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Kylämuseo kilipukkamökkiin

Joka kerta käydessäni Pateniemen sahamuseossa ajattelen, että myös Martinniemeen pitäisi saada oma 
museo. Martinniemen museo voisi olla hieman erilainen kuin Patelan museo ja kertoa paitsi sahan his-
toriasta myös Martinniemen asukkaiden elämästä vuosikymmeniä sitten.

 Kylän ensimmäiset asukkaat asustivat maalattiaisissa hökkeleissä lähellä nykyistä kalasatamaa. Tarkkaavai-
nen kulkija voi löytää sieltä vielä asumusten jälkiä. Myöhemmin saha rakensi vuokrataloja ja kylän asukkaat 
kyhäsivät pieniä mökkejään laudoista, hirsistä ja sahalta tuoduista lankunpätkistä, kilpukoista.

 ”Kilipukkamökkejä” on vielä jäljellä. Ehkä joku niistä voitaisiin kunnostaa museorakennukseksi. Mök-
ki voitaisiin kalustaa suunnilleen sellaiseksi kuin aikoinaan olivat sahan ja satamatyöläisten mökit. Ne olivat 
pieniä ja hataria, mutta omalla tavallaan kodikkaita. Neliöitä niissä ei ollut paljon, mutta jokaiselle perheen-
jäsenelle löytyi yön tullessa makuusija.

 Kalusteet työläisten mökeissä olivat kaikissa jokseenkin samanlaiset. Oli sivusta-avattava puusohva, hete-
ka, tiski- ja ruokapöytä, tuoleja, piironki, pyöreä tupakkapöytä kamarissa, pari nojatuolia, pieni kirjahylly ja 
jalkalamppu. Pirtin puolelle lämpöä antoi leivinuuni ja kamarin nurkassa seisoi kakluuni.

 Monista Martinniemen kodeista oli joku merillä. Tuliaisina kodeissa näkyi kamarin seinällä gobeliini, jon-
ka kuva-aiheena oli hirvet lammella tai itämainen naisenryöstö. Tupakkapöydän somisteena oli rimssureu-
nainen värikäs pöytäliina ja piirongin päällä oli joitakuita ulkomaisia pikkuesineitä.

 Ovensuun naulakossa riippuivat työvaatteeet vörkkeleineen. Vörkkeli (ruots. förklä) oli vaatteita suojaa-
va esiliina. Sahalaisilla se oli yleensä nahkainen, laivanlastaajat käyttivät usein vain pressun palasta, joka si-
taistiin narulla vyötäisille.

 En usko, että pienehkön kylämuseon aikaan saaminen olisi ylivoimainen tehtävä. Rahoitusmahdollisuu-
det kannattaisi tutkia. Esineistöä museoon olisi vielä saatavissa, vuosikymmenten kuluttua sen haaliminen 
on jo vaikeampaa. 

 Museossa voitaisiin pitää pienimuotoisia tilaisuuksia ja järjestää näyttelyitä. Uskon, että siitä tulisi suosittu 
paikka, jossa kyläläiset käyttäisivät vieraitaan. Marttilaisten omanarvontunnetta se kasvattaisi mukavasti.

 

Vastaukset voi lähettää sähköpostilla osoittee-
seen marttilainen@martinniemi.fi  tai Martinnie-
men kyläyhdistys ry, Repolantie 15 B 1, 90850 

Martinniemi. 

Laitathan vastaukseesi oman nimesi.

Mikäli hiihtäjä tunnistetaan, hänen nimensä
julkaistaan seuraavassa lehdessä. 

Marttilainen

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

Toimituskunta: Satu Koho, Tiina Järvelä, Aarne 
Vuononvirta, Timo P. Karjalainen ja Hannu Gum-
merus. 

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

Ilmoitushinnat 2009:

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

Jutut, ilmoitukset, juttuvinkit ja palautteet:
marttilainen@martinniemi.fi  tai Martin-
niemen kyläyhdistys ry, Repolantie 15 B 1, 
90850 Martinniemi. 
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”Kyseessä on Rauma-Repolan hiihtokilpailu. 
Kuva on ehkä otettu 1970- tai 1980- luvulla”, 
kertoo Pentti Utriainen.

Pentti Utriaisen arkisto

W
SO

Y

Kuka on tämä hiihtäjä?

Meitä Martinniemessä – ytimekkäämmin Martissa – asuvia kutsutaan marttilaisiksi.
”Marttilainen” oli myös juna, joka puksutti aikoinaan Oulun ja Martinniemen väliä.
Martinniemestä junan pieniin vaunuihin nousi aamulla koululaisia ja jokunen töihin kulkija. Li-

sää matkustajia otettiin kyytiin asemakylältä, Takkurannalta ja Kellosta. Ennen Oulun rautatieasemaa Mart-
tilaiseen astuivat vielä patelalaiset, koskelankyläläiset ja tuiralaiset.

