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Marttilainen

Marttilainen on Martinniemen kyläyhdistyksen jul-
kaisema kylälehti. Lehti ilmestyy huhtikuussa, syys-
kuussa ja joulukuussa. Lehti on saanut julkaisuavus-
tusta Pohjois-Pohjanmaan Kulttuurirahastolta. 

Toimituskunta: Satu Koho, Tiina Järvelä, Aarne 
Vuononvirta ja Hannu Gummerus. 

Levikki: n. 1200 kpl. Lehti ilmestyy Martinniemen, 
Häyrysenniemen, Putaankylän ja Parkumäen 
alueella. 

Ilmoitushinnat:

86,5mm x 44mm – 40€
86,5mm x 88mm – 90€
86,5mm x 266mm – 170€
179mm x 88mm – 140€
179mm x 266mm – 250€

Jutut, ilmoitukset, juttuvinkit ja palautteet:
marttilainen@martinniemi.fi  tai Martinniemen 
kyläyhdistys ry, Repolantie 15 B 1, 90850 Martin-
niemi. 
Etusivun kuva: Häyrysenniemen hiihtokilpailut Villenniemen 
satamalahdessa. Hiihtämässä nro 6 Maiju Kauppi ja nro 7 
Fanni Huuhtanen. Kuvaaja: Hannu Gummerus

Hei 
 

Lukiessani Marttilaisia monet muistot tulvahtivat 
mieleeni jostain unholan syövereistä.

Koska lähdöstäni sieltä on jo yli neljä vuosikymmentä 
ja yhteydenpitoni juurilleni on ollut luvattoman heik-
koa, tuppaavat monet rikkaat muistojen ajat ja ihmi-
set hämärtymään jonnekin. Saadessani nämä lehdet 
käsiini ja lukiessani niitä tulee lapsuuteni ja nuoruute-
ni vuodet voimakkaana mieleeni. Tuolloin elettiin 50- 
ja 60- lukua, joka oli parasta nousukautta Martinnie-
messä.

Näistä lehdistä saa lukea tuttujen ja lapsuuden ys-
tävien juttuja. Ne koskettelevat minulle

niitä kasvun, kivun ja oppimisen aikoja, jotka ovat 
vieläkin vahvoina juurissani ja joista saan
olla edelleenkin kiitollinen ja ylpeä Marttilainen.
Utriaisen Pentin muistaa naapurinpoikana meitä rä-
känokkaisia poikia ohjaamassa kaikenlaisiin
urheilullisiin ja liikunnallisiin harrastuksiin, leiritoi-
mintaan innostavana mukana noissa tapahtumissa 
oli myös Engströmin Åke. Onkin hyvä asia, että he 
ovat taltioineet paljon Martinniemen historiaa tuolta 
ajalta niin sanoin kuin valokuvin.

Marttilaisista löytyy myös juttuja lapsuuden leikki-
kavereista. Rekilän Lasse touhuilee Perämerel-

lä entiseen tapaansa. Lasse teki jo tuolloin 50-60-lu-
vun vaihteessa moottorikelkan, varmaanlajinsa en-
simmäisiä Suomessa. Kaupin Kalevin muistan mer-
ten kyntäjänä ja mukavana naapurinpoikana.

Syksyn lehdessä oli juttu Kerholasta, joka oli meil-
le nuorille oikea harrastusten ja ideoiden keh-

to. Noilta ajoilta tarttui mukaani mm. shakin pelitai-
to, josta on ollut paljon iloa ja itsetunnon kohotta-
jaa matkani varrella, pöytätennis ja postimerkkikerho. 
Olihan siellä Lyyli-täti, joka vartioi meidän poikien
kovasi ihailemaa tytärtään, ettei mitään sopimatonta 
pääsisi syntymään. Jutun kuvassa " Lyyti-täti " varti-
ointipuuhissaan.

Paljon nämä lehdet palauttivat ja varmaan vielä pa-
lauttavat muistoja sieltä juuriltani.Tapahtunuthan 

siellä Martissa on paljon, ja näyttääkin siltä, että uusi 
nousukausi on hyvässä vauhdissa ja kylä on kehityk-
sen uralla.

Kyläyhdistykselle tsemppiä ja jaksamista haasta-
vassa toiminnassa. Kiitokset vielä lehdistä.

 Antti Keskisärkkä
antti.keskisärkka@kolumbus.fi 

Maakista menoa Ukkolanrannassa 

MAAKINEN 
MARTINNIEMI

-PIKNIK
12.6.2010

MARTINNIEMEN 
KESÄJUHLAT 

12.7.2010
Kurtinhaudan kalasatamassa
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Vajaat 47 vuotta täällä ”Martissa” eläneenä olen 
saanut nähdä ja kokea melko monta erilais-

ta Martinniemeä. Ehkä niistä rakkain on ollut puu-
Martti, ihanine vanhoine puutaloineen. Toki on pak-
ko myöntää, että ulkohyyskiä ja haisevia likatunkioi-
ta ei ole ikävä. 

Repolan tehtaan pillien soidessa useat sadat ih-
miset enimmäkseen pyöräilivät yhtenä rintama-

na töistä koteihinsa. Kesäisin vieraskielinen puheen-
sorina kuului piristävänä kylällä, kun laivat saapui-
vat satamaan ja merimiehet kävivät maissa. Kylällä oli 
runsaasti kauppoja, pankkeja, apteekki, lääkärinvas-
taanotto ja mitä kaikkea. Taksiasemankin oli vanhan 
Poukkasen kaupan vieressä. Muistan myös Järven-
pään ”nakkarin” josta sai ihania makkaroita ja tosi hy-
vää sinappia. Ja tietysti Kerhola ja Lyyli-täti. On ol-
lut myös paljon muuta, mutta nämä ovat jääneet mi-
nulle mieleen.

Sitten kylälle rakennettiin kerrostaloja ja puutalot 
joutuivat antamaan niille paikkansa, uusi aikakausi 

oli alkamassa. Toki uudet kerrostalot olivat tervetul-
leita. Tuohon aikaan ei monikaan tie ollut valaistu, ke-
vyen liikenteen väylistä ei ollut tietoakaan. Mutta niin 
sitä vain osattiin kulkea ilman suurempia ongelmia. 
No, ei autojakaan yhtä paljon ollut kuin nyt. Ja mitäpä 
niillä olisi tehtykään, meillähän oli täällä omassa ”ko-
dossamme” miltei kaikki, mitä tarvitsimme.

Kului vuosia ja sitten saha loppui. Palvelut vähe-
nivät. Monet ihmiset muuttivat työn perässä toi-

selle paikkakunnalle. Hetken jos toisenkin näytti siltä, 
että kylämme kuolee. Mutta eipäs vaan kuollutkaan. 
Taloja tuli myyntiin, mutta aina ne saivat uudet asuk-
kaat. Ihmisiä, joilla oli työpaikat jossakin muualla. Ih-
misiä, jotka halusivat asua luonnonläheisessä paikassa. 
Monelle heistä riitti, kun päiväkoti ja koulu olivat lä-
hellä. No, he eivät osaa kaivata sitä mitä me. He eivät 
kokeneet sitä ”rikasta” Martinniemeä jonka me olem-
me kokeneet. Mutta näiden uusien ihmisten kans-
sa on syntynyt uusi Martinniemi. Meidän ”alkuasuk-
kaiden” tehtävä on kertoa uusille asukkaille ja eten-
kin nuorille kylämme historiasta. No, eihän se kaik-
kia kiinnosta, mutta kerrotaan siitä heille, jotka halua-
vat siitä kuulla.  

Tänään kun kylän raittia kulkee, voisi todeta, että 
kylämme ei todellakaan ole kuollut, vaan herän-

nyt uudelleen eloon ja pikku hiljaa puhkeaa kukkaan. 
Melkein kuin Fenix-lintu, no kylä ei kuitenkaan nous-
sut tuhkasta. Meillä on remontoitu koulu, uusi, jo laa-
jennettu päiväkoti ja aivan uuden ilmeen, uusine va-
loineen ja kevyen liikenteen väylän kylkeensä saanut 
Repolantie. Uusia rivi- ja omakotitaloja on rakennettu 
ja uusi Vahtolan alue, aivan päiväkodin ja koulun vie-
reen, on avattu.

Ja edelleen, eikä kukaan tai mikään niitä voi aivan 
helposti pois viedä, meillä on hyvät ulkoilu- ja har-

rastusmahdollisuudet sekä joki ja meri.  Ne ovat mei-
dän valttikortit. Ehkä niidenkin arvon moni ymmär-
tää vasta sitten, kun niiden ”luokse” ei pääse.

Sen verran tulevaisuudesta voin paljastaa, että 
suunnitelmia tälle alueelle on edelleenkin olemas-

sa. Ja ihan hyviä sellaisia. Mutta ei niistä sen enempää. 
Itsellänikin on suunnitelma tai ehkä ennemmin haave, 
se on kiinni vain yhdestä pikkujutusta, nimittäin ra-
hasta. Mutta eihän sitä koskaan tiedä, mitä tulevaisuus 
tuo tullessaan. Saahan sitä ihminen haaveilla.

