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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:

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: Puurojuhla Martinniemen seurakuntakodis-
sa 8. joulukuuta. Kuvaaja: Hannu Gummerus

Joulumieli on löytynyt

Ei tunnu yhtään joululta, huokaisi murkkuiän kynnyksellä oleva poikani tuijottaessaan märälle pihamaalle joulu-
kuun alkupäivinä. Yritin piristää nuorta herraa. Sytyttelin kynttilöitä, soitin joulumusiikkia, lämmitin glögiä, vaih-

doin keittiöön punaiset verhot. Joulu hiipi huusholliin pikku hiljaa, ja kun kaulin piparitaikinaa, minulla oli innokkaita 
apulaisia keittiön täydeltä. Samana iltana poikani ripusti jouluvalot huoneensa ikkunaan ja haki metsästä soman kuu-
senpoikasen. Hänen joulumielensä oli löytynyt.

Joulutunnelmaan pääsee puurojuhlassa, yhteislaulutilaisuudessa, adventtikirkossa ja vaikkapa joulumyyjäisissä. Ihan 
varmasti sen tavoittaa koulujen ja päiväkotien juhlista, tuikkivasilmäisten lasten innokkaista esityksistä. Joulun salaisuu-
den voi löytää myös keskeltä hiljaisuutta – luonnonhelmasta tai vielä lähempää, oman sydämen sopukasta.

Komeasti valaistu kuusi Repolantien päässä oli aikoinaan varma merkki joulun saapumisesta Martinniemeen, näin 
minulle on kerrottu. Siellä se loisti sahan portin edustalla ja näkyi varmasi kauas.

Engströmin Åke, joka tässä lehdessä lopettelee tarinointiaan, muistelee, että ensimmäiset isot joulukuuset olisivat ol-
leet sahan konttorin pihalla lipputangon vieressä johtaja Knut Virtasen aikaan 50-luvulla. Sieltä yhtiön joulupuu siirtyi 
”Portinmäen” ympyrään, valotolpan kylkeen. Joinakin vuosina kuusi laitettiin liki vanhaa kaivoa ja kerhomaita. Kuu-
seen tehtiin Repolassa valosarjat ja loistava tähti. Itse puu haettiin yleensä Häyrysenniemen sankasta metsiköstä. Kuu-
sella on oma kuoppansa, johon se laskettiin joulukuun ajaksi. Muun osan vuodesta kuoppa oli peitetty kannella, Åke 
muistelee. Olisipa hienoa, jos joku saha-alueen nykyisistä yrittäjistä muistaisi kyläläisiä yhtä komealla joululahjalla!

En haluaisi pilata joulutunnelmaa, mutta aivan pakko on välittää teille vakavahenkiset terveiset kunnan erityisnuo-
riso-ohjaaja Simo Kivarilta, joka vastaa Haukiputaan katupartiotoiminnasta Kuupartiosta. Näin Kivari kirjoit-

taa: ”Olen huolestunut Martinniemen koulun ja kylänraitin tapahtumista. Kohtaamamme reilusti yli 20-vuotiaat mie-
het leikkivät lasten kanssa perjantai- iltaisin porukoissa, joissa nuorimmat ovat n. 10-vuotiaita. Miehet ovat humalas-
sa alkoholista ja ilmeisesti myös muista päihteistä. Toivoisin tukea ja rohkeutta tällaisia havaintoja tehneiltä aikuisilta 
puuttua tilanteisiin kehottamalla lapsia poistumaan ko. ympäristöstä ja ilmoittamaan hätäkeskukseen tai minulle tapah-
tumista.” Kivarin puhelinnumero on 0400 327270.

Muistutan vielä, että lehtemme apurahakausi on päättymässä. Sen turvin tehdään enää yksi ainoa lehti. Voit olla 
varmistamassa Marttilaisen ilmestymistä jatkossakin liittymällä kyläyhdistyksen jäseneksi. Kuponki löytyy ta-

kakannesta. Jäsenmaksu oikeuttaa muun muassa Martin kylätuvan käyttöön, mutta ennen kaikkea tuo kympin panos 
auttaa kyläyhdistystä toimimaan martinniemeläisten parhaaksi. Sen turvin kyläyhdistys ajaa alueensa asukkaiden etuja, 
parantaa alueen viihtyvyyttä ja kaikenpuolista hyvinvointia. Kyläyhdistys vaalii perinteitä ja edistää yhteistoimintaa jär-
jestämällä Martinniemessä tapahtumia, juhlia, talkoita ja kyläkokouksia. Tervetuloa jäseneksi!

Tämän Marttilaisen matkassa pääsemme muun muassa hylkijäille Rekilän Lassen seurassa. Saamme lukea myös mart-
tilaisista maailmalla ja piipahtaa kylän lämminhenkisissä joulutapahtumissa. Putaankylän pukkikin saa lausua sanasen.

Mukavia lukuhetkiä Marttilaisen parissa ja mitä parhainta joulua!

Satu Koho
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niElämme juuri nyt sitä aikaa vuodesta, kun ”maas on rauha ja ihmisillä hyvä tahto”.
Lapsuuteni Martinniemessä tämä joulun sanoma oli täyttä totta. Joulu oli juhla, köyhyydestä ja arkielämän vaa-

timattomuudesta riippumatta. Sitä arvostettiin ja sitä odotettiin. Koululaisten joululoma, muutama ylimääräinen lepo-
päivä, jonka joulunpyhät, uusivuosi ja loppiainen toivat työssä käyville, oli sitä laatuaikaa, josta työmarkkinoilla paljon 
puhutaan.

Mielikuvat lapsuuteni joulusta olivat todella myönteisiä. Ei niin vaatimatonta taloutta, etteikö joulun sanoma ja jou-
lulaulut olisi kaikuneet huoneissa kylmyydestä ja pimeydestä huolimatta. Joululaulujen kuuntelun tosin tarvittiin radio. 
Se ei kuitenkaan paasannut yötä päivää kuten nykyään. Kaikessa säästettiin, jopa radion kuuntelussa.

Jotenkin 50-luvun joulun tunnelma koettiin selvästi aidommaksi, kuin tämän päivän markettikulttuuri, ostamisen vim-
ma ja joululaulujen tauoton rytkytys kaupoissa jo marraskuun alusta alkaen. Luulen, että vanhan ajan joulu perheen ja 
tuttavien parissa ja näin jälkikäteen ajateltuna se kiireetön, ajoittain jopa harraskin tunnelma korostivat yksinkertaisuu-
dessaan parhaiten joulun sanomaa – yhdessäoloa ja toisista välittämistä.

Tämän päivän sosiaalinen kanssakäyminen on täysin erilaista kuin ennen. Jotta voisit mennä kyläilemään,pitää sinun 
sopia talonväen kanssa jo hyvissä ajoin tulostasi, pukeutua parhaimpiisi ja vieraiden vastaanottajana joudut pohtimaan 
pääsi puhki tarjoilujen onnistumista.

Lapsuusajan martinniemeläisyyteen kuului, että naapureissa vierailtiin päivittäin – olipa asiaa tai ei.
Asianahan oli nimenomaan naapureiden tapaaminen, ilman hienoja ruokia, pyhävaatteita tai yleensä odotustakaan isän-
täperheen tarjoiluista. Kun ei ollut telkkaria, tietokoneita, mopoja eikä paljon muutakaan, hakeutuivat lapset päivittäin 
toistensa seuraan ja yhteisiin sen ajan harrastuksiin. Joululoma antoi siihen oivan mahdollisuuden ja lumiset pakkaspäivät 
toivat siihen vaihtelua liikunnan eri muodoissa. Sukset, luistimet tai potkuri löytyi aina tarvittaessa jostakin perheestä.

Joulupukit suorittivat aattona perinteistä, jo totuttua käytäntöä ja pikkulasten ”pelottelua”. Hyväksi koetellut pukit 
olivat naapureista, ei maksetuista pukkipalveluista. Näin se oli edennyt vuosikymmenestä toiseen.

Muistan hyvin ne joulupäivän aamut, kun odotin äidiltä lupaa lähteä kiertelemään naapuritaloja. Uteliaisuus oli käsin 
kosketeltavissa, koska halusi nähdä kavereiden joululahjat. Ne lahjat eivät olleetkaan mitä tahansa lahjoja, vaan Ruot-
sista sukulaisilta tulleita paketteja, joista saattoi itse vain unelmoida. Ruotsin elintasoero-
han oli Suomeen verrattuna 50- ja vielä 60 - luvullakin todella huima ja kavereiden ulko-
maan serkuilta tulleet paketit olivat silloin luksusta.