Illansuussa Marttilainen palasi kaupungista takaisin kotiasemalleen.
Vanhat matkustajat muistelevat, että juhannuksen kunniaksi veturimiehet koristelivat junan koivuilla ja et-

tä joskus runkona olikin ”Itäläinen” hienoine, toisen luokan vaunuineen.
Nyt Marttilainen puksuttaa kyläläisten ikiomana lehtenä, joka on suunnattu sekä ikänsä Martinniemessä 

asuneille että tänne muualta muuttaneille.
Uusille asukkaille se toivon mukaan avaa ikkunan välillä hyvinkin omalaatuiseen martinniemeläisyyteen ja 

auttaa asettumaan uudelle asuinseudulle, joka ei ole vain pelkkä Martinniemi-niminen ympäristö, vaan koti-
kylä.

Marttilainen kurkistaa menneeseen, mutta ei unohda tätä päivää eikä tulevaa. Sen perustamisideana on tal-
lentaa alueen historiaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Tarinoita, muisteluksia, valokuvia ja muuta aineistoa on 
kerättävä juuri nyt, kun niitä vielä kyläläisillä on. Vanhat paikat mielenkiintoisine tapahtumineen ovat kasvu-
alustaa uusille yhteisille tapahtumille, kenties jopa uusille työpaikoille.

Lehti toimii kyläläisten äänitorvena. Sen tekemiseen voivat osallistua kaikki Martinniemessä asuvat ja tääl-
lä asuneet.

Marttilaisen tekemisen ja jakamisen ilmaiseksi kyläläisille mahdollistaa Pohjois-Pohjanmaan Kulttuurira-
haston apuraha, jonka hakemisessa kyläyhdistys korosti alueen värikkään ja rikkaan kulttuurihistorian tallen-
tamista.

Tallentamisella on jopa valtakunnallista merkitystä, sillä Martinniemi on tärkeä osa paitsi Pohjois-Pohjan-
maan, myös koko maan teollista historiaa. Martinniemi oli kukoistuksensa aikana pohjoisen suurimpia teolli-
suusyhteisöjä. Laajimmillaan sen saha ja satamatoiminta työllistivät pitkälti toistatuhatta ihmistä.

Maailman ensimmäinen Marttilainen on tässä. Vanhaa edustavat esimerkiksi Åke Engströmin muisteluk-
set, tätä päivää nuorison touhut työväentalolla ja tulevaa koulusuunnitelmat. Eräästä unelmastaan kertoo kir-
jailijamme Joni Skiftesvik. Ja totta kai Martinniemessä on jutun arvoista naisväkeä, vaikka kauniimpi suku-
puoli tässä ensimmäisessä lehdessä jää paitsioon – asia korjataan heti seuraavassa numerossa.

Seuraava Marttilainen ilmestyy koulun alkamisen kieppeillä. Sen jälkeen lehteä pukataan noin neljän kuu-
kauden välein. Mukavia lukuhetkiä jokaiselle!

Satu Koho

Matkaliput, olkaa hyvä!

Joni Skiftesvik
joni@skiftesvik.fi 
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Rajan takana Impilahdella syntynyt Åke Engström 
on asunut Martinniemessä 68 vuotta ja muistaa yhä, 
kun hän saapui kylälle 13-vuotiaana äitinsä kanssa.

– Peltosen onnikka odotti meitä junalta tulevia Hau-
kiputaan asemalla. Evakkomatkamme viimeinen osuus 
oli alkamassa tuona kesäkuisena päivänä.

– Meidät jätettiin viimeiselle pysäkille sahan portil-
le.

Perheen isä oli saanut työpaikan sahalta aiemmin ke-
väällä vapauduttuaan talvisodasta. 

– Täältä se löytyi, uusi koti. Muutaman yön olimme 
sahaniemessä, koska remontti oli kesken kylällä ole-
vassa vuokrakasarmissa, josta meille oli varattu asun-
to. 

– Asunto oli samanlainen kuin muillakin vuokralai-
silla siinä kahdeksan perheen talossa: hellahuone ja ka-

mari. Ja vaikkei huonekaluja heti ollutkaan, se tuntui 
kodilta.

Puutavarayhtiö sahoineen ja talotehtaineen antoi lei-
vän useimmille kyläläisistä. Martinniemessä oli myös 
tilallisia, kauppiaita, kalastajia ja muuta ammattikun-
taa.

– Häyrysenniemi, jossa nyt asun, oli silloin 40-luvun 
alussa peltoina.

Ensin Åke pääsi tienaamaan maatilalle.

– Mutta jo ennen kuin toinen sota alkoi, menin ta-
lotehtaalle. Siellä isäkin oli töissä. Tein monenlaista 
hommaa. Pisimpään olin varastonhoitajan apulaise-
na.

Åke laitettiin myös hevosmieheksi.
– Olin puukuskina ja hoidin likaruumia. Korvauk-

seksi ajosta sain pienen rahapalkan ja puuta.

Tälläreitä ja kanttaajia

Sota-aikana talotehdas valmisti pääasiassa parakkeja 
sotilaskäyttöön saksalaisille. 

– Tehtaalla tehtiin kahta vuoroa, mutta minua ei lai-
tettu vuorotöihin. Työporukassa oli meitä nuoria poi-
kia ja ”mummoja”, niin kuin me naisista sanoimme.

