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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, Timo P. Karjalainen ja Hannu Gum-
merus. 

Levikki: n. 1100 kpl. Lehti ilmestyy Martinniemen, 
Häyrysenniemen, Putaankylän ja Parkumäen 
alueella. 

Ilmoitushinnat 2009:

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. 

Timo P. Karjalainen

Etusivun kuva: Tiina Järvelä avaa runon voimalla Maakista 
Martinniemi-Piknikkiä 6.6.2009. Kuvaaja: Tarja Mannila.

Maakinen Martinniemi 
Missä on paikka, lähellä isoa kaupunkia, jossa on vapaata merenrantaa horisontin tuijotteluun ja rantametsiä samot-
tavaksi? Siellä on iso vapaa joki tulvineen, lukuisia pienvenesatamia ja kaiken kukkuraksi harvinaisen rikas historia ta-
rinoineen? Sehän on meijän Martinniemi Perämeren rannalla, maakinen paikka. Nostetaanpa koiran häntää ja kehu-
taan kyläämme.  

Meille uusille asukkaille kylän mennyt on tuntematon, mutta Utriaisen Pentin ja Skiftesvikin Jonin kirjoituksista 
saamme ammentaa mitä mielenkiintoisimpia tarinoita ja sattumuksia. Martinniemi oli ennen ”pikku Amerikka”: täyn-
nä eri puolilta Suomea ja ulkomailtakin saapuneita ihmisiä, täynnä työtä ja satumaisia huvituksia - kuten mahdollisuus 
katsoa eläviä kuvia teatterissa. 

Joni kirjoittaa: ”Meri, merenkulku ja puunjalostus näkyivät, kuuluivat ja tuoksuivat Martinniemessä. Kaksi valtaisaa 
lautatarhaa tapuli tapulin vieressä toivat omat äänensä ja tuoksunsa kylään. Kuivuvan puutavaran haju oli kaikille tut-
tu.” Tämä haju on kadotettu ja myös martinniemeläisten kansainvälisyys, joka näkyi heidän käytöksessään:” Se ei ol-
lut leuhkaa, mutta arvonsa tuntevaa. Pitäjän muiden kylien asukkaisiin suhtauduttiin hienoisella ylimielisyydellä ja var-
sinkin sisämaan miehistä, joita tulvi kesäisin paikkakunnalle työhön, käytettiin pilkkaavia nimityksiä: puhuttiin ylimait-
ten turvenuijista.” 

Tätä asennetta ei enää kannata elätellä, mutta uutta ylpeyttä kylästämme tarvitsemme. Sitä, että tämä on mahtava paik-
ka, joka meitä asukkaita yhdistää. Yhä useampi täällä pistäytyvä ihastelee maisemiamme ja historiaamme, kuten huo-
masimme Maakinen Martinniemi –tapahtumassa (sivuilla 8 - 9). Yhä useampi tänne myös muuttaa. Helppo tänne on-
kin tulla, kun on hyvät liikenneyhteydet, kaksi päiväkotia, koulu, kaksi kyläkauppaa ja oma kirjastokin.

Kyläkyselyssä omalaatuisen historian ja sen muovaaman ympäristön lisäksi Martinniemen hienouksiksi tunnustettiin 
alueen luonto, merellisyys ja Kiiminkijoki. Maalaismaisemaa ja puhdasta luontoa löytyy Oulun lähialueilta, mutta kun-
non meri- ja jokimaisemat sekä veneily- ja kalastusmahdollisuudet ovat Martinniemen valtteja. Martinniemessä riittää 
vapaata rantaa metsästykseenkin, kuten metsästäjä Jere Myntistä kertova juttu (sivulla 12) tuo ilmi. Ja jos haluat tietää 
lisää kalastusniksejä, kannattaa liittyä maineikkaaseen Martinniemen Erä- ja Kalakerhoon (takasivulla). 

Vanhojen teollisuuspaikkakuntien, kuten Martinniemenkin, yhteisöllisyys on hävinnyt eikä sen palauttaminen esimer-
kiksi kylätoiminnalla ole mahdollista. Aika on toinen, mutta jotain tarttis tehdä, että saisimme uutta säpinää rannoille 
ja raiteille. Tarvitsemme kylälle kohtaamispaikkoja, joissa voi tavata tuttuja ja tuntemattomia, viettää vapaa-aikaa ja vä-
lillä juhlia. Kerhola oli ennen tällainen, kaiken ikäisten kohtaamispaikka (sivuilla 6 - 7). Mistä saisimme uuden? Olisi-
ko Martinniemen lahti Laitakareineen ja Kurtinhauta rantametsineen Martinniemen mahdollisuus kääntää katsettam-
me jälleen merelle ja historiamme rikkauksiin? Yhä useampi kävijäkin toteaa, että Laitakarin satama ja suojaisa Martin-
niemen lahti tarvitsevat uutta käyttöä - esimerkiksi mereen ja veneilyyn liittyvän vapaa-ajan, telakka- ja palvelutoimin-
nan keskuksena Oulun seudulla ja laajemminkin Perämerellä. Sieltä löytyy tilaa erilaisille tapahtumille, vieraiden ja kylä-
läisten harrastuksiin ja oleiluun. Ehkäpä sieltä löytyisi kaikille marttilaisille jotain kiinnostavaa, vaikkapa historiaa, me-
rimaisemia tai maagista tunnelmaa.

Mutta siitä olen varma, että Martinniemi on 

paras!” (Nea Hautakoski, 3y)”Olemme asuneet täällä aina, emmekä onnek-

si ole täältä muuttamassakaan!” 

(Hanna Moilanen, 6a)



Marttilainen 2/2009   3

Takaisin kotikylälle
Kymmenen reissuvuoden jälkeen olen totutellut muutaman viikon normaaliin kotielämään. Työ Brysselissä ja välillä pa-
ri vuotta Kuusamossa on ollut tosi mielenkiintoista, mutta jokainen reissuhommissa ollut tietää, että jatkuva matkus-
taminen ja monessa paikassa asuminen rassaa pitemmän päälle.

Reissupesti loppui sopivasti juuri Martinniemen kyläjuhlien aikaan. Sekin helpotti kotiinpaluuta. Martinniemen ke-
säjuhla on pitänyt hyvin pintansa. Siellä tapaa parhaiten vanhoja tuttuja. Se on myös melkein ainoa paikka, jossa näkee 
Ruotsiin ja muualle muuttaneita kyläläisiä.

Muistan kuinka jännitimme kylätoimikunnassa ennen ensimmäisiä uudemman ajan kesäjuhlia – yli kaksikymmentä 
vuotta sitten – tuleeko juhliin kuusi vai kuusikymmentä ihmistä. Iloisena yllätyksenä paikalla oli ainakin kuusisataa.

Kylätoiminta lähti muutoinkin vauhdilla käyntiin. Se auttoi myös kahdeksankymmentäluvun lopun koettelemukses-
sa. Pontevalla kylätoiminnalla oli ratkaiseva merkitys, että sahan lopettamiseen saatiin pehmennystä parin vuoden jat-
koajalla.

Yhtä voimallisesti puolustettiin viime vuodet Kurtinhaudan rantametsää. Sekin mittelö yhdisti asukkaita ja vakuut-
ti lopulta kunnan päättäjät.  

Kesäjuhla ilmentää minusta muutoinkin kylän henkeä. Juhlassa on hyvin leppoisa tunnelma. Sinne on helppo tulla. 
Ohjelma on juuri kesäjuhlaan sopiva ja tunnelmaa höystävät lohisoppa ja kanttiinin antimet.

Kesäjuhlilla huomaa, että edelleenkin Martinniemi imaisee mukaansa uudet tulijat. Aikaisemmin saha veti jatkuvasti 
uusia ihmisiä. Nyt merellinen hieno asuinympäristö ja vanha kyläyhteisö vetävät puoleensa uusia asukkaita. Pian uudet 
tulijat ovat täysillä mukana kylän riennoissa.

Martinniemi on myös ovelasti laajentanut reviiriään. Me entiset putaankyläläisetkin tunnemme itsemme marttilaisik-
si, usein jopa ennemmin kuin haukiputaalaisiksi. Samoin luulen käyneen myös 
monelle muulle Martinniemen ulkokehällä asuvalle.

Haukiputaan kansainvälisimpänä kylänä Martinniemi on antanut hyvän 
pohjan myös ulkomaan komennukselle. Kotikylällä oli totuttu ulkomaalai-
siin, ja meren rannalla laivojen keikkuessa redillä ajatus lensi helposti maail-
man ääriin.

Mutta on se vaan niin mukavaa elellä taas tukevasti kotikylällä.