Myös yhtiöllä oli Martinniemessä merkittävä rooli perheiden joulun onnistumisessa. 
Usein joulukuuset haettiin yhtiön metsästä, yhtiö pystytti joulukuusen koko kylän iloksi 
ja lapsille järjestetty joulujuhla Kerholassa ja sieltä saatu paperipussi sisältöineen saattoi 
monelle martinniemeläiselle olla sen joulun ainut lahjapaketti.

Yhtiön ampumat uuden vuoden raketit muistuvat hyvin mieleeni ja niitä odotettiin in-
nolla. Rakettien hinnathan olivat tuolloin niin päätä huimaavat, ettei tavallisilla ihmisillä 
ollut moiseen varaa. Uuden vuoden päivän aamuina kavereiden kanssa kiertelimme pitkin 
radan varren peltoja ja etsiskelin raketin jäänteitä. Rakettien puukepeille oli kotona käyttöä, 
kellä mihinkin tarkoitukseen. Meillä äitini tarvitsi ne kukkakepeiksi. Kierrätyskulttuuri ja 
jätteiden hyötykäyttö olivat jo tuolloin jokapäiväistä arkea – kaikki käytettiin loppuun. 

Jouluisia muistoja Martinniemestä

Pekka Vuononvirta

Marttilaisen tulevaisuus
Marttilaisen toimituskunta on ahkerien kirjoittajien kera taputellut Marttilaisen ensimmäisen vuosikerran kasaan. Toi-
mituskunnassa vallitsee yksimielisyys siitä, että lehteä on mukava tehdä. Lehteä tehdään ja tullaan tulevaisuudessakin 
tekemään talkoilla, eli kukaan ei saa kirjoittamisesta, kuvista ja taitosta rahallista korvausta. Hyvästä talkoohengestä 
huolimatta lehden painaminen ja jakelukustannukset maksavat. 

Ensimmäinen vuosikerta julkaistiin Kulttuurirahaston apurahan turvin. Tällaiset apurahat ovat kuitenkin kokeilu-
luontoisia ja apurahan antaja olettaa starttirahoituksen jälkeen lehden tulevan toimeen omillaan, eikä jatkoapurahaa 
yleensä hyväksytä. Ilmoitusmyynti ei toimituskunnan mielestä ole oikea ratkaisu, sillä lehti halutaan pitää ilmoituksis-
ta vapaana. Toisaalta ilmoitusmyynti veisi suuren osan kyläyhdistyksen vajaista resursseista. 

Siksi Martinniemen kyläyhdistys ja Marttilaisen toimituskunta on päättänyt tehdä lehdestä ns. tilauskantaan perus-
tuvan lehden, jossa jokaiselle Martinniemen kyläyhdistyksen jäsenmaksun maksaneelle lehti postitetaan kotiin. Leh-
teä ei siis tulla huhtikuun numeron jälkeen jakamaan tasapuolisesti kaikille kyläläisille, vaan ainoastaan jäsenmaksun 
maksaneille Martinniemen kyläyhdistyksen jäsenille. Jäsenmaksun tilisiirto löytyy lehden takasivulta. Muistathan mer-
kitä viestikenttään nimesi ja osoitetietosi, jotta lehti voidaan postittaa. Toimituskunta toivottaa kaikille lehden luki-
joille  hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Toivottavasti tapaamme vielä ensi joulunakin. 

Marttilaisen toimituskunta
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Jouko Niemelä on pukeutunut 
jouluaattona punaiseen nuttuun 
jo parinkymmenen vuoden ajan.

– Oikea joulupukki (Yrjö Mo-
sorin) minut näihin hommiin 
opetti. Hän taisi olla lähtöisin 

Inarista, muistelee Niemelä, alkuperäinen marttilainen.
Putaankylän pukki lähtee kierrokselleen jälleen tänä jou-

luna. Mukaansa hän yrittää houkutella tomeran Natalia-
tonttun. Näkö on mennyt sen verran huonoksi, että luku-
apu olisi nenännokalla keikkuvista kakkuloista huolimat-
ta tarpeen.

Viime vuonna pukki Niemelä poikkesi 15 talossa. Par-
haimpina vuosina hänen on 
pitänyt käydä yli 20 kodissa 
Martinniemessä, kirkonky-
lällä ja Asemakylällä.

– Joskus olen ollut pukki-
na Oulussa, Kiimingissä ja 
Yli-Iissä saakka.

Niemelä ei ole mikään ti-
lauspukki, joka hakee hom-
mia ilmoituksilla. Tieto 
”Lukkosepän” jouluisesta 
harrastuksesta leviää suusta 
suuhun, ja tuttavat ja tutta-
vien tuttavat osaavat jo soi-
tella häntä pukkikeikoille.

– Saatan lähteä aattona 
matkaan jo aamuyhdeksäl-
tä. Kussakin paikassa viivyn 
puolesta tunnista tuntiin ja 
kotiin palaan iltayhdeksän 
kieppeillä.

Tuleva joulu on aikatau-
lultaan poikkeuksellinen:

– Eräässä talossa emäntä 
on töissä jouluaaton. Siellä 
käyn vasta joulupäivänä.

Putaankylän pukki kul-
kee moottoriporolla, jonka 
hän jättää aina hyvän mat-
kan päähän kustakin kylä-
paikasta. Loppumatkan hän 
taittaa aina jalkaisin.

– Joku tonttu minulla on 
ollut mukana autossa vän-
kärinä. Kyllä siinä tarpeek-
si hiki tulee, ilman että pi-
täisi vielä yksin rapata ik-
kunoita. 

Kunnon varusteet

Pukki kiertää tutuissa paikoissa vuosi vuoden jälkeen yleen-
sä ilman, että hänet tunnistetaan Niemeläksi. Kiperiltä ti-
lanteilta ei ole aina vältytty. Totta kai parrasta on kiskottu, 
mutta on myös ihmetelty, missä on talon isäntä tai emän-
tä.

– Eiköhän parta nyt pysy, kun olen sitä vuoden kasvatel-
lut, Niemelä lausahtaa mahtavan valkopartansa takaa.

Joskus pukin pitää viedä lapsille risuja ja kuulustella tuh-
muuksista.

– Yleensä lapset rupeavat sitten laulamaan ja saavat niitä 
”oikeita” lahjoja.

Toisinaan perheen pienimmät, 
1–2-vuotiaat, pelkäävät joulupukkia 
niin, että purskahtavat itkuun tämän 
astellessa tupaan.

– Silloin kaivan kilikellolaukustani 
karkkia tai jotain muuta kivaa. Siihen 
itku loppuu.

Pukkivarusteisiin kuuluvat myös 
tuohinen rinkka sekä sauva, jonka 
kolina ja kilinä kuuluvat jo kaukaa.

– Jalkoihin vedän komeat saapik-
kaat. Tämä punainen puku taitaa ol-
la jo kolmas, Niemelä laskee.

Putaankylän pukki tykkää kyläpai-
koista, joissa joulupukkia odotetaan 
yhtä paljon kuin varsinaisia lahjoja.

– Lahjoja ei tarvitse olla heti mon-
ta säkkiä. Olisi myös mukava, ettei 
niitä avattaisi saman tien. Minua 
ilahduttaa, jos lapset laulavat. Minä-
kin laulan heille! kertoo pukki Nie-
melä, joka tunnetaan myös innok-
kaana karaoke-esiintyjänä.

Ovatkos martinniemeläiset olleet 
kiltteinä sitten pukin viime käyn-
nin?

– Kyllähän ne ovat yrittäneet, mut-
ta vielä enemmän kyläläisten pitäi-
si tehdä asioita porukalla. Nuorison 
täytyisi kunnioittaa aikuisia ja oppia 
muutenkin olemaan kunnolla.

Entä pukki itse? Oletko ollut kilt-
ti poika?

– On sitä yritetty olla… Tämän 
uuden emännän kanssa ollaan pi-
detty yhtä viimeiset 11 vuotta, Nie-
melä nauraa.

 

Perttu-tonttu tekee lähempää tuttavuutta 
Putaankylän komean joulupukin kanssa.

Jouko Niemelän albumista

Satu Koho

Ajankohtaista
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Lea asui noin 11-vuotiaaksi asti mummolassaan Onganran-
nalla, ”Luukisjussin” talossa. Sieltä hän muutti rakkaan 
mummonsa kuoleman jälkeen Martinniemen kylälle, ensin 
Koljosen yläkertaan ja sitten piharakennukseen, jos-
sa asuivat hänen äitinsä Aira Kumpulainen sekä 
sisko Helena ja isäpuoli Reino.