Suurin osa työikäisistä miehistä oli rintamalla.
– Puuseppäpuolella työskenteli vanhoja 

miehiä. Muistan, että talviaikaan monet luot-
sit olivat puuseppinä. Martinniemeläisten li-
säksi työväkeä tuli esimerkiksi Asemakylältä, 
Jokikylältä, Halosenniemestä ja Iistä.

Osa talotehtaan tuotannosta paikkasi yh-
tiön omaa asuntotarvetta Martinniemessä, 

osa parakeista taas vietiin metsätyömaille. So-
takorvausvuosina taloja valmistettiin miltei 
pelkästään Neuvostoliittoon vietäväksi. Ta-
lotehdas lopetti toimintansa vuonna 1960.

Åke kertoo, että sahan puolella keskeytyk-
set olivat tavallisia.

Joskus taas sahaa pyöritettiin yötä päivää 
vain siksi, ettei sitä olisi pakkasten vuoksi 
saatu muuten uudelleen käyntiin.

Erikoisista ammattinimikkeistä Åke mai-
nitsee muutaman:

– Tälläri asetti sahan terän sahattavan tukin mukaan. 
Kanttaaja määritteli, miten leveää tavaraa tehdään.

Yhtiön tärkeimmät ammattimiehet, nykykielellä 
avainhenkilöt, asuivat aivan sahan liepeillä. 

– Heitä olivat esimerkiksi sähkömies, sorvari ja au-
tomies. Jos tuli jokin häiriö, apua saatiin heti. Sahanie-
mellä asui myös isoja herroja, kuten konttoripäällikkö, 
isännöitsijä ja tekninen johtaja.

Sähköä omasta takaa
Åke kertoo, että yhtiön leivissä pysyttiin monessa per-
heessä usean sukupolven ajan.

– Meilläkin kolme sukupolvea ennätti palvella yh-
tiötä.

Vilkkainta oli kesällä, jolloin puutavaraa lastattiin 
maailmalta tulleisiin laivoihin, jotka laskettiin ankku-
riin Martinniemen edustalla aukeavalle redille. Kesällä 
kylän väkimäärä moninkertaistui.

– Talvet täytettiin tarhaa, ja se oli raskasta hommaa. 
Puu kuivattiin tuohon aikaan ulkona.

Työssä oli omat vaaransa.
– Pelätyimpiä olivat tukkikasat, jotka joskus sortui-

vat. Onnettomuuksissa joku invalidisoituikin.
Åke työskenteli varastolla muutaman vuoden ennen 

kuin rohkeni lähteä kauppakouluun Ouluun. Koulun 
jälkeen hän oli töissä jonkin aikaa kaupungissa.

– Tuli naimisiinmeno, ja koska täältä oli helpom-
pi saada asunto, palasin Martinniemeen. Laskenta-
osaston perustamisen jälkeen olin kustannuslaskijana 
konttorin puolella.

Martinniemen tehdas valmisti sahatavaraa. Sivutuot-
teena syntyi haketta, jota vietiin yhtiön omille sellu-
loosatehtaille ja esimerkiksi Oulu-yhtiölle. Sahaukses-
ta jäi myös purua, jota pystyttiin polttamaan voimalas-
sa. Näin saatiin sähköä.

– Voimalaitos oli massatehtaan vieressä ja tuotti hio-
mon seisoessa niin paljon sähköä, että sitä riitti myös 
valtakunnan verkkoon.

Massatehdas eli hiomo valmisti etupäässä valkoista 
hioketta paperin raaka-aineeksi.

Rientoja Kerholassa

Yhtiö näkyi työntekijöidensä elämässä suuresti. 
– Yhtiöltä sai esimerkiksi asuntoja ja niihin lattia-

maalit ja tapetit. Asunnosta toiseen muutettiin aina re-
montin perässä, Åke muistelee.

Melkein jokainen haaveili ikiomasta talosta. Moni 
myös toteutti haaveensa.

– Kun väki sitten lähti kokonaan vuokrataloista, nii-
tä purettiin. Tervettä purkutavaraa käytettiin runko-
värkeiksi omiin taloihin. Näin rakennettiin kymmeniä 
koteja Martinniemeen.

50-luku oli aikaa, jolloin suuret yhtiöt järjestivät va-
paaehtoista sosiaalitoimintaa työväestön hyvinvoinnin 
kohentamiseksi. Rauma-Repolaankin palkattiin sosi-
aalipäällikkö.

– Knut Virtanen tuli Martinniemeen Raumalta 

50-luvun alussa. Esimerkiksi kaikenlainen leiritoimin-
ta oli tuolloin vilkasta.

Mitä marttilaiset harrastivat?
– Kerholan takana urheilukentällä me pojat pelasim-

me tyttöjen kanssa pesäpalloa ja välillä vain makoilim-
me nurmikolla.