K
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Mielestämme tämä hiihtäjä on Kaisu Pohjanen, sittemmin Tukia (Timo Poh-
jasen sisko). On kyllä niin Kaisun näköinen tuo hiihtäjä. Kertokaapa sitten, oliko 
isäntä oikeassa, että systerihän se siinä!
Terv. Aune Pohjanen

Hiihtäjä on Kaisu Pohjanen myöh. Tukia.
Hänen tyttärensä Eija Arolaakso os. Tukia tunnisti äitinsä ja arvioi kuvan otetuk-
si noin 1964-65. Kyseessä on Rauma-Repola Oy:n hiihtokilpailut. Kaisun veli Pek-
ka Pohjanen sanoi polttaneensa kyseiset sukset muutamia vuosia sitten.
Pentti Utriainen

Hiihtäjän tunnistus

Samuli Pohjamo

Martinniemen kyläsukkakilpailu
Neulo, virkkaa, ompele tai valmista sukat kuinka vaan – kunhan ne on käsintehty!
Suunnittele ja valmista sukat, jotka mielestäsi sopivat Martinniemen virallisiksi kyläsukiksi. Mallin pitää 
olla oma ideasi ja ennen julkaisematon.
Lähteä sukat kirjekuoressa 31.12.2009 mennessä osoitteeseen: Repolantie 15 B 1, 90850 Martin-
niemi.
Kiinnitä sukat napakasti toisiinsa ja kiinnitä niiden sisälle lappu, jossa on nimi sukillesi.
Sujauta mukaan vielä sukkien nimellä varustettu suljettu kirjekuori, josta löytyvät nime-

si ja yhteystietosi.
Jos haluat, että sukat palautetaan, liitä mukaan osoitteellasi varustettu palautus-

kuori, johon on liimattu tarvittava määrä postimerkkejä.
Kaikki kilpailusukat laitetaan näkyville kylätuvan ikkunaan. 
Voittaja valitaan yleisöäänestyksellä ja palkitaan.
Voittosukan ohje julkaistaan myöhemmin Marttilaisessa.
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Ajankohtaista

Martinniemen koulu on as-
tumassa ”Sirkun aikaan”. 
Rehtoriksi keväällä valittu 
Sirkku Koskela, 51, lähtee 
työssään siitä, että jokaises-
sa lapsessa on valtavasti 
hyvää.

Martinniemi Euroopan kartalle!

Sirkku Koskela on Martinniemen koulun uusi kapteeni. 
Alukseensa hän astui jo tammikuussa, tuolloin edellisen 
rehtorin viransijaisena.

– Ensivaikutelmani oli, että tämähän on kunnan kaunein 
koulu.

– Ihastuin myös henkilökunnan iloisuuteen, yhdessä te-
kemisen meininkiin ja oppilaiden reippaisiin tervehdyk-
siin.

Missä ovat Martinniemen koulun haasteet?
– Haluan tehdä koulua ja koko Martinniemeä tunnetum-

maksi kunnassamme.
  Koskelan mielestä oppilaiden tulisi saada tutustua alueen 
värikkääseen historiaan heti ekaluokasta lähtien, esimer-
kiksi opintoretkillä.

– Täältä löytyy historian lisäksi sanan, musiikin ja taiteen 
taitajia. Kun siihen vielä yhdistää koulumme innokkuuden 
osallistua kansainvälisiin Comenius-hankkeisiin, voisi leik-
kimieleisenä teemana olla ”Martinniemi Euroopan kartal-
le”. 

Yksi konkreettinen kehittämiskohde on piha, Martin-
niemen koulun lisäksi Parkumäellä, joka myös kuuluu 
Koskelan alaisuuteen.

Yhteen hiileen puhaltamista
Rehtori korostaa vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä.

– Teimme vanhempien kanssa monenlaisia projekteja edel-
lisessä koulussani Takkurannalla. Ehkäpä voisimme Martin-
niemessä lisätä entisestään kodin ja koulun yhteistoimintaa. 
  Kasvatuksella tuskin on merkitystä, jos koti ja koulu ovat 
tukkanuottasilla.

– Lapsi vaistoaa herkästi, jos kaikki aikuiset eivät ole-
kaan samojen sääntöjen takana. Tällöin on vaikea tietää, 
ketä totella. Jokainen huoltaja on oman lapsensa erityisasi-
antuntija, ja koulun aikuiset ovat opetustyön asiantuntijoi-
ta. Molemminpuolinen kunnioitus ja tukeminen ovat tar-
peen, sillä kasvatustyö on yhteiseen hiileen puhaltamista.
  Koskela jatkaa, että kodin ja koulun aikuiset voisivat koh-
data vapaammissakin merkeissä.

– Silloin voisimme tutustua paremmin toisiimme ja löy-
tää yhteisiä linjauksia. 

Tiedonkulkua voi aina parantaa.
– Tavoitteenani on saada koulun kotisivut netissä sellai-
siksi, että vanhemmat voivat tarkistaa sieltä asioita. Jat-
kossa tulee ”sähköinen reissuvihko”.

”Martinniemi näyttää talvella että siinä olisi 

vähän taikaa, kesällä se näyttää että siellä olisi vain 

ruohoa, öttösiä ja aurinko.” ( Anniina Klasila, 3a)

”Minun mielestä tänne pitäs lisätä isokaup-

pa, kavereita, eläinkauppa, eläintarha, huvipuisto 

ja uimahalleja.” (Tommi Similä, 3y)

”Martinniemessä on kivoja ihmisiä. Ne toi-

vottavat: Hyvää huomenta, Ei potkuri taida luistaa 

tänään ja Hyvää päivää.” (Saara Siipola, 3y)

”Ihmiset ovat ystävällisiä, anteliaita, avuli-

aita, jotkut ovat juopuneita.” (Pasi Sutinen, 6a)

Satu Koho
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Otan mielelläni oppilaiden huoltajilta vastaan ideoita 
yhteistyömuotojen ja koulun kehittämiseksi, Martin-
niemen koulun uusi rehtori Sirkku Koskela vinkkaa.

Kirjoituskilpailu 
poiki upean saaliin

Martinniemen kyläyhdistys järjesti Martinniemen kou-
lun 3. ja 6. luokan oppilaille kirjoituskilpailun. Aiheena 
oli oma kotikylä.

3. luokan voiton vei Josefi na Lohi. 6-luokkalaisista 
voittajaksi kirjoitti Emma Salminen. Tytöt palkittiin ke-
vätjuhlissa pokaalilla, jonka ojensi samasta koulusta ai-
koinaan kirjailijaksi ponkaissut Joni Skiftesvik.

Kiitos kaikille! Jokainen tarina otettiin talteen, ja ot-
teita niistä julkaistaan ”Marttilaisessa” aina sopivan pai-
kan tulleen, kuten sivuilla 2 ja 4. Tässä alla ovat voitta-
jien kirjoitukset. 

Martinniemi

Lempipaikkani Martinniemessä on Villenniemen uima-
ranta, koska siellä on luontopolku, siellä voi uida ja ottaa 
aurinkoa. Minä liikun ystävieni ja siskojeni seurassa.

Kauneimmat paikat löytyvät Halosenniemestä. Paras 
leikkipaikka on Martinniemen päiväkodin piha. Pelotta-
vimmat ja rumimmat paikat ovat autiotalot. Martinnie-
mi on kaunis kesällä, talvella, syksyllä ja keväällä. Mar-
tinniemi on niin kaunis paikka, että sitä voisi luulla mel-
kein lumotuksi!

Martinniemessä asuu rauhallista ja ystävällistä väkeä. 
Martinniemen koulua on kiva käydä, koska siellä on mu-
kava henkilökunta ja mukavia oppilaita. Martinniemen 
koulussa on hyvät tilat.

Martinniemestä puuttuu kunnon leikkipuisto.
Martinniemi on hyvä paikka, koska siellä on rauhal-

lista, hyvät kaupat, hyvä koulu, hyvä päiväkoti, kunnon 
tiet, hyviä leikkipaikkoja, hyvät uimarannat ja ne ovat lä-
hellä. Martinniemi on paljon rauhallisempi paikka kuin 
Kirkonkylä.

Martinniemessä meri on ihanan lähellä. Martinnie-
messä on hyvät talot. Turvalliset koulumatkat.

Josefi na Lohi, 3y

Kotikyläni Martinniemi

Muutin Martinniemeen melko vähän aikaa sitten, mutta 
olen ehtinyt nähdä jo sen, miten vuodenajat vaihtuvat 
täällä; kun keväällä lumi sulaa ja hento ruoho vihertää 
esiin; kun kesällä luonto, metsät ja niityt kukoistavat ja 
aurinko lämmittää kylää; kun syksyllä puiden kirkkaan-
vihreät lehdet saavat punaisen sävyn ja pelloilla huojuu 
kullankeltaista viljaa; kun talvi tuo tullessaan lumipeit-
teen ja kun jäähileet varisevat tummille puunrungoille 
sekä routa saa meren jähmettymään paikoilleen. Joka 
vuodenaika tuo pienelle kylälle oman, uuden sävynsä. 
Martinniemen luonto on aina raikkaan näköistä.

Moni paikka kotikylästä jaksaa vetää puoleensa. Yk-
si niistä on ehdottomasti vanhan junaradan varrel-
la sijaitseva pieni metsä, jonka vierelle levittäytyy laa-
jat peltoaukeat. Metsässä kasvaa paljon hyviä kiipeily-
puita. Yleensä käyn alueella kävelemässä ja pitämäs-
sä koiraani irti, koska siellä ei liiku ikinä kukaan muu. 

Nuoriin kannattaa satsata
Koskela on pitänyt joka ikisestä oppilaasta, jonka hän on 
työssään tavannut.

– Jokaisessa lapsessa on valtavasti hyvää. Osalla se on ar-
kuuden tai olosuhteiden vuoksi piilossa, mutta on löydet-
tävissä, jos aikuisella riittää tahtoa.