Vaikka Lea on joskus sanonut muistavan-
sa Martinniemestä ja lapsuudestaan ainoas-
taan pätkiä sieltä täältä, kotikylä ja siihen 
liittyvät muistot ovat selvästi iän myötä 
tulleet yhä useammin hänen mieleen-
sä. Pitkiä puheluita käydessämme oi-
kein kaivamme esiin muistoja, lapsuu-
denkavereitamme, tuoksuja ja tuntoja. 
Lea kertoo, etteivät monet lapsuuden-
ajan asiat enää tunnukaan niin raskailta 
ja vaikeilta, kuin miltä ne joskus nuorem-
pana tuntuivat.

Elämä ei meillä sodan jälkeisen ajan lap-
silla ollut helppoa eikä järin ylellistä, mutta 
kyllähän Martinniemi sentään oli monine kaup-
poineen, tilitoreineen, huvi-
telttoineen, katuvaloineen ja 
elokuvateattereineen kaik-
kineen todella upea paikka 
asua.

Ennen kaikkea merelliset 
maisemat ja jopa tehtaan ja laivojen äänet tuntuvat Lean-
kin muistoissa nyt mukavilta. Myös Onganrannan pyykki-
padan tuoksut, lämmin uimavesi, hieman palanut iho, jo-
hon hiekka ja iilimadot tarttuivat, muistuvat nykyään ihani-
na asioina hänen mieleensä.

Lea sanookin, että hän selvästi aistii muistot, samoin 
kuin ”työssäolon Nymanin Tapion heinäpelloilla (muis-
tinkohan nimen oikein), kunnon pannukahvin sekä eväi-
den maun.”

Viime kesänä Haukiputaalla käydessään Lea halusi käy-
dä katselemassa paikkoja Martinniemessä. Kun hän kuljes-
keli tuttuja teitä muun muassa Kurtinhaudalla ja Ongalla, 
hän koki, että välimatkat olivat hurjasti lyhentyneet ja hie-
not, ennen niin isot talot olivat kovasti pienentyneet hä-
nen silmissään.

Jokin aika sitten Lea kertoi minulle haaveilevansa tontin 
ostamista ja talon tai kesämökin rakentamista Martinnie-
men merellisiin maisemiin, joihin hän voisi sitten aina ha-
lutessaan palata. Myöhemmin hän kertoi miettineensä jo-
pa kokonaan asettumista lähelle äitiään, joka asuu Hauki-
putaan kirkolla.

Toisaalta Lea on kertonut viihtyvänsä hyvin aina siellä, 
mihin hän on kotinsa perustanut. Viimeksi hän on pysäh-

tynyt jo hyvin pitkäksi aikaa merelliseen ja aurinkoiseen 
Naantaliin. Hän on jo kerran ehtinyt palata sinne asuttuaan 
jonkin aikaa Helsingissä. Pääkaupunki ei tuntunut omal-

ta kotipaikalta kuten Naantali, jossa on ehkä jo-
tain samaa kuin mitä Martinniemessä aikoi-

naan oli.
Kyselin Lealta, millaiset kokemukset 

maailmalla ovat jääneet hänen mieleensä 
upeimpina. Sain sen käsityksen, että hä-
nelle tämä pieni Suomi on se kaikkein 
rakkain paikka, ja vaikka hän olisi mil-
laisia maita ja ihmeellisiä paikkoja ko-
lunnutkin, niin aina on ollut upeaa pa-
lata kotiin.

Syksyn Sävelen voitot, hyvä levyjen 
menekki, Ladyt lavalla -kiertue ja vielä 

erittäin hienot saavutukset golfi ssa ovat 
totta kai olleet kohokohtia ja mukavia asi-

oita hänen elämässään.
Suuren maailman kokemuksistaan Lea mai-

nitsi bändinsä kanssa tehdyn vierailun Singapo-
reen. He asuivat siellä suo-
malaisen diplomaatin upe-
assa pilvenpiirtäjäasunnos-
sa, jonka kylpyhuoneesta oli 
uskomaton näköala merel-
le ja suuren suurten laivojen 

satamaan. Vaikka Lea ei sitä tunnustanutkaan, minä kuiten-
kin ajattelin, että varmaan hänelle tuli näkymästä alitajui-
sesti mieleen lapsuuden maisemat Martinniemessä ja sen 
”reti” Mustakarin takana – siksi se kaukainen maisemakin 
tuntui niin ihanalta.

Rhea Forstén

Rotunainen, 
jota ”hilpeet hidalgot” ei vie minnekään!
Martinniemestä on maailmalle ja koko Suomen kansalle iloksi pongahtanut 
19.6.1948 syntynyt lapsuudenystäväni ja koulukaverini, upeaääninen taiteilija, is-
kelmätähti Lea Lavén, omaa sukua Luukinen.
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Kun päästiin oppikouluun, piti käydä kirkolla Vaski-
vuon valokuvaamossa ja toimittaa kuva koulun arkis-
toon. Lea muistelee leikanneensa itse otsatukkansa. 
Kuva on vuodelta 1959.

Liisa Kiuttu, Sinikka Mahilainen, Lea Laven ja Rhea 
Forsten Kahvimyllyn pihassa 1955.

Marttilaiset maailmalla



6  Marttilainen 3/2009

Rauma-Repolassa elämäntyönsä teh-
neen Åke Engströmin muisteluihin pe-
rustuva juttusarja päättyy Martinnie-
men sahan lopettamiseen.

Åke Engströmin viimeinen työpäivä Rauma-Repolan 
Martinniemen sahalla oli hiljainen. Elettiin talviauringos-
sa kylpevän maaliskuun alkupäiviä 1986.

– Kävin jakamassa työt trukkimiehille tavalliseen tapaan, 
Åke aloittaa.

Takana oli 42 vuotta yhtiön palveluksessa. Åke oli hy-
vässä kunnossa, töitäkin riitti, mutta odotettavissa oli työ-
tehtävien muutoksia. Virallisesti Åken lähteminen hoidet-

tiin niin, että hänen nimikkeensä – sataman työnjohtaja – 
lakkautettiin.

– Nautin viimeisistä päivistäni, vaikka lähtö olikin taka-
raivossani. Tuntui helpottavalta päästä pois ilman jonotus-
aikaa. Siirryin vuodeksi työvoimatoimiston kirjoihin ennen 
kuin jäin virallisesti eläkkeelle.

Åke osasi lähteä hyvillä mielin. Kevät oli edessä, han-
get jäällä parhaimmillaan, ja Bosse-koirakin sai isäntänsä 
kokopäiväiseksi kaverikseen. Toiveissa oleva eroraha tuli-
si sopivasti auttamaan asuntolainan maksussa, Åke ajatte-
li lähtöhetkellään.

Tummat varjot lankesivat valoisien ajatusten päälle. Ko-
ko sahalaitos uhattiin lakkauttaa.

– Sitä puhuttiin joka paikassa ja joka päivä. Portin sisä-

  

 
Arjen historiaa

Hannu Gummerus

Tällä paikalla oli minun koppini, Åke Engström näyttää Laitakarin satamassa.
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puolisista asioista ei päässyt eroon eläkkeelläkään, Åke sa-
noo.

Hän muistelee, että sahalla olisi tuolloin ollut alle 200 
työntekijää talviaikaan, kesällä hieman enemmän.

– Puuhiomo ei ollut käynyt moneen vuoteen. Taloteol-
lisuutta harjoitettiin pienessä mittakaavassa. Laitteistoa oli 
uusittu, koneet hoitelivat paljolti kuivaamiset ja paketoin-
nit.

Åken jäädessä pois lopettamisesta ei vielä suoraan puhut-
tu, mutta tuotannon vähenemisestä osattiin päätellä jotain 
kuin myös siitä, ettei sahaa uusittu. Koko laitoksen sulke-
minen tuntui kyläläisistä niin pahalta petokselta, ettei siitä 
uskallettu ajatella ääneen.

– Äkkilopettaminen tuli meille kaikille kuitenkin yllätyk-
senä. Ei siihen haluttu uskoa. Tiedossa oli, että uusi saha 
oli piirretty jo vuosia sitten. Se olisi sijoittunut entisen sa-
han lähelle tukkialtaan tuntumaan. Kyllä martinniemeläiset 
olivat toiveikkaita loppuun asti.

Toiveikkaita oltiin myös muualla, sillä sahalla kulki työvä-
keä Oulua ja Iitä myöten.