– Merimiehet tulivat pelaamaan jalkapalloa, mutta 
emmehän me niille pärjänneet! Laivoilla oli oma kan-
sainvälinen sarjansa, ja etenkin tanskalaislaivoissa oli 
aina jalkapallojoukkue.

Monet haukiputaalaiset seurat ja yhdistykset, kuten 
Ahmat ja Putaan Veikot, ovat syntyneet Kerholassa, 
nyt jo autioituneessa vaaleanvihreässä puutalossa Re-
polantien varrella.

Kun olympiasoihtu kävi kylällä, Åke Putaan Veikko-
jen edustajana tarttui siihen nykyisen Siwan kulmilla.

– Sitä varten piti vanhat kengätkin maalata uudes-
taan ja käydä parturissa, Åke naurahtaa.

Kerholassa toimi muun muassa yhtiön näytelmäpii-
ri.

– Sen kanssa kävimme Iissä asti. Oli kuoroharjoi-
tuksia sekä shakki-, postimerkki- ja valokuvakerhoa. 
Ja tietenkin kahvila!

Yhtiö tilasi Kerholaan päivälehtiä. Martat järjestivät 
siellä monenlaisia kursseja. Talo oli tukikohta myös 
partiolaisille ja pöytätenniksen pelaajille. Sali oli sen 
verran pieni, ettei siellä voinut harrastaa palloilulaje-
ja.

– Kerholassa järjestettiin myös äitienpäivä- ja joulu-
juhlia. Siellä pistettiin pystyyn levytanssit, joihin saa-
pui merimiehiä ja heidän vetämänään paljon muuta-
kin porukkaa.

Arjen historiaa

Åke Engströmin arkisto

Hannu Gummerus

Puutavarayhtiössä leipätyönsä tehnyt Åke Engström kertoo nyt alkavassa juttu-
sarjassa martinniemeläisestä elämänmenosta 1940-luvulta alkaen. Ensimmäisessä 
osassa edetään 60-luvun alkuun.

Åke Engström on tehnyt taulun sahan rantaan painuneista 
tasauspätkistä, kilipukoista. Vanhimmat ovat 1900-luvun alusta.

Tauno Jokipii (vas.), Åke Engström (kesk.) ja Aatos Lippo-
nen juoksuttivat olympiasoihtua Martinniemessä 9.7.1952.



6  Marttilainen 1/2009 Marttilainen 1/2009   7

Pärinää Villenniemessä

Kierrokset käyvät hurjina Villenniemen jääradalla. 
Ajokit aina Englantia ja Italiaa myöten ovat saapu-
neet testaamaan vauhtiaan tänäkin talvena. Välil-
lä pärrääjät ovat antaneet kyytiä myös niitä ihmet-
televille kyläläisille, ja onpa tarjolla ollut myös me-
hua, kahvia ja makkaroita.

Jääradalla on jämäkkä isäntä: sitä ylläpitää Pokart 
eli poliisien karting-yhdistys. Liukas lenkki on Po-
kartin lisäksi muun ralliväen käytössä.

Jos aivan tarkkoja ollaan, ratoja on kaksi. Toisel-
la on mittaa 1,7 ja toisella 2,0 kilometriä. Jäälle on 
tehty myös kitkaympyrä. (SK)

Martinniemen kyläyhdistys ry 

Yhdistys kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen 
tiistai parillisilla viikoilla Martinniemen kyläyhdis-
tyksen tiloissa Repolantie 15 B 1 klo 19.00 alkaen. 

Kaikki kyläläiset ovat tervetulleita. 

Kotisivut: www.martinniemi.fi 
Sähköpostia hallitukselle: info@martinniemi.fi 

Voit liittyä jäseneksi maksamalla jäsenmaksun 
10 € yhdistyksen tilille

 144530-110085 (viite: jäsenmaksu ja nimi)

Kyläyhdistyksen hallitus 2009:
Aarne Vuononvirta, Esko Olkoniemi, Tarja Mannila, 

Hilkka Skiftesvik, Timo P. Karjalainen, Jyrki Mehtälä, 
Markku Koponen, Paula Kauppila, Tiina Järvelä, Hannu 

Gummerus, Irja Lahdensivu, Suvi Röntynen, Johanna 
Kärkkäinen, Satu Koho ja Liisa Takalo

Päiväkotiin lisää tiloja

Muutama vuosi sitten valmistunut Martinniemen 
päiväkoti on liian pieni. Silloisten kasvuennustei-
den mukaan tilojen olisi pitänyt riittää vuosiksi 
eteenpäin. Kuitenkin jo heti alussa eskari-ikäiset 
sijoitettiin Parkumäkeen ja ryhmäkokoja kasvatet-
tiin keskimääräistä suuremmiksi.  Kolme päiväko-
tiryhmää on viime syksystä alkaen toiminut väliai-
kaistiloissa. 

Suunnittelun alla olevaan laajennusosaan tulee 
tilat viidelle uudelle ryhmälle. Uudetkin tilat täyt-
tyvät heti valmistuttuaan, sillä niihin sijoitetaan nyt 
Vönsterissä ja Torvelantiellä hoitoa saavat kolme 
ryhmää. Myös Parkumäellä esikoulua käyvä ryhmä 
sijoitetaan uusiin tiloihin. Kasvuvaraa jää vain yh-
den ryhmän verran. Taloudellinen tilanne ei salli 
väljempää rakentamista.

Päätökset laajennuksen toteutuksesta on tehty 
viime vuonna ja rahat rakentamiseen määritelty tä-
män vuoden budjetissa. Suunnittelutyö on loppu-
suoralla, ja urakkatarjoukset saataneen  kevään ai-
kana. Kunnan tiukka taloudellinen tilanne asettaa 
omat reunaehtonsa rakentamiselle, mutta jos asi-
at etenevät suunnitellusti, työhön päästään alku-
syksystä ja laajennusosa  on valmis elokuun alus-
sa  2010.

Martinniemeläisten lapsiperheiden kannalta tu-
levaisuus näyttää valoisalta.  (PL)

Satoja kuvia
Åke on tunnettu puutavarayhtiön valokuvaajana. Hän 
tarttui kameraan jo poikavuosinaan.

– Valokuvaliike Foto Roosille oli annettu hommak-
si kuvata yhtiötä. Pääsin valokuvaajan apulaiseksi, kun 
olin siinä 15 vuoden paikkeilla.

50-luvulta lähtien Åke valokuvasi yhtiön toimintaa 
oikein olan takaa. Yksittäisten otosten lisäksi syntyi 
useita kuvasarjoja. Esimerkiksi puutavaran lajittelu pi-
tuuspaketteihin ja myöhemmin sataman rakentamisen 
vaiheet tallentuivat valokuvasarjoiksi.

– Mielellänihän minä nii-
hin kuvaushommiin läh-
din ulos konttorista. Ku-
vat sain teettää yhtiön las-
kuun oululaisessa liikkees-
sä ja laskuttaa kuvaami-
seen menneet työtunnit.

Åke kertoo, että jos-
sain vaiheessa hän hank-
ki kalliimman kameran.

– Se on edelleen käyttökelpoinen, vaikka onkin pal-
vellut jo yli 50 vuotta, hän kehaisee aarrettaan.

Martinniemen kyläyhdistyksen historia alkoi vuonna 
1984 kylätoimikuntana; rekisteröitynä yhdistyksenä se 
on toiminut kohta yksitoista vuotta. Yhdistystoiminta 
on pääosin vapaaehtoista toimintaa, ja sen kukoistus 
on kiinni aktiivisista jäsenistä. On aikoja, jolloin hei-
tä on enemmän ja toiminnalle on selkeä paikallinen 
tarve. Rauma-Repolan sahan lopettaessa (1980-luvun 
lopulla) toimintansa kylätoimikunnalla riitti puuhaa: 
huolena oli, mikä on Martinniemen tulevaisuus, miten 
käy Martinniemen palvelujen? Tässä välillä toiminnas-
sa on ollut laskukausia ja nousukausia, ja nyt eletään 
jälleen nousukautta. 

Sahateollisuuden kuihtumisen jälkeen Martinnie-
mi on muuttunut: tänne on muuttanut uusia asuk-
kaita osana Oulun seudun kasvua, mutta samaan ai-
kaan kylän palveluja on siirtynyt muualle. Viimeisen 
parin vuoden aikana kyläyhdistys on selkeästi vireyty-
nyt, kun uudet ja nuoremmat martinniemeläiset ovat 
tulleet mukaan uusine ideoineen ja ajatuksineen. Kur-
tinhaudan rantametsän kaavoituskiista huolestutti se-
kä uusia että kauemmin täällä asuneita, ja se toi uusia 
voimia hallitukseen. Nyt meillä on hallituksessa mu-
kava sekoitus ’vanhoja’ marttilaisia ja uusia ’tulokkai-
ta’ – on kokemusta ja eri alan osaajia. Välillä mennään 
(ehkä vähän liiankin ryppyotsaisesti) erilaisten hank-
keiden kimpussa, mutta välillä istutaan tulilla (Ukko-
lanrannalla tietysti) ja tarinoidaan. 

Kyläyhdistyksen toimintaan on tullut tavoitteelli-
suutta, ja erilaisia hankkeita on pantu vireille. Kylä-
suunnitelmatyö aloitettiin viime vuonna ensimmäistä 
kertaa ja kyläkyselyllä kartoitettiin muun muassa sitä, 
mitä mieltä kyläläiset ovat Martinniemestä asuinpaik-
kana ja mitä he odottavat yhdistykseltä. Viime vuon-
na julkaistiin ensimmäisen kerran oma kalenteri, jota 
myytiin yli 500 kappaletta. Kesäjuhlien järjestämisel-

lä on pitkä historia, ja se jatkuu tänäkin kesänä sun-
nuntaina 13.7. Myös Talaviriehasta on päätetty teh-
dä perinne. 

Kyläyhdistys on vuokrannut toimitilat Repolantie 
15:sta (K-Extran vierestä), ja tiloihin kehitetään vähi-
tellen asukastupatyyppistä toimintaa. Asukastupa tu-
lee toimimaan Martinniemen yhdistysten ja erilaisten 
kerhojen kokoontumistilana. Kylätalkkaritoiminnan 
aloittaminen on myös lähiaikojen tavoitteita. 

