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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 ja 
Haukiputaan kunnan sivistystoimelta. 

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: Kesäjuhlilla palkittu Vuoden Marttilainen Lei-
la Partanen.  Kuvaaja: Hannu Gummerus

   
Vajaa kymmenen vuotta sitten oululainen pariskunta 
alkoi etsiä omakotitaloa. Mies ja vaimo olivat yhteis-
ten vuosiensa saatossa ehtineet asua kaupungissa mo-
nenmoisissa vuokra-asunnoissa, mutta nyt oli tarkoi-
tus hommata ihan oma talo. Nykytyyliin rakentaminen 
ei innostanut, piti löytää vanha kunnon puutalo. Sel-
lainen sopivan edullinen, josta vain vähällä remontilla 
saisi viihtyisän asunnon, jota voisi kutsua omaksi ko-
diksi.  

Lyhyen ajan sisällä kävi selväksi, ettei sellaista Oulus-
ta löydy. Jopa liki purkukuntoiset ”nikkaroijan unelma-
kohteet” ylittivät pariskunnan budjetin moninkertaises-
ti. Siispä hakukierrokset suunnattiin naapurikuntiin.  

Ei ollut ihan helppoa etsiminen niissäkään. Ylihinnoi-
teltuja homepesiä tai muuten vain luotaantyöntäviä ra-
kennuksia parin vuoden ajan kierreltyään pariskunta lo-
pulta bongasi asunnonvälittäjän sivuilta vuonna 1924 
rakennetun sopivankokoisen omakotitalon. Talo sijait-
si Haukiputaan Martinniemessä. Seudusta ei paljoa tie-
detty, mutta ei kai mitään voi hävitä, jos käy katsomas-
sa, tuumasivat mies ja siippansa. 

Oikeastaan kävi niin, että talo valitsi asukkaansa. Mui-
takin kohteesta kiinnostuneita oli, lähinnä tonttipaikan 
katsojia, mutta samanlaista vetovoimaa ei muiden kat-
sojien ja talon välillä syntynyt.

Jokaisella talolla on oma henkensä. Joskus rakennus 
voi olla siihen sisään astuvalle painostava, jopa ahdis-
tava kokemus. Ei siihen tarvitse olla mitään yliluon-
nollista henkimaailman selitystä, talo vain huokuu jo-
tain luotaantyöntävää. Heti sisään astuessaan tietää, et-
tei talossa kauaa viihdy. Tuossa Martinniemen Putaan-
kyläntien talossa henki oli hyvä. Vaikka talossa oli omat 
puutteensa, mies ja vaimo tunsivat sen syleilyssä olon-
sa kotoisaksi. 

Sama kotoisa, hyvä henki tuntui vallitsevan koko ky-
lällä. Kun mies ensimmäisen kerran poikkesi lähikaup-
paan, luuli hän paikallisen vastaantulijan tervehtivän jo-
takuta olkansa takana. Mutta kun takana ei ketään nä-
kynyt ja edessä katse kohtasi katseen, tajusi mies että 
tervehdys oli osoitettu hänelle. Tulevissa kohtaamisissa 
pariskunnalle selvisi, että kylän asukkaat olivat hyvällä 
tavalla ylpeitä seudustaan ja sen värikkäästä historias-
ta. Se ei ollut nurkkakuntaista, ennakkoluuloista, mui-
ta tyrmäävää kotiseutuhenkeä, vaan ilmapiiri oli avoin 
ja vastaanottavainen. Jutteluiden kautta ihmiset ja ky-
lä tulivat tutuiksi. 

Oulu jäi taakse, eikä Martinniemeen muutto ole kadut-
tanut päivääkään. Pariskunta on enemmän kuin tyyty-
väinen ratkaisuunsa. Mutta kuinkas kävikään: kun kun-
taliitos toteutuu parin vuoden kuluttua, ovat mies ja 
vaimo taas oululaisia. Ei päästänyt kaupunki ottees-
taan, vaan se seuraa lähtijöiden perässä. Mutta silti: kyl-
lä puttaalainen on aina puttaalainen, avoimin mielin. 
Ja Martinniemi on aina Martinniemi. Kylän hyvä hen-
ki eläköön.   

Hyvä henki 

Jyrki Mäki 
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Hyvä juhlaväki.

Tervetuloa minunkin puolesta tänne Martinniemen 
Kesäjuhlaan. Olen Konsta Niskanen 14 vuotta.Aloi-
tan syksyllä kahdeksannella luokalla Länsituulenkou-
lussa. Olen mukana nuorisovaltuustossa.

Kun minua pyydettiin tänne kesäjuhlaan puhujaksi, 
niin hetken mietittyäni päätin, että mikäpä siinä, voin 
toki tullakin. Minua on pyydetty kertomaan nuoriso-
valtuuston toiminnasta, Martiniemenkoulusta ja yleen-
sä kasvamisesta Martinniemessä.

Olen syntynyt ja kasvanut Martinniemessä, tarkemmin 
Kurtinhaudalla.Nyt muutaman vuoden ajan minulla on 
ollut toinen koti myös Haukiputaan kirkolla.Muistan, 
kun ihan pikkupoikana käytiin uimassa Ritapuun ran-
nassa ja siellä oli aina paljon lapsia.
Tuntui hurjalta, kun jotkut vanhemmat kertoi siitä ajas-
ta, kun Martinniemessä oli paljon laivoja ja sahalla oli 
kovasti töitä. Minä luulin silloin, että se Rivin-nokka 
on jo Ruotsia.

Äidin kanssa käytiin perhepäivä kerhossa seurakunta-
talolla, sielläkin oli paljon lapsia. Osa niistä on vieläkin 
luokkakavereita ja hyviä ystäviä.Minulla on kaksi sisa-
rusta Emma ja Verneri, ne on kaksoset.
Me saatiin olla monta vuotta kotona perhepäivähoidos-
sa, kun Aila hoiti meitä, se oli mukavaa.
Esikoulun kävin vanhassa päiväkodissa Repolantalos-
sa.
Ensimmäinen työpaikkani oli jo aika hurjasti elokuva-
alalla. Pääsin koekuvauksien jälkeen mukaan Valo elo-
kuvaan, joka oli tosi jännää ja toi vilskettä tänne Mar-
tinniemeen. Elokuvassa oli mukana muitakin Martin-
niemeläisiä. Olihan se jännää käydä elokuvateatterissa, 
kun näki itsensä valkokankaalla. Tilirahoilla osin itsel-
leni komean puukon ja minulle tuli ihan oikea veroil-
moituskin.

Sitten Martiniemen koulusta.
Ensimmäisen luokan kävin normaalisti Martininie-
menkoulussa  ja sitten, kun koulua alettiin korjata käy-

Konsta Niskasen juhlapuhe 
Martinniemen kesäjuhlassa 11.7.2010

tiin toinen luokka Vönsterillä. Siitä ajasta jäi mieleen, 
että vessat ja metsät tulvi kovasti.
Koulun korjauksen jälkeen oli mukavaa päästä takai-
sin hienoon korjattuun kouluun. Muutamia muutok-
sia koulussa oli tapahtunut. Neuvola oli siirtynyt ala-
kertaan ja ruokala oli tosi hieno. Maitoa sai peltileh-
mästä. 

Nuorisovaltuustossa olen ollut mukana vuoden verran 
ja se on ollut mielenkiintoista.
Ollaan kokonnuttu muutamia kertoja ja meitä on kuul-
tu myös kuntaliitosasioissa.
Olemme järjestäneet nuorisolle päihteettömiä tapah-
tumia.
Meillä on ollut myös tapaamisia muiden nuorisoval-
tuustojen kanssa eri paikkakunnilla.
Ollaan päästy esille lehdissä ja telkkarissakin on kas-
vot vilahtaneet.
On tosi mukavaa ja jännää olla mukana vaikuttamassa 
tärkeissä asioissa näinkin nuorena.

Vielä Martinniemestä.
Täällä elämä on mukavaa ja täällä voi harrastaa monia 
mukavia lajeja.
Kavereiden kanssa ollaan harrastettu airsoftia Palokan-
kaalla.
Kalastettu Kiiminkijoella ja olen ollut perho ja uistin-
kurssillakin. Olen muuten saanut omatekoisella uisti-
mella haukea ja perholla salakoita.
Iskän kanssa on kiva kelkkailla talvisin merenjäällä ja 
kesällä taas vesihiihto on minun lempiharrastuksiani.

Lopuksi.
Minun elämän aikana tämä paikka on kerinnyt muuttua 
paljon ja tänne on tullut lisää uusia taloja.
Silti Martinniemi on mukava ja turvallinen paikka elää 
ja asua.

Nauttikaa tästä juhlasta ja kesästä.

KIITOS.

Konsta mieliharrastuksensa parissa Korpijoella syksyllä 2010.
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Lapsi ja koira -kilpailun tulokset:
Ihanin: Sofi a ja Santtu
Uskollisin: Hilkka ja Peni
Rakkain: Emma ja Hauva
Vikkelin: Joni ja Koira
Hassuin: Sohvi ja Hiski 

Utriainen kertoo vuoden 1949 juhlista

Martinniemen kesäjuhlat on runsaasta ohjelmatarjonnas-
ta huolimatta ennen kaikkea tapahtuma, jossa nykyiset ja 
entiset marttilaiset kohtaavat toisiaan. Oululaisena ja myö-
hemmin Martinniemeen muuttaneena innostuin keskus-
telemaan kaikkien tunteman paikallishistorioitsijan Pent-
ti Utriaisen kanssa kesätapahtuman historiasta. Pentti ker-
toi osallistuneensa kesäjuhliin jo vuodesta 1958 lähtien. Ei 
ehkä ihan jokaiseen, mutta useimpiin kuitenkin. Vuoden 
Marttilaiseksi hänet kukitettiin kesäjuhlilla 1995. 

Pentti kertoo: 
– Kesäjuhlien edeltäjä, kalajuhlat, järjestettiin Kurtinhau-

dan Ukkolankentällä 17.7.1949. Järjestäjänä toimi Haukipu-
taan Kalastajainseura ry. Juhliin osallistui noin 800 ihmis-
tä. Aluksi esiintyi Martinniemen Työväenyhdistyksen tor-
visoittokunta, jonka jälkeen seuran puheenjohtaja. Hemmi 
Siipola lausui tervehdyssanat. Nuorisoseura sekakuoro esit-
ti lauluja kanttori Einari Kropsun johdolla. Myymälänhoi-
taja V. Suutari lausui runoja. Tilaisuuden mainiona juonta-
jana toimi Santaholman konttoripäällikkö Sakari Honkaka-
ri. Hän haastatteli muun muassa rannikon vanhimpiin ka-
lastajiin kuuluvaa 80-vuotiasta Aale Takkulaa. Juhlan ko-
hokohtana oli, kuten yleensä, väliaika. Silloin saatiin naut-
tia emäntien loihtimasta lohisopasta ja kahvista. Kahvi oli 
tuolloin varsin harvinaista herkkua.

– Haasteköydenveto alkoi täysillä vatsoilla. Haastetuista 
vain kellolaiset uskalsivat mukaan. Haukiputaalaiset täytti-

vät uhkauksensa ja antoivat rökkiin kellolaisille, pistevoitol-
la. Nuolen- ja hevosenkengänheitossa jaettiin palkintoina 
viisikiloiset lohet. Torvensoiton jälkeen puhui kalastusneu-
voja Aarne Partanen. Kuoron vielä laulettua kalastaja T. J. 
Holma lausui kiitoksensa järjestäjille ja yleisölle. 

– Juhlaa jatkettiin sitten illalla Kerholassa, johon oli saa-
punut väkeä täysi tupa. Eero Holman lausuttua yleisön 
tervetulleeksi taiteilija Urho Lankila vingahutti viulullan-
sa upeat soolot taiteilija Someron säestyksellä. Neiti Mai-
la Holma esitti yksinlaulua, Sakari Honkakari päästeli huu-
moria. Sekakuoron ja orkesterin esityksiä kuultiin useaan 
otteeseen.

Kesäjuhlat kokoaa martinniemeläiset
Martinniemen 26. kesäjuhlia vietettiin kalasatamassa 11. heinäkuuta. Aurinkoinen ja lämmin sää saivat väen 
liikkeelle. Perinteiseen tapaan tapahtuman järjesti Martinniemen kyläyhdistys ry. Kahvin ja makkaran lisäk-
si tarjolla oli ruokaravintola Kahvelin maukasta lohisoppaa. Juhlapuhujana toimi 14-vuotias Konsta Niskanen. 
Hänen juhlapuheensa voi lukea tämän lehden sivulta 3. SM-painija Einari Ukkolaa muistettiin kyläyhdistyk-
sen stipendillä. Musiikillisesta annista vastasi K70-yhtye. Perinteikkäässä juhlassa valittiin tietysti myös Vuo-
den Marttilainen. Tänä vuonna kunnian sai osakseen kampaamoyrittäjä Leila Partanen.

Perheen nuorimmille oli ratsastusta sekä lelukoira ja lapsi -kilpailu, jossa kaikki osallistujat palkittiin hienoil-
la ruusukkeilla. Martinniemen Erä-ja Kalakerho järjesti ilmaisen onkikilpailun, jossa ei kilpailtu kalan koosta 
vaan onkijan nopeudesta.

Ville Pietilä ja Erkki Ruuskanen estraadilla 
vuoden 1956 kesäjuhlilla.

Antti Kekisärkkä ja Maire Lepistö (os.Ukkola) löysi-
vät toisensa.

                 Kuva: Pentti Utriainen
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– Episodina voidaan mainita, että Martinniemen redillä 
lastasi norjalainen Bengazi-rahtilaiva, jonka kapteeni Franz 
J. Österen osallistui vuoden 1949 kalajuhlille. Näistä juh-
lista hän on kertonut hurmioituneena maailmalla mainiten 
ohjelmasta köydenvedon ja torvisoiton. Ennen kaikkea hän 
oli innoissaan tansseista.

Muita kesäisiä juhlia

– Rauma-Repola järjesti juhlat ensi kerran vuonna 1956, 
kun Pauli Jussila tuli yhtiön palvelukseen. Ne pidettiin Vil-
lennimemessä, jonne rakennettiin lava, jossa pidettiin myös 
tansseja. Ohjelmassa oli näytelmiä, joita esitti Haukiputaan 
Nuorisoseura. Martinniemen mieslaulajat esiintyivät Urho 
Lankilan johdolla, samoin Martinniemen orkesteri. Yhtiön 
omat humoristit Ville Pietilä ja Erkki Ruuskanen hauskut-
tivat väkeä. Lisäksi ohjelmassa oli osastojen välinen sou-
tukilpailu, lentopallo-ottelu, renkaan- ja nuolenheittoa se-
kä sestomista, tukilla juoksua ja sumajuoksua .Ruokailu ja 
kahvitarjoilu olivat yhtiön puolesta.

– Kesällä 1961 oli oululainen Viljami Haarala esittämäs-
sä yksirattaisella sirkuspyörällä temppuilua. Yhtiön hinaa-
jat kuljettivat Halosenniemen asukkaita paikalle. Vuosien 
1984 ja 1985 kesäjuhlat järjesti Haukiputaan Veikot Ker-
holan kentällä. Juhlat muistetaan formularadasta, joka oli 
kovassa käytössä. Rataa kiersivät mikroautojen lisäksi myös 
museoautot. 1985 järjestettiin toisetkin kesäjuhlat. Järjestä-
jänä toimivat kylätoimikunta ja Martinniemen Erä-ja Kala-
kerho. Nämä karkelot jatkuvat vieläkin.

Eli tuosta vuodesta 1985 on laskettu nykyisten kyläjuh-
lien 25. vuosi. 

Soiton loputtua ja kyläyhdistyksen väen keräillessä kamo-
ja kysyn vielä Pentiltä, mitkä ovat olleet hänelle ne kaikkein 
mieleenpainuvimmat kyläjuhlat.

– En osaa niitä niin verrata, mutta mieleen jäi se tilaisuus, 
kun maaherra Ahti Pekkala oli puhumassa. Ilma oli armot-
toman kylmä ja myrskyinen, vettä tuli valtavalla voimalla. 
Muistelen, että Toivo Vehkaoja kuvasi juhlat videokameral-
la. Olisikohan tuo fi lmi tallessa? Pentti kysyy.

Kalastuskilpailun tulokset:
1. Julia Olkoniemi, Haukipudas kk 16.72 s
2. Emilia Laakkkonen, Jääli 18,47 s
3. Juha Liedes, Haukipudas kk 31,90 s
4. Ella Leppänen, Martinniemi 36,91 s
5. Kirsi Matinaho, Martinniemi 38,97 s
6. Pietari Gummerus, Häyrysenniemi 54,68 s
7. Esa Halonen, Holstinmäki 1.21,87 min

Hannu Gummerus

Kaunis kesäsää veti sataman täyteen väkeä. 

Ruokaravintola Kahveli valmisti maukkaan lohisopan. Keskellä jonottaa Pentti Utriainen.
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Toni tähtää 
maailmanmestariksi

Levollinen, itsevarma, jopa vähän julma.
Sellainen on Toni Juusolan ilme, kun hän jännittää jou-

sensa.
12-vuotias martinniemeläinen on tuplasti Suomen mes-

tari.
Viime vuoden kesäkuussa hän ampui mestaruuden ulko-

radalla Tampereella.
Maaliskuussa mestaruus napsahti sisäradalla Porissa.
– Tonin sarja on 13-vuotiaat, isä ja toinen valmentaja Jan-

ne Juusola kertoo.
– Olen voittanut jokaisen kilpailuni myös 15-vuotiaissa, 

lisää Toni, kovapäiseksi rautahermoksi kuvailtu kaveri.

Taustalla myhäilee pappa Matti Juusola, jonka pellolla Ol-
lilanperällä pojat tähtäilevät tauluihin.

– Toni taitaa olla parempi kuin mitä isänsä oli tuossa iäs-
sä, Matti arvelee.

Vielä toistaiseksi Janne-isällä on hallussaan suuremmat 
meriitit:

Junioreiden maailmanmestaruus tuli joukkuekilpailussa 
vuonna 1993.

Suomen mestaruuksia on useita, esimerkiksi yleisessä 
luokassa vuonna 2002.

– Ranskan MM-kisoissa 2003 tipahdin selvästi. Sijoituk-
seni oli 43:s, Janne, 32, kertoo.

Ammunta verissä

Toni on kulkenut isänsä mukana radoilla jo polvenkor-
kuisesta.

Ampumaan hän ryhtyi vasta puolitoista vuotta sitten.
– Se oli marraskuuta. Huhtikuussa Tonilla olivat ensim-

mäiset SM-kisat, joissa hän sijoittui viidenneksi.

Sen jälkeen lahjakas nuorimies onkin saalistanut lukui-
sia SE-tuloksia.

Isän lisäksi häntä valmentaa pohjoisen ampujalegenda 
Toivo Vierimaa, mies joka laittoi jousen käteen jo Jannel-
le.

Mihin Toni tähtää?
– Maailmanmestariksi. Paremmaksi kuin isä! vastaa Mar-

tinniemen koulun kuudetta luokkaa käyvä jousimies.
– Minun pitää vissiin ruveta treenaamaan, ettei poika saa 

kiinni ainakaan ihan heti, isä nauraa.
Samassa sakissa kasvaa kolmaskin jousen virittäjä.
Toni on opettanut lajin saloja Jerelle, joka isovelivalmen-

tajansa mukaan ”ampuu jo nyt älyttömän hyvin”.
– Jos Tonista tulee maailmanmestari, minusta tulee Suo-

men mestari, tuumaa seitsenvuotias Jere.

Maltti tarpeen

Nuolet singahtavat Tonin jousesta noin 40 metrin sekun-
tinopeudella ja osuvat 30 metrin päässä olevan taulun kel-
taiselle alueelle.

Ne ovat isän ja papan tekemiä.
Harjoituksissa nuolia ammutaan keskimäärin satakunta 

ja kilpailuissa parisataa.
Vaaditaanko jousiampujalta käsivoimia?
– Tämä on enemmän taito- kuin voimalaji. Ampumalla 
tullut voima riittää, Janne vastaa.

Toni lisää, että jousiampujalla täytyy olla hyvät jalat ja 
vahvat selkälihakset.

– Eikä korvien välissä saa tuulla, hymyilee Matti-pap-
pa, poikansa ja pojanpoikansa ratamestari ja taustatuki.
Tuula Juusola jännittää hänkin huoltojoukoissa. Hän ku-

vailee jousimiehiään kylmäpäisiksi ja sinnikkäiksi kavereik-
si.

– Jos vaikka kotosalla onkin poikamaisia vinkeitä, niin ki-
sakentillä osataan rauhoittua, Tuula-mummo tietää.

Toni treenaa ja kilpailee samalla tähtäin- eli olympiajou-
sella, jolla hänen isänsä on saavuttanut mestaruuksia.

Jousta ei ole ostettu valmiina, vaan sen osat, kuten jän-
ne, tähtäin, runko ja lavat, on hankittu erikseen ja koottu 
jouseksi kotona.

Paketilla on hintaa noin 6 000 euroa.
– Harjoittelen suunnilleen joka toinen päivä täällä papan 

radalla, Martinniemen työväentalolla tai Hietasaaressa, Ou-
lun Jousimiehiä edustava Toni kertoo.

Tarvitaan pyssy, tarvitaan nuolia, tarvitaan läppiä, suojia 
ja muita varusteita – tarvitaan sponsoreita.

Tonin tarkkuusurheilu-uraa tukevat Sähkö-Arktia, Ra-
kennus-Hanka, Pedi-Archery ja Kiuruveden Osuuspank-
ki.

Satu Koho
(Juttu on julkaistu myös Forum24-lehdessä.)

Suomen mestari Toni Juusola, 12, harjoittelee monta 
kertaa viikossa Matti-papan radalla Martinniemessä.
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Martinniemen Pikkukirppis
Maagisessa Martinniemessä on viimevuodesta saakka ollut Leilan Tukkatuvan vieressä viihtyisä ja lämminhenkinen 
pikkukirppis.

Se on auki maanataista perjantaihin klo 10-14, mutta kun saamme lisää henkilökuntaa niin olemme auki klo 18.00. 
Paikan iloisina ja avuliaina vetäjinä toimivat Katja Haapala ja Johanna Kaiponen. 

Haukiputaan Työnhakijat Ry:n toimesta kirppis antaa erinomaiset puitteet kylän yhteisöllisyyden tiivistämiseen, ky-
läläisten tutustumiseen ja ’porisemiseen’ eli rupatteluun. Näiden lomassa voi juoda kupposen kahvia herkullisen lei-
vonnaisen kera pientä maksua vastaan. 

Asiakkaita varten on tietokone internet-yhteyksineen ja sen työnhakuun liittyvä käyttö on ilmaista. Kopiointi on 
edullista ja päivän lehdet voi lukaista jutustelun lomassa. 

Mutta kirppiksen rooliin kuuluu ennen kaikkea tavaroiden kierrätys. Jäseneksi voi liittyä 2 euron maksusta, jolloin 
saa pöytävuokrasta 10%:n alennuksen. Kierrätykseen otetaan lähes kaikkia kotien tavaroita ja vaatteita siistinä, huo-
nekaluja lukuunottamatta. Usein tulee lahjoituksena aivan uutta ja priimaa tavaraa. Kannattaa pistäytyä usein. Tällä 
hetkellä on myynissä myös Kari Holman ja Pirjo Sohlon taidetta. 

Mutta ennen kaikkea Katja ja Johanna luovat ilmapiirin, jossa kylän asioiden päivittäminen sujuu sutjakkaasti ja uu-
sia tuttavuuksia tehdään. Marttilaisuus on paitsi maaginen myös mahtava asia. Käykää toteamassa.

Katja Haapala ja Johanna Kaiponen

Liverpoolissa ja Lontoossa on järjestetty jo vuosikym-
meniä Beatlesin innoittamana opastettuja Magical Mystery 
Tour -kävelyitä paikoille, joissa John, Ringo, Paul ja Geor-
ge aikoinaan seikkailivat. Britti-ideaa mukaillen Aknestik-
yhtye rantautti vuonna 1996 oman vastaavan nimellä Maa-
kinen Mysteerikiertue. Fanien täyttämä bussi lähti Oulus-
ta ja kierteli Haukiputaalla mm. rankkarikilpailujen ja akus-
tisten esiintymisten merkeissä. Ohjelmassa olivat myös hil-
jaiset hetket poikuudenmenetyspaikoilla ja kunnanjohtaja 
Heikki Seppälän Haukipudas-viirin luovutus Martinnie-
men kalasatamassa. 

Maakinen Martinniemi 

Kaksitoista vuotta myöhemmin allekirjoittanut kuva-
si omaa Martinniemi -musiikkivideota samoilla rannoilla 
kesäkuun alkupäivien erinomaisen sään vallitessa. Videon 
tunnelmissa sitten aloin ehdotella samoja miettineille Jyr-
ki ja Peipa Mäelle josko järkkäisimme, ei ihan festivaaleja, 
mutta semmoisen rennon kulttuuripiknikin Ukkolanran-
taan, josta löytyy valmiiksi amfi teatterimainen hiekkaran-
ta katsomoksi ja lavan taakse maailman hienoin taustakan-
gas, rannaton horisontti. 

Myös kyläyhdistys innostui ajatuksesta ja lopulta 2009 
Maakiseen Martinniemeen saapui paljon enemmän poruk-
kaa kuin uskallettiin edes toivoa, vaikkei sää varsinaisesti 
suosinutkaan kuten oli tehnyt vuoden 2008 musiikkivide-
on kuvauksissa. Sama trendi jatkui 2010. Satteenhan se rop-
sautti. Skiftesvik-kävelyn jälkeen ihmiset eivät kuitenkaan 
paenneet paikalta kokonaan, vain rantametsän suojiin naut-
timaan tapahtuman pääesiintyjistä, savumaivoista, monen-
laisen musiikin ja kuvataiteen säestyksellä.  

Maakisen Martinniemen tarinapolut

Joka tapauksessa Maakisesta Martinniemestä on tulossa 
perinne. Tapahtuma ei välttämättä kasva, mutta saattaa se 
laajeta, vaikkapa martinniemeläisiä tarinapolkuja pitkin ym-
pärivuotiseksi mahdollisuudeksi hahmottaa paikallista his-
toriaa ja identiteettiä. Maakisen iltatapahtuman lisäksi ky-
syntää tuntuu paikallisesti ja laajemminkin olevan opaste-
tuille Martinniemi-kävelyille ja miksei vaikka kokonaiselle 
teemaviikolla  vaikkapa nimellä Puhalluskukkapäivät -tari-
noita ja merenkäyntiä. 

Jukka Takalo

Etäinen kuovin huuto sekoittuu mereltä kantautu-
vaan rummutukseen. Ovatko intiaanit hyökkäämässä 
mereltä? Vai onko se rahtilaivan dieselien jyskytystä?
Etualalla rummuttavat Paavo J. Heinonen ja Jukka 
Takalo



8  Marttilainen 2/2010

Arjen historiaa

Helsingin olympiakisat 1952 toivat sodasta toipuvalle kan-
salle uskoa tulevaisuuteen. Ahti ja Inkeri Hannus seurasi-
vat kisojen yleisurheilutapahtumia paikan päällä sveitsiläis-
ten ystäviensä Trudi ja Hans Bodenmannin kanssa. Ulko-
laisvierailu oli tuohon aikaan sellainen harvinaisuus, että se 
huomioitiin laajassa artik-
kelissa Kalevassa.

Vanhemmiltani Hel-
singistä Aili-mummun ja 
Hannes-papan postilaa-
tikkoon tullut Paavo Nur-
mi-aiheinen kortti on en-
simmäinen urheilumuis-
toni. Aikojen saatossa se 
on ikävä kyllä kadonnut 
jonnekin.

Hannuksen nuori per-
he asui Lastaajantiellä 
punaisessa pikkumökis-
sä, joka lienee siinä vie-
läkin pystyssä, ja Osuus-
kaupan talossa, jonka ala-
kerrassa Ahti-isä työsken-
teli myymälänhoitajana. 

Siitä oli lyhyt matka viereiselle Kerholan urheilukentälle. 
Nopeudestaan tunnetul-
la radalla pidettiin Oulun 
piirin mestaruuskilpailuja 
ja ainakin yhdet kansain-
väliset kilpailut.

Talven 1953-54 asuim-
me Vahtolan pitkässä ri-
vitalossa, tieltä katsottuna 
toiseksi viimeisessä loosis-
sa. Kesältä 1954 muistan 
heinäkuisen osittaisen au-
ringonpimennyksen ja ai-
van uskomattomat kaato-
sateet – tiettävästi yhä ai-
nutlaatuiset Suomen uu-
den ajan historiassa – joi-
den jälkeen Vahtolan pi-
halla soutaminenkin olisi 
mainiosti onnistunut.

Vahtolan oly
Yleisurheilu veti nu

Martinniemess

Koiranputken aromikas tuoksu vie elä-
keikää lähestyvän urheilutoimittajan 
muistot Hanskan metsään ja Vahtolaan 
yli puolen vuosisadan taakse.

Ikimuistoinen urheilukesä 1956. Mitalijuhlaa Vahtolan 
olympiakisoissa. Ahti Hannus jakaa palkinnot, Seppo Han-
nus avustaa. Palkintopallilla vas. Esko Pohjamo, Erkki Vah-
tola ja Matti Hannus.

Ahti Hannuksen olympiavalmennustalli koko komeudessaan, vas. Riitta Vahtola, Erkki Vahtola, Matti Hannus, 
Seppo Hannus, Mikko Pohjamo, Kimmo Ojala, Samuli Pohjamo, Kari Hataja ja Esko Pohjamo.
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Kesän lopulla oli vuorossa muutto Ouluun, lähinnä Ah-
din työssä etenemisen ja Matti-esikoisen alkavan koulun-
käynnin vuoksi. Vahtola kuitenkin säilyi mieluisana kesä-
paikkana. Tukikohtana toimi pihan ja saunan välissä koo-
kas tuparakennus. Majapaikan ohella siitä tuli kylän lasten 
omien olympialaisten kilpailukeskus.

Sotatantereilla haavoittunut Ahti Hannus oli kuntoutta-
nut itsensä takaisin elämään kilpaurheilun kautta. SM-vies-
teissä Oulun Keskuskentällä 1949 Putaan Veikkojen 4x400 
metrin joukkue, jossa hänen lisäkseen juoksivat Åke Eng-
ström sekä veljekset Alku ja Aamos Suomela, pääsi fi naa-
liin ja sijoittui siinä kuudenneksi. 1950-luvulla Ahdin juok-
sut jäivät jo vähemmälle, mutta elinikäinen innostus urhei-
luun jäi.

Yleisurheilu oli sotien jälkeen Suomen kesäurheilujen yk-
könen. Voitto Hellsten juoksi viestiankkurina kansan sy-
dämiin Ruotsi-otteluissa. Sankarihahmoja olivat myös pi-
tuushyppääjä Jorma Valkama ja seiväshyppääjä Eeles Land-
ström – koko kolmikko olympiamitalisteja.

Voiton kestäminen ja tappion sietäminen ovat arvokkaita 
taitoja elämässä. Ahdin vetämien Vahtolan olympialaisten 
lajeja olivat ainakin pikamatkat, pituus- ja korkeushyppy, 
kuulantyöntö sekä muuan erikoisuus, jonka säännöt Mik-
ko Pohjamo muistaa vielä hyvin:

ympialaiset
uorisoa puoleensa

sä kesällä 1956.

Metsäpolulla oli noin 60 metrin matkalla neljä puiden ok-
sista tehtyä aitaa, joista kaksi sai kaatua. Jossakin vaihees-
sa joku huomasi, että nopeammin pääsee, kun kaataa kak-
si viimeistä aitaa tahallaan! Nuorimmat ikäluokat eivät ai-
toneet, vaan heidän piti pyrähtää aitojen alta.

Palkintopallin virkaa toimitti Vahtolan suuren tuvan 
edessä olleen kellarin katto. Osanottajista Samuli Pohja-
mo nousi myöhemmin yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi, jo-
ka tunnetaan urheilupiireissä lähinnä suunnistus- ja ravi-
miehenä.

Juhannuksena 1956 – muistini mukaan kesken omien 
kisojemme – tuli sävähdyttävä uutinen: Soini Nikkinen 
oli vetäissyt yllättäen keihäänheiton maailmanennätyksen 
83.56. Viikkoa myöhemmin matkalla Suomen Suurkisoihin 
Helsinkiin pysähdyimme hetkeksi Nikkisen ME-areenalle 
Kuhmoisten kentälle. Seuraavana iltana istuin 8-vuotiaana 
pikkupoikana Ranskan ja Suomen maaottelussa Helsingin 
Olympiastadionin katsomossa ensimmäisen kerran.

Joulukuusta 1956 heinäkuuhun 1962 asuimme Ah-
ti-isän töiden vuoksi Seinäjoella. Sieltä palattuam-
me kesäpaikaksi vaihtui Vahtolan tilalle Onganran-
nan punainen mökki vuosikymmeniksi, Ahdin kuo-
lemaan asti 1991. Minusta tuli yleisurheiluhullu kynä-
mies ja lukutoukka, pikkuveljet Seppo ja Heikki löy-
sivät elämänuransa autokoulualalta.

Kesällä 1966 harjoittelin Kerholan kentällä aita-
juoksua, kun löysin metrin korkuisesta heinikosta 
ruostuneen kiekon. Se oli erään hienon aikakauden 
päätöksen symboliikkaa – onneksi ei kuitenkaan yleis-
urheilun loppu. Samana syksynä valmistui Kiiminki-
joen rantaan Haukiputaan uusi urheilukenttä, jolla 
työskentelin kesät 1967-68 nuorten urheiluohjaajana 
Putaan Veikkojen palveluksessa. Siitäkin riittää ker-
rottavaa, sitten joskus myöhemmin.

Matti Hannus
Putaan Veikkojen 1950-luvun alun pikajuoksuvaliot Kerho-
lan kentällä. Vasemmalta Ahti Hannus, Åke Engström, 
Aamos Suomela ja Seppo Rautiainen.

Veljekset Matti ja Seppo Hannus Kuhmoisten urhei-
lukentällä kesäkuussa 1956. Matin kädessä heinän-
korsi markkeeraa keihästä. Edellisviikolla Soini Nik-
kinen oli juuri tällä heittopaikalla vetäissyt ME-luke-
mat 83.56.
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Ajankohtaista

Vasemmalta Sirkka Kurkela, Tuula Arolaakso, Maire (Manta) Lepistö, Maire Juvanto, Ritva Rekilä, Kaarina 
Lepistö, Lasse Rekilä, Pirkko Keskisärkkä, Onerva Perätalo, Eero Perätalo, Keijo Matikainen, eturivissä va-
semmalta Heikki Lång, Kari Lankila ja Antti Keskisärkkä. Kuvasta puuttuvat Aune Pohjanen, Timo Pohjanen 
ja Irja Hirsso.

Hannu Gummerus

Entiset koulukaverit tapasivat toisensa Martinniemen kesäjuhlien yhteydessä. Paikalla oli 14 senioria: Tuula Arolaakso, 
Maire Lepistö, Sirkka Kurkela, Kaarina Lepistö, Maire Juvanto, Aune Pohjanen, Irja Hirsso, Heikki Lång, Lasse Reki-
lä, Eero Perätalo, Keijo Matikainen, Kari Lankila, Timo Pohjanen ja Antti Keskisärkkä. Osa oli ottanut tapaamiseen mu-
kaan myös puolisonsa.

Keskisärkän Antti myöntää, että juuri ennen tapaamista vatsassa oli perhosia, olihan monen näkemisestä ehtinyt vie-
rähtää jopa 50 vuotta. Mielessä kävi, tuntisiko kavereita ulkonäöltä, ketä paikalle saapuisi ja miten juttu luistaisi. Kaikkia 
ei ehditty tavoittaa, ja olivathan monet ”tytöt” muuttaneet sukunimensäkin sitten kouluvuosien.

– Kyllä ajatukset risteilivät menneissä nuoruusvuosissa, hän jatkaa.
Keskisärkkä kertoo, että hän tunnisti osan lapsuusajan tutuista hyvinkin nopeasti ulkonäön tai äänen perusteella mut-

ta myös arvuuttelemaan joutui.
Kaukaisin osallistuja, Eero Perätalo, oli saapunut luokkatapaamiseen Etelä-Ruotsista, muuten joukkoa oli ympäri Suo-

men.

Vanhat koulukaverit 
kokoontuivat Martinniemessä

Rekilän Lassen aluksen kupeessa käy kuhina. 
– Mikäs se sun nimi olikaan? Manta? arvailee yksi.
– Sinä! Ei voi olla totta! kiljahtaa toinen ja kapsahtaa pöllämystyneen kaverinsa 
kaulaan.
Aurinko hymyilee, ja yhtä hymyä ovat myös toisensa tapaavat vanhat luokkatove-
rit, jotka lopettivat opintiensä Martinniemen koulussa puoli vuosisataa sitten.
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– Vaihdoimme laiturilla kuulumiset, ja hiukan pintaraa-
paisulta se tuntui. ”Syventävä jakso” oli sitten illemmalla 
Navetan ylisillä, jossa kukin kertoi elämänvaiheistaan.

Jotain vanhaa, paljon uutta

Kouluajan muistot nousivat mieliin visiitillä Martinniemen 
koulussa, jota tämä joukko kutsuu Martinniemen uudek-
si kouluksi. Heidän ikäluokkansa kävi kaksi ensimmäistä 
vuotta vanhaa puukoulua ja pääsi uusiin tiloihin kolman-
nelle luokalle.

Vaikka olikin heinäkuinen sunnuntai, kesälomalla oleva 
koulu toivotti entiset oppilaansa tervetulleiksi.

– Kiitos siitä kuuluu monille. Ensinnäkin Hannu Gum-
merus kyläyhdistyksestä loi sillan rehtori Sirkku Koskelaan 
ja hän taas Krister Kettuseen, joka avasi meille ovet. Mo-
nelle meistä oli toiveiden täyttymys saada vierailla ”Sirkun 
koulussa”, Keskisärkkä kiittelee.

Hän jatkaa, että koulu herätti vahvoja tunteita – olihan se 
antanut alkueväät elämän tielle.

– Koulutustaso yhteisössämme ei tuolloin ollut korkea. 
Arvioni mukaan ylioppilaaksi luki kymmenisen prosenttia. 
Me, jotka päätimme Martinniemen koulun vuonna 1960, 
olimme ensimmäiset, jotka saimme kansalaiskoulun todis-
tuksen.

Keskisärkän mielestä Martinniemen koulu on loistavas-
sa kunnossa – jopa paremmassa kuin mitä he sen 50 vuot-
ta sitten jälkeensä jättivät.

– Joitain muutoksia oli tehty. Esimerkiksi sisääntulo pää-
ovesta oli muuttunut, sillä ovi oli aiemmin keskellä ja tyt-
töjen wc oli oven vasemmalla ja poikien oikealla puolel-
la. Ruokasalin väliseinä oli poistettu, joten pitkää ja kape-
aa käytävä ei enää ollut. Keittiö oli saanut uudet koneet ja 
opettajainhuone tarpeellista aputilaa.

– Alakerran käsityöluokat olivat avartuneet, ja sen pit-
kä käytävä oli entistä valoisampi. Sisätilan lattiat ja kaiteet 
olivat kestäneet hyvin ajan hammasta. Liikunta-/juhlasa-
li kiilsi siisteyttään. Näyttämön portaat olivat alkuperäises-
sä asennossaan, aivan kuten koko sali, vain lattia pintama-
teriaali oli vaihdettu. Urheilutunnit nousivat vahvoina mie-
leen!

Paljastuksia opettajista

Kouluvierailulla muisteltiin myös entisiä opettajia ja heidän 
tapojaan kasvattaa, opettaa ja ohjata, hiukan kurittaakin.

– Opettajan valta ja vastuu olivat tuolloin hyvin laajat, 
mutta ei silloin tarvittu lakimiehiä vanhempien ja opettaji-
en välejä selvittämään, Keskisärkkä hymähtää.

Omia opettajiaan hän muistelee näin:
Villien 1–2-luokkalaisten opettajana vanhalla koululla oli 

Ester Karttunen, joka piti kovaa kuria ja aiheesta. Kirosa-
nat pestiin mäntysuovalla koulun käytävällä ja sen jälkeen 
jouduttiin nurkkaan häpeämään.

– Muistan, kun meitä poikia oli jo kolmessa nurkassa, yksi 
siivouskomerossa ja minä opettajanpöydän alla Esterin hel-
moissa. Eräs Keijo loukkaantui suunsa pesusta ja piti kol-
me päivää vapaata. Aakkoset kuitenkin opimme, ja lukemi-
nenkin alkoi hahmottua.

3.–4. luokkaa opetti Koivusipilä, jonka etunimeä Keski-
särkkä ei valitettavasti muista.

– Hän oli nuori ja edistyksellinen, saanut modernin opet-
tajakoulutuksen. Hän kannusti ja ohjasi meitä. Lauluko-
keessa meille nousi ramppikuume, joten Koivusipilä eh-
dotti edes lausumaan ”Pienen nokipojan”, jotta todistuk-
seen ei tarvitsisi laittaa nelosta.

5. luokan opettaja Väinö Pernu oli Keskisärkän mukaan 
värikäs ja äkkipikainen persoona, joka viljeli omanlaistaan 
hurttia huumoria. Hän hillitsi ja vallitsi näin:

– Järjestäjän piti kastella sienet mahdollisimman märik-
si ja huolehtia, että käytössä olevat liidut olivat pitkiä. Jos 
oppilaat pulisivat, Väiski linkosi joko sienen tai liidun ään-
tä kohden melkoisella tarkkuudella. Sienestä saivat osansa 
myös syyttömät, koska vesi lensi vähän laajemmalle. Ares-
tin sijasta tuli usein karttakeppiä persuksille.

– Minä sain kerran lukutunnilla kokea kovia, vaikka olin 
luultavasti syytön. Väiski kuuli pulinaa, kääntyi ja iski luku-
kirjalla päälakeeni. Kirjasta halkesivat sekä etu- että taka-
kansi, ja minä näin tähtiä. Joskus Väiski jätti luokan vah-
vimmat pojat arestiin lähinnä sen takia, että nämä työntäisi-
vät koulupäivän loputtua hänen Simcansa opettajien asun-
tolan tallista mäen päälle, koska auton akku tai startti ei ol-
lut kunnossa.

Koulun rehtorista, 7. ja 8. luokkia opettaneesta Pentti 
Jääskeläisestä Keskisärkällä on monta tarinaa:

– Luunappi oli Pentin vahvin ase, ja sehän tuntui, kun 
sormi napsahti otsaluuhun! Pentti kuitenkin piti järjestyk-
sen ja oli tykätty opettaja.

– Annoin kerran tukkani kasvaa hiukan korvien päälle, ja 
siihenkös Pentin silmät upposivat. Hän esitti minulle par-
turissa käyntiä, ja kun kerroin, että ei ole varaa, niin Pentti 
kaivoi esiin lompsansa ja passitti minut tukan leikkuuseen 
kesken päivän.

Asustelua vaaramaisemissa

Keskisärkkä jätti Martinniemen syksyllä 1965. Edessä au-
kesi kaksi polkua: Ruotsissa odottelivat valmis työpaikka, 
asunto sekä moni sukulainen ja tuttava, Oulussa taas har-
joittelijan pesti Oulun piirimielisairaalassa.

– Valitsin Oulun, sillä mielessä siinsi mielisairaanhoitajan 
ammatti. Harjoittelujakso oli tuolloin puoli vuotta, ja sain 
sijaishoitajan työtä joksikin aikaa. Oulusta siirryin Kuopi-
oon Niuanniemen vankimielisairaalaan vt. hoitajaksi, sen 
jälkeen Paiholan sairaalaan Joensuuhun. Hoitotyötä tein 7,5 
vuotta, kunnes siirryin vakuutusyhtiön leipiin. Siellä sain 
koulutuksen myyntialalle.

– Työnimikkeeni muuttuivat, kunnes jäin osa-aikaeläk-
keelle piiripäällikön toimesta ja siirryin asiantuntijatehtä-
viin. Työeläkkeelle jäin 1.8.2006, ja vanhuuseläke alkaa mar-
raskuussa, mikäli elinpäiviä riittää, kertoo vaimonsa Pirkon 
kanssa Pohjois-Karjalan vaaramaisemiin Jakokosken kyläl-
le asettunut Keskisärkkä.

Onko vanhoilla luokkakavereilla mielessä uusi tapaami-
nen Martinniemessä?

– Suunnitelmia teimme, mutta päätökset jäivät pöydälle. 
Haluja olisi, mutta riittääkö veto? Saas kattoo… 

Satu Koho
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Nuoret

Martinniemen kyläyhdistys järjesti kevättalvella piirustuskilpailun Martinniemen koulun 3.- ja 6. luokkalaisille. He 
saivat taiteilla vapaasti aiheesta ”Kotikyläni”. Piirustuskilpailu oli jatkoa viime vuoden kirjoituskilpailulle, jonka aihe 
oli sama. Tarkoitus onkin, että kirjoitus- ja piirustuskilpailut vuorottelevat samoilla luokka-asteilla myös jatkossa.

Ahkerat oppilaat piirsivät ja maalasivat kaikkiaan 45 työtä. Kilpailun tuomarina toiminut kuvataiteilija Sanna Koi-
visto oli haltioissaan lasten taideteoksista.

– Jokaisesta välittyy kokemisen tunnelma, Sanna kehuu.
Elämyksellisyys oli läsnä joka työssä. Tuomarin oli siis löydettävä pienet eroavaisuudet teknisistä tekijöistä. Tehtä-

vä ei ollut helppo. Loppuun asti jaksaminen ja rohkea värien käyttö näkyivät selvästi muutamissa töissä, joten niiden 
joukosta valittiin parhaat.

– Kiitos, että olen päässyt käymään mukavassa kotikylässänne ja saanut kurkistaa elämäänne töidenne kautta, iloit-
see Sanna.

Palkinnot ja kunniakirjat jaettiin 2.kesäkuuta oppilaiden kevätjuhlassa Martinniemen koulun juhlasalissa. Samassa 
yhteydessä kyläyhdistys kannusti nuorta jousiammunnan Suomen mestaria Toni Juusolaa stipendillä (Tonista on jut-
tu sivulla 6).

Kesän aikana näitä martinniemen nuorten taiteilijoiden upeita töitä on saanut ihastella kylätuvan ikkunassa ja sei-
nillä.

Kyläyhdistys kiittää lämpimästi Martinniemen koulun oppilaita ja opettajia sekä kuvataiteilija Sanna Koivistoa yh-
teistyöstä!

Sonja Karanta 6lk.

Fia Lindholm 3lk.

Anniina Merenluoto 3lk. 

Kia Kärkkäinen 3lk. 

Hannu Gummerus



Marttilainen 2/2010   13

Tulokset: Tulokset: 

3. luokka3. luokka

I Fia LindholmI Fia Lindholm

Kunniamaininnat:Kunniamaininnat:
Vilhelmiina Savolainen, Anniina Merenluoto ja Kia KärkkäinenVilhelmiina Savolainen, Anniina Merenluoto ja Kia Kärkkäinen

6. luokka6. luokka

I Sonja KarantaI Sonja Karanta

Kunniamaininnat: Kunniamaininnat: 
Inka Häkkinen, Anastasia K ja Adelina IsolaInka Häkkinen, Anastasia K ja Adelina Isola

Vilhelmiina Savolainen 3lk.
Alakuva: Anastasia Kahanskaja 6lk.

Yläkuva: Inka Häkkinen 6lk.

Adelina Isola 6lk.
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Ajankohtaista

Sitten kun lähden täältä,
haluaisin lähteä syksyllä,
kun ihollani viipyy vielä

kesän lämpö
ja haavan lehdet havisevat

lempeässä tuulessa.
 

Muuttolintujen kaarrellessa
viimeisen kerran pesäpuun yllä,

voin minäkin hyvillä mielin
katsella kotipihaani,

kuulla sen iloiset äänet
ja antaa hyvien muistojen

vallata mieleni.
 

Voisin liittyä lintujen seuraan
ja kevein siivin nousta

sinitaivaan herkkään syliin.
 

Ennen kuin lehdet varisevat
ja sateet tulevat olisin

jo mennyt,
vieden mukanani kesän

huumaavat hetket,
kastepisaroiden leikin nurmikolla

ja meren hiljaisen laulun.
 

Sitten kun lähden täältä,
haluaisin lähteä syksyllä.

 
Terveisin Virpi Kauppila

Koululaisten 
vanhemmat 

elämysradalla
Koulun ja kodin aikuiset haluavat toimia lapsen par-
haaksi. Se onnistuu, kun kaikki puhaltavat yhteen hii-
leen. Tämä tuli selväksi Martinniemen koululla tiistai-
iltana 7. syyskuuta pidetyssä kouluvuoden aloitustilai-
suudessa, jonne koulujen aikuiset kutsuivat Martinnie-
men ja Parkumäen koululaisten vanhemmat.

Rehtori Sirkku Koskela avasi tilaisuuden iltakahvi-
en merkeissä. Ruokasalissa nähtiin maailman ensi-ilta 
oppilaiden tekemästä puhuttelevasta elokuvasta. Siinä 
esitettiin tiukkoja kysymyksiä muun muassa koulun ja 
kodin yhteistyöstä niin koulun henkilökunnalle kuin 
oppilaiden vanhemmille. Elokuvan viesti oli, että yh-
teistyötä toivotaan nykyistä enemmän, nimenomaan 
rakentavaa sellaista.

Ilta jatkui elämysradalla, jota kierrettiin pienemmis-
sä ryhmissä. Rasteilla esittäytyi ilahduttavan moni alu-
een toimija, esimerkiksi kunnan nuorisotoimi, seura-
kunta, koulun johtokunta sekä Martinniemen kyläyh-
distys ja Parkumäen kylätoimikunta. Vanhemmat pää-
sivät myös muistelemaan oman koulutaipaleensa aloit-
tamista sekä kertomaan, mitä mielessä liikkui silloin, 
kun he saattelivat lapsensa kouluun ensi kerran.

Tilaisuuden lopuksi yhteisöohjaaja Helena Tornberg 
kokosi illan annin sekä esitti omia ajatuksiaan kou-
lun ja kodin yhteistyöstä sekä yhteisöllissoudetaan sa-
maan suuntaanvat samassa veneessä, joten soudetaan 
samaan suuntaan! (SK)

Naiset, tervetuloa 
liikkumaan!

Kolmevuotias sählyporukka Martin Mammat etsii uu-
sia pelaajia sähläilemään.

Pelaajaporukkamme koostuu eri-ikäisistä ja -kokoi-
sista aikuisista naisista. Huippu-urheilijoita emme siis 
ole, eikä meistä sellaisia tule.

Peleissä hiki virtaa, nauru raikaa ja arki unohtuu.
 Emme missään tapauksessa pelaa tosikkomielellä!
 Pelaamme Martinniemen koululla perjantaisin kel-

lo 18.30–20.00.
Osallistumismaksu määräytyy sen mukaan, kuinka 

paljon on pelaajia. Summa (200 euroa lukukaudessa) 
jaetaan porukan kesken, joten osallistumismaksu ei 
päätä huimaa…

Sählymaila ja sisäpelikengät mukaan, eikä pallokaan 
olisi pahitteeksi. Vesipullo ja hikipyyhe ehdottomas-
ti matkaan!

Ilmoittautumiset Arja Tietäväiselle, p. 040 
7379509.

Martinniemen 
piippu telkkariin

Martinniemen kylällä ja etenkin saha-alueella on ku-
vattu televisio-ohjelmaa ”Suojele minua”. Sen pääosaa 
näyttelee kauas näkyvä kylän symboli, hiomon piippu 
Laitakarissa. Kyseessä on YLE Teeman ohjelmasar-
ja, joka kertoo suojelun tarpeessa olevista mutta tois-
taiseksi vielä ilman virallista suojelupäätöstä olevista 
kohteista. Sarja esitetään Teemalla ensi kevään aika-
na.

Ohjelmaan pääsi mukaan 15 kohdetta ympäri maata. 
Ehdotuksia tuli reilut 300. Martinniemen piippu -jak-
soon on haastateltu marttilaisia piipputaistelijoita, ai-
nakin kirjailija Joni Skiftesvikiä ja muusikko Jukka Ta-
kaloa. Vuonna 1927 rakennettu kulttuurihistoriallisesti 
arvokas piippu saa jopa oman laulun. Sen tekee muu-
sikko Samuli Putro. (SK)
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Teatterimatka Ouluun
Haluatko lähteä katsomaan Katsastusta Oulun kaupunginteatteriin 20.11.2010?  

Työväenyhdistyksen linja-auto lähtee klo. 11.30 kylätuvan edestä. 
Linja-auto pysähtyy myös Haukiputaan SEO:lla. 

Matkan hintaan sisältyy edestakainen kuljetus ja teatterilippu. 
Hinta on 25€ kyläyhdistyksen jäseniltä ja 30€ muilta. 

Ilmoittautumiset: suvi.rontynen@pp.sonera.net tai 040-732 0197.
Maksu maksetaan kyläyhdistyksen tilille 144530 - 110085 viimeistään

26.10.10. mennessä. 
Ilmoitaudu ensin ja maksa sitten.
Mukaan mahtuu 45 ensimmäistä!

Martinniemen 
seurakuntakoti 

25 vuotta
25-vuotisjuhlia vietettiin 5.9. Martinniemen seurakun-
takodissa. Ohjelmassa oli muun muassa juhlajumalan-
palvelus, jonka toimitti Jaakko Kaltakari. Kanttorina 
toimi Else Piilonen. Haukiputaan Mieskuoro avusti 
komealla laulullaan. Seurakunnan pienet päiväkerho-
laiset osallistuivat juhlaan omalla lauluesityksellään. Ir-
ja Lahdensivu ja Kaarina Tilanto lukivat juhlassa Raa-
matusta kappaleita. Myös muut seurakunnnan työnte-
kijät avustivat juhlassa rukousten lukijana.

Jumalanpalveluksen päätyttyä tarjolla oli emäntien 
tarjoamat maittavat kirkkokahvit voileipä- ja täytekak-
kutarjoiluineen.

Kahvien jälkeen lauloi Haukiputaan Mieskuoro vie-
lä muutaman laulun ja sen jälkeen Pentti Utriainen ker-
toili kuvien kera Martinniemen historiaa; etenkin seu-
rakuntakotia edeltäneen rukoushuoneen vaiheita. Ru-
koushuone perustettiin v.1929 ja toiminta oli hyvin vil-
kasta pyhäkouluineen ja muine tapahtumineen. Toi-
minta alkoi hiipui 70-luvulla. v.1985 rakennus purettiin 
sen jo ollessa varsin huonokuntoinen. Samana vuon-
na rakennettiin nykyinen seurakuntakoti. Myös muuta 
kylään liittyvää historiaa kuvien kera tuli esille.

Historiakatsauksen jälkeen esiintyi kylän oma laulaja 
Jukka Takalo parin kappaleensa kera joista toinen oli 
kylän elämään perustuva Martinniemi.

Juhlaan osallistui kylän väkeä miltei vauvasta vaa-
riin liki seurakuntakodin täydeltä, joku istumapaikka 
tosin jäi vielä vapaaksi. Tapahtuma oli lämminhenki-
nen ja juhlava.

Tiina Järvelä

Ajatuksia kylän 
kehittämisestä

Haukiputaan vihreillä oli lauantaina 28.8. kesän nel-
jäs kirjanvaihtopäivä, nyt Martinniemessä kylätuvalla. 
Asukkailta kyseltiin samalla toiveita ja odotuksia kos-
kien uutta Oulua. Martinniemeläisiltä tuli paljon ide-
oita kylän kehittämisestä:

Uusi Oulu voisi perustaa Joni Skiftesvik -puiston 
rantametsään. Puistoon voitaisiin järjestää kirjailijoi-
den kesätapaaminen ja kalasatamaan rakentaa taide-
keskus ja kesäteatteri. Kurtinhaudan satamaa pitäisi 
muutenkin kehittää. Se on luonnollinen syväsatama, 
jonne olisi sopiva venematka Oulusta.

Yhtä lukuun ottamatta vastaajat olivatkin eniten 
huolissaan Kurtinhaudan rantametsän säilymisestä. 
Myös uuden Oulun palvelut huolestuttivat asukkaita. 
Kuntajakoselvittäjä Kosken laatiman esityksen mukai-
sesti palvelujen tulee sijoittua asukkaiden lähelle. Sekä 
Kiviniemessä aiemmin että nyt Martinniemessä asuk-
kaat huolehtivat Kiiminkijoen opiston säilymisestä.

Kunnan nykytilasta tyytymättömyyden aiheita löy-
tyi useita. Esimerkiksi kiinteistöveron korotukseen se-
kä teiden kuntoon ja valaistukseen oltiin yksimielises-
ti tyytymättömiä. Tiestön kunto on nyt hyvin huono, 
sanoi muun muassa Matti Vuononvirta.

– Pusikot pitää saada pois. Ympäristön siisteys ja 
viihtyisyys ovat tärkeitä kylän vetovoiman lisäämisek-
si. Sen avulla saadaan kylälle asukkaat. Sitten tulevat 
yritykset ja kukoistus. Kurtinhautakin pitäisi rakentaa. 
Myös Laitakari on upea kehitettävä merellinen maise-
mapaikka, jossa on ainekset mihin tahansa, Vuonon-
virta jatkoi.
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Perinteisessä kalajutussa se suurin kala karkaa aina. Pilkki-
misessä  avanto  on antanut rajoitteensa saaliin koolle, ja 
niinpä sinne  on juuttunut kerrassaan valtaisia vonkaleita 
aikojen saatossa. Nykyisin tätä tahtojen taistoa  avannon 
molemmin puolin voi käydä myös  kesäaikana. Martinnie-
men Erä – ja Kalakerho on  jo useana heinäkuun osallistu-
nut Pudasjärven  kesäpilkin MM-kisoihin ja fi naaleihin yl-
lettiin myös tänä vuonna.

 Tänäkin vuonnna kisassa nähtiin niitä suuria ja kuultiin 
vielä suuremmista karkuun päässeistä. Mutta yhden ker-
ran tuli harvinainen tasapeli.   Torstain 29.7 aamuerässä oli 
Knuutisen Martti totisen paikan edessä. Lahna ei tuntu-
nut mahtuvan lautan reiästä läpi sitten millään. Mutta ote 
kiduksien takaa oli tukeva. Niinhän siinä kävi, että pää jäi 
vetävän käteen. Kisajärjestäjät joutuivat pikaisesti päättä-
mään, oliko saalis punnituskelpoinen. Tiettävästi missään 
kilpailussa ei tämmöiseen tilanteeseen ole aiemmin joudut-
tu. Pitääkö kala saada kokonaan vai riittääkö osa siitä ? Lah-
nanpää hyväksyttiin kilpailuun ja riitti alkuerästään  jatko-
paikkaan.  Painoa sille mitattiin peräti 154 g. Vähäkalaises-

Kaikki kalat eivät mahdu 
avannosta kesälläkään

sa helteessä se oli kova tulos. Suurin lautan ”läpi” vedet-
ty lahna on painanut aikoinaan  1,8 kg, joten  Martin kalan 
kokoa voi arvuutella sen perusteella.

Seuraavaan alkuerään lähteneet kesäpilkkijät uhosivat 
tuovansa loputkin lahnasta punnitukseen, mutta jostain 
syystä se ei ollut enää syönnillään.

Kalakerhomme menestys oli Barcelonan EM-kisojen ta-
soa  eli pistesijoja. Henkilökohtaisesti parhaimpaan tulok-
seen, eli  karsinnan viidenteen sijaan ylsi Jyrki Lampila. Sillä 
olisi päässyt lauantain välierään, mutta vetouistelun haaste-
kisa vei miehen Iinattijärvelle. Joukkueiden fi naalissa MEK 
2-joukkue (Antti Hirvonen, Jyrki Lampila, Esko Olkonie-
mi) taipui lopulta 8. sijalle. Selityssarakkeeseen merkitään 
tällä kertaa väärät syötit. Mutta ensi kesänä jätetään taas  
kairat kotiin ja lähdetään sulavesille pilkkimään.

 Toki  jo ennen sitä käydään monia perinteisiä kisoja kun-
tamme vesillä.

Esko Olkoniemi

Martti Knuutinen Muhoksen Virkistyskalastajista ja
 legendaarinen saalis.

MM-kisoihin harjoiteltiin istu-
malla päivittäin pakin päällä ... 
Ei sentään vaan Veikko Ovaska 
ja Jouko Niemelä odottavat laut-
tapaikan arvontaa.