Tässä vaiheessa haluankin kiittää kaikkia niitä uu-
sia ihmisiä, jotka ovat aktiivisesti kylän kehittä-

mistoimessa mukana ja erityisesti Martinniemen ky-
läyhdistystä. Toivottavasti moni muukin liittyy mu-
kaan, että kaikki ei ole muutamien henkilöiden har-
teilla. Yhdessä saadaan aikaan enemmän. Ai miksikö 
minä en ole aktiivisesti mukana? Olen omalla tahol-
lani ja tavallani, mutta valitettavasti minunkin vuoro-
kaudessa on vain 24 tuntia.

 Yhden toiveen esittäisin: voisiko ensi jouluksi 
saada valaistun kuusen sahan portille, sille van-

halle paikalle? Ois se vaan niin hieno!
Oikein hyvää jatkoa meille kaikille ja pidetään hyvä 

huoli ”Martistamme”. 

Terkuin
Kaarina Torro
ihan palijasjalakanen Marttilainen

Kuin Fenix-lintu
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Ajankohtaista

Kyläyhdistys järjesti Martinniemen ta-
laviriehan Ukkolanrannassa 14.3. hiih-
tolomaviikon päätteeksi.  Aurinkoises-
sa mutta kylmässä pakkassäässä yleisöä 
saapui pulkalla, potkurilla ja hiihtämäl-
lä.
Lapset laskivat mäkeä ja pyörittivät on-
nenpyörää.  Aikuiset pelasivat marlin-
kia ja minijäägolfi a.  Kuumat juomat ja  
kuumat makkarat maistuivat kaikille.

Todella talavisesta säästä huolimatt-
ta jääpeleihin uskaltautui hyvin ihmi-
siä. Parisenkymmentä kisaili minijää-
golfi n mestaruudesta, ja marlinkiin kir-
jattiin vielä enemmän suorituksia. Mi-
nijhäägolfi ssa jouduttiin varsinaiseen 
pudotuspelitrilleriin Mikael Saaren 
ja Juha-Pekka Julkusen kesken.Ta-
satulokset tulivat heille myös ensim-
mäisessä fi naalissa. Ratkaiseva lyönti 
oli Saaren viimeinen mahdollisuus ja 
jäästä noussut pomppu putosikin suo-
raan koloon. Voittoon siis Mikael Saa-
ri Oulusta, 6:lla lyönnillä toisessa fi naa-
lissa.

 Marlingissa osoittautui pienen pan-
nun lyhyempi rata lopulta vaikeam-
maksi. Finaaliin pääsi vain kaksi tu-
loksen saanutta: Anna Mustakan-
gas ja Åke Engström. Tellervo Jär-
velän oli jouduttava hiihtolenkillään 
kotimatkalle ennen fi naaleja. Koke-
mus ratkaisi pienemmän voittopan-
nun Åke Engströmin haltuun Häyry-
senniemeen. Isosta pannusta kisasivat 
fi naalissa Åke Engström, Seppo Lui-
ro ja Juha-Pekka Julkunen. Finaalista 
muodostui väsytyskamppailu moni-
en tasatulosten vuoksi. Lopulta isoim-
man marlinkipannuun kuittasi omak-
seen Seppo Luiro. 

Martinniemen Erä- ja kalakerho 
voitti  SPR:n joukkueen minijäägol-
fi n joukkuekisassa lyönnein MEK 8 ja 
SPR 9.

Muille fi naaleihin päässeille lahjoit-
ti Martinniemen Erä - ja kalakerho va-
pasetit. Moni kisaaja ilmoitti lisäävän-
sä harjoittelua ensi vuoteen. Marlingis-
sa on kuitenkin myös tuurilla ja olo-
suhteilla omat yllätyksensä. Voittaja 
voi tulla taas ensi vuonna kenestä ta-
hansa.

Teksti: Liisa Takalo ja Esko Olkoniemi Kuvat: Liisa Takalo ja Pentti Lahdensivu
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Yrittäjä

– Tuttavat Kouvolassa, silloisessa kotikaupungissani, piti-
vät minua ihan hulluna, kun sanoin laittavani liikkeen Mar-
tinniemeen, Leila aloittaa.

Mutta Leilapa näytti epäilijöille pitkää nenää.
– Sen jälkeen kun avasin Leilan Tukka-Tuvan, en ole näh-

nyt yhtään työtöntä päivää. Koskaan en myöskään tule ko-
tiin hartiat lytyssä, vaan nautin jokaisesta työpäivästäni.

Aivan kylmiltään Leila ei pohjoiseen ampaissut. Hänen 
vanhempansa nimittäin viettivät eläkepäiviään Martinnie-
messä, josta Leilan isä Niksu Nieminen on kotoisin ja jos-
sa isoisä Kustaa Nieminen piti aikoinaan kauppaa. Kaa-
rina-puolison Niksu löysi aikoinaan Porista, jossa Leilakin 
on syntynyt ja käynyt koulunsa. Siksi Leilan puheessa soi 
Porin murre.

– Ensimmäisen liikkeeni avasin juuri Porissa. Työsken-
telin siellä myös teatterikampaajana. Myöhemmin siirryin 
kampaajaksi Kouvolan teatteriin.

Nyt Leilasta tuntuu, kuin hän olisi asunut ikänsä Mar-
tinniemessä.

– Porilaisethan ovat aivan ihania, mutta kyllä minä mart-
tilaisistakin tykkään. Täkäläisiin on ollut helppo tutustua, 
Leila naurahtaa.

Leilan ja hänen sulkavalaissyntyisen merikapteenipuoli-
sonsa Hannun koti on Kurtinhaudalla.

– Aluksi se oli kesämökkimme, jota sitten laajensimme. 
97-vuotias isäni asuu kanssamme. Lupasin aikoinaan van-
hemmilleni huolehtia heistä niin pitkään kuin mahdollis-
ta. Äitinikin ehti asua luonamme ennen kuolemaansa, Lei-
la kertoo.

Hannu ja Leila olivat kihloissa peräti 19 vuotta kunnes 
menivät naimisiin Leilan syntymäpäivänä toissa vuonna.

Leila laskee perheenjäsenikseen myös talon kolme koi-
raa, joista vanhin – jo 15-vuotias turrukka – on hänen isän-
sä lemmikki.

– Ravaan koirien kanssa jäällä ja metsässä. Tykkään ul-
koilla ja liikkua aina, kun minulla vain on siihen aikaa.

Leilan rakkaisiin kuuluvat myös poika Sami, miniä Anu 
sekä heidän hurmaava jälkikasvunsa, mummon aarteet 
Veeti ja Luca.

Leila haluaa mainita vielä yhden tärkeän ihmisen: Rita-
puun Mairen.

– Hän hoitaa isääni ja häärää meillä, kun minä olen töis-
sä, Leila kertoo.

 

Arvokasta työtä
 
Asiakkaita Leilalla on joka lähtöön, vauvoista vaareihin 

ja mummoihin.
– Työ on niin tiivis osa minua, etten koskaan koe me-

neväni töihin – no, en nyt kotiinikaan – kun avaan Tuk-
ka-Tuvan oven, kertoo Leila, joka jo nelivuotiaana ilmoitti, 
että hänestä tulee isona ”kampaaja ja mustatukkainen hie-
no nainen”.

Jenni Pitkäsestä Leila on saanut kivan työkaverin. Jenni 
valmistui parturi-kampaajaksi vuosi sitten ja kävi jo sitä en-
nen kesätöissä ja työharjoittelussa Leilan Tukka-Tuvassa.

– Jenni on aivan ihana! Hän on paitsi maailman hurmaa-
vin nuori nainen, niin taitava kuin mikä, Leila kehuu.

Leila on huomannut, että kampaamossa käynti on mo-
nelle henkireikä, joka tarjoaa toisen ihmisen läheisyyttä. 
Hän kokeekin työnsä arvokkaaksi juuri sen vuoksi, että sii-
nä pääsee hyvin lähelle toista ihmistä.

– Etenkin monet ikäihmiset ovat vailla juttukaveria. Mi-
nun ei tarvitse kuin avata keskustelu kysymällä, mitä kuu-
luu. Eikä niitä juttuja sitten puhuta ympäri kylää, vaan suut 
pidetään supussa, Leila jatkaa.

Toisten ihmisten hyväksikäyttöä Leila ei voi sietää.
– Kaikkein epäreiluinta on, jos ystävyyttä käytetään vää-

rin, hän tuhahtaa.
Unelmiakin Leilalla on. Puoliksi leikillään hän on sanonut 

Hannulleen ryhtyvänsä eläkepäivillään baarin pitäjäksi.
– Totta kai unelmoin siitä, että saisin olla terveenä. Sil-

loin voisin nauttia niistä eläkepäivistäni mahdollisimman 
pitkään. Matkusteleminenkin voisi olla kivaa, Leila suun-
nittelee.

Elämä hiuskarvan varassa
Leila Partanen (ent. Vantamo) nauttii elämästään Martinniemessä. Porilaissyn-

tyinen Leila muutti isänsä kotimaisemiin keväällä 1997 ja perusti parturi-kampaamon 
keskelle hiljaista kylää ystäviensä varoitteluista huolimatta.