Martinniemen kyläyhdistyksen tarkoituksena on 
sääntöjen mukaan ”toimia Martinniemen kylän kehit-
tämiseksi sekä edistää, kehittää ja yhdistää kyläläisten 
toimintaa, sekä parantaa asumisviihtyisyyttä ja kylän 
palveluita”. Tässä riittää puuhaa. Kyläkyselyn mukaan 
kylälle tarvitaan muun muassa toimintaa ja harrastus-
mahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Mitä nämä voisivat 
olla? Tarvitaanko kylälle uusia tapahtumia? Missä voi-
taisiin talkoilla yhteiseksi hyväksi? Uusi ideoita ja jäse-
niä tarvitaan – tervetuloa mukaan toimintaan!

hemmin sataman rakentamisen 
okuvasarjoiksi.
ä nii-
läh-

Ku-
las-
ees-
ami-
it.
s-

Granfeltin saha nousi Martinniemeen vuonna 1905.
Myytiin K. E. Blomberg Aktiebolagetille vuonna 1910. 
Ajautui pian pakkohuutokauppaan ja jäi heitteille.
Oy Martinniemi Ltd perustettiin sahaa var-
ten vuonna 1917. Fuusioitiin Raahe Oy:öön 
vuonna 1920 ja nimettiin sen mukaisesti.
Puuhiomo perustettiin sahan yhteyteen vuon-
na 1926. Hiomon toiminta lopetettiin vuonna 1964.
Sahan nimeksi tuli Rauma-Raahe Oy vuoden 
1942 Raahe Oy:n ja Rauma Oy:n fuusion jälkeen.
Voimalaitos rakennettiin vuosina 1926–27.
Rauma-Repolalle saha tehtaineen siirtyi vuon-
na 1952, mistä lähtien se on tunnettu nimel-
lä Rauma-Repola Oy:n Martinniemen tehtaat, ko-
toisammin Rauma-Repolana tai Repolana.
Uusi jälkikäsittelylaitos valmistui vuonna 1980.Rauma-
Repola lopetti kesäkuussa 1987, ja toimintaa jatkoi Va-
po Oy. Viimeiset tukit menivät raamiin 18.11.1988.
Tehdasalue siirtyi vuoden 1996 fuusiossa UPM-Kymme-
nelle ja yhtiön kiinteistöomistuksia hallitsevalle Bonves-
ta Oy:lle.

●
●

●

●

●

●
●

●

●

Mikä Martinniemen puutavarayhtiö?

Lähde: T. A. Könönen: ”Martinniemen saha 75 
vuotta”
Asiantuntija: Pentti Utriainen

Kurtinhaudan Ukkolanrannassa 14.6.2008

Timo P. Karjalainen

Ajankohtaista

Hannu Gummerus

Satu Koho

Åke Engströmin aarteella 
on ikää yli 50 vuotta.
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Ajankohtaista

Saga Skiftesvik

Saga Skiftesvik

Saga Skiftesvik
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Talavista yhdessaoloa 
Ukkolanrannassa

        Talavirieha

Martin Talaviriehan
järjestyksessään toisen,
järjesti taas talkooväki.

Puuhaa monenmoista tarjos
lapsille ja aikuisille.
Vauhdin huumaa tarjos hoijakka,
taikka liukurilla mäenlasku.
Tarkkuutta ja taitoa käden,
vaativat marlinki sekä minijäägolf.
Maailmanmestarin arvoisen tittelin 
saikin voittaja golfi n.
Onnenpyörän pyöräytys toi
palkinnon mieluisan jokaiselle.
Kuuma kahvi taikka mehu
janon tunteen veivät mennessänsä.
Samoin tyynnyttivät nälän
aidot kärkkärit, tietysti Kotivaran.
Punaisia poskia, iloisia ilmeitä, 
hymyileviä suita, puheensorinaa, 
savuntuoksua nuotion jäi
mieleen riehasta tästä.

        Tiina Järvelä

Pientä ja suurta kylänväkeä saapui viettämään leppoisaa 
sunnuntaita Kurtinhaudan Ukkolanrantaan 15. maaliskuu-
ta.

Kyläyhdistyksen nyt toisen kerran järjestämä Talavirieha 
keräsi kolmisensataa kävijää. Hyvää tuulta, iloisia ilmeitä ja 
mukavaa jutustelua riitti puolilta päivin pitkälle iltapäivään, 

vaikka sää oli harmaa ja tuulinen.
Tuttujen tapaamisen ja hoijakkakyydin lisäksi 
tarjolla oli riemukkaita kilpailuja. Marlinkimesta-
riksi leivottiin tiukassa kisassa kahvipannua tar-
kimmin liu´uttanut Juha-Pekka Julkunen.

Jäägolfi n maailmanmestaruus jouduttiin rat-
komaan lopulta kolikolla. Onnetar oli Juha-

ni Ålanderin puolella Oili Jokelan jäädessä nuo-
lemaan näppejään. Joukkuekisan voiton vei Haukipu-
taan SPR aivan Martinniemen Erä- ja Kalakerhon ne-
nän alta.

Kyläyhdistys kiittää ja kumartaa kaikkia ja erityisesti 
ahkeria talkoolaisia! (SK)

Jäägolfi n hallitseva maailmanmestari on yhdeksänvuotias 
Juhani Ålander Halosenniemestä.

●  ●

Lasse Rekilä saapui juhlapaikalle itse 
rakentamallaan kulkuneuvolla.

Hienosti golfannut Jokelan Oi-
li pidätti jännitystään viime mi-
nuuteille.

Kun sanat eivät enää riitä jutun 
kerronnassa, Auli Ervasti 
turvautuu elekieleen.

Hoijakan kyytiin uskaltautui-
vat vain rohkeimmat.

Lapset ja aikuiset olivat 
golfi ssa yhtä hyviä. 

Marlinki on martinniemeläisten 
versio curlingista.

Saga Skiftesvik

Saga Skiftesvik

Pentti Lahdensivu Pentti Lahdensivu
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Marttilainen 
musiikkimatinea

Hyvää viihdemusiikkia tarjonneessa tilaisuudes-
sa Martinniemen työväentalolla 29. maaliskuuta 
esiintyivät Haukiputaan Mieskuoro, Reijo Alata-
lo, Martinniemen oma poika Jukka Takalo ja lau-
luyhtye The Joy. Juontajana toimi kanttori Han-
nu Niemelä. Hartauden piti kirkkoherra Jaakko 
Kaltakari, alun perin Martinniemen poikia hän-
kin.

Kahvit yhteisvastuukeräyksen hyväksi keittivät 
Martinniemen Eläkkeensaajat. Tilaisuuden tuotto 
menee yhteisvastuukeräykseen.

Toivomme, että Marttilaisesta musiikkimatineas-
ta tulisi uusi perinne tälle kylälle!   (IL)

Toimintaa vetää Haukiputaan nuorisotoimessa nuo-
riso-ohjaaja Simo Kivari. Hänen valvonnassaan on 
Martinniemen lisäksi Kellon Nuorisoseuralta vuokra-
tut tilat. 

Tällä hetkellä ei ole muita paikkoja, mutta syksyllä 
saadaan käyttöön nyt koulukäytössä olevat Jatulin tilat. 
Silloin tilanne on nykyistä huomattavasti parempi. 

– Henkilökuntaakin saadaan lisää, kun valtuusto 
päätti perustaa erityisnuoriso-ohjaajan viran, kiittelee 
Simo Kivari.

Vapaaehtoisia kaivataan
– Täällä Martinniemessä käy perjantai-iltaisin n. 40-
60 nuorta, joka on iso joukko. Näin päällisin puolin 
katsoen poikia näyttäisi olevan enemmän, mutta se 
hieman vaihtelee illan mittaan, sanoo Kivari. Hänen 
apunaan toimintaa ohjaamassa ovat haukiputaalainen 
nuorisotyötä opiskeleva Henna Ojala ja  4H-yhdis-
tyksen toiminnanjohtaja  Eija Ollila. 

Nuorisotoimi on palkannut heidät perjantai-illoiksi 
valvontatehtäviin. Kunta on myös tehnyt palvelusopi-
muksen Haukiputaan Kumppanuusyhdistyksen kans-
sa, joka jakaa valvontavuoroja 4H:n kanssa.

Muulla tapaa tätä ei tällä hetkellä kyetä hoitamaan, 
sillä vapaaehtoisia ei viikonloppuisin 
tahdo löytyä. 

Kivari toivoisikin las-
ten vanhempien uh-
raavan joitain vapaa-
iltojaan nuorten oh-

jaukseen. Kyläyhdis-
tysten hän soisi myös ak-

tivoituvan valvontatehtäviin.

Iloisia ilmeitä, hälinää ja vilkasta hyörinää on Martin-
niemen työväentalolla perjantai-iltaisin. 

Ei oikein kuulosta eläkeläisten kerhon ääniltä, joi-
ta talolla enimmäkseen on totuttu kuulemaan. Ikära-
kennekin on hieman toisenlainen. Nuoremmat taita-
vat olla toisella kymmenellä, eikä vanhimmankaan ikä 
yllä yli  kahdenkymmenen vuoden. 

Ihanteelliset tilat
Kyseessä on Haukiputaan nuorisotoimen perjantaisin 
järjestämä nuorisoilta Martinniemessä. 

Nuorison kokoontumispaikkana Martinniemen 
työväentalo on ihanteellinen - keskellä Martinnie-
meä. Tilavan kahvion lisäksi käytössä ovat eteistilat 
ja iso liikuntasali. On tilaa ja erilaisia aktiviteetteja. 
Suosituimmat näyttivät olevan biljardi ja pingispeli. 

Salissa pelattiin sählyä ja olipa yhdessä kahvion 
pöydässä pöytäkiekkopeli ja korttirinkikin.  Joillakin 
nuorilla pakkasilta näytti sujuvan rattoisasti ja rauhal-
lisesti vain oleillen.

NUORET 
valtasivat 
työväentalon

Suosikkipeli biljardia  pelaamassa Jere Heikkilä, 
Lauri Nisula ja Sami Väisänen.

Vaikka Helsingin Vanhan valtauksesta tuli viime vuonna kuluneeksi 50 vuotta, niin 
nuorisotoimi ei lähtenyt vuoden 1968 kaltaiseen pakko-ottoon. Val-
tauksessa on kyse Haukiputaan nuorisotoimen perjantaisin järjestämästä 
laillisesta nuorisoillasta Martinniemen työväentalolla. 

Nuoriso-ohjaaja Simo Kivari

Tilat käyttöön useammin
Pakkasiltaa työväentalolle ovat tulleet viettämään mar-
tinniemeläiset Matti Louhela, Joni Leppänen, Mi-
ka Ojala, Teemu Paakkari ja Olli Keskisärkkä. 

Pojat kertoivat viihtyvänsä talolla hyvin ja olleensa 
siellä joka kerta sen jälkeen kun tilat saatiin käyttöön.

 – Parasta on kun saa olla kylminä iltoina sisätilois-
sa kaverien kanssa ja pelata biljardia.  Tämä on hyvä 
paikka ja tänne pitäisi päästä useamminkin kuin ker-
ran viikossa. Silloin kun tänne ei päästä, ollaan koulun 
pihalla tai jossain kylällä. Pakkasella ja sateella se ei ole 
kivaa, totesivat pojat.

Myös toiveissa on saada työväentalon tilat nuori-
sokäyttöön useammin.  Kaksi iltaa viikossa nykyisen 
perjantain lisäksi lauantaina ja ehkä keskiviikkona oli-
si ihanteellinen tilanne. Se tarkoittaisi kuitenkin lisäre-
surssointia, siis rahaa ja työntekijöitä. 

Palkkakustannukset ovat suurin menoerä, jota pal-
jon helpottaisi vapaaehtoisten mukaantulo. 

– Jos joku on kiinnostunut  nuorten ohjaamisesta ja 
valvontatehtävistä, minuun voi ottaa yhteyttä puheli-
mitse 0400-327270 tai sähköpostilla simo.kivari@hau-
kipudas.fi , kehottaa Kivari.

Parasta on kun saa olla kylminä iltoina sisätilois-
sa kaverien kanssa sanovat Matti Louhela, Joni 
Leppänen, Mika Ojala, Teemu Paakkari ja Olli 
Keskisärkkä.

J U L K I S I V U   E T E L Ä Ä N  /  P I H A L L E

Tervemenoa Länsituuleen
Martinniemen koulussa opiskelunsa päättävistä 
suurin osa jatkaa seiskaluokalla uudessa syksyllä 
käyttöön otettavassa Länsituulen koulussa. Mart-
tilaisten siirtyminen kirkonkylän itäpuolelta Län-
situulen kouluun  perustuu  yhtenäisopetuksen 
uuteen aluejakoon. Koulu valmistuu kesäkuussa. 
Se kalustetaan kesällä, jolloin se on syyslukukau-
den alussa 12.8.  täydessä valmiudessa vastaanot-
tamaan uudet oppilaat, kaikkiaan 430.

Koulun rehtoriksi valittiin viime syksynä Aarne 
Mäkelä. Opettajia valitaan kevään kuluessa noin 
30 ja toimistoon, siivoukseen ja keittiötehtäviin 
yhteensä vajaa 10 työntekijää. 

Perinteisesti opiskelijat ovat päässeet tutustu-
maan uuteen opiskelupaikkaansa jo kevään aikana, 
mutta Länsituulen kohdalla se ei ole rakennustöi-
den keskeneräisyyden vuoksi ja turvallisuussyistä 
mahdollista. Keskeneräisistä tiloista ei myöskään 
saa hyvää kuvaa tulevasta opinahjosta.

Kevään aikana rehtori käy tutustumassa uusiin 
oppilaisiinsa Martinniemessä ja esittelemässä Län-
situulta kuvin ja videoin.  Länsituulesta valmistuu 
myös kunnan nettisivuille kotisivut, jotka löyty-
vät osoitteesta www.haukipudas.fi . Rehtorilta voi 
myös tiedustella kouluun liittyviä asioita joko puh. 
040-7179676 tai sp. aarne.makela@haukipudas.fi . 
(PL)

Teksti ja kuvat:

Pentti Lahdensivu

Nuoret
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Nyt pääsen keskittymään muihin asioihin, kuten 
sukututkimukseen ja laivahistoriaan, Pentti Utri-
ainen kertoo kädessään pian julkaistavan kirjan-
sa oikolukuversio.

Martinniemessä tehtiin taas elokuvaa

Keskieurooppalaiset pääsevät ihmettelemään pakkasen puremia martinniemeläismaisemia, kun ranskalaiselo-
kuva Valkoinen kuin lumi levittäytyy valkokankaalