaviljongin talonsa katolle. 

      1900-luvun alkuvuosikymmenillä maataloutta alettiin koneellistaa ja maamiesseuratoiminta oli 

esimerkillistä saaden tunnustusta laajemminkin. 1930-luvun loppupuolen lämpiminä kesinä 

lainehtivat etelänpuoleisilla rinnemailla ruis- ja jopa vehnävainiot. Kyläkuva oli sanalla sanoen 

kaunis.  Maantien myötä vuodesta 1937 lähtien kävi Koskis-Jaskan linjuri säännöllisesti 

kääntymässä Kairalassa. 

      Suotuisan kehityksen katkaisi sota. Jouduttiin kahdesti lähtemään evakkoon. Toiselta 

evakkoreissulta palattaessa kohtasi kyläläisiä karu näky: joen itäpuolelta 10 komeaa taloa 

ulkorakennuksineen oli poltettu. Viranomaiset sanoivat saksalaisten raapaisseen talot tuleen.  

      Masentavan alun jälkeen alkoivat kuitenkin sahat soida ja vasarat paukkua poltetun 

kylänpuolikkaan pihapiireissä. Elämän oli jatkuttava itäpuolellakin, joka sai 40-luvun lopulla ja 50-

luvun alussa aivan uuden ilmeen jälleenrakennuskauden taloista. Luja maausko oli Kairalalle 

tunnusomaista sodan jälkeenkin. Siitä yhtenä osoituksena oli yhteisesti hankittu, maailman 

pohjoisin, leikkuupuimuri. Asukkaita kylässä oli yli 300. 

 
    

Suuri murros – kylä etsii suuntaa 

  

      1960-luvun puolivälissä alkoi näkyä merkkejä siitä, että entinen meininki ei enää jatkuisikaan. 

60-luvun loppua lähestyttäessä alkoi usko maatalouden kannattavuuteen horjua Kairalassakin. 

Tilanpidon jatkajista alkoi olla pulaa, kun nuorempien haaveet paremmasta elämästä muualla tulivat 

etusijalle. Tuota uskon hiipumista vauhdittivat kaiken lisäksi valtiovallan toimet. Voivuoren ja 

maitojärven kasvun hillitsemiseksi alettiin valtakunnassa maksaa lehmien tapporahaa ja peltojen 

paketointirahaa.  Uusi, epävarmuuden aikakausi oli alkanut. Väkeä alkoi muuttaa Ruotsiin tai sitten 

työn puuttuessa siirryttiin työvoimahallinnon ylläpitämään kortistoon. 

      Vielä 1970-luvulla Kairalassa oli 3 kauppaa, 80-luvullakin kaksi. Viimeinen eli osuuskauppa 

hyvästeli asiakkaansa 1995. Posti lakkautettiin 1990 ja kolmen kylän yhteinen koulu 1998. 

Viimeinenkin maitotila lopetettiin 2012.   Tänä päivänä kylässä vakituisesti asuvia on 80. 

Väestökato ja samalla ikäjakautuman vinoutuminen onkin kylämme suurin uhka. Niinpä jokainen 

kylään muuttaja pienentää osaltaan tuota uhkaa ja on siten erittäin lämpimästi tervetullut kylämme 

asukkaaksi.   

      Kairalan vahvuus on edelleenkin yhteisöllisyys, joka näkyy erityisesti kyläseuran, Kajastuksen 

ja metsästysseuran toiminnassa. Vahvuutena ovat myös kauniit ja vieläkin avarat kylänäkymät. 

Kylän kulttuurimaisema on arvotettukin valtakunnallisesti merkittäväksi. Kairalan ja Luiron kyliin 

on Ympäristöministeriö perustanut valtakunnallisesti merkittävän maisema-alueen 2010. Kylän 

identiteettiä vahvistaa pitkä ja kunniakas menneisyys, josta on julkaistu lähteisiin nojautuva 

historiateos.  

      Jos Kairalan sijainti maisemallisesti on mitä parhain, sitä se on myös liikenteellisesti. Meillä 

ovat hyvät mahdollisuudet pysäytellä kylän läpi valtatietä ajavia turisteja.  Sellainen pysäkkipaikka 

on syntynytkin, kun Jaakkolan Pirttikahvila keskellä kylää 5-tien varressa avattiin juhannuksena 

2015. Kahvilan yli 100-vuotiaassa pirtissä voi kulkija istahtaa kahvistelemaan ison pirtinpöydän 

ääreen ja katsella ajan patinoimia jyhkeitä seinä- ja kattohirsiä ja valkeaa kaunotarta, pirtinmuuria 

sekä antaa ajatusten vieriä vaikkapa 100 vuotta taaksepäin. Se tekee hyvää kiireen keskellä.    

      Jaakkolan Pirttikahvilasta matkailijan, joka haluaa perehtyä kylään enemmänkin, voi ohjata joen 

toiselle puolen. Sieltä avautuvat hienot näkymät joelle ja länsipuolelle kylää, jonka taustalla 



siintävät jylhät tunturit Pyhä ja Luosto. Sitten vielä voi Kairavuopion tieltä poiketa keltaisen talon 

Vintti-Galleriaan katselemaan kuvia ja maalauksia sekä kuuntelemaan tarinoita Kairalan kylästä.   
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Kairalan Kyläseura ry toimii aktiivisesti 
 

      Organisoitua kylätoimintaa Kairalassa on ollut jo 1910-luvulta lähtien maamiesseuran toimesta. 

Kylätoimikunta perustettiin 1981 ja se rekisteröitiin 1997. Kyläseurassa on vaalittu 

talkooperinnettä. On tehty pärekattoja ja punamullattu rakennuksia. On harvennettu puita ja puskia 

ja tuotu jokinäkymiä enemmän esille. On rakennettu lammasaitoja ja pidetty niittotalkoita. Viime 

kesänä uusittiin yli 250-vuotiaan Kyläseuran omistaman aitan perustukset, jotka rakennettiin uuden 

sorapedin päälle. Tämän jälkeen aitta siirrettiin uusien   nurkkapatsaiden päälle. Ensi kesänä sille 

tehdään uusi pärekatto ja suoritetaan myös uusi punamultaus. Ensi kesänä on myös tarkoitus  

pystyttää aitan viereen muistomerkki menneiden sukupolvien raivaajatyölle. 

      Voimistelu- ja Urheiluseura Kairalan Kajastuksen talo on kyläläisten kokoontumis- ja 

juhlapaikka. Kyläseuran järjestämät heinäkuiset Kairalapäivät ovat aina kansoittaneet Kajastuksen 

talon. Myös tanssitalona Kajastus on tullut tnnetuksi laajemminkin.   

 

      
 

 



      