– Kun oppilaiden omat vahvuudet saadaan esille ja 
käyttöön, oppiminen helpottuu ja tulee mieluisaksi.
  Mikä saa rehtorin hyvälle tuulelle?
– Erilaiset ihmiset, niin aikuiset kuin oppilaat. Joka aamu 
olen tullut Martinniemen koululle hymyssä suin! Erityisen 
hyvälle mielelle tulen silloin, kun huomaan ihmisestä, että 
saatoin edes hieman auttaa häntä hänen ongelmassaan.

Entä suuttumaan?
– Harmittaa, kun Martinniemen nuorilla ei ole paikkaa, 
missä oleskella vapaa-aikana. Keräännytään koulun pihal-
le, jolla asiaton oleskelu on kielletty.

– Olen jutellut näiden nuorten kanssa, ja he ovat kivo-
ja tyttöjä ja poikia. Joukossa voidaan kuitenkin tehdä tyh-
myyksiä, kuten sotkea tai rikkoa paikkoja. 

Koskelalla esittääkin toiveen vanhemmille:
– Käykääpä iltalenkillä koulun pihalla katsomassa, onko 

siellä teidän nuorianne ja miettikää yhdessä, missä voisi ko-
koontua luvallisesti.

Hän lähettää terveiset myös päättäjille:
– Arvostakaa nuoriamme ja järjestäkää heille vapaa-ajan 

paikkoja! Meillä ei ole varaa antaa yhdenkään nuoren syr-
jäytyä ikäville poluille.

Tällainen tapaus:
Syntynyt Reisjärvellä, asuu Oulun Rajakylässä.
Perheessä aviomies ja kaksi lasta, joista nuorempi 6. luo-
kalla. Vanhempi opiskelee Helsingissä.
Aloittanut Haukiputaalla opettajana vuonna 1982.
Intohimoja mm. ay-toiminta, käsityöt, retkeily, kukka-
maan hoito ja joessa vastavirtaan uiminen.
Kuvailee itseään herkästi innostuvaksi tyypiksi, joka ei 
voi sietää kieroilua.
”Ellen olisi opettaja, olisin varmaan vapaa käsityöläi-
nen, joka kiertelisi toreilla myymässä tuotteitaan.”
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KOTIKYLÄNI MARTINNIEMI
– ELÄMÄÄ PIIPUN JUURELLA –

Lisäpainos ilmestyy vuodenvaihteessa.
Ennakkovaraukset ja myynti:  hinta 30 € (alv 0%)
Pentti Utriainen Elmantie 17
90850 Martinniemi puh. 0500 307964
sähköposti: pentti.utriainen@dnainternet.net

Jatkaessani junaradan vartta pidemmälle pääsen 
hetken kuluttua merenrantaan. Talvella siellä on mu-
kava hiihtää erään niemen kärkeen joko maitse tai jäi-
tä pitkin. Kotini läheinen vanha tienpohja on mukava 
paikka korkean heinän ja tuuheiden puiden vuoksi. Pa-
lokankaan alueella on myös mukavaa metsän ja mäki-
en vuoksi.

Olen asunut Martinniemen lisäksi useissa eri paikois-
sa kuten Turun seudulla, Kajaanissa ja Kellossa. Sen 
vuoksi näen kylän eri tavoin kuin täällä koko ikänsä asu-
nut. Huonot, mutta toisaalta myös hyvät puolet erottu-
vat selkeämmin. Kello ja Martinniemi ovat kylinä mel-
ko samanoloiset; pienet rannikon satamakylät. Kellos-
sa on kylläkin enemmän palveluita, mutta täällä on run-
saasti metsää ja niittyä, mitä Kellosta ei löytynyt. Kajaa-
niin verrattuna Martinniemi on paljon rauhallisempi ja 
miellyttävämpi asuinalue.

Muuttoa harkitessamme yritin etsiä tekosyitä, miks-
emme muuttaisi tänne. Loppujen lopuksi keksin aino-
astaan kaksi: palveluiden vähyys ja mielestäni typerä ni-
mi. Kun nimeen tottuu, se ei ole enää ollenkaan huo-
no, mutta palvelujen puutteesta ei pääse mihinkään. Jot-
kin pienet asiat, kuten apteekki, voisivat tukea kylääm-
me saaden tästä vielä mukavamman asuinseudun. Sata-
ma-alueen kehitys tulisi myös tarpeeseen. Kiviniemen 
satama uimarantoineen, näköalatorneineen ja Kala-
puoheineen on loistava esimerkki siitä, millainen on hy-
vä satama. Olisi hauskaa, jos voisimme ostaa oman ky-
län mereltä kalastettua tuoretta kalaa. On hienoa, että 
Martinniemessä on iso leipomo – Putaan Pulla. Kos-
ka asun leipomon lähettyvillä, silloin tällöin kotipihal-
lakin voi haistaa tuoreen leivän tai pullan tuoksun. Ko-
tonamme syödään miltei aina Putaan Pullalta ostettua 
leipää. Martinniemellä on mukava, pieni kirjasto, josta 
löytyy paljon lukemista.

Martinniemen kylän historia on kiinnostava. 1960-lu-
vulla vahvimmillaan ollut saha toi kylään asukkaita työn 
perässä. Sahan lopetettua kylän elinvoima alkoi hiipua, 
jonka jälkeen kylään jäi Martinniemen loistoajoilta pal-
jon merkkejä. Monet talot ovat ilmiselvästi vanhoja 
kauppoja. Vanhan sahan rakennus seisoo edelleen me-
renrannalla. On outoa ajatella, että täällä on ollut paljon 
asukkaita, kauppoja, kahviloita.. Oma kotitalomme on 
rakennettu vanhan kahvilatontin päälle ja lähin kauppa-
rakennus löytyy naapurustosta.

On helppo kiintyä tähän pieneen merikylään, Mar-
tinniemeen.

Emma Salminen, 6b

Kahvilan puolen harmaa lattia. Ruskea puolipaneeli ja vaa-
leaksi maalattu Oulu-pahvi. Viilupintaiset, lakatut ovet ja 
kuppimaiset muovituolit. Korkea sali puulattioineen ja lam-
petteineen. Lyyli-täti tiskin takana. Kaikki kaverit ja ne iha-
nat pitkätukkaiset pojat!

– Se on meidän Kerhola, kiteyttää Kaarina Torro.
Kerholassa järjestettiin Rauma-Repolan tapahtumia, ku-

ten palvelusvuosimuistamiset, pikkujoulut ja hiihtokilpailu-
jen seremoniat. Rakennuksessa oli myös virallisten toimi-
tusten ulkopuolista elämää. 

Lyyli Forsténin tultua Kerholan emännäksi vuonna 
1964 tila avautui nuorison käyttöön. Kerholasta tuli kylän 
nuorten olohuone ja kohtaamispaikka. 

– Se oli alaikäisten paikka, nuokkarin tapainen. Oli levy-
automaatti, pajatso, fl ipperi ja pingispöytä, Kaarina Tor-
ro muistelee.

Hän rupesi kulkemaan Kerholassa 70-luvulla ja kulut-
ti sen penkkejä 17-kesäiseksi. Kojon Kaarinana hänet vie-
lä tuolloin tunnettiin.

– Isot pojat olivat aivan ihania, kun niillä oli pitkät tukat! 
Muistan tuon minua viisi vuotta vanhemman Torron Han-
nunkin aina siitä, kun sillä oli paksupohjaiset, punamustat 
kengät, hän jatkaa.

Hannu Torro ei kommentoi vaimonsa paljastusta, vaan 
jatkaa tarinaa:

– Perjantaisin kilpailtiin parhaimmasta pöydästä. Nur-
kassa oleva ykköspöytä oli suosituin. Se oli katveessa Lyy-
lin katseelta.

Myös ikkunapöydät olivat mieluisia istumapaikkoja.
– Niistä huomattiin, jos joku ihana oli tulossa sisälle. Ja 

Nuoriso oli ta

Kerhola oli takavuosien nuokkari. Nyt jo 
keski-ikään ehtineet marttilaiset Kaari-
na ja Hannu Torro, Tiina Järvelä ja Aku 
Koskela muistelevat hymyssä suin ta-
lon meininkiä ja sen topakkaa emäntää, 
Lyyli-tätiä.

Kaarina Torro

Nuorisoa Kerholan kioskilla 1970-luvun lopussa.
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Pentti U
triaisen arkisto

niissähän piti sitten tupakoida. Emme tie-
tenkään ajatelleet, että kaikki näkyy hyvin 
ulos. Sitten kun sattui joku eno tai muu su-
kulainen kulkemaan ohi, niin käry kävi. Seu-
rasi hirveät huiskutukset pöydän alla ja seli-
tykset, että ”en oo polttanu”, Kaarina Tor-
ro nauraa.

Baarin puolella myytiin limonadia ja kark-
kia. Kerholaan sai myös jättää loton ja veik-
kauksen. 

Tila oli sunnuntaita lukuun ottamatta auki 
joka päivä suurin piirtein iltayhdeksään. 

– Tarkkoja aukioloaikoja ei ollut. Kysyim-
me joskus, että saammeko me pitää Kerho-
laa viikonloppuna auki, ja usein Lyyli suos-
tuikin, Kaarina Torro kertoo. 