Satu Koho
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Ajankohtaista

Kyläyhdistys järjesti syyskuussa kylätuvalla Kurtinhaudan 
satamatoimikunnan perustamista koskevan neuvottelun, 
johon osallistui kunnan luottamushenkilöitä, virkamiehiä, 
veneilyseurojen ja kyläyhdistyksen jäseniä. Kokouksessa to-
dettiin yhteisesti, että Kurtinhaudan sataman kehittäminen 
täytyy aloittaa mahdol-
lisimman pikaisesti sen 
huonon kunnon vuoksi 
ja se vaatii tuekseen  sa-
tamayhdistyksen. Useas-
sa puheenvuorossa to-
dettiin, että nykyisellään 
satamalaituri on pahas-
ti rappeutumassa ja osil-
taan käyttökelvoton, jo-
pa turvallisuusriski. Sata-
massa ei ole nykyaikaisia 
venepaikkoja eikä mui-
ta rakenteita. Alue muis-
tuttaa enemmänkin teolli-
suusaluetta, jonka viihtyi-
syyden eteen ei ole tehty 
juuri mitään. 

Kurtinhauta käynti- ja satamapaikkana kiinnostaa laajas-
ti Oulun seudun veneilijöitä.  Jatkossa Santaholman sata-
ma voi tarjota enää rajoitetusti venepaikkoja, joten sieltä-
kin suunnalta tulee painetta Martinniemen suuntaan. Lisäk-
si Martinniemessä olisi mahdollisuus pitää suurempaa sy-

väystä vaativia veneitä; 
Santaholmassa väylän 
umpeutumisen vuok-
si tämä on jo vaikeaa. 
Kokouksessa todettiin, 
että tavoitteena sata-
man kehittämisessä pi-
täisi olla seudullisuus, 
vaikka paikallinenkin 
kysyntä asukasmäärän 
lisääntyessä varmasti 
kasvaa.  Sijainti maise-
mallisesti kauniissa jo-
kisuistossa tekee sata-
ma-alueesta monenlais-
ten harrastustoiminto-
jen ja tapahtumien koh-
tauspaikan.  

TOIMIKUNTA TAI YHDISTYS VETÄMÄÄN 
SATAMAN KEHITTÄMISTÄ

Kai Harju

Kai Harju
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Eri puolilla maata veneilysatamien hallinta ja samalla toi-
mintojen kehittäminen on organisoitu laituri- tai satamayh-
distyksien kautta. Niissä keskeisiä toimijoita ovat useimmi-
ten veneilyseurat, mutta mukana voi olla sataman muita 
käyttäjiä ja tai maa-alueiden omistajia. Kunnat ovat tehneet 
toimikuntien ja seurojen kanssa sopimuksia alueen kunnos-
sapidon järjestämisestä, johon on voitu ohjata sataman ve-
nepaikkamaksuja. Kurtinhauta on tällä hetkellä Haukipu-
taan kunnan hoidossa oleva satama, ja tulevan yhdistyk-
sen tulisikin  neuvotella kunnan kanssa alueen hallinnasta 
ja hoidosta. Kellon Kiviniemen satamasta on tällaisestä yh-
teistyöstä hyviä kokemuksia. 

Kyläyhdistys teki kokouksen jälkeen kunnalle esityksen, 
jossa toivottiin kunnan varaavan talousarvioon määrärahan 
vuodelle 2010 Kurtinhaudan sataman kunnon kartoittami-
seen ja palvelurakenteen kehittämisen suunnitteluun. Kun-
nanvaltuusto hyväksyi 12.12.2009 talousarvion satamien ja 
väyluen investointien kohtaan 20 000 euron määrärahan 
käytettäväksi Kurtinhaudan sataman kuntokartoitukseen ja 
korjaustoimenpiteisiin, joilla ehkäistään lisävaurioiden syn-
tyminen. Mikäli näiden toimenpiteiden jälkeen määrärahaa 
on käyttämättä, luvataan sillä aloittaa sataman kehittämisen 
suunnittelu. Muutoin se jää toteutettavaksi seuraavina ta-
loussuunnitelmavuosina.

Nyt sataman kehittämiseen tarvitaan innokkaiden ve-
neilijöiden ja alueen käyttäjien porukka, joka ensi toimek-
seen perustaa satamatoimikunnan  tai –yhdistyksen. Ky-
läyhdistys on ollut ja se tulee olemaan jatkossakin sata-
man kehittämisen suhteen aloitteellinen, mutta se ei voi 
olla hankkeen varsinainen vetäjä ja organisoija. Siihen tar-
vitaan ”satamapäällikkö” ja hänen ympärilleen aktiivisia ve-
neilyn ja mereen liittyvien harrastusten ja elinkeinojen tun-
tijoita. Kurtinhaudan satamaan ja sen ympärille rakennet-
tavien toimintojen rahoittamiseen löytyy monenlaisia ka-
navia nyt kun esteitä yhteistyökumppanuuksille ei näyttäi-
si olevan. Yksi tärkeä on osa hanketta ja sen onnistumista 
on osakkaiden rahallinen panostus, mutta ennen kuin niitä 
voidaan odottaa, täytyy peruskunnostukset ja hallintakysy-
mykset ensin ratkaista. Perusta satamayhdistyksen synnyt-
tämisellä on nyt tehty. Kaikki veneilijät ja satamasta kiin-
nostuneet, liittykää yhteen!

  Kai Harju ja Timo P. Karjalainen 

Kai Harju

Ukkolan 
painijaperheeseen 

SM-kulta
Martinniemi on saanut uuden Suomen mestarin 

Ukkolan Juusosta. Kesällä 22 vuotta täyttävä nuo-
rukainen (182 cm, 77 kg) kahmaisi maaliskuun puoli-
välissä kreikkalais-roomalaisen painin kultaa Alavuden 
SM-kisoissa sarjassa 74-kiloiset.

Onneksi olkoon, Juuso! Miten juhlistit mestaruut-
tasi?

– Eipä siinä paljon ehtinyt juhlia, kun sunnuntaina 
voitin ja lähdin heti sen jälkeen viikoksi leirille Kuor-
tanelle. Sieltä palattuani joimme kotona pienimuotoi-
set mitalikahvit, Juuso kertoo.

Juuso edustaa tietenkin Haukiputaan Heittoa, jon-
ka matolla hän on paininut viisivuotiaasta nassikasta 
saakka. Valmentajana toimii Marko Isokoski. Tuo-
reen SM-kullan lisäksi Juusolla on plakkarissa muun 
muassa PM-kultaa ja SM-hopeaa (alle 17-vuotiaat) se-
kä SM-pronssi ja EM-edustus (alle 20-vuotiaat).

Juuson kanssa samaan lahjakkaaseen painikatraa-
seen kuuluvat vuotta vanhempi isoveli Jonne sekä 
pikkuveljet Einari (16) ja Leevi (13). Veljesten isä on 
myös molskilta tuttu Pekka ja isoisä se kuuluisa Mau-
no Ukkola. Äiti Taina häärää miessakin huoltojou-
koissa.

Juuso suorittaa kone- ja tuotantotekniikan opintoja 
Oulun seudun ammattikorkeakouluissa, kun vain ur-
heilemiseltaan ehtii. Martinniemen kotiosoite vaihtui 
viime syksynä opiskelujen vuoksi Ouluun Kontinkan-
kaalle, mutta päätreenisali on pysynyt edelleen Hauki-
putaan Jatulissa. Kerran viikossa Juuso käy painihar-
joituksissa Värtössä, lähellä asuntoaan.

Millaisia tavoitteita mestaripainijalla on?
– Ensi vuodelle tavoitteena on uusia Suomen mes-

taruus. Parin, kolmen vuoden kuluttua olisi tarkoitus 
painia arvokisoissa (EM, MM) ja saada niistä menes-
tystä. Jos olympialaisiin asti katsotaan, niin niiden ai-
ka tulee vuonna 2016, Juuso vastaa.

Martinniemen kyläyhdistys muisti Suomen mesta-
ria lahjoittamalla hänelle 150 euron arvoisen lahjakor-
tin martinniemeläisen hierojan Pekka Nisulan käsit-
telyyn.

Onnea Juuson kotiväellekin Taaplaajantielle!

Satu Koho

Juuso Ukkola otteli itsensä Suomen mesta-
riksi maaliskuun puolivälissä, nyt jo aikuis-
ten paineissa.
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Arjen historiaa

Elettiin 1970- lukua, Kekkosen aikaa. Huhtikuu oli 
syönyt jäätä rannoilta. Rantametsässä oli kevät, 
mutta meren selillä vallitsi kenraali talvi. Päivät oli-

vat jo tosin lämpimiä sielläkin. Aurinko höyrysti hitaasti 
jääkantta ohuemmaksi, mutta meren aukeamiseen oli ai-
kaa ainakin kuukausi. Lisääntyvä valo jääkannen alla oli kui-
tenkin tehnyt kalat levottomiksi. Rannan sulaojista kantau-
tui tulvavesien kutsu, jossain tuolla alkaisi kutu. Hormonit 
herättivät kaloissa myös ruokahalun. Oli pilkkijöiden ly-
hyt sesonki.

Tämän tiesivät jo kymmenien vuosien kokemuksella kol-
me pilkkijää, jotka ulapalle suuntasivat. Cortina oli tuonut 
taas miehet Kalottimajoille Kuivaniemelle. Rannasta men-
tiin yli peräkkäin, puolijuoksua. Uoma aukesi siihen ensim-
mäisenä sulamisvesien myötä. Jää oli heikoimmillaan ja pe-
tollinen. Kevätjää ei varoita vaan ottaa omansa huokaisten 
kylmään syleilyyn. Jäihin pudonnut löytää itsensä keskeltä 
hilepuuroa, jossa naskali on hyödytön.

Yli he pääsivät ja suuntasivat kohti kaukaisia kareja. Jään 
pinnalta oli lumikerros jo hupenemassa olemattomiin ja 
paljasti talviset kulkureitit. Kelkkojen, hiihtäjien ja kävelijöi-
den jäljet olivat nousseet koholle. Kaikki suuntautuivat ran-
nasta kohti horisonttia, erkanivat vähitellen ja harvenivat.

Viimein miehet päätyivät seuraamaan yksinäisen kulkijan 
jälkiä kohti etäisyydessä häämöttävää saarta. Paluujälkiä ei 
ollut, liekö kulkija jatkanut Ruotsiin asti. Yöpakkanen hii-
pi vielä kintereillä, mutta aurinko alkoi jo pehmentää jää-
kantta. Kaikki oli kuin ennenkin, seurattiin valmiita jälkiä 
kohti tuttua karia. 

Päästiin Koivumatalasta ohi kilometrin, toista, ja 
jo alkoi kalastus. Pilkkiminen on lähinnä harras-
tapahtuma. Se vaatii uskoa. Uskoa siihen, että sat-

tumanvaraisesti tehdyn avannon alla on elämää, nälkäisiä 
kaloja. Vai olisiko tuolla muutaman metrin, sadan vai ki-
lometrin päässä? Kukaan ei tiedä, joten muuta ei voi kuin 

Paha henki  v
Jotain omituista tapahtui pilkkimiehille kevätjäillä kauan sitten. Kokemus oli sellai-
nen, että se päätettiin painaa pitkäksi aikaa unholaan. Tällaista kerrotaan:

Säänmuutokset eristävät keväisen pilkkijän omaan 
maailmaansa. Tällä kertaa (2009) Eino selvisi sumus-
ta ilman kummempia sattumia jään alta tai päällä.
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odottaa. Kevätsäillä tämä usko on vahvimmillaan, kun sil-
le on kokemuksen tuomaa katetta. Niin tuonakin päivänä. 
Kala söi, ahventa sai kukin tahollaan kuka enemmän, ku-
ka vähemmän.

Aurinko kurotti korkealle ja horisontti alkoi elää. Höy-
rystyvä vesi nosti esiin saaria sieltä, missä niitä ei pitäisi ol-
la. Kaukaiset rannat tuntuivat kelluvan usvassa. Jäisessä au-
tiomaassa on keväisin kangastuksia kuin Saharassa konsa-
naan. Kamelit vain puuttuvat, liekö joku nähnyt niitäkin.

Päivän mittaan olivat miehet asettuneet kukin toisistaan 
erilleen. Eino ja Tauno toisistaan joitakin kymmeniä met-
rejä, Kalle heistä lähes kilometrin merelle päin. Etäisyydet 
lakeudella olivat pieniä, kun muitakaan ihmisiä ei ollut nä-
köpiirissä. Muutaman sadan metrin päässä kokeili onneaan 
Raimo. Hänkin oli Putaalta lähtenyt paremmille kalavesil-
le, nykyisin jo edesmennyt sinne pysyvästi.

Iltapäivän kuumimmillaan alkoi horisontissa tapahtua. 
Lännen puolelle pimeni ukkospilven kaltainen tihentymä. 
Musta pilvi vyöryi  miesten ylle ja aurinko katosi, hämär-
si keskellä päivää. Sankka puuromainen pyry ympäröi mai-
seman ja peitti miehet toisiltaan. Näkyväisyys putosi muu-
tamiin metreihin.

Painostavuus tunki pään sisään. Eino tunsi päässä 
surinaa ja epäili jo pahinta:

– Verisuoni taisi nyt paukahtaa viimeisen kertan-
sa, surisee kuin ampiaispesässä.

Pahoin aavistuksin hän kiirehti Taunon luokse. Jalat tun-
tuivat sentään toimivan vielä.

Tauno tuskaili jo lakkiaan maahan paiskaten:
– No jo on pörinää pöntössä! 

Eino pysähtyi helpottuneena niille sijoilleen, kaverillahan 
on sama vaiva. Tuskin sentään verisuoni katkeaa molem-
milta samanaikaisesti. Tilastollisesti se olisi aikamoinen sat-
tuma. Oikeastaan Taunon asiat näyttivät olevan vielä hul-
lummin, miehellä seisoi tukka päässä kuin katuharjassa.

– Mitäs siinä virnuilet? Tauno ihmetteli.
– Näkisitpä itsesi! Olet kuin uuden kampauksen hank-

kinut.
Eino otti kokeen vuoksi oman karvareuhkansa päästään, 

ja jo nauratti Taunoakin. Lumipyryssä seisoi kaksi harjatuk-
kaista miestä surisevin korvin. Pelko väistyi, kun samassa 
sopassa oltiin molemmat.

Vai oliko useampikin? Sadan metrin päässä pilkki Raimo, 
jolta lähdettiin kyselemään kokemuksia edelleen yltyvässä 
pyryssä. Mies pilkki totisena paikallaan. 

– Kuuluuko tänne mitään outoa?
– Surisee päässä ja kaira laulaa, mies totesi, ja totta sekin. 

Pystyssä seisova kaira valitti kirkkaasti, kuin suuren jännit-
teen alla. Ei ihan Uralin pihlajaa, mutta korkealta kuiten-
kin.

vetten päällä

Esko Olkoniemi

Kalle oli ollut toisista kauimmaisena merellä, lähes 
kilometrin päässä muista. Maa ja horisontti hä-
märtyivät sielläkin. Koivumatala ja kaverit kato-

sivat puuroutuvaan hämärään. Hän tuumasi lähteä maihin 
päin, mutta mihin suuntaan tästä menisi?

Hän päätti kuitenkin tehdä vielä avannon, kaipa myräk-
kä menisi ohi. Miehen ja työkalun tahto ei ollutkaan tällä 
kertaa sama. Kaira tuntui vapisevan käsissä, kuin vastaan 
pannen. Käsiin välittyi värinää: kaira pani vastaan kuin elä-
vä olento. Reikä kuitenkin lopulta syntyi ja mies kävi pyy-
tämään.

Pystypilkkinä Valio ei ollut pettänyt koskaan, mutta se en-
simmäinen kerta tuli tänään. Purettaessa siimaa avantoon 
kelalta se ei suostunut uppoamaan avantoon, vaan nousi 
taivaalle kuin intialaisessa köysitempussa. Mitä merkillistä 
täällä tapahtuu? Kaira valitti vieressä vai pilkkasiko se hän-
tä, Kalle mietti. Kohta vaikeni kaira ja siima alkoi totella 
painovoimaa. Tästä ei kyllä kavereille mainittaisi ihan en-
simmäisenä, alkaisivat puhella ties mitä.

Onneksi ilma alkoi seestyä yhtä nopeasti kuin oli pimen-
tynytkin. Pilven takareuna päästi auringon esiin, ja jäälle 
piirtyi selvä pimeyden ja valkeuden raja. Pilvi ja pimeys me-
nivät kohti mannerta ja esiin tulivat niin Koivumatala, kave-
rit kuin lopulta itse rannikkokin. Näyttivät jo Eino ja Tau-
no lähteneen tulemaan kohti aika vauhdikkaasti kävellen. 
Nyt täytyy pokan pitää, jos meinaa kehdata kylillä kulkea 
tämän jälkeen, Kalle mietti.

Kohtapuoliin miehet toisensa yhyttivät. Eino ja 
Tauno tulivat Kallen luo, joka istui pilkillä toti-
sena piippuaan poltellen. Ei sanaakaan kalasta, 

kelistä tai muustakaan. Viimein Tauno avasi sanaisen ark-
kunsa:

– Onkos täällä tapahtunut mitään erikoista tuon pyryn 
aikana?

Siitä lähti sanakerä aukeamaan. Tapahtumia kerrattiin ja 
ihmeteltiin. Pyry oli ollut äänetön ja synkkä. Lentokoneesta 
ei ollut havaintoa ennen eikä jälkeen. Yhdessä tuumin pää-
tettiin pitää koettu  omana tietona, kun todisteita tapahtu-
neesta ei ollut puoleen tai toiseen. 

Vain neljän miehen yhteinen kokemus. Vaikeneminen 
kestikin sitten kolmisenkymmentä vuotta….
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Ajankohtaista

Kaarina Torro (sd.), 
Ongan-Vahtolan alue

1. Avoin, rehellinen ja toimelias.
2. Lupasin tehdä parhaani ja sen olen tehnyt. 
3. Suurin pelko on, että kehitys täällä pysähtyy, mutta nyt 
ei onneksi näytä siltä. Suurin osa palveluista keskittyy 
kuntakeskukseen, joten joukkoliikenteen sujuvuus ja edul-
lisuus on todella tärkeää.
4. Aion jatkossakin pitää ääntä Martinniemen puolesta 
ja muistuttaa olemassaolostamme, tuoda esille täällä ole-
via mahdollisuuksia, suurimpana vanhan Repolan alue ve-

sistöineen. Jos sinne saisi yritystoimintaa ja si-
tä kautta työpaikkoja, muitakin palveluja voi-
si tulla lisää. Joukkoliikenteeseen on vaikeampi 
puuttua, mutta aina voi antaa yrittäjille ja suun-
nittelijoille kehittämisvinkkejä.
5. Olen aina Marttilainen, isolla M:llä. Mutta 
koska olen luottamushenkilö, minun on ajetta-
va koko kunnan asioita. Tärkeintä on kohdella 
alueita ja asukkaita tasa-arvoisesti. Aina ei voi 
kuunnella, mitä sydän sanoo, vaan on käytettä-
vä järkeä. Pakosta voi joutua tekemään päätök-
siä, jotka haluaisi tehdä toisin. Valitettavasti.
6. Viimeisimpänä Vahtolan kaavan avaaminen. 
Suurempi on ollut Perämeren merihiekan nos-
tohanke ja Martinniemen sataman käyttö kivi-
ainesterminaalina merituulipuistohankkeessa.

Koko kylän uudistuminen Repolantien kevyen liikenteen 
väylineen on ollut puheissa ja päiväkodin laajennus. Kau-
kolämpöputken rakentamisesta on keskustelu. 
7. Monta kiveä on kääntämättä. Tällä hetkellä en näe hy-
vänä liittymistä uuteen Ouluun. Yhteen tulisi liian erilai-
sia kuntia, erilaisine tarpeineen, aivan liian laajalla alueella. 
Miten meidän reunoilla asuvien ääni kuuluu päätöksissä? 
Miten palvelut säilyvät lähipalveluina?
Ja toinen näkökulma: miten saamme vahvistettua tulo-
pohjaa niin, että voimme tuottaa kaikille kuntalaisille hei-
dän tarvitsemansa peruspalvelut itsellisenä Haukiputaa-
na? Palvelujen tarve ei todellakaan vähene, ja investointi-
paineet ovat suuret. Lopullinen vastaus itsenäisenä pysy-
miseen tulee valtuuston kokouksessa 26. huhtikuuta.

Päätöksentekijöitä näiltä kyläkulmilta

Kaarina Torro, Pentti Lahdensivu, Esa Nikkinen, Timo Autio, Anne Lukka, Lauri 
Kauppila, Tuomo Kaan, Mauno Sipola, Jani Leskinen ja Aarne ”Aku” Vuononvirta 
ovat suur-Martinniemen alueella asuvia kunnanvaltuutettuja ja/tai kunnanhallituk-
sen jäseniä. ”Marttilainen” otti selvää, millaista sakkia nämä päättäjät ovat.

1. Luonnehdi itseäsi lyhyesti.
2. Minkä vaalien alla antamasi lupauksen   
    olet varmasti pitänyt?
3. Mikä sinua huolettaa eniten näillä
    kyläkulmilla asuvana?
4. Mitä aiot tehdä sen parantamiseksi?
5. Oletko luottamustoimessasi enemmän  
    (suur-)martinniemeläinen vai 
    haukiputaalainen?
6. Mikä erityisesti Martinniemeen liittyvä  
    asia on viimeksi ollut päätöksenteossa  
    tapetilla?
7. Pitäisikö Haukiputaan pysyä itsenäisenä  
    kuntana? Perustelu ja mahdollinen 
    martinnimeläinen näkökulma!

Hannu Gummerus
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Pentti Lahdensivu (sd.), Kurtinhauta

1. Avoin, rehellinen ja yhteistyöhaluinen.
2. Kerroin kannattavani Ouluun liittymistä ja olen myös 
tehnyt systemaattisesti työtä sen eteen.
3. Palvelujen (myös kaupallisten) vähäisyys. Martinnie-
meen pitäisi palauttaa lasten ja vanhusten neuvolapalve-
lut. Ongelmana on myös kevyen liikenteen reitistön puu-
te tai huono kunto.
4. Olen tehnyt valtuustoaloitteita Kurtihaudalle suuntau-
tuvan kevyen liikenteen tien rakentamiseksi. Se ei kuiten-
kaan ole johtanut muuhun kuin valtuustolle annettuihin 
ympäripyöreisiin vastauksiin ja valitteluun rahan puuttees-
ta.
Neuvolan palauttaminen on kiinni tarvitsijoista. Suosit-
telen nostattamaan kansalaismielialaa palvelujen puoles-
ta. Vaikuttaa pitää ennen kaikkea muualla kunnassa asu-
viin valtuutettuihin. Oletan meidän täällä asuvien olevan 
suopeita paikallisille palveluille. Osallistun mielelläni täl-
laiseen kansalaistoimintaan.
5. Olen pyrkinyt tekemään koko Haukipudasta palvele-
via ratkaisuja, joihin on liittynyt myös martinniemeläisiä 
projekteja. Tein mm. kymmenen vuotta töitä sivistyslau-
takunnassa Martinniemen koulun saneerauksen toteutta-
miseksi.
Paras hanke, jonka suunnittelussa, päätöksessä ja toteu-
tuksessa olen ollut vaikuttamassa, on Vesijatuli. Se on 
kaikkia kuntalaisia palveleva hyvä laitos, jota myös martti-
laiset käyttävät aktiivisesti.
6. Päiväkodin laajennus ja Martinniemen osayleiskaavan 
käsittely ja hyväksyntä. Kaava mahdollistaa Martinniemen 
suunnitelmallisen rakentamisen.
7. Valitettavasti Haukipudas on lähes kaikilla mittareil-
la arvioiden kriisikunta. Monikuntaliitos tai suora liittymi-
nen Ouluun on taloudellisesti ja palvelujen järjestämisek-
si välttämätön.
Martinniemeläisestä näkökulmasta muutosta ei juuri huo-
maa. Huonompaan suuntaan ei voi mennä, kun meillä ei 
tälläkään hetkellä ole muita palveluja kuin koulu, päiväko-
ti ja pieni sivukirjasto. Martinniemeläisiä olemme maail-
man tappiin – olemmepa hallinnollisesti sitten oululaisia 
tai haukiputaalaisia.

Esa Nikkinen (sd.), Halosenniemi

1. Rauhallinen, osallistuva ja luotettava.
2. En ole antanut yksittäisiä vaalilupauksia. Olen pitänyt 
kuntalaisten puolta etenkin perusturvan ja sivistyspuo-
len palveluissa. Talousarviokokouksissa olemme ryhmänä 
yrittäneet ajaa ko. hallintokunnille lisää määrärahoja edes 
nykytason ylläpitämiseksi, mutta näillä valtuuston voima-
suhteilla se ei ole onnistunut.
3. Esimerkiksi vanhusten kotihoitopalveluja tulisi paran-
taa, jotta kotona voidaan asua mahdollisimman pitkään. 
Ympäristön tilaa, teiden kuntoa ja kevyen liikenteen väy-
lästöä koskevia parannuskohteita löytyy paljon.
4. Viittasin jo talousarvion kautta tekemiini esityksiin.
5. Vuosia sitten törmäsin tilanteisiin, joissa kunnan virka-
koneisto sanoi kylästämme, että ”sehän on vain Martin-
niemi”. Enää ei Martinniemeä vähätellä yhtä paljon. Asiat 
etenevät paremmin ottamalla kantaa hivenen laajemmin 

kuin katsomalla suppeasti. Olen ollut nostamassa usei-
ta Martinniemen hankkeita. Yksi oli koulun remontti, jota 
pompoteltiin vuosikaudet. Nyt kun koulu- ja päiväkotiasi-
at ovat kunnossa, olisi kunnankin kannalta tärkeää ohjata 
rakentamista Martinniemeen.
Syntyperäisenä häyrysenniemeläisenä olen marttilainen ai-
na ja pidän Martinniemen puolta. Toisaalta koko kunnan 
hyvinvoinnilla on vaikutusta myös Martinniemeen.
6. Viimeisimpinä kevyen liikenteen väylät. Laitakarin alu-
een saaminen toiminnalliseen käyttöön on yksi seuraavis-
ta kohteista.
7. Monikuntaliitokseen olen suhtautunut ristiriitaisin tun-
tein, mutta asiat ovat selkiytyneet työn edetessä. Järkisyyt 
puoltavat liittymistä. Liittymisasiakirjoissa sanotaan mm., 
että uuden kunnan asukkaita on kohdeltava tasavertaises-
ti. Tämä tarkoittaa sitä, että Martinniemi ei jää reuna-alu-
eeksi vaan on osa toimivaa kuntakokonaisuutta ja kuuluu 
kehitettäviin alueisiin.
Haukipudas ei tule selviytymään itsenäisenä, sillä verotu-
lot ja valtionosuudet eivät riitä palveluiden tuottamiseen. 
Valtiovalta tulee omilla toimillaan ajamaan kuntia yhteen 
esimerkiksi valtionosuuksia leikkaamalla.

Timo Autio (sd.), Häyrysenniemi

1. Elämänkokemuksen vuoksi tulevaisuuteen katsova po-
sitiivinen ikäihminen.
2. Ainut antamani vaalilupaus oli huolehtia haukiputaalais-
ten peruspalvelujen turvaamisesta myös tulevaisuudessa. 
Siitä pidän kiinni nyt ja aina.
3. Ei mikään erityinen asia nimenomaan martinniemeläise-
nä. Asiat, jotka huolettavat, koskevat meitä haukiputaalai-
sia ja koko seudun asukkaita. Huolet liittyvät tämän alueen 
ihmisten pärjäämiseen koulutuksen, toimeentulon ja palve-
lujen suhteen muutosten maailmassa.
4. Yritän edelleen saada ihmisiä katsomaan huomista päi-
vää pitemmälle, näkemään ja ymmärtämään tulevia haas-
teita ja myös toimimaan järkevästi haasteiden ratkaisemi-
seksi. 
5. Vaikka parikymmentä viimeistä vuotta olenkin ollut 
marttilainen, koen kyllä itseni puttaalaiseksi. Ennen mart-
tilaiseksi tuloani muistan kyllä omasta mielestäni tomeras-
tikin puolustaneeni Martinniemen asioita (kellolaisten jos-
kus pyrkiessä jyräämään).
6. Viimeiset isot asiat ovat koulun peruskorjaus, päiväkodin 
rakentaminen ja sen laajennuksen käynnistäminen.
7. Ei pitäisi. Oma kunta ei ole itseisarvo. Haukipudas ja 
haukiputaalaisuus (samoin kuin Martinniemi ja vahva mart-
tilaisuuden identiteetti) eivät mihinkään katoa osana uut-
ta Oulua. 
Vahva kaupunki pystyy varmemmin takaamaan myös mei-
dän elinolosuhteemme ja kunnalliset palvelut kuin kriisi-
kunnan rajoilla häilyvä, kuntien keskiarvoa tuplasti velkaan-
tuneempi ja köyhyyttään omaisuuttaan rapistanut, veropro-
sentiltaan keskiarvon ylittävä ja hyvinäkin aikoina kolmen 
päivän kassavaroilla pyörivä kunta. Ihmisille tärkeät lähi-
palvelut tuotetaan tai järjestetään uudessa Oulussakin siel-
lä, missä ihmiset asuvat.
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Ajankohtaista

Anne Lukka (kesk.), Halosenniemi
1. Maalaisjärjellä ajatteleva ja elämästä nauttiva kotiäiti.
2. En antanut muita lupauksia kuin kuunnella ihmisiä. Si-
tä olen tehnyt.
3. Liikenneturvallisuuden epäkohdat.
4. Olen puhunut pyöräteiden puolesta, ja asiat ovat eden-
neetkin suunnitelmissa. Valitettavasti niiden saaminen to-
teuttamisvaiheeseen kestää.
5. Pohjoishaukiputaalainen.
6. Esimerkiksi tärkeät Martinniemen päiväkodin laajen-
nus ja liikenneturvallisuussuunnitelmat.
7. Viime keväänä pidin itsenäisen kunnan puolta. En ole 
keskittämisen kannattaja. Mammutti-Oulussa Martinnie-
mi olisi uuden kaupungin yhden suuralueen reunama. 
Onko se hyvä asia – pitäisi olla kristallipallo.

Lauri Kauppila (kesk.), Putaankylä

1. Maalaispoika Puttaan-
kylältä.
2. Olen tuonut vaalien 
alla esille asumiseen ja 
kylien palveluihin liittyviä 
asioita. Nämä asiat ovat 
ohjanneet toimintaani 
myös hoitaessani luotta-
mustehtäviäni. 
3. Monikuntaliitospää-
töksen lähestyessä olen 
erityisen huolestunut pal-
veluiden säilymisestä lä-
hietäisyydellä. Lähietäi-
syydellä tarkoitan nykyis-
tä etäisyyttä palveluihin, 
en esim. 30 km:n etäisyy-
dellä olevaa lähipalvelua.
4. Haukiputaalla on te-
hokas kuntaorganisaa-
tio ja hyvät taloudelliset 
mahdollisuudet järjes-
tää kuntalaisten palvelut. 
Kannatan Haukiputaan 
itsenäisyyttä.
5. Haukiputaalainen.
6. Martinniemen kaava-
uudistuksen jälkeen ovat 
ajankohtaisina asioina olleet Repolantien parannus, päivä-
kodin laajennus ja nyt viimeksi liikenneturvallisuuden pa-
rantaminen pyöräteitä rakentamalla.
7. Jopa haukiputaalaisessa päätöksenteossa on ollut vaike-
uksia huolehtia tasapuolisesti kylien kehittymisestä. Tämä 
on näkynyt mielestäni erityisesti Martinniemessä. Viime 
vuosina kylien asiat ovat päässeet tasapuolisemmin esille 
mm. kaavoituksessa ja koulu- ja päiväkotirakentamisessa.
 Uskon vahvasti itsenäisen Haukiputaan tulevaisuuteen 
monipuolisena asuin- ja työpaikka-alueena. Tiiviin taa-
jama-asumisen lisäksi ihmisillä tulee olla oikeus väljään 
maaseutuasumiseen.

Tuomo Kaan (vas.), Häyrysenniemi

1. Rehellinen, sanansa pitävä ja kantaaottava.
2. Martinniemen päiväkodin rakentaminen.
3. Palvelujen ja työpaikkojen kaikkoaminen.
4. Kaavoitusta on lisättävä.
5. Suur-martinniemeläinen.
6. Kurtinhaudan virkistysalue.
7. Pitäisi pysyä itsenäisenä. Oulu on jo vienyt Haukipu-
taalta tarpeeksi maata. 

Mauno Sipola (vas.), Mietunperä

1. Aito perusmarttilainen.
2. Tärkeimmäksi nostin peruspalvelujen säilyttämisen. 
Olemme pystyneet pitämään ne kohtuullisina kireästä ta-
loudesta huolimatta.
3. Etenkin meidän kyläkulmallamme huolettaa, säilyy-
kö Parkumäen koulu. Sen puolesta taisteltiin jo muutama 

vuosi sitten, ja silloin saim-
me sen pidettyä.
Kehittämisen varaa on 
Martinniemessä paljon. Vä-
kiluvun kasvaessa nykyi-
set peruspalvelut tulisi kye-
tä säilyttämään. Paljon on 
jo viety: neuvolat, pankit, 
postit…
4. Yksittäisen valtuute-
tun on vaikea tehdä paran-
nuksia, mutta toivoisin, et-
tä osayleiskaavaa tarkistet-
taisiin pohjoisen osalta. Sil-
loin olisi mahdollista saada 
tontteja. Kun asukkaita tu-
lee lisää, Parkumäen koulul-
le ja kylän palveluillekin on 
kysyntää.
5. Jaa-a. Pitää ajatella koko-
naisuutta, mutta kyllähän 
sitä mielellään puoltaa näitä 
nurkkia. Varmaan jokainen 
poliitikko vetää kotiin
päin. Eivätkös äänestäjät-
kin odota, että pidämme 
omiemme puolta?
6. Muutama vuosi sit-

ten Martinniemen koulun re-
montti ja päiväkodin ensimmäinen vaihe, jonka rakenta-
misessa sain olla mukana. Kyllä se oli minulle kunnianar-
voinen asia! Seuraavaksi päiväkodin laajennus ja nyt vii-
meksi Vahtolan asemakaava. Eiköhän ensi kesänä aleta 
rakentaa sinne uutta asuinaluetta.
7. Kuntajakoselvittäjä Kosken selvitys antaa hyvät pali-
kat Suur-Oulun muodostamiselle. Uskon, että monikun-
taliitos kannattaa, mikäli liitosta aletaan rakentaa puhtaalta 
pöydältä ja yhteisymmärryksessä.
On ajateltava tulevaisuutta: jälkipolville ei kannata jättää 
velkaista kuntaa. Ouluun liittyminen on viisas ratkaisu. 
Siellä on hartiavoimia ja maksajia enemmän kuin meillä.

Jani Leskinen, Anne Lukka, Lauri Kauppila, Esa Nik-
kinen, Timo Autio ja Aku Vuononvirta kahvittelemassa 
Martinniemen kylätuvalla. Mauno Sipola, Tuomo Kaan, 
Kaarina Torro ja Pentti Lahdensivu eivät kiireiltään pääs-
seet yhteiskuvaan.

Hannu Gummerus
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Jani Leskinen (ps.), Putaankylä

1. Rehellinen, vastuuntuntoinen ja ahkera.
2. Muun muassa valtuustoaloite kehitysvammaisten tila-
päishoidon tukemisesta.
3. Palveluiden säilyvyys.
4. Olen aktiivisesti mukana martinniemeläisiä koskevis-
sa asioissa.
5. Kaikkia kyläkeskuksia tulee kehittää tasapainoisesti, 
mukaan luettuna Martinniemeä.
6. Keskustelua on käyty paljon muun muassa entisen Re-
polan alueella tapahtuvasta haketuksesta.
7. Ehdottomasti pitäisi. Jos monikuntaliitos toteutuu, on 
suuri vaara, että lähipalvelut kärsivät ja pienet kylät kuih-
tuvat.

Aku Vuononvirta (vihr.), Putaankylä

1. Värikästä elämää viettävä maalari.
2. Olen ollut kuntaliitoksen kannalla, kuten lupasin.
3. Nuorisotyöttömyys, mikä tosin on laajempikin asia. 
Ennen Martinniemessä oli Repola ja töitä oli meille jokai-
selle. Kun se lähti, oli suuret suunnitelman entisen Repo-
lan alueen suhteen, mutta eihän sinne ole ilmestynyt juu-
ri mitään, ei edes ”hyvinä aikoina” kunta ole saanut sinne 
mitään aikaiseksi.
4. Puollan monikuntaliitosta. Jospa se toisi parannusta 
Haukiputaan tilaan ja myös meidän kylällemme. Tiedän 
kyllä, ettei se liitos tule silti mikään ruusutarha olemaan.
5. Pitää ajatella koko kuntaa, mutta kallistun kyllä Martin-
niemenkin puolelle.
6. Maankäyttösuunnitelma, joka on vielä kesken. Yhdes-
sä vaiheessa Martinniemi oli pantu siihen +50-vuotiai-
den vähän paremmaksi asuinalueeksi, mutta se kyllä tyr-
mättiin!
7. Jos Haukipudas jää pois monikuntaliitoksesta, niin mi-
ten kunta pystyy jatkossa hoitamaan palvelut? Ei miten-
kään. Raha ei riitä ainakaan peräkylille. Ja tuleeko Hau-
kiputaalle enää uusia asukkaitakaan, sillä veroäyri nousee 
varmasti, ellei liitokseen mennä mukaan. En näe itsenäi-
sellä Haukiputaalla olevan tulevaisuutta.

Laskiaisriemua 
Martinniemessä

Aurinkoisena laskiaislauantaina 13.2. oli Martinnie-
men seurakuntakodilla vilskettä. Lapsia vanhempi-
neen oli piha ja talo täynnä. Ohjelmassa oli mm. po-
niajelua, onnenpyörää, kasvomaalausta, arvontaa ja 
mäenlaskua. Lelujenvaihtopöytäkin oli, jossa sai vaih-
taa oman lelunsa toiseen. 

Pihalla oli myynnissä grillattua makkaraa, sisällä 
saattoi herkutella hernekeitolla ja laskiaispullilla. Lau-
lukammarissa kanttorin johdolla laulettiin lastenlaulu-
ja. Lasten suosikki oli poniratsastus ja toinen suosikki 
oli lastentapahtumien klassikko – onnenpyörä. 

Tapahtumasta vastannut diakoniatyöntekijä Lai-
la Rantakokko arvioi kävijämääräksi 200. Seurakun-
nan työntekijöiden lisäksi tapahtumaa toteuttamassa 
oli myös vapaaehtoisia. 

Laskiaistapahtumia Martinniemen seurakuntakodil-
la on järjestetty ainakin vuodesta 1988, joten siitä on jo 
muodostunut perinne. Tapahtuman tuotto menee Yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi. Tänä vuonna keräyksellä 
tuetaan köyhiä lapsiperheitä Haitissa ja kotimaassa.

    Irja Lahdensivu

Rattailla istuu Anni ja Ooppeli vetää.

Pentti Lahdensivu

Satu Koho

Kyläyhdistykseltä lahjoitus koululle
 

Martinniemen kyläyhdistys haluaa muistaa marttilaisia lapsia. Niinpä se lahjoittaa Martinniemen koululle 1000 euroa. 
Tuolla rahalla koulu saa hankkia tarpeelliseksi katsomiaan välineitä koulukäyttöön.

Rehtori Sirkku Koskela kiittää kovasti ja on mielissään lahjoituksesta. Rahasumma on tarkoitus käyttää sekä hen-
gen että ruumiin kulttuuriin. Siksi kyläyhdistyksen lahjoittamilla varoilla hankitaan muun muassa kauan kaivattu vii-
sikielinen kantele, pesäpallomailoja, luistimia ja muita urheiluvälineitä.

Kyläyhdistys puolestaan kiittää kyläläisiä, jotka ovat mahdollistaneet lahjoituksen esimerkiksi ostamalla Martinnie-
men kyläyhdistyksen seinäkalenterin sekä osallistumalla kesäjuhliin ja muihin yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin.

Kouluyhteistyömme jatkuu myös muissa merkeissä. Kyläyhdistys järjestää Martinniemen koulun 3. ja 6. luokan op-
pilaille kuvaamataitoon liittyvän kilpailun, jonka aiheena on ”Oma kotikyläni”. Kilpailun sato on parhaillaan kypsy-
mässä, ja molempien luokka-asteiden parhaat teokset palkitaan kevätjuhlassa. Voittajatyöt valitsee raati, johon kuu-
luvat kuvataiteilija Sanna Koivisto Iin Kulttuuri-Kauppilasta ja valokuvaaja Hannu Gummerus Häyrysenniemes-
tä. Voittajista ja muistakin hienoista kilpailutöistä on tarkoitus järjestää näyttely kylätuvan ikkunaan. (SK)
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Ajankohtaista

Villenniemen makasiinilla hiihdettiin 14. maaliskuuta pe-
rinteiset Häyrysenniemen kylätoimikunnan järjestämät 
hiihtokilpailut jo 52. kerran. Tämänvuotisiin hiihtoihin 
osallistui nelisenkymmentä alakouluikäistä hiihtäjälupaus-
ta. Tuohimaan perhe, johon kuuluvat Satu, Jari, Julia, 
Sanni ja Jenni, osallistui hiihtoihin neljännen kerran. Satu 
kertoi, että Ukkohallan hiihtolomareissu keskeytettiin las-
ten pyynnöstä, jotta päästäisiin osallistumaan Häyrysennie-
men kisoihin.

– Nämä ovat oman kylän kisat, joihin on mukava osal-
listua, Satu jatkoi. 

Kalevan Kari oli vetänyt kilpailuihin kolme erimittaista 
rataa. Nuorimmat hiihtivät lyhimmän ja vanhimmat pisim-
män reitin. Kilpailuissa oli kahdeksan sarjaa ikäluokittain. 
Nuorten hiihtäjien mieleen on ollut erityisesti se, että kaik-
ki hiihtäjät palkitaan mitalilla ja palkintopussilla. Palkinnot 
rahoitetaan vapaaehtoisista osallistumismaksuista. 

Jarmo Niskala totesi, että monet perheet maksavat osal-
listumismaksun, vaikka eivät osallistuisikaan kisoihin.

– Tänä vuonna ei sitten tarvinnutkaan olla lahjoitusten 
varassa kuten aikaisempina vuosina, Jarmo lisäsi.

Aivan ilman lahjoituksia ei silti menty, sillä Puu-Ukot 
lahjoitti lasten pirttikaluston arpajaispääpalkinnoksi, jo 30. 
kerran. Kaluston voitti Maiju Kauppi. 

Neljän vuoden aikana ei arpajaisonni ole Tuohimaan per-
hettä vielä potkinut, mutta mitalisadetta on riittänyt kotiin 
asti. Tänä vuonna Julia Tuohimaa tuli toiseksi 2001-2002 
syntyneiden tyttöjen sarjassa.

– Ainahan täältä on mitalit kaulassa kotiin lähdetty, 
Jari Tuohimaa naureskeli. 

Häyrysenniemen hiihtokisojen tulokset 14.03.2010.

nimi sijoitus aika sarjat
Lyytinen Katariina 1 4.09 Tytöt 2005 ja myöh.synt.
Huuhtanen Fanni 2 5.56
Kauppi Maiju 3 6.26
Mursu Ella 4 7.53
Viinamäki Sini 5 9.73

Väänänen Siina 1 10.12 Tytöt 2003-2004 syntyneet
Lepikkö Iida 2 15.01

Muuri Jaakko 1 8.12 Pojat 2003-2004 syntyneet
Huuhtanen Atte 2 8.24
Viinamäki Joni 3 8.45
Hannus Aaron 4 12.00

Tyni Tiia 1 5.25 Tytöt 2001-2002 syntyneet
Tuohimaa Julia 2 5.52
Lyytinen Johanna 3 6.46
Perander Erica 4 8.00

Hannus Veeti 1 5.36 Pojat 2002-2002  syntyneet
Kadenius Joonas 2 5.56
Keränen Heikki 3 6.07
Hihnala Eetu 4 7.32

Hihnala Jenna 1 8.02 Tytöt 1999-2000 syntyneet
Siipola Saara 2 8.04
Ojala Saara 3 9.28
Karjalainen Viphusa 4 10.30

Niemelä Heini 1 6.35 Tytöt 1997-1998 syntyneet
Korkka Jenni 2 8.59

Gummerus Pietari 1 7.39 Pojat  1997-1998  synt.

Jenni Tuohimaan säpäkkä lähto ja huikea loppukiri 
palkittiin makasiinin palkintojenjakotilaisuudessa. 

Häyryseniemessä jälleen 
mitalisadetta

Hannu Gummerus
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Hei vaan teille sinne Marttilaisen toimitukseen! 
 
Laitan tässä tulemaan tammikuussa 2009 ottamiani 

kuvia talviauringon kultaamista maisemista. Kuvat on 
otettu  Kurtinhaudalla, kalasatamassa, Mustankarin sil-
lan kupeesta jokisuulle ja merelle päin. Kaunista.

Ja oheinen runo tuli mieleeni.
 
Rantamatalikkoon
ahtautunut jää,
rikkoutuneena,
lumivaippaan kietoutuneena,
talviauringon vaimeassa loisteessa.
 
Aallon hiljainen kuiskaus,
tähän talven kylmyys minut pakotti,
vankilaansa kahlitsi,
tästä sinua surullisena katselen,
vaan muista,
kun saapuu kevät,
niin lupaa lähtööni kysy en.
 
Kuvat otti ja runon runoili
Virpi Kauppila
 
Hyvää talven jatkoa!
 

Neulekerhon kynnys on matala

Neulekerholaiset ovat heilutelleet puikkojaan Martin kylätuvalla vuoden päivät.
– Neuletapaamisen järjestäminen oli ollut haaveissani jo kauan. Kyläyhdistys oli juuri vuokrannut tilan, ja sinne kai-

vattiin ohjelmaa. Avukseni tapaamista järjestämään sain yhtä innokkaan neulojan Maria Olkoniemen, ja siitä se sit-
ten lähti, kertoo Röntysen Suvi, toinen kerhon perustajista.

Neulekerho kokoontuu kylätuvalla joka torstai kello 18–20.
– Meitä on ollut koolla 5–10, ja vielä mahtuu mukaan. Olen kuullut puhuttavan, että joukkoon tulemiseksi on ramp-

pikuumetta, kun luullaan, että kerholaisen pitää olla tosi taitava. Päinvastoin!
– Toki joukossamme on neulojia, jotka jo usean vuoden kokemuksella osaavat tehdä ihan mitä vain, mutta sitten 

on meitä, joilla riittää kyllä intoa mutta ei aina taitoa. Olenkin vuoden aikana oppinut todella paljon uutta, ja aina on 
mahtavaa, kun yhdessä pähkäilemme ohjeiden parissa. Nyt vain rohkeasti mukaan! Suvi kannustaa.

Syksyllä kerho järjesti kyläsukkakilpailun, mutta sen sato jäi harmillisesti yhteen sukkapariin.
– Olemme suunnitelleet, että jos yrittäisimmekin Martinniemi-pipo-kilpailua. Pipo voi olla helpompi tehdä, joten 

toivomme, että osallistujia saadaan sukkakisaa enemmän. Mutta tästä ilmoitellaan myöhemmin, Suvi jatkaa.
Neulekerho harjoittaa myös hyväntekeväisyyttä.
– Aloimme jutella kokoontumisissamme jokaiselle neulojalle tutuista jämälangoista ja niiden käytöstä. Monilla eri 

järjestöillä on kohteita, johon voi neuloa, esimerkiksi peittoja lastenkotiin tai etiopialaisille. Päädyimme kuitenkin sii-
hen, että haluamme auttaa meitä lähellä olevia. Niinpä neulomme asusteita vähävaraisten haukiputaalaisperheiden 
lapsille ja nuorille.

Neulekerho otti yhteyttä Haukiputaan sosiaalitoimistoon, ja sen väki lupasi ilomielin jakaa neulomuksia tarvitsevil-
le. Kylätuvalla onkin jo suuri laatikollinen pikkuruisia ja vähän isompiakin sukkia, kivoja pipoja, söpöjä nuttuja, vä-
rikkäitä lapasia... Neulekerhon kaveriksi on lähtenyt Käsityökauppa Ilo. – Käymme viemässä aikaansaannokset sosi-
aalitoimistoon pääsiäisen jälkeen, sukkapuikkoja kilisyttelevä Suvi jatkaa. (SK)
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Kylätuvasta marttilaisten olohuone
Martin kylätupa on saamassa topakan 
emännän, joka samalla pyörittää tuvalla 
parina päivänä kahvilaa. Suvi Röntyselle, 
28, emännän pesti on osa hänen opinto-
jaan. 

Satu Koho

– Olen Suvi Röntynen, kotoisin Hämeenkyröstä Tam-
pereen pohjoispuolella. Ostimme mieheni kanssa Martin-
niemestä vanhan omakotitalon syksyllä 2007. Ihastuimme 
paikan rauhallisuuteen ja hyviin kulkuyhteyksiin.

– Martinniemeen päädyin Sodankylän, Saariselän ja Ou-
lun kautta. Olen valmistunut suurtalouskokiksi Hämeen-
kyrön ammatti-instituutista. Sodankylässä opiskelin mat-
kailun ohjelmapalveluiden tuottajaksi. Saariselällä ja Ou-
lussa työskentelin muun muassa tarjoilijana, oppaana, vas-
taanottovirkailijana ja palveluvastaavana.

– Tällä hetkellä perheeseemme kuuluu heinäkuussa 2009 
syntynyt tyttäremme Casandra ja hovawart-rotuinen koira, 
Ilo. Harrastan käsitöitä, etenkin neulomista ja virkkamista – 
tosin enemmän kuin harrastukseksi, sitä voisi kutsua pak-
komielteeksi! Lisäksi treenaan Ilon kanssa palveluskoirala-
jeja ja tokoa ja käyn koiranäyttelyissä.

– Luonteeltani olen puhelias ja rohkea. Pidän haasteista ja 
kiireessä olen parhaimmillani. Rakastan aikatauluja ja suun-
nitelmallisuutta. Tosin tyttäreni syntymän jälkeen olen jou-
tunut opettelemaan, että ilman aikataulujakin voi elää, eh-
kä! Inhoan myöhästelyä ja odottamista. ”Mieluummin he-
ti tai nyt” sopisi tunnuslauseekseni.

Sinut voi kohta bongata työharjoittelussa kylätuval-
tamme kahvilan emäntänä. Kerro tästä.

– Toivon saavani kylätuvan auki huhtikuun lopulla. Ter-
vetulleita ovat aivan kaikki! Alustavasti on päätetty pitää ky-
lätupaa auki tiistaina ja torstaina kello 10-17 ja keskiviikko-
na kello 14-20. Toivon, että kyläläiset poikkeavat kahville 
ja pullalle ostosten lomassa, lenkkitauolla tai tulevat muu-
ten vain käymään. Myös nuoret ovat tervetulleita viettä-
mään aikaa tuvalle!

– Voin ehkä järjestää myös ohjattua toimintaa esimerkik-
si lapsiperheille ja eläkeläisille. Myös viereisen leikkipuis-
ton asiakkaat ovat tervetulleita tuvalle, vaikka omien eväi-
den kanssa.

– Olisi mahtavaa, jos saisimme tuvalle säännöllisen epä-
säännöllisesti kokoontuvan ”kyläparlamentin” keskustele-
maan ja vähän väittelemäänkin kylän ja vaikka koko kun-
nan tulevaisuudesta. Kylätupaa pidetään auki kyläläisiä var-
ten, joten toivon, että minulle vinkataan rohkeasti, mitä sin-
ne halutaan. Kyläyhdistys toivoo, että kun työharjoitteluni 
päättyy, kylätuvan toiminta olisi niin vakiintunutta, että sin-
ne voisi palkata ulkopuolisen työntekijän.

Mitä tuvalla pitää tehdä ennen kahvilan avaamista?

– On tehtävä terveystarkastajan vaatimia muutoksia, jot-
ka koskevat asetusta elintarvikehuoneistolle asetetuista 
vaatimuksista. On laadittava myös elintarvikelain vaatimat 
omavalvontasuunnitelmat, jotka koskevat elintarvikkeiden 
käsittelyä.

Olet Martinniemen kyläyhdistyksen varapuheen-
johtaja. Miten kauan olet touhunnut kyläyhdistyk-
sessä?

– Tulin mukaan helmikuussa 2009. Olin jo muuttomme 
aikoina lukenut aktiivisesta kyläyhdistyksestä ja ajattelin jo 
silloin, että olisi mukava olla mukana. Vieraalle paikkakun-
nalle muuttaessa on sosiaalisten kontaktien luominen haas-
tavaa, ja uskoin tämän avulla tutustuvani ihmisiin. Martin-
niemen vapaa-ajankeskuksen suunnittelu sai minut jo sil-
loin ajattelemaan, että voisin hyödyntää tätä opinnoissani.

Mikä sinusta tulee ”isona”?

– Opiskelen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa mat-
kailun koulutusohjelmassa. Valmistun restonomiksi joulu-
kuussa 2010.

Suvi Röntynen toivottaa kylätuvalle tervetulleiksi ihan 
kaikki.

Pullaa, kahvia ja kalastuslupia

* Martin kylätupa avautuu näillä näkymin vapun alla   
      ja on auki juhannukseen. Tarkoitus on avata tupa

   jälleen elokuussa.
* Avoinna ti ja to klo10–17, ke klo 14–20 (muutokset  

      mahdollisia).
* Tuvalla myydään kahvia ja pullaa 
   omakustannushintaan.
* Myytävänä on myös kalastuslupia. Virvelilupa mak- 

      saa 8 euroa ja verkkolupa 4 euroa.
* Mahdollisesti muutakin toimintaa. ”Tupaemäntä”
  Suvi Röntynen ottaa mielellään vastaan ehdotuksia.
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