Lokakuussa 1986 ilmoitettiin, että toiminta loppuu. Laa-
jasta julkisuudesta ja vastustuksesta huolimatta Rauma-Re-
pola sulki Martinniemen tehtaansa 30.6.1987. Vapo jatkoi 
toimintaa vuoden 1988 loppuun, sittemmin uudet yrittäjät 
omine liikeideoineen.

Selvyyttä ei saatu
Mielialat puutavarayhtiön jättämässä Martinniemessä oli-
vat apeat. Åke kertoo, että ”Repola” tuli melkein haukku-
masanaksi ihmisten huulilla. Monen perheen sukupolvien 
mittaisen työrupeaman katkeaminen yhtäkkiä kosketti ko-
ko kylää.

– Suuttumusta ja pettymystä laimensi hieman se tieto, että 
muutkin Rauma-Repolan sahat lopetettiin. Polemiikkia oli 
monenlaista. Mietittiin, että loppuiko yhtiöltä puu vaiko ra-
ha. Siitä ei mielestäni saatu koskaan selvyyttä, Åke sanoo.

Millaisin silmin kuljet sahan alueella tänä päivänä, reilut 
23 vuotta viimeisen työpäiväsi jälkeen?

– Valitettavasti vain pieni osa alueesta on hoidettu ja lai-
tettu kuntoon. Mukavaa, kun konttorissa toimii päiväkoti 
ja Martinhovissa tilausravintola ja nättejä rakennuksia otet-
tu asuinkäyttöön. Vanha varastorakennus, jossa työpaikka-
ni oli, on purettu. Vanha ratapohja on avattu tieksi Laita-
kariin.

– Vanhat autot ja muut romut pitäisi ehdottomasti laittaa 
piiloon ja ympäristöä muutenkin siivottava, Åke tuhahtaa.

Hän epäilee, että moderniksi teollisuusalueeksi sahanseu-
tu taitaa olla liian kaukana keskuksista.

– Nykypäivänä puhutaan taas lähijunista, mutta Martin-
niemen rautatiehän ehdittiin purkaa syksyllä 1999, hän har-
mittelee.

Voimalan punatiilinen piippu on kylän maamerkki ja nä-
kyvä muisto marttilaisten tärkeimmästä leipäpuusta. Åken 
mielestä se kuitenkin alkaa jo uhmata luonnonlakeja.

– Piippu täytyisi korjata tai sen edustalle laittaa kielto, et-
tei lähelle saa tulla. Piippu alkaa murentua ylhäältä – samoin 
kävi aikoinaan vanhan sahan piipulle. Sitä jouduttiinkin ly-
hentämään, jotta irtotiilet eivät olisi tippuneet alas.

Kohta herrasmiehen huulilla karehtii jälleen hymy. Mie-
leen nousevat mitä ilmeisimmin kultaiset muistot.

– Laitakari oli aikoinaan sellainen paratiisisaari! Oli sie-
niä ja villejä viinimarjapensaita, siellä poimittiin niin man-
sikat kuin kielot. Vielä nykyäänkin tyttäreni tekee joka vuo-
si kieloretken Laitakariin, Åke kertoo.

Viimeiset 15 vuotta se kaikkein mieluisin paikka on löy-
tynyt Laitakarin satamasta.

–Siellähän istuskelisi muistojen parissa vaikka kuinka 
kauan ja katselisi, miten mainingit vyöryvät rantaan, hy-
myilee Åke, joka on nauttinut eläkevuosistaan kotikylällä 
pysyen ja harrastusten parissa Oulussa käyden.

Hän kertoo ilokseen huomanneensa, että kylä ja kylähen-
ki ovat elpyneet viime vuosina.

– Marttilaisen sivuilla olen saanut lyhyesti kertoa arkielä-
mästäni ja siitä, miksi minä olen marttilainen. Tämän jut-
tusarjan viimeisen osan myötä haluan toivottaa hyvää jou-
lua kaikille ja erityisesti ystävilleni, jotka suurimmalta osalta 
ovat myös entisiä työkavereitani. Mukavien muistojen mu-
kana toivon myös terveyttä tuleville vuosille!

Ulos mennessään Åke koputtelee ovenpielessä olevaa il-
mapuntaria, jonka hän sai viimeisinä päivinä alaisiltaan.

– Se muistuttaa työelämästä ja siitä ilmapiiristä, josta sain 
nauttia. Vaikeimmatkin päivät voitimme yhteisvoimin. Tur-
han harvoin tuli kiitoksia jaettua, koska sen olisi mieluum-
min halunnut tulevan arvokkaammin kuultuna vähän kor-
keammalta – joka portaalle alaspäin, Åke lopettelee.

Hannu Gummerus

Voimalan piippu alkaa uhmata jo luonnonlakeja.

Satu Koho
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Nokikeulalla maailmalle

Kalevin ensimmäinen laiva oli vanhan ajan nokikeula, ko-
lilämmitteinen s/s Teseus. Siinä hän seilasi päällystön mes-
sikallena, salonkivillenä. Ensimmäinen matka suuntautui 
Englannin Hulliin. Erityisesti mieleen on jäänyt laivan saa-
ma yhtäkkinen kolmenkymmenen asteen kallistuma, joka 
lennätti porukan seinille. Pelättiin jopa laivan kaatumista.

 Seuraava laiva oli suurikokoinen s/s Verna Paulin, jossa 
Kalevi siirtyi täkille, ensin jungmanniksi, sitten puolimat-
ruusiksi. Verna Paulin rahtasi mm. viljaa Argentiinasta ja 
puutavaraa Siperiasta.

 - Ajoimme Jenisei-jokea pitkälle sisämaahan. Siellä oli 
neukkujen vankileirejä, joissa raatoi poliittisia ja sotavan-
keja. Olivat tosi surkeita paikkoja.

 Seuraavat laivat  Bore V, Bore VI ja Nordströmin Kris-
tiina olivat vielä höyrylaivoja. Ensimmäinen moottorilaiva 
oli m/s Kurki. Etelä-Suomen  Laivan Hesperia olikin sit-
ten jälleen höyryalus.

 - s/s Hesperia on jäänyt mieleeni erityisesti siksi, että se 
oli uskomattoman nopea laiva. Ajettiin jopa 18 solmua!

Eksoottisia paikkoja
 

Moottorilaiva Alppilan jälkeen vuorossa oli m/s Arkadia, 
joka oli yhtä huonokuntoinen kuin Itämerellä haaksirik-
koutunut saman yhtiön m/s Malmi.

 - Ajoimme Arkadian kiville Syyriassa. Sieltä se hinattiin 
Kreikkaan ja myytiin.

 Moottorilaiva Hesperiassa Kalevi seilasi ensi kertaa täk-
käreitten pomona, puosuna. Sieltä tie johti Rauman meri-
koulun valmistavalle luokalle.

 - Opinnot jäivät kesken. En ollut lukumiehiä. 
  Nilssenin m/s Puhoksen timppana, kirvesmiehenä, tu-

tuiksi tulivat Amerikan suuret järvet. m/s Calderetalla hän 
kiersi useaan kertaan maapallon. Niin myös tankkeri Paolal-
la, josta porukka lennätettiin välillä lomille koti-Suomeen.

 - Työehtosopimukset muuttuivat tuolloin. Ajattelin, et-
tä kyllä tämän järjestelyn täytyy tulla kalliiksi varustamolle, 
kun parikymmentä miestä matkusti lentäen milloin mistä-
kin päin maailmaa kotiin ja toinen porukka tilalle. Niihin 
aikoihin alkoikin sitten suomalaisen merenkulun kannatta-
vuus jyrkästi laskea.

Atlantin rannalla Englannin Ellesmere Portissa asuva Kalevi Kauppi lähti meril-
le 15-vuotiaana Martinniemestä, Saunanmäen ”kahvimyllytalosta”. Eläkkeellä ny-
kyisin olevalla Kalevilla on kiinteät yhteydet vanhaan kotikyläänsä. Martinniemes-
sä on oma talo ja ystäviä.
 - Haluan olla Martinniemen poikia. Koskaan en ole hävennyt marttilaisuuttani, 
päinvastoin. Tuntui mukavalta, kun tapasin maailmalla merenkulkijoita, jotka kuul-
tuaan minun olevan Martinniemestä alkoivat muistella omia käyntejään siellä ja 
kehuivat kylää ja ihmisiä. Monien mieleen olivat jääneet Martinniemen ammatti-
taitoiset ahtaajat, naiset ja miehet.

Suurikokoinen (136 m pitkä) s/s Verna Paulin oli Ka-
levin nuoruuden laivoja, johon liittyvät monet värik-
käät muistot  Siperian ja Etelä-Amerikan reissuilta.

Marttilaiset maailmalla
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Ajankohtaista

Kuvat 
hukassa?

Marttilaisen toimituskunta etsii kuvia Martinniemen 
pommituksesta sekä kuvaa Martinniemen asemasta. 
Mikäli omistat tällaisia kuvia, niin voisitko ystävällisesti 
ottaa yhteyttä lehden toimitukseen? Toimituskunta ha-
luaisi julkaista harvinaiset kuvat  Marttilaisessa. www.
marttilainen.fi  tai Hannu Gummerus 046-629 3605. 

 Tankkeri Kotka Rose vei Kalevin eksoottisiin paikkoi-
hin.

 - Ajettiin Kaukoidässä, Tahitilla, Indonesiassa, Intias-
sa, Uudessa Seelannissa, Kiinassa, Amerikan länsirannikol-
la…

Bangladesh surkein paikka,
Auckland paras

Miksi lähdit merille?
 - Minua kiinnosti satamakylän poikana merimieselämä. 

Halusin nähdä vieraita maita ja erilaisia ihmisiä. Palkat oli-
vat laivassa suunnilleen samaa tasoa kuin maissa. Ruoka oli 
merillä hyvää.

 Mikä oli mieleen jäävin paikka, missä kävit?
- Varmaankin Bangladeshin Chittakong. Ajoimme jokea 

ylös. Oli ollut valtava tulva. Haisevassa joessa uiskenteli 
eläinten raatoja ja ihmisten ruumiita. Roinaa ja mutaa oli  
kaduillakin. Ei tehnyt mieli viipyä maissa.

 Entä paras paikka?
- Uuden Seelannin Auckland oli tosi kiva ja siisti paikka. 

Ja ihmiset mukavia.

Englanti ja Cindy

Miten merimies ankkuroitui eläkepäiviksi Englantiin?
- Vuonna 1965 koin siellä ensi ihastukseni. Menin osta-

maan Cindyltä kenkiä. Siitä se alkoi. Kävimme elokuvis-
sa, ajoimme kolmirattaisella autolla ja katselimme kaupun-
kia. Sitten maailma heitti meidät erilleen. Reilut kymme-
nen vuotta sitten Cindy jäi leskeksi ja meidän yhteinen ta-
rina jatkui monen sattuman kautta…

Minkälainen maa Englanti on asuinpaikkana?
 - En moiti mitään, Englanti on hyvä maa. Siellä ollaan su-

vaitsevaisia, ei kysellä kuka olet ja mistä tulet. Minua miel-
lyttää englantilaisten sosiaalisuus ja huumorintaju. Moni-
kulttuurisessa maassa on totuttu ulkomaalaisiin.

Miltä nykyinen Martinniemi näyttää?
 - Kylä ei ole sama kuin ennen. Vanha ja vilkas puutalo-

Martinniemi oli se oikea Martinniemi. Mutta marttilaisena 
minä pysyn. Juuret ovat Martissa, vaikka en sen kivi- ja ker-
rostaloista tykkääkään.

Joni Skiftesvik

Paavo Tolonen 
3.6.1936–2.8.2009

Kemijärvellä syntynyt ja Martinniemessä asunut Paa-
vo Tolonen ehti elämänsä aikana luoda komean tai-
teellisen uran, jolla oli painoarvoa niin paikallisesti 
kuin valtakunnallisestikin. Tyylillisesti hänen taiteen-
sa kulki informalistisesta tyylistä realismin kautta abst-
raktiin symbolismiin. Kehitysaluerealismin maalauk-
sissa on voimakkaasti läsnä tärkeä sanoma ja niiden 
sisältö on elettyä ja tarkkaan ajateltua. Tolonen itse 
puhui taiteessaan Fantasia-kaudesta, jolla hän tarkoitti 
unenomaisia, voimakkaasta sisältäpäin koettuja aihei-
ta. Kriisejä tai ristiriitoja taiteilija käsitteli teoksissaan 
rohkeasti ja rehellisesti. 

Oppia taiteen tekemiselle Tolonen sai Vapaasta tai-
dekoulusta (1955-56) ja Suomen taideakatemian kou-
lusta (1957-60). Esikuvina ja opettajina toimivat mm 
Unto Pusa, Sam Vanni ja Tapani Raittila. Pudas-
järvi muodostui paikaksi, jonne taiteilija perheineen 
juurtui. Siellä hän teki työtä myös kuvaamataidon 
opettajana. 

Tolosen teoksia on useissa taidemuseoiden ja kau-
punkien kokoelmissa. Julkisista teoksista voidaan mai-
nita useat alttaritaulut kuten Puolangan, Pudasjärven 
ja Simon seurakuntien alttaritaulut. Taiteilija oli pidet-
ty muotikuvamaalari ja vapaiden muotokuvien lisäksi 
teki lukuisia tilausmuotokuvia.   

Toloset muuttivat Martinniemeen vuonna 1987. He 
asuivat vuoteen 2002 asti Asematien päässä sijaitsevas-
sa rakennuksessa, entisessä sahan johtajan asunnos-
sa. Tolonen ihastui alakerran suuriin ikkunoihin, jois-
ta lankesi runsaasti valoa avariin tiloihin. Alakertaan 
rakennettiin ateljee ja yläkerta säilytettiin asuinkäytös-
sä. Rakennusta ympäröi puistomainen puutarha, jo-
hon Tolonen pystytti mm. Kostruktio-ja Vuoropuhe-
lu-nimiset terästeokset. 

Paavo Tolosen Martinniemi-aikaa leimasi vaikea 
pitkäaikainen sairaus. Tänä aikana syntyi Sairaskerto-
muksia-sarja, josta näkyy ihmisen monikerroksisuus, 
sidoksisuus, luopuminen, kärsimyksen ongelmallisuus 
ja itsetutkiskelu omasta taiteellisesta urasta. 

450-neliöinen Martinniemen asunto kävi Tolosille 
ennenpitkää raskaaksi ylläpitää. Heidän poikansa Ilk-
ka asui Pudasjärvellä ja innosti lopulta isääsä muut-
tamaan takaisin entiseen ja tuttuun pihapiiriin, johon 
kunnostettiin taiteilijan loppuvuosiksi ateljee. 

Poika ja viulu, 1978.
Öljymaalaus 80 × 60
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Martinniemen päiväkodin käytävillä kie-
murteli pitkä jono lapsia. Hyvässä järjes-
tyksessä lapset siirtyivät pieneen saliin, 
päiväkodin yhteiseen tilaan. Perjantai-
aamun ohjelmaan kuului adventtiaihei-
nen hetki, johon mentiin porukalla leik-
kimään ja laulamaan ja avaamaan joulu-
kalenterin ikkunoita. Joukon pienimmät 
olivat puolitoistavuotiaita ja vanhimmat 
eskari-ikäisiä. Lähes kaikki löysivät paik-
kansa pienehkön salin penkeiltä. Muu-
tama  pienempi istui tutun hoitajan sy-
lissä ja osa keskilattialla, siitä näki par-
haiten koko ohjelman.

Ajankohtaista

Kaikki olisivat halunneet esiintymään. (Iso kuva)

Panu   ja Minna Heikkilä löysivät joulukalenterista 
joulukuusen. (Pieni kuva)
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Yhteistilaisuuksia fi iliksen mukaan.

Jouluaiheisia teematapahtumia on järjestetty tänä syksynä 
neljä ja ne ovat erittäin suosittuja. Lasten ilmeistä ja osallis-
tumisesta voi päätellä heidän pitävän niistä. 
 – Olemme järjestäneet näitä aikaisemminkin eri aiheilla, 
vähän fi iliksen mukaan, sanoo tilaisuuden leikittäjänä ja lau-
lattajana toiminut lastentarhanopettaja Minna Heikkilä.  
Parin viime vuoden suurimpia teemoja ovat olleet perin-
teisten adventin, joulun ja kevätjuhlien lisäksi  ”Pääsiäis-
vipellys” , Tuhannen nallen näyttely ja Astrid Lindgren-
näyttely. 
 – Kaikki ovat onnistuneet hyvin ja se on innostanut jat-
kamaan. Ongelmana on vain yhteisten tilojen ahtaus, sillä 
kaikki päiväkodin lapset hoitajineen eivät tahdo nykyiseen 
tilaan oikein sopia. Onneksi tilanne korjautuu uuden päi-
väkodin valmistuttua, iloitsee Heikkilä.

Jouluista ja lämmintä

Tilaisuus alkoi joululaululla ja jatkui erilaisilla laululeikeil-
lä. Osa jouluaiheisista lauluista oli minullekin tuttuja ihan 
omasta lapsuudesta. Mm. Joulupuu on rakennuttu-laulua 
laulettiin ja leikittiin jo neljäkymmenluvulla. Kulkuset, kul-
kusetkin… on tuttu, muut olivat uudempia ja joku ihan ou-
tokin. Lapsille ne olivat kuitenkin tuttuja ja näkee, että nii-
tä on harjoiteltu. 
 Yleisön eteen halunneet eivät kaikki mahtuneet mukaan, 
mutta jokainen sai osallistua leikkiin omalta paikaltaan. Sa-
lin keskellä istuneet pienimmät saivat omat soittimensa ja 
sitten kaikki lauloivat ja soittivat yhdessä. Lopuksi avat-
tiin joulukalenterin ikkunat. Tunnelma oli lämmin ja jou-
luinen. 

Tilojen ahtaus haittaa

Päivähoidonohjaaja Marita Korva on tyytyväinen Martin-
niemen päiväkodin toimintaan, mutta valittelee tilojen ah-
tautta.

Tällä hetkellä päiväkodissa on lapsia 65 ja Fönsterin ti-
loissa 35. Ryhmiä on yhteensä 7, joiden koko vaihtelee las-
ten iästä riippuen. Päiväkodissa työskentelee ja lasten hy-

vinvoinnista vastaa 15 henkilöä. Heistä 12 on lastenhoidon 
ammattialaista 2 harjoittelijaa ja yksi laitoshoitaja. Vieres-
sä toimivan entisen Fönsterin saneeratuissa väliaikaistilois-
sa työskentelee 8 henkilöä.

– Kaikki paikat ovat päivähoitolain määräysten mukaises-
ti täytetty ja talo on täynnä, vakuuttaa Korva. 

Uudet tilat elokuussa

Odotamme innolla uusien tilojen valmistumista. Suunnitel-
mien mukaan uudet tilat saadaan käyttöön ensi vuoden elo-
kuun alussa. Uuteen osaan voidaan sijoittaa lasten iästä riip-
puen 60–105 lasta. Ryhmien määrä kasvaa viidellä. 
 Päiväkodista tulee yhteensä kahdeksanryhmäinen, osa ryh-
mistä täyttyy Fönsteristä ja muualta sijoitettavilla lapsilla. 
Todellisuudessa lisätilaa syntynee vain n. 12–21 lapselle eli 
yhdelle ryhmälle, joko alle tai yli 3-vuotiaita. Se ei ole pal-
jon, kun Martinniemi on asukasmäärältään kasvava kylä.    
 Korva kaipaisikin päiväkotipaikkojen rinnalle avointa päi-
väkotitoimintaa tukemaan kotona hoidettavien lasten var-
haiskasvatusta.  

– Osa lapsiperheistä selviäisi kokopäivähoitoa kevyemmil-
lä hoitomuodoilla, esim. 2–3 kertaa viikossa toteutettavilla 
kerhoilla, jolloin he eivät olisi jakamassa kalliita päivähoi-
topaikkoja.  Martinniemessä näin voitaisiin toteuttaa 1–2 
ryhmää, esittää Korva.

Lopuksi Korva toivottaa kylätoimikunnan tervetulleeksi 
tutustumaan päiväkotiin ja toivoo kylätoimikunnalta erilai-
sia yhteistyöideoita. Hän valittelee tämänhetkistä tilanahta-
utta, mutta uusien tilojen myötä kokoontumistilojakin voi 
löytyä.

Pentti Lahdensivu

”Joulupuu on rakennettu joulu on jo ovella”. Oikeal-
ta vasemmalle; Emma, Iina-Reeta, Alma, Iina-Anne-
li, Vertti ja päivähoitaja Päivi Pulli.

Päiväkodin pienimpiin kuuluva Enni tahdittaa yhteis-
laulua triangelilla. 
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Arjen historiaa

Kun Lasse Rekilä oli pikkupoika, hän katseli Häyrysenniemen johteensatamassa 
mereltä palaavia hylkeenpyytäjiä. Simo Ovaska ja Matti Löyhkö olivat kokeneita 
Laatokan Karjalan hylkimiehiä, jotka olivat 1939–1944 sotien jälkeen asettuneet 
Häyrysenniemeen. Heitä kuunnellessa Lasselle syttyi halu päästä itsekin kokeile-
maan pyyntiä.
  1960-luvun puolivälissä eräs kaveri otti Lassen mukaansa hylkijäille. Aluksi he kä-
vivät lyhyempiä reissuja, Palloseen ja takaisin. Sitten pyynnit pitenivät Malureille, 
mutta Lassen teki mieli vielä pidemmälle. Hänen muisti Simo Ovaskan sanat: ”Hyl-
keenpyytäjä ei taakseen katso.”

Hylkilakeudet

Lasse Rekilä on  juuri palannut pyynniltä ve-
nen luo. Kuvassa ajopuu, jonka avulla hylkei-
tä lähestyttiin. Veneen kokkaan asennetusta 
poikkipuusta venettä työnnettiin jäällä. 

Hylkeitä ei yleensä nyljetty. Täs-
sä tapauksessa oli kyseessä ravin-
nonhankinta. 

Lasse Rekilä

Lasse Rekilä
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Lasse ja kaveri suunnittelivat 1966 
talveksi pidempää hylkeenpyynti-
reissua. Tarkoitus oli suunnata 
Hailuodon kautta Perämeren kes-
kiosiin ja viipyä reissulla niin pit-
kään, kuin jää kantaisi.

Matka alkoi varusteiden han-
kinnalla. Miehillä oli juuri sen ver-
ran rahaa, että he saivat ostettua 
Snellmannin rautakaupasta kivää-
rin Lasselle. Kaveri oli sitä miel-
tä, että matkalle pitäisi saada myös 
pienempi jolla railoissa liikkumis-
ta varten.

– Valiteltiin siinä rahanpuutetta 
ja myyjä sanoi, että menkää tuon-
ne yläkertaan luottopäällikön luo, 
Lasse kertoo.

Lakki kädessä miehet astelivat 
ison herran puheille ja sanoivat:

– Me ollaan Martinniemestä ja 
ollaan lähdössä hylkeenpyyntiin, 
mutta meiltä loppui tuolla alakerrassa rahat ja pitäisi os-
taa lisää kamppeita.

Luottopäällikkö kuunteli hymyssä suin tarinaa tulevasta 
hylkeenpyyntireissusta ja oli sitä mieltä, että pitäähän poi-
kien jolla saada.

– Ottakaa mitä tarvitsette ja maksakaa, kun palaatte reis-
sultanne, hän lupasi.

Viikkokausia jäillä

Pyytäjät palkkasivat Olavi Väisäsen viemään traktorilla ve-
neet ja tarvikkeet Hailuotoon. Marjaniemestä he jatkoivat 
toisella traktorilla kiintojäälle. Ison veneen he jättivät jääl-
le, 30 kilometrin päähän Marjaniemestä. Tällä veneellä oli 
tarkoitus palata rantaan keväällä, kun jäätä on enää Perä-
meren keskiosissa ja rannat ovat sulina.

Matka jatkui länsilounaalle kohti Ruotsin rannikkoa jol-
lan ja omatekoisen moottorikelkan kanssa. Kun Ruotsin 
rannikko alkoi näkyä, löytyivät ensimmäiset hylkeet.

– Neljän viikon ja 30 hylkeen jälkeen palattiin isolle ve-
neelle Suomen rannikolle, Lasse kertoo.

Koko reissulla ei ollut näkynyt ainuttakaan railoa, mutta 
miesten palatessa ison veneen eteen oli auennut halkeama, 
joka seuraavana yönä ratkesi railoksi. Tätä railoa pitkin pyy-
täjät pääsivät ensin pohjoiseen ja myöhemmin länteen.

– Malurin saaren eteläpuolella vedettiin vene taljalla kiin-
tojäälle. Siinä paikassa vietettiin seuraavat kolme viikkoa ja 
taas saatiin 30 hyljettä. 

Jäänmurtajan kyytiin

Kahdeksannella viikolla alkoi kuulua voimakasta jyrinää. 
Seuraavana aamuna näkyi horisontissa jäänmurtaja. Se tu-
li ensin kohti mutta kääntyi sitten – näytti siltä, että se me-
nee kolmen kilometrin päästä ohi.

– Kädet taskussa katseltiin ja todettiin, että sinne se me-
nee, Lasse kertoo.

Yllättäen murtaja kuitenkin pysähtyi. Sen piipusta tup-
rahti uudet savut, ja se alkoi tulla perä edellä miehiä kohti.

– Suut ymmyrkäisinä ihmetel-
tiin, kun suomalaisen laivaraken-
nustaidon mestariteos pakitti kak-
simetrisessä jäässä viereen.

Kapteeni laskeutui laivan pe-
räkannelle ja kysyi, onko pojil-
la eväät riittäneet ja miten kauan 
ovat pyynnissä olleet.

– Kai he ihmettelivät, kun seis-
tiin siinä verisen lihalammikon 
vieressä. Kauempana oli sitten 
mustempaa tavaraa, raadot ja jät-
teet. Sanottiin, että ollaan me tääl-
lä pari kuukautta oltu, Lasse muis-
telee.

Kapteeni tarjosi miehille kyytiä 
rannikolle. Hän kertoi, että rannat 
olivat jo sulana.

Lähetäänkö, Lasse kysyi kaveril-
ta. Tämä vastasi, että no lähetään, 
onhan täällä jo oltu.

Miehet nousivat alukseen, ja ve-
neet nostettiin nosturilla murtajan takatäkille. 

Puosu ohjasi miehet laivan keittiöön. Oli torstai ja her-
nekeittopäivä.

– Ei meillä nälkä ollut, mutta ruoka oli ollut vähän kui-
vakkaa: näkkileipää, sokeria, teetä ja hylkeen lihaa, Lasse 
jatkaa.

Kun miehet olivat aikansa lusikoineet, he katsoivat suur-
ta kattilaa ja tokaisivat toisilleen: ”Ei oteta enää, tullaan ki-
piäksi.” Laivahenkilökunta ei kuitenkaan piitannut sanka-
reiden kommenteista, sillä pöytään kannettiin iso levy pan-
nukakkua.

– Kyllä me siitä hylepuukoilla pitkät siivut leikattiin! Las-
se nauraa.

Tapporahoilla kuitattiin velat

Puosu ohjasi kylläiset miehet laivan keulapiikkiin lepää-
mään, eikä niiden syöminkien jälkeen tarvinnut enää un-
ta houkutella. Miesten nukkuessa laiva kävi mutkan Raa-
hen edustalla ja palasi Perämeren pohjukkaan kolme lai-
vaa perässään.

Puosu herätti miehet Kemissä. He ryntäsivät katsomaan 
keulapiikin pienestä pyöreästä ikkunasta. Pääskyset lenteli-
vät, ja koivuissa oli lehti. Nurmikko oli vihreää.

– Sanoin kaverille, että tulehan kattoon …kele. 
Kaveri kurkisti ikkunasta: ”Voi …tana, täällähän on täys 

kesä. Nyt äkkiä kotia ja Ulko-Palloseen rysän pannoon.” 
Puosu katto päälle ja nauroi. Ihmetteli varmaan, että on sii-
nä väkeä, Lasse kertoo.

Pyyntimiesten veneet laskettiin vesille peräkannelta, ja he 
ajoivat sulissa vesissä Maakrunnin kautta Halosenlahteen. 
Pitkäpartaiset hylkimiehet nousivat Oulun linja-autoon ja 
veivät hylkeen leuat nimismiehen kansliaan. Tapporahoilla, 
joka oli 40 markkaa hylkeeltä, he maksoivat velkansa rauta-
kauppias Snellmannille. 

– Taisi sitä rahaa vielä jäädäkin, lopettaa Rekilän Lasse.

Hannu Gummerus

Hylkeenpyytäjät kotonaan pressulla peitetys-
sä veneessään. Kuvassa Pentti Haapala ja Las-
se Rekilä vuonna 1968. 

Lasse Rekilä
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Ajankohtaista

Ikinuoret myyjäistunnelmissa
Vuonna 1959 perustettu ja 1962 rekisteröity Martinniemen eläkeläiset ry järjesti perinteiset joulumyyjäiset Martin-
niemen seurakuntatalolla 22.11. Ikinuoret eläkeläiset olivat valmistaneet käsitöitä, marjapuuroa ja leivonnaisia myyn-
tiin. Lisäksi oli tarjolla sitä oikeaa hernesoppaa ja arpoja. Myynnin ja rempsakan tunnelman lomassa muisteltiin van-
hoja ja kyseltiin kuulumisia.

Hernekeittolautasen äärestä löydän yhdistyksen puheenjohtajan Elma Vesalan, jonka kanssa keskustelen eläke-
läisten toiminnasta. Jäseniä yhdistyksellä on 115. Suurin osa heistä on Martinniemestä.

Yhdistys pitää kokouksiaan Martinniemen kylätuvalla joka maanantai. Kokouksissa tiedotetaan aluejärjestötoimin-
nasta, pelataan bingoa, suunnitellaan retkiä ja juodaan tietysti kahvia.

– Meillä on myös syntymäpäiväkerho, jossa kaikki viisi- ja kymmenlukuiset syntymäpäiväsankarit kahvitetaan. Ke-
väällä on oma juhlansa alkuvuodesta syntyneille ja syksyllä loppuvuodesta syntyneille, kertoo Vesala. 

Keittiön uumenista saapuu esiliinaan ja keittiömyssyyn sonnustautunut Irma Kiventerä.
– Käymme me esiintymässäkin eri tilaisuuksissa. Ohjelmassa on ryhmälausuntaa ja kuorolaulua, Kiventerä ker-

too.
– Eläkeläisten toiminnan täytyy olla tällaista iloista ja mukavaa. Ollaan yhdessä ja pidetään yhteyttä muihin eläke-

läisyhdistyksiin. Yhdessä teemme sitten reissuja. Ei sitä tällä iällä jaksa enää mihinkään politiikkaan sekaantua, lisää 
Kiventerä.

Täysin vatsoin ja iloisin mielin suuntaan takaisin kotiin Häyrysenniemeen. Kuinkas monta vuotta mulla olikaan sii-
hen eläkkeeseen? (H.G.)

Tsemppiläiset 
joulumielellä

Tsemppiläiset järjestivät tiloissaan 3.12. perinteeksi muo-
dostuneet joulumyyjäiset. Myynnissä oli muun muassa lei-
vonnaisia, huovitustöitä, poppanoita, lintulautoja, puun-
kantotelineitä ja leipälapioita. Työpajan toiminnasta vas-
taava Esa Kynkäänniemi kertoo, että joulu on tsemppi-
läisille tärkeää aikaa. Myyjäisiä aletaan suunnitella jo alku-
syksystä. Omaehtoinen suunnittelu ja tekeminen antaa vi-
rikkeitä. Lisäksi asiakkaat tapaavat myyjäisten aikana uusia 
ihmisiä, lisää Kynkäänniemi. Tsemppiläisille kaikkein tär-
kein juhla on silti oma pikkujoulu. Omassa pikkujoulussa 
syödään jouluruokaa, jaetaan lahjoja ja nautitaan yhdessä-
olosta. Pipaahtaapa paikalla itse joulupukkikin. (H.G.)

Martinniemen eläkeläisten joulumyyjäiset seurakuntatalolla.

Tsempin tiloissa järjestetyssä joulumyyjäisissä oli 
vipinää ja joulumieltä. 

Hannu Gummerus

Hannu Gummerus
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Martinniemeä 
musiikkivideoissa

Edellisissä Marttilaisissa kerrottiin elokuvista, joita on 
kuvattu Martinniemessä. Martinniemen paikat ja mai-
semat ovat tuttuja myös musiikkivideoista. Etenkin 
rannat ja vanhan sahan seutu ovat innoittaneet kuva-
uspaikkoina ja näkyvät toisinaan myös levynkansissa. 
Ainakin seuraaviin musavideoihin on ikuistettu Mar-
tinniemeä ja sen edustalla aukevaa merta eri vuoden-
aikoina:
   ● Aknestik: Yölaulu, Loppuelämä, Onni, Missä on 
mun sinitaivas, Suomirokkia, Hellemaa ja Kaksi kau-
punkia
● Jukka Takalo: Martinniemi (unplugged versio se-

kä virallinen versio) ja Lakeuden loisto
● Penniless People Of  Bulgaria: Velocity
● Poisonblack: Bear the Cross
● Russian Love: That’s What they Tell Me When 

I Sleep 

Joulu
Joulu, juhla ikiaikainen
on taas iloksemme saapuva, 
kuten aina ennenkin.

Joulun tunnelma valtaa mielet 
pienten lasten ja aikuisten.
Silmät lasten kilvan kynttilöiden loistaa, 
tuoksuu kuusi, joululaulut raikaa.

Taukoaa hyörinä ja touhu, 
kun juhlan suuren aika koittaa.
Vapahtajamme syntymäjuhlaa, 
me kaikki taas jouluna viettää saamme.

Tiina Järvelä

 ”Martin mammat”
-sählyryhmä etsii 

uusia pelaajia
Ryhmämme ei ole mikään virallisesti rekisteröitynyt 
yhdistys, vaan joukko naisia, kaikenkokoisia ja ikäisiä, 
niin, ja marttilaisia ollaan suurin osa.

Meistä kukaan ei ole mikään huippupelaaja eikä to-
sikko. Tärkeintä meille on mukava yhdessäolo ja haus-
kanpito ja siinä sivussa hiki virtaa ja kuntokin saattaa 
nousta. Jokainen saa pelata kuntonsa mukaan.

Siis tosikot älkööt vaivautuko. Emme siis pelaa kil-
pailumielellä vaan leikkimielellä.Tämän harrastuksen 
tavoitteena on naisten ja erityisesti äitien hyvinvoin-
ti ja vertaistuki.

Martin mammat kokoontuu Martinniemen ala-as-
teella liikuntasalilla perjantaisin klo 18.30 - 20.00.

Jos kiinnostaa, tule mukaan. Tarvitset mukaan sisä-
pelikengät, mailan, vesipullon ja avointa mieltä. Luku-
kausimaksu koostuu salivuokrasta jonka suuruus on 
noin 10,00 € paikkeilla per lukukausi, riippuen siitä 
kuinka monta pelaajaa on aina lukukaudessa.

Lisätietoja : Arja Tietäväinen p. 040 - 7379509.
Meiltä löytyy myös kotisivut: Martin mammat.

Joulupuurolla täysi salillinen marttilaisia
Hyvää ruokahalua ja käykää syömähän, toivotti diakoniatyöntekijä Laila Rantakokko puuropadan ja joululaulujen ää-
rellä Martinniemen seurakuntakodissa 8. joulukuuta.

Seurakunnan Martinniemi-työryhmä oli kutsunut kyläläiset joulupuurolle jo neljännen kerran.
– Väkimäärä on lisääntynyt joka vuosi, Rantakokko sanoo.
Talon emäntä Irma Ukonmaanaho oli keittänyt puurot ja sopat sekä leiponut tortut noin 70 vieraalle ja jännäsi, 

loppuuko tarjottava kesken. Eipä loppunut, vaikka talo tuli tupaten täyteen lapsiperheitä ja eläkeläisiä.
Sahapitäjä sai juhla-aterian lomassa nauttia sahansoitosta, jota esitti emeritusveturinkuljettaja Sulo Räinä. Pianon 

ääressä istui kanttori Hannu Niemelä. Etenkin herrojen esitys Jean Sibeliuksen Finlandiasta herkisti kuulijat. Ohjel-
massa oli paljon myös muuta musisointia. Yhteislaulut raikuivat, ja oman mausteensa puurojuhlaan antoivat soitan-
nallaan Eino Olkoniemi (mandoliini) ja Åke Engström.

Lapsivieraita ei istutettu salissa, vaan he saivat askarrella ja leikkiä omassa pöydässään seurakunnan lapsityönteki-
jöiden kanssa. Arpajaisonni suosi tasaisesti niin lapsia kuin aikuisia, ja yhdellä jos toisella olikin kotiin viemisinä kynt-
tilöitä, leivonnaisia, kirjoja, äänitteitä ja heijastimia. Iltahartauden piti hiljattain seurakuntapastorina aloittanut Ee-
va Mertaniemi.

Seurakuntakoti täyttyi jälleen, kun Kauneimmat joululaulut -tilaisuus soi Martinniemessä 15. joulukuuta. Esiinty-
mään saapui Simo Säilänteen johtama Haukiputaan Mieskuoro.

(SK)
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Emme postita lehteä ulkomaille

Minulta pyydettiin juttua tiernapoikana 
olemisesta, joten voihan sitä aikaa muis-
tella vähän pienellä kaihollakin…

Omalta osaltani taisin olla 60-lopulla ja alun 70-lukua eri ko-
koonpanoissa. Valtaosin kävimme esiintymässä Martinnie-
men ja sen ympärillä olevissa kylissä, joskus taisimme käydä 
myös Siipolanmäellä ja Siikasaaren lähellä.

Tiernapoikavarusteemme olivat suhteellisen huolella tehtyjä 
verrattuna varallisuuteemme. Käsitöitä taitavat vanhempam-
me taisivat tehdä jo ne aiemmin isoveljillemme, joten meil-
le uranjatkajille jäi ainoastaan vähän sovittelu omiin mittoi-
himme.

Olin ylpeä varsinkin miekoistamme. Taisivat aikaisemmat 
käyttäjät tehdä ne Martinniemen koululla Mämmelän Tau-
non avustuksella kunnon metallista. Itsetunto kohdallaan, jos 
vaikka vieras porukka tuli reviirille ja tappeluunkin piti varau-
tua. Tiernapoikana esiintyminen oli luvanvaraista touhua, jo-
ten taisi meillä olla yhtenä vuonna ihan virallinen nimismie-
hen allekirjoittama propuska leimoineen. Samalla luvalla sit-
ten hoidettiin muutkin vuodet. 

Vaikka palkkion kerjäämisessä mainittaneen kynttilän pätkä, 
niin sitä ei liene tarjottu yhdessäkään esiintymispaikassa. Työ-
läisiltä saamamme palkkiot olivat pieniä, jos niitä verrataan 
nykytiernapoikien ansioihin. Parhaat mestat olivatkin tehtaan 
johtajan asunto, Pomola ja jokin yksittäinen kauppiasperhe. 
Varakkaammalle tehdystä hyvästä esityksestä saimme palkki-
on sen suuruisena, että pääsimme lopettamaan illan kierrok-
sen aikaisemmin.

Meillä oli joskus varsinkin ryhmässä (Pentti Hirvelä, Ka-
ri Koponen, Tapio Kemppainen, Esa Olkoniemi) vähän 
uskottavuusongelmia, kun jollakin pyrki jokin asia nauratta-
maan. Varsinkin Hirvelän Sepon hihitys tähden takana sai 
joskus koko esityksen sekoilemaan.

Niin, tulihan niitä kommelluksiakin. Esimerkiksi minä taisin 
etsiytyä eräässä talossa komeroon. Silloin vielä säästettiin va-
laistuksessa, ja erehdyin ovesta pimeässä. Viimein saavuttuani 
esiintymistantereelle muilla oli maha kippurassa, joten sekin 
esityskerta taisi loppua lyhyeen, ja lähdimme vähin eväin illan 
pimeyteen selviämään tilanteen aiheuttamasta komiikasta. 

Vähän harmillisempi juttu sattui, kun eräässä anteliaassa ta-
lossa esityksemme meni heti alkuvaiheessa pieleen silkan va-
hingon takia: Olimme asettuneet keskelle olohuonetta kuja-
asentoon, eli Murjaani (minä) ja Knihti (Kemppaisen Tapio) 
laitoimme rautaiset miekkamme ristiin. Sitten Herodes (Pent-
ti Hirvelä) alkoi oman esiintymisensä, ja eiköhän parin edes-
takaisen askeltamisen jälkeen Pentin miekka miekkojen aukai-
suvaiheessa osunut kristallikruunuun. Silloin meitä vietiin il-
lan pimeyteen vähän nopeammalla tempolla ilman palkkioita! 
Enää emme kyseiseen taloon uskaltautuneet.

Alkoholihuuruiseen asumukseenkin satuimme, jolloin ly-
hensimme esityksen hyvään iltaan ja kiitos olkoon lahjoistan-
ne. Taisimme myös ottaa juopon viinantähteet mukaamme 
pöydältä.

Olin jonkin aikaa myös Hongiston Jaakon ja Heiska-
rin Joukon kanssa yhdessä, ja tässä ryhmässä pokka piti, kun 
muut olivat minua vanhempia. Näin muisteluni lopuksi voin 
kertoa, että tappeluihin emme joutuneet, vaikka nokkapokkaa 
saattoi toisen ryhmän kanssa olla.

Kokemus tiernapoikana olemisesta oli ihan mukava. Mis-
sähän nämä nykyiset tiernapojat käyvät laulamassa, josko 
liikkuvat isien ja äitien kyydityksellä suuremmilla areenoilla?

Terveisin Esa Olkoniemi (Murjaanien kuningas)

31.1.2010