Kesäisin nuoriso piti kioskia, joka sijait-
si Kerholan länsipuolella, nykyisen autoka-
toksen kohdalla. 

Torsti osallistui kurinpitoon

Mitään karkkia ja limukkaa vahvempaa ei 
Kerholassa virallisesti otettu, mutta…

– Olihan niitä pulloja välillä pöydänjalan vieressä, Kaa-
rina Torro nauraa.

– Otti se Lyylikin välillä huikat, Hannu Torro paljastaa. 
Joka tapauksessa Lyyli piti nuorison kurissa, ja suurem-

milta välikohtauksilta vältyttiin. Hän oli jämäkkä mutta va-
paamielinen.

– Lyyli tiesi, että nuoriso on paremmassa tallessa Kerho-
lassa kuin ulkona, Tiina Järvelä sanoo.

Topakka emäntä piti huolen, ettei tuoleilla kiikuttu ei-
kä pöydillä istuttu. Poikien piti ottaa sisällä lakit pois pääs-
tä. Jos joku uskalsi koskea fl yygeliin, seurauksena oli sati-
kutia.

– Matalan aidan taakse ei ollut menemistä, eikä kaiteilla 
saanut istua, jatkavat Aku Koskela ja Hannu Torro.

Torsti Forstén, Lyylin tanskalainen mies, poisti hanka-
limmat asiakkaat. Kerholan nuoret muistelevat Torstin hei-
lutelleen pesäpallomailaa ja olleen jämy ja kuivannäköinen. 

allessa Lyylin Kerholassa
Kuuromykkä mies ”puhui” omaa kieltä ja käveli hieman 
oudosti.

– Torsti oli usein koirien kanssa pihalla. Hänellä oli muis-
taakseni saksanseisojia, Aku Koskela lisää.

Entiset nuoret muistelevat, että yhden koiran nimi oli 
Emma.

Forsténit pitivät kotiaan Kerholan yläkerrassa ja toimivat 
ikään kuin talonmiehinä.

Lyylin johdonmukaisuuden ansiota oli se, että rähinöitä 
ei syntynyt. Siksi vanhemmatkin uskalsivat päästää lapsensa 
Kerholaan, kun nämä olivat vähän toisella kymmenellä.

– Paitsi meidän isä. Kotona oli kova komento: mihinkään 
ei saanut mennä, ettei joutuisi huonoon seuraan ja huonoil-
le teille. Minua olisi haluttanut päästä ikäisteni joukkoon ei-
kä vain päntätä läksyjä tai lenkkeillä. Ei ollut oikein kave-
riakaan, jonka kanssa olisin Kerholaan mennyt, joten kyn-
nys oli aika korkea, Tiina Järvelä aloittaa.

– Lopulta änkesin isoveljeni Harrin mukaan. Hänen 
puolestaan jouduin aina laittamaan levyautomaatista soi-
maan ”Born to Be Wildin”.

– Ja ”Eevaa” piti aina soittaa, Kaarina hymähtää.
Sittemmin Kerholassa toimi jonkin aikaa baari. Meno vä-

rikkäiden tapahtumien talossa hiljentyi lopullisesti 1990-lu-
vulla. Nimikin vaihtui Anjushkaksi.

Parhaat päivänsä nähnyt rakennus on tänään autio ja ra-
pistuu vuosi vuodelta yhä surullisempaan kuntoon. Anne-
taanko talovanhuksen mennä?

Irma Kiventerä

Arjen historiaa

Satu Koho ja Hannu Gummerus

Lyyli Forsten Kerholan tiskin takana.

Kerholan oma tulitikkuaski.
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Ajankohtaista

Martinniemen Kesäjuhlat

Maakinen Martinniemi -Piknik
LOHISOPAN HISTORIA

● Martinniemen ensimmäisillä kesäjuhlilla 1985 ei syöty lohisoppaa, vaan savusiikoja Oulusta.
● Vuonna 1986 Martinniemen Erä- ja Kalakerho ryhtyi sopan keittoon. Idean esitti Pauli Takalo, kerhon silloinen puheenjohtaja.
    Soppa syntyi Liisa Tolosen johdolla hänen työpaikallaan Martinhovissa.
   Talkoissa olivat ainakin Salme Haapala, Anne Haarala, Tuula Juusola, Seidi Päättönen, Irene Jääskeläinen, Raija 
   Hongisto ja Elna Niemelä. Myöhemmin mukaan liittyivät Kaarin Jakku ja Leena Pikkarainen.
   Kaksi päivää siihen meni. Ensimmäisenä päivänä perattiin kalat ja kuorittiin perunat. MEK:n miesväki avusti, teki katokset kala     
   satamaan, hoiti kuljetukset ja lämmitti muuripataa, jossa soppa pidettiin lämpimänä.
● Vuonna 1988 Rauma-Repola oli lopettanut Martinniemessä, eikä Martinhovi ollut enää käytettävissä. MEK:n jäsen, 
    Martinniemen koulun pääemäntä Kaarina Lepistö suostui uudeksi pääkokiksi, joten lohisoppa keitettiin koululla.
● MEK:n soppa oli maukasta ja kuuluisaa. Eräs Australiassa ilmestyvä lehti kirjoitti, että Martinniemessä keitetään maailman 
    parasta lohisoppaa. 
● Parhaina kesinä soppaa meni juhlilla viitisensataa annosta. Vaikka hinta pidettiin kohtuullisena, MEK:n talous koheni. Kerho os-

ti toimitalon tontteineen ja maksoi sähköliittymän.
● Tämän vuosikymmenen puolivälissä remontti sulki koulun 

keittiön, ja kesäjuhlat vietettiin ilman lohisoppaa. 
Kun remontti päättyi, pääemäntä oli jää-

mässä eläkkeelle.
● Kahtena viime kesänä lo-

hisopasta on vastannut 
yksityinen yrittäjä.

Lohisopan historia: Liisa Takalo ja Aku Vuononvirta
Jukka Takalo: Satu Koho
Kuvat: Tarja Mannila, Pentti Lahdensivu ja Hannu Gummerus
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Miltä Vuoden Marttilainen -tun-
nustus tuntuu?
– Sehän on niin kuin olisi maailman-
mestari, VM, Världs Mestaren. Mah-
tavaa!
Milloin asuit Martinniemessä? Mi-
ten iso pala Jukkaa on jäänyt tän-
ne?
– Olin viisivuotias (1972), kun muu-
timme keskimmäiseen keltaiseen ker-
rostaloon. Ehdin olla punaisessa kah-
vimyllyssä yhden tarhavuoden, ennen 
kuin ”lastenkoti” siirtyi kerrostalon 
päähän.
– Koen olevani kotoisin Martinnie-
mestä, eli olen ollut kaikissa yhteyksis-
sä aina Jukka Takalo Martinniemestä, 
vaikka olisin asunut muualla. 
– Aloitin opiskelut vuonna 1988, mut-
ta kirjoilla olin Martinniemessä pitkäl-
le 1990-luvulle. Laki muuttui, ja ehdin 
olla jonkun vuoden juridisesti oulu-
lainen, helsinkiläinen ja vantaalainen. 
Vuonna 2006 palasin kantakirjahauki-
puttaalaiseksi.

Lähdit siis opintojen perään Mar-
tinniemestä?
– Menin Ouluun opiskelemaan kirjal-
lisuutta ja myöhemmin videoalaa sekä 
elämään rokenroll-elämää (heh). Ikinä 
ei tuntunut siltä, etten koskaan palaisi 
takaisin. Joskus piti kiltsejä oikein yö-
tä myöten kuskata katsomaan Martin-
niemeä!
– Helsingissä tuli suorastaan fyysisiä 
vieroitusoireita, jos en päässyt välillä 
katselemaan Martinniemen horisont-
tia.
Mitä marttilaisuus on?
– Siinä on sitä kotiseutuhenkeä ja yl-
peyttä, mitä on varmaan joka paikas-
sa. Se on myös oman seudun historian 
arvostamista. Ei tarvitse mennä merta 
edemmäs kalaan, koska täällä on vaik-
ka mitä. Viime vuosien vastoinkäymi-
set ovat avittaneet näkemään tätä.
– Martinniemi on jonkun sortin Ame-
rikka. Väkeä on tullut joka puolelta 
työn perässä. Martinniemeläiset ovat 
olleet ylpeitä erilaisuudestaan ympä-
röivään maanviljelysseutuun nähden. 
Täällä on oltu harvinaisen suvaitsevai-
sia ja lähellä suurta maailmaa, mikä joh-
tuu satamasta.
– Kalle Päätalon tuotannossa esiin-
tyy martinniemeläinen, jolta kirjaili-
ja kuulee ensimmäisen kerran kondo-
mista ja saa muitakin tarkkoja kansain-
välisen tason analyyseja sukupuolielä-
män alueelta.

Mitkä kirjoittamasi kappaleet liitty-
vät kotikylääsi?
– Jokapäivä, Maailman ääriin, Ongella, 
Ei ikinä naimisiin, Silkkiuikku ja rapa-
tuikku, Hellemaa. Onhan noita, tieten-
kin Martinniemi- ja Haukipudas -laulut. 
Aknestikilla on sellainen vähemmän 
tunnettu rautalankabiisi kuin Martinnie-
men saha.
– Musiikkivideoita on tehty varmaan 
toistakymmentä tuossa jokisuussa. Nii-
hin on tarttunut sitä jonkin sortin sie-
lunmaisemaa.
Pulppuaako Martinniemestä uusia 
lauluja?
– Vaikea sanoa. Jollain tasolla Martin-
niemi on mukana, jos laulu kertoo ko-
kemuksista ennen 20 ikävuotta. Kaik-
ki tarinat voisivat lopulta sijoittua Mar-
tinniemeen. Sahan viilakopistakin saisi 
tehtyä laulun, mutta olisikohan se las-
ten kuunneltavaa…
Entäs elokuvia?
– Joo, kyllä, yritystä on.
Mikä on sinulle läheisin paikka 
Martinniemessä?
– Kalasataman aallonmurtaja. Siitä nä-
kee moneen suuntaan, jopa ajassa.
Mikä paikka pelottaa tai ahdistaa?
– Kerrostalon ja seurakuntakodin välis-
sä oli bussipysäkki, jolla aistin lähdön-
tunnelmaa koulubussia odotellessani. 
Eräänä aamuna tein kaikki normaalit 
aamutoimeni ja pyöräilin Kurtinhau-
dalta pysäkille. Bussia ei kuulunut, ja 
yhtäkkiä heräsin kotoa sängystäni. Ot-
ti päähän tehdä kaikki aamutoimet sa-
man tien uudestaan ja pyöräillä toista-
miseen nokka jäässä pysäkille!
– Viisivuotiaana karkasin Jukka-Pe-
kan kanssa tarhasta luistelemaan Re-
polan jääkiekkokaukaloon Pomolan-
tien varteen. Jouduimme mustalaispoi-
kien takaa-ajamiksi. En koskaan pa-
lannut tuohon kaukaloon, koska sitä 
ei enää seuraavana talvena jäädytetty. 
Nyt paikka puskee jo reidenvahvuis-
ta pajua.
– Joskus esikouluiässä tuli vetäistyä 
pulkalla kerrostalon mäkeä alas yli ky-
länraitin. Sujahdin parin jättimäisen 
tukkirekan välistä Poukkasen vanhan 
kaupan eteen. Älysin, että sillä kertaa 
oli tuuria.
Mitäs muuta?
– Kai Maakinen Martinniemi -piknikit 
pitää ensi kesänäkin järjestää. Myös Re-
polan satamaan saisi hirviät kinkerit!

Jukka Takalo 
– isä-Maakinen ja Vuoden Marttilainen
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Arjen historiaa

Repolan henki

Mistä Repolan väki oli erityisen ylpeä?
– Meille pitkissä työsuhteissa palvelleille oli iskostunut 

takaraivoon, että työt tehdään nuhteettomasti, vähintään 
yhtä hyvin kuin isät ja isänisät olivat tehneet. Siitä se si-
säinen henki syntyi, ja siitä hyötyivät myös isännät, Eng-
ström vastaa.

Hän lisää, että asuminen kasarmeissa, joissa opittiin huo-
mioimaan naapurit ja näkemään niin toisten ilot kuin vaike-
udet, kasvatti kyläyhteisön henkeä työpaikalle saakka.

Vanhemmat ammattilaiset kouluttivat nuorempiaan. 
Näin varmistettiin, että yhtiössä riitti osaajia. Myös Hauki-
putaan ammattikoulu järjesti Martinniemessä sahakurssin, 
jonka käyneistä osa jäi Repolan leipiin.

Yhtiön vanhat työläistalot – kuten Loosenpori, inkeri-
läistalot ja kahvimyllyt – purettiin uusien asuinrakennusten 
tieltä. Myös nämä kerrostalot olivat Repolan työsuhdeasun-
toja. Lisäksi marttilaiset rakensivat paljon omia talojaan yh-
tiöltä edullisesti hankkimille tonteilleen.

Engströmin talo nousi Häyrysenniemeen vuonna 1976. 
Vanha koti – Repolantien päässä lähellä sahan porttia yhä 
seisova punainen puutalo – jäi yhtiön ”tilapäismiehille”.

– He olivat sellaisia poikamiehiä, olleet Repolan hom-
missa 10–15 vuotta.

Engström muistelee kaiholla vuonna 1972 kerrostalon 
tieltä purettua repolalaisten yhteistä saunaa:

– Se sitten oli hyvä paikka! Yleisten vuorojen lisäksi oli 
yksityisiä vuoroja, ja kysyntä oli kova. Saunan vintti oli Pu-
taan Veikkojen painijoiden käytössä. Oli luksusta päästä 
harjoituksista suoraan saunomaan!

Repolan henkeä ylläpitivät lisäksi lukuisat harrastuspiirit 
ja kerhot sekä lapsille että aikuisille. Työväen käytössä oli-
vat myös yhtiön tenniskenttä ja jääkiekkokaukalo, jonka yl-
läpito lopetettiin 70-luvun alussa.

Iissä yhtiöllä oli kesämökkejä. Sahan portilta löytyi lista, 
johon työntekijät saivat merkitä vuokrausajan.

– Myös Häyrysenniemessä oli Repolan mökkejä. Yksi 
meni myöhemmin kalakerhon käyttöön, Engström lisää.

70-luvun lopulla repolalaiset pakkautuivat sahan portilta 
lähteviin onnikoihin ja matkustivat teatteriin Ouluun. Syk-
syisin toimihenkilöt tekivät hernerokalla höystettyjä mar-
jareissuja Olhavaan.

Piipun juurell
Rauma-Repolassa elämäntyönsä tehneen 
Åke Engströmin muisteluihin perustuva jut-
tusarja etenee nyt 60- ja 70-lukujen Martin-
niemeen.

Rauma-Repolan Martinniemen saha tehtaineen koki suuria 
muutoksia 60-luvun alkuvuosina. Vanhoja laitoksia lakkau-
tettiin ja toimintaa tehostettiin. Uuttakin suunniteltiin – vä-
hältä piti, ettei näille kulmille noussut paperitehdas! 

Rauma-Repolan ja Kajaani Oy:n yhteisestä tehdashank-
keesta on muistona jokunen kuoppa Häyrysenniemessä.

– Yhtiö hankki maita yksityisiltä ja otatti maanäytteitä. 
Satamaa suunniteltiin Halosenlahden suulle niin, että Kal-
lionokalta olisi ollut laituri mereen, muistelee Åke Eng-
ström, jonka varastonhoitajan titteli vaihtui 60-luvulla kus-
tannuslaskijaksi.

Paperitehdashanke kaatui todennäköisesti rahojen ja us-
kalluksen loppumiseen, ja olihan vastaavia virityksiä myös 
muualla. Kuitulevytehdassuunnitelmatkin haudattiin.

Uuden sataman vihkiäisissä 18.6.1970 kuunneltiin 
liikenneministeri Martti Niskalan juhlapuhetta.

Åke Engström
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Satu Koho

Johtajia tuli ja meni

Engström kertoo, että johtajia tuli ja meni Martinniemes-
sä, mutta uskoo useimpien muistavan Knut Virtasen, jo-
ka johti sahaa 1951–1965.

Virtanen oli mukava mies, joka mielellään pysähtyi juttu-
sille ja puheli myös muista kuin työasioista.

– Hän alkoi uudistaa ja siistiä kylää voimakkaasti jo 50-lu-
vulla. Esimerkiksi sikalat ja lampolat hävitettiin, pihoja ai-
dattiin ja teitä parannettiin. Pihakilpailujakin pidettiin, Eng-
ström muistelee.

Virtaselle rakennettiin hulppea työsuhdeasunto Asema-
tien varteen. Aikaisemmin johtajat olivat yöpyneet Martin-
hovissa. Vakituista asuntoa heillä ei Martinniemessä ollut, 
mutta Laitakariin rakennettu Tuulentupa toimi heidän ke-
säasuntonaan.

Martinhoviin remontteerattiin 
edustustilat hotellitasoisine huo-
neineen. Niihin majoitettiin yhti-
ön vieraat vaikkapa kostean sau-
naillan jälkeen. Aiemmin Martin-
hovissa oli asunut yhtiön virkaili-
joita.

Virtasen jälkeen johtajat vaihtui-
vat tiuhaan.

– Martinniemestä heidät siirret-
tiin aina seuraavalle sahalle. Kaik-
ki tiesivät tullessaan, ettei tämä ole 
lopullinen paikka. Ehkä se vaikut-
ti siihen, etteivät he ottaneet Martinniemeä niin omakseen 
kuin Virtanen otti.

       Satama rakennetaan

Suurten laivojen satamasta oli haaveiltu Martinniemessä 
kauan. Proomukalustokin oli päässyt huonoon kuntoon ja 
alkoi olla riittämätön lastauksessa.

Päätös uudesta satamasta nuijittiin marraskuussa 1969. 
Jouluun mennessä satama-altaaksi padottu alue tyhjennet-
tiin.

– Pikkumöljät jatkettiin penkereiksi ja yhdistettiin Musta-
karin rantaan. Lautatarhan lahti suljettiin. Satama-allas imu-
ruopattiin ja syvennettiin konevoimalla, sataman rakenta-
misen valokuvannut Engström kertoo.

Maata siirrettiin pohjaksi sahatavaravarastoinnille, ja Lai-
takarin rannat saivat uuden muodon. Proomuista parhaim-
mat kelpasivat kelluvan laiturin ponttooneiksi. Betonilaitu-
ri rakennettiin kuivalle pohjalle.

Vesi päästettiin altaaseen, ja laivat uivat uuteen satamaan. 
Vihkiäisiä vietettiin 18.6.1970.

– Molemmin puolin laituria oli laivoja, ja isoimmassa oli 
juhlaliputus. Puutavaranippu oli purettu yleisön penkeiksi, 
ja ponttoonilaiturilla oli kahvipöytä, jota sanottiin Suomen 
pisimmäksi, Engström muistelee.

Redilastauksen aika oli päättynyt. Alukset viipyivät sata-
massa nyt vain pari päivää, kun ne ennen myrskyjen haittaa-
mina odottivat redillä lastia vielä ”ensi viikollakin”.

Sataman saaminen kohotti mielialoja Martinniemessä. 
Engström kertoo, että kaikenlaista uhkaa oli ollut vuosien 
mittaan, mutta sataman myötä se väistyi. Uskottiin, että nyt 
töitä riittää ja yhtiö säilyy.

Pikavisiittejä

Engström siirtyi työnjohtajaksi satamaan vuonna 1971. Tu-
kikohta oli lautatarhan kontto-
rissa.

– Siinä laiturin tyvessä oli 
pieni koppi, jossa hoidettiin 
laivausasiat. Sadepäivinä ja pak-
kasella tunnelma oli tiivis, kun 
kaikki ahtautuivat sinne, Eng-
ström nauraa.

Aina välillä tarkistettiin, et-
tä väylän syväys (5,4 metriä) pi-
ti. Joskus vesi oli niin matalalla, 
ettei suurimpia laivoja voitu las-
tata täyteen. Toisinaan alukset 
joutuivat ankkuroitumaan Orit-

karin satamaan, jonne puutavaralasti ajettiin rekoilla Mar-
tinniemestä.

Kesällä 1971 kävi niin suuri laiva, että sen perä jäi 80 met-
riä pitkän laiturin ulkopuolelle.

– Lasti vietiin laivan viereen proomulla ja nostettiin aluk-
seen nosturilla. Mutta tällaisia suuria laivoja, joita oli vai-
kea kääntää tuulella, luotsit eivät enää sen jälkeen Martin-
niemeen tuoneet.

Vuosien kuluessa lastaus kävi yhä ripeämmin. Paketit siir-
tyivät laivoihin niin nopeasti, etteivät seilorit juuri ennättä-
neet kylälle poiketa.

– Siihen loppui kansainvälisyys kyläraitilta. Tanssejakaan 
ei enää järjestetty, koska niihin ei tullut merimiehiä, jotka 
olisivat vetäneet salit täyteen, Engström hymähtää.

Rauma-Repola Martinniemen yksikkö oli varsin tuotta-
va ja moderni, mutta…

– Kehitys katkesi siihen, kun olisi pitänyt alkaa rakentaa 
uutta sahaa. Jälkipäässä kaikki pelasivat aina kuivaamosta 
satamaan, mutta saha ei enää riittänyt nykyaikaiseen vauh-
tiin, Engström lopettaa.

la, kulta-aika 

60-luvun näkymä Martinniemen sahalta.

Åke Engström
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Nuoret

Satu Koho

Jere Myntti, 14, on täysverinen metsämies Häyrysennie-
mestä.

Ensimmäisille pyyntireissuille hän lähti jo alta pyssyn 
korkuisena.

– Eka reissulla olin vasta kaksivuotias, ja hommanani oli 
olla nukkumatti. Kotiin tulin isän repussa saalissorsaa kur-
kusta puristaen, niin minulle on kerrottu.

Metsästyskärpänen puraisi heti.
– Tosin olin silloin niin pieni, että kun pääsimme passiin, 

niin unihan siinä tahtoi tulla. 
Metsästysoppeja Jere on saanut isältään ja sediltään. Eten-

kin linnustus ja pienpetopyynti ovat hänen juttujaan.
– Siksi, koska rannoilla on  mukava kulkea ja sorsan li-

ha on hyvää. Saan myös touhuta koirien kanssa ja vähen-
tää ”munarosvoja”.

– Kaikkein parasta metsästyksessä on luon-
nossa liikkuminen ja elukoitten parissa oleminen.
 Pyyntireissuilla Häyrysenniemen ja Villenniemen rannoil-
la Jere kulkee isän ja setiensä kanssa, tänä syksynä myös ka-
verinsa kanssa.

Metsästysluvan ja samalla ensimmäisen oman aseensa 
poika sai yhdeksänvuotiaana.

– Koira on ollut mukana metsällä siitä asti, Jere lisää.
Jääkiekkoakin harrastava nuorukainen on joukkuepelaa-

ja myös metsällä.
– Täytyy olla, koska kuljetaan porukassa. Kaikille on var-

masti tehtävää, esimerkiksi teltan laitto.
Millaisia saaliita olet kantanut kotiin?
– Isommasta riistasta kaksi hanhea ja yhden repolaisen. 

Sorsia en ole laskenut, mutta niitäkin olen ampunut.

Vene kaatui, koira meni

Läheltä piti -tilanne Jerelle sattui syksyllä 2005.
– Olin sedän ja hänen kaverinsa kanssa Hailuodossa, 

kun meillä kaatui vene kovassa aallokossa. Koira siinä me-
ni, ja itse meinasin mennä hypotermiaan. Se on ainoa ker-

ta, kun olen joutunut pelkäämään metsäs-
tysreissulla.

Sorsastuksessa (20.8. klo 12.00–31.12.) Je-
re on mukana yleensä aloituksessa ja kahte-
na seuraavana päivänä.

– Aloituspäivän otan aina vapaaksi koulus-
ta, myös seuraavat päivät, jos ne sattuvat vii-
kolle. Opettajat ovat suhtautuneet hienosti, 
Jere kiittelee.

Millainen henki marttilaisten metsäporu-
koitten välillä mielestäsi vallitsee?

– Täällä värkätään ehkä vähän liikaa ikä-
ryhmittäin, eli nuoret erikseen ja vanhem-
mat erikseen, Jere miettii.

Unelmapyyntipaikkaa ei tarvitse miettiä 
kauan.

– Oma ranta! poika tietää.
Jere korostaa, että metsästäminen on hy-

vä ja terve harrastus, joka on paljon muuta-
kin kuin ampumista. Seurojen ja riistanhoito-

yhdistyksen päättäjille Haukiputaan Metsästysyhdistyksen 
nuorella jäsenellä on yksi toive:

– Uudet metsästäjät aloittavat metsästyksen pienriistan 
pyynnillä, joten panostakaa siihen!

Jere muistaa myös lainsäätäjiä:
– Toivoisin, 

että joitakin 
nyt rauhoitet-
tuja lajeja, esi-
merkiksi me-
rimetsoa, met-
sästet tä is i in 
vähemmäksi, 
koska niitä on 
haitaksi asti.

– Sen sijaan 
tämä uusi la-
kimuutos, joka 
tehtiin ensim-
mäisen aseen 
hommaamisen 
osalta, on mielestäni ihan oikein.

Pyyntireissuja

Jere Myntti avasi metsästyskautensa 
kyyhkynpyynnillä 10. elokuuta. 
Vieressä jahtikaveri Frodo.

Jere hyppäsi isänsä metsäreppuun jo kaksivuotiaana. Tässä kuvassa 
ikävuosia on kertynyt kymmenen.

kotirannoilla

Je
re

n 
ko

tia
lb

um
ist

a
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Arjen historiaa

Villenniemen satamalahdessa oli ennen nykyistä satamaa 
Rauma-Repolan ylläpitämä Villenniemen laituriksi kutsut-
tu satama, jossa sahalle menevät tukkiniput purettiin. Ma-
kasiinissa säilytettiin nipunpurkajien veneitä.

Nippujen ympärillä olevat rautalangat irrotettiin ja pol-
tettiin rantamakasiinin itäpäädyn uuneissa. Kuumennuksen 
jälkeen rautalangat vedettiin suoraksi.

Kun rautalangat saivat vielä pikipinnan, ne olivat valmiita 
uudelleenkäytettäviksi. Tukkinippujen ympärillä olevat vai-
jerit kelattiin kerälle.

Tukkien purku satamalahdessa loppui Rauma-Repolan 
lopettaessa 1988. Tämän jälkeen Villenniemen laituri pal-
veli yhä enemmän kalastajia ja huviveneilijöitä.

Suojattomassa satamassa ei ollut aallonmurtajia, ainoas-
taan yksi pohjois–etelä-suuntainen t-laituri.

Alkusysäyksen uudelle satamalle antoi vuoden 1992 ta-
paninpäivän talvimyrsky.

Vesi nousi 1,5 metriä, ja jäät repivät vanhan laiturin ha-
jalle. Myrskyn jälkeen veneitä kerättiin satamalahden poh-
jukasta. 

Tammikuussa 1993 kokoontuivat veneilijät Martinnie-
men työväentalolle keskustelemaan uuden, suojaisen ja 
huviveneilyä palvelevan sataman rakentamisesta. Suojatto-
maan satamalahteen oli kyllästytty.

Mauri Haarala piirsi uuden sataman. Rauma-Repolan 
johtokunta, ympäristölautakunta ja vesipiiri hyväksyivät 
suunnitelmat.

Olutsäiliöiden uusi elämä

Sataman ruoppaus aloitettiin helmikuussa 1993. Halvim-
man tarjouksen tehnyt T. Anttila Ky ei selviytynytkään 
työstä, ja tilalle otettiin Matti Annala Ky, jonka ammattitai-
to ja kalusto kestivät vaativan työn. 

Laiturirakenteisiin vaadittava materiaali hankittiin lähin-
nä veneilijöiden pihapiireistä ja työpaikoilta. 

– Työpaikallani Mallasjuomilla oli pihalla kauhea kasa 
rautaromua, josta maksoin sata markkaa. Siitä rakennettiin 
laitureiden puomit, Haarala muistelee.

Hänen työpaikaltaan hankittiin myös alumiinisia säiliöi-
tä, joissa ei enää saanut säilöä olutta. 

– Niistä rakennettiin aisojen ponttonit, jotka ovat yhä 
käytössä.

Rahat ruoppaukseen ja muihin kuluihin saatiin venei-
den omistajilta. Ison veneen laituripaikan rahoitusosuus 
oli 2300 markkaa ja pienen veneen 1300 markkaa.

Kertamaksu takasi ainaisvenepaikan. Silti osa veneilijöis-
tä valitsi vuosittaisen paikan. 

Helmikuussa 1996 perustettiin Villenniemen veneily- ja 
satamayhdistys ylläpitämään ja huoltamaan uutta satamaa. 
Perustamiskokous pidettiin Martinniemen työväentalolla.

Sataman rakentamisen aikana oli ollut toiminnassa epä-
virallinen toimikunta. Jäsenyydellä haluttiin sitouttaa jäse-
nistö alueen vartiointiin, talkoisiin ja yhdessä tehtyihin pää-
töksiin.

– Sataman kehittämisen kannalta toimikunta oli tehok-
kaampi apparaatti kuin yhdistys. Jäsenistön voivavarat al-
koivat mennä enemmän yhdistyksen pyörittämiseen kuin 
sataman kehittämiseen.

Makasiini kylätoimikunnalle

Satamayhdistys sai keväällä 1995 luvan purkaa aitaa jo lo-
petetun Virpiniemen öljysataman ympäriltä. Tarkoituksena 
oli rakentaa siitä aita Villenniemen sataman ympärille.

Aita valmistui, mutta Häyrysenniemen kylätoimikunta 
vaati sen purkua vetoamalla jokamiehen oikeuksiin. Kylä-
toimikunnan mielestä kaikkien oli saatava kulkea satamas-
sa vapaasti. 

Häyrysenniemen kylätoimikunta oli ostanut vuonna 1995 
Bonvesta Oy:ltä aidatun satama-alueen sisäpuolelta varas-
torakennuksen, nykyisen rantamakasiinin, ja vaati kyläläis-
ten vapaata pääsyä sinne.

Ongelmallista oli se, että maapohja oli vuokrattu sata-
mayhdistykselle, mutta maapohjalla sijaitseva rakennus oli 
myyty kylätoimikunnalle. 

– On ilmeistä, että Bonvesta luuli myyvänsä varastora-
kennuksen samalle taholle, joka rakensi sataman, Haara-
la uskoo. 

Satamayhdistyksen johtokunta ja Häyrysenniemen kylä-
toimikunta päättivät yhteisessä kokouksessa vuonna 1998, 
että satamaan on vapaa pääsy kylätoimikunnan järjestämien 
tapahtumien aikana. Muuten portit pidetään suljettuna. 

– Ehdotettiin jopa satamayhdistyksen alistamista kylä-
toimikunnan alaisuuteen. Se ei tietenkään tullut kuuloon-
kaan. 

Vastoinkäymisistä ja pinnan alla kytevästä eripurasta huo-
limatta sataman rakentaminen oli kyläläisten talkoohengen 
ja yhtenäisyyden voitto.

Lukuisat rantajuhlat ja hiihtokilpailut, joita kylätoimikun-
ta – nykyinen kyläyhdistys – on järjestänyt satamassa ja ui-
marannalla, on ollut luomassa välittävää ja yhtenäistä häy-
rysenniemeläistä kyläkulttuuria.

Satama on osoittanut tarpeellisuutensa. Kylä jatkaa elä-
määnsä.

 Villenniemen 
        satama

Hannu Gummerus

Lähteet: Mauri Haaralan arkistot ja haastattelu
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Ajankohtaista

K
ai H

arju

Kurssilla opeteltiin ennen sitomista kaikki tarvittavat työ-
kalut perhojen tekoon. Kalamiespiiriltä oli saatu opetus-
välineiksi lainaa perhopenkit, saksia, neuloja ja häkiläpih-
dit, joista viimeksi mainituilla pyöritetään perhoon kuulu-
via kukon niskahöyheniä kiinni. Kurssin mittaa useimmat 
hankkivat oman penkin, mikä kuuluukin perhonsitojan pe-
rusvarustukseen. Yhteisesti Erä- ja Kalakerhon toimesta 
hankittiin sidontaraaka-aineta, koukkuja ym. Perhojen si-
tomiseen käyvät hyvin lähes kaikentyyppiset langat, lintu-
jen höyhenet ja useimpien turkiseläinten karvat. Suosittuja 
ovat mm. kukon, riikinkukon, fasaanin, kalkkunan ja met-
säkanalintujen höyhenet. Viime vuosina on lisääntyvässä 
määrin alettu käyttää keinoaineita, muoveja ym.

Vasta kalat kelpuuttavat perhon
Aluksi kurssilla käy-
tiin läpi yksinkertai-
sen uppoperhon si-
tominen, esimerkkei-
nä olivat Musta Zulu 
ja Red Tag, jotka mo-
lemmat soveltuvat lä-
hes kaikkien tunnet-
tujen kalalajien kalas-
tukseen. Perhoresep-
tejä eli sidontaohjeita 
on tuhansittain, mutta 
muutamalla perusper-
holla muunnoksineen 
ja eri koukkukokoihin 
sidottuna pärjää vallan 
mainiosti.

Vaikeimmiksi sidon-
nassa osoittautuivat 
perhon karvarungon 
teko, häkilän pyörittämi-
nen perhoon ja päätesolmun teko, mikä on tärkeä perhon 
kestävyyden kannalta. Periaatteessa perhonsidonta on kä-
sinäppäryyttä ja silmää vaativa laji, jonka oppii harjoittele-
malla. Kurssilaisten ensimmäiset perhot eivät ehkä ulkonä-
öllään häikäisseet, mutta osuvasti joku onkin sanonut: tuo-
marithan ovat tuolla pinnan alla vedessä! 

Taidot karttuvat
Kun taidot kurssi-iltojen myötä karttuivat – tietenkin 

myös kotona harjoiteltiin välillä – siirryttiin vaatavimpiin 
perhoihin. Seuraavaksi sidottiin hyönteisjäljitelmiä, vesiper-
hosen pupia ja larvoja. Samalla perehdyttiin tarpeelliseen 
vesihyönteismaailmaan. On päivänkorentoa, koskikoren-
toa ja monia muita. Kala ottaa perhon syödäkseen, mut-
ta myös silloin kun se toimii ärsykkeenä. Tähän perustuvat 
värikkäät lohiperhot. Lohiperhoja tehtiin pohjoisen jokiin 
sopivan pienikokoisina, niihin on todettu ottavan myös tä-
käläisten jokien taimenkin. Taimenelle sidottiin niin sanot-
tuja muddler –perhoja, jotka tunnistaa suurehkosta koosta 
ja perhon pään paksusta peurankarvapallosta. Ovat oikein 
ottavia perhoja, koeteltuja ja paljon kalastettuja. 

Käytännön heittoharjoittelua
Huhtikuun lopulla yksi sidontailta käytettiin siihen, että 
kartoitettiin yhdessä sopivia kalapaikkoja läheltä ja hie-
man etäämpänä pohjoisesta. Iijokea pidetään oi-

kein hyvänä perhokalastajalle, samoin Kuusamon seutua, 
Itä-Lappia jne. Teno ja Torniojoki ovatkin suuremman luo-
kan haasteita, jossain kaukana siintävät myös Jäämereen las-
kevat Norjan pienet lohijoet.

PERHONSIDO
Viime talvena järjestettiin Martinniemen Erä- ja Kalakerhon omin voimin perhon-
sidontakurssi kylällä. Mukaan ilmoittautui kymmenkunta innokasta tulevaa per-
hokalastajaa. Kurssi alkoi loppiaiselta ja kesti aiotun neljän kurssi-illan sijaan ko-
ko kevään ja päättyi Kiiminkijoen Sämppikoskella kesän alussa pidettyihin heitto-
harjoituksiin.

oikein 
ja. 

eittoharjoittelua
dontailta käytettiin siihen, että 

kalapaikkoja läheltä ja hie-
Iijokea pidetään oi-

itomista kk kkkkaikki
mie

joen 

Perhokurssin vetäjä Kai Harju opettaa Konsta Nis-
kasta heittotekniikassa Sämppikoskella. 

– tie

o-
eitto-

Jari Ruokojärvi sitoo 
taimenperhoa.
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ONTAKURSSI 

Martinniemi 
valkokankaalla 

ja teatterissa
Edellisessä Marttilaisessa esiteltiin Martinniemessä teh-
tyjä elokuvia.

Toki kamera on surissut kylällä ja sen edustalla muis-
sakin fi lmatisoinneissa.

Tv-elokuva Kenraalin poika  kuvattiin lähes kokonaan Mar-
tinniemessä, etenkin vanhan sahan alueella. Elokuva poh-
jautuu Joni Skiftesvikin esikoisteokseen, novellikokoel-
maan Puhalluskukkapoika ja taivaankorjaaja (1983). Ken-
raalin pojan ohjasi Pauli Huotari. Pääosissa olivat Han-
nu Pelkonen ja Tuula Meisaari-Toiviainen. Kyläläisiä 
toimi avustajina. Ensi-ilta oli keväällä 1985 Kerholassa.
  Skiftesvikin käsikirjoittamaa kolmiosaista tv-sarjaa 
Ammattimies kuvattiin Martinniemessä vuonna 2000. 
Jännärisarjan ohjasi Kalle Pursiainen ja pääosissa oli-
vat muun muassa Hannu Kangas ja Jorma Koho.
  Ehkä suurin Martinniemessä tehty projekti kulttuurin 
alalla koskaan on Kom-teatterin näytelmä Pystyyn haudat-
tu, joka pohjautuu Skiftesvikin samannimiseen vuonna 
1984 ilmestyneeseen romaaniin.

Helsinkiläisteatteri harjoitteli työväentalolla vuonna 
1985 ja toi esityksen maailman ensi-iltaansakin työvä-
entalolle ”alkuperäisyleisön” eteen seuraavana vuonna. 
Ohjaaja oli Pekka Milonoff.

Kom-teatteri kierrätti näytelmää ympäri Euroop-
paa, Neuvostoliitossa ja jopa latinalaisessa Ame-
rikassa. Rekvisiittaa teatteri keräsi Martinniemes-
tä. Niinpä esimerkiksi vanha siikarysä, joka löy-
tyi Kurtinhaudan rannasta, kävi näytelmän kans-
sa Kazanissa, Volgogradissa ja Venezuelassa asti.
  Martinniemessä on lisäksi kuvattu koko liuta musiik-
kivideoita, mutta niistä enemmän seuraavassa Marttilai-
sessa! (SK)

Ajankohtaisia tieasioita
Haukiputaan kunnan tiemestari Seppo Kuoppala 
vastaa tässä Martinniemen tiestöä koskeviin kysy-
myksiin.

Mitä tieremontteja (ajoradat ja kevyen liikenteen 
väylät) Martinniemessä on parhaillaan meneillään? 
Milloin ne saadaan päätökseen?

– Martinniemessä on meneillään Repolantien perus-
parannushanke ja siihen liittyvät seuraavat toimenpiteet: 
Käynnissä on vanhan valurautavesijohdon uusiminen. 
Sitten jatketaan hulevesilinjan rakentamista. Näiden jäl-
keen alkaa kevyen liikenteen väylän rakentaminen Repo-
lantien varteen ja Repolantien rakennekerrosten uusimi-
nen. Arvioitu kesto on 2–3 vuotta.

– Vahtolan kaava-alueelle johtavan kaavatien raken-
nustyöt liittymän osalta ovat meneillään johtuen päivä-
kodin laajennustöistä.

– Repolantien saneerauksen yhteydessä kunnostetaan 
myös Ahtaajantie välillä Repolantie–Lastaajantie. Työ 
tehdään samanaikaisesti Repolantien kunnostuksen yh-
teydessä.

Mitkä remontit tai uudistukset alkavat Martinnie-
messä seuraavaksi?

Seuraavia kohteita ei vielä ole kartoitettu, koska tä-
mänhetkinen saneerauskohde vie useamman vuoden. 
En halua vielä mainita seuraavia kohteita, koska asiat ja 
niiden järjestys voivat muuttua. (SK)

Perhoilla kalastetaan yleensä virtavesissä, kalastuksen 
kohteena ovat tuolloin tavallisesti harri, taimen, siika tai 
lohi. Sämppikoskella pidettiin viimeinen kevään kokoontu-
minen. Suurin osa kurssilaisista oli hankkinut perhovavan, 
rullan ja siihen sopivan siiman. Kosken laavulla viriteltiin 
vehkeitä, sidottiin perukkeita ja opeteltiin heittämään. Var-
sin nopeasti vapa ”kotiutui” kokemattomankin käteen.

Ensimmäiselle kurssille osal-
listuivat Markku Koponen, 
Santeri Gummerus, Konsta 
Niskanen, Jari Ruokojärvi, 
Jukka-Pekka Manninen,  Je-
re Heikkilä,  Pasi Suhonen, 
Irma Kiventerä. Kurssi vetäjä-
nä toimi Kai Harju. Perhonsi-
dontaillat jatkuvat syksyllä, mu-
kaan voi ilmoittautua allekirjoit-
taneelle osoitteessa harju.kai@
gmail.com.

Ha
vast
myks

Mitä
väylät) 
Milloin n

– Martin
parannusha
Käynni
S

Onko Pietari Gummeruksella iso kiinni?

Komea harjus on antanut hyväksyntän-
sä Santeri Gummeruksen perholle. 
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Saajan
tili-
numero

Saaja

Maksaja

Allekirjoitus

Tililtä nro

Viite

TILISIIRTO
Vain kotimaan maksuliikenteessä

Eräpäivä Euro

Martinniemen kyläyhdistys ry

144530 - 110085

Jäsenmaksu

Nimi:________________________

      10€

Viesti:

Jäsenmaksu 2010

Nimi:________________________________
Selkeästi tekstaten

Kuluvan vuoden toimintakalenterimme kertoo seuramme te-
kemiset tiivistettynä:

Helmikuussa pidimme kaikille jäsenille avoimen vuosikoko-
uksen, jossa valitsimme johtokunnan ja vahvistimme toimin-
takalenterin. Kylätuvalla aloitettiin perhonsidontakurssi.

Maalis-huhtikuussa pidimme seuran pilkkikilpailut ja otim-
me osaa alueen piirin mestaruuskisoihin, Maratonkisoihin 
ja vuonna 2010 SM-kisoihin alueellamme. Kahtena vuonna 
olemme järjestäneet ilmaisen Aprillipilikin suurimmasta ka-
lasta kirkonrannassa.

Toukokuussa pidimme maaltaonginta-
kisat. Perhonsitojat kävivät heittoharjoi-
tuksissa Sämppikoskella.

Kesäkuussa käytiin virveli- ja venepilk-
kikisamme.

Heinäkuussa kilpailimme Pudasjärvellä 
Kesäpilkin maailmanmestaruudesta.

Martinniemen kesäjuhlilla oli tänä 
vuonna esittelyssä Vain yhden kalan -ki-
sa, jossa voittaja ratkesi ajan perusteella.

Syksyllä 2009 varainkeruumme käyn-
nistää suurarpajaiset. Palkinnoista löy-
tyy muun muassa 1500 € matkalahjakort-
ti, perämoottori, 500 € lahjakortti Jussin 
pyöräpisteeseen ja paljon, paljon muuta. 
Olehan kuulolla, kun myyjämme lähes-
tyy sinua!

Vuoden lopulla vietämme ohjelmalli-
sen jouluaterian Samanttassa.

Martinniemen Erä- ja Kalakerho 
– mukavaa seuraa jo 50 vuotta – 

Tehtaan varjossa syntyi aikoinaan tämäkin yhdistys, kun Rauma-Repolan eräihmiset 
hankkiutuivat yksiin 1950-luvun lopulla. Sen jälkeen on paljon vettä virrannut Kiimin-
kijoessa. Kilpailuja, reissuja ja eräkokemuksia on karttunut arkistoihin asti.

Jäsenmaksumme ovat vuodessa vain 15 € aikuiselta ja 5 € al-
le 16-vuotiaalta. Sen maksamalla voi osallistua ilmaiseksi seu-
ran omiin kisoihin ja saa Vapaa-ajan kalastaja -lehden kotiin 
kannettuna. Vapaa-ajankalastajien liitto tarjoaa muitakin etu-
ja seuroilleen.

Jäseneksi liittymiseen tarvitsemme nimen, osoitteen ja syn-
tymävuoden. Tiedottamiseen käytämme yhä enemmän sähkö-
postia ja kotisivuamme. Toki vuosikokouskutsu löytyy Ran-
tapohjasta. Kaikki jäsenet saavat toimintasuunnitelmamme 

perinteisessä postissa kokouksen jäl-
keen.

Tulehan jäseneksi mukavan harras-
tuksen pariin! Ota yhteyttä kotisivum-
me kautta:

www.mekkala.fi .

Terveisin Esko Olkoniemi, pj.Terveisin Esko Olkoniemi, pj.

Isoimman pilkkiahvenen  palkintoa ehtii tavoitella 
enää 48 vuotta. Kuvassa sen saa  tälle vuodelle

haltuunsa Timo Orava.

Esko Olkoniemi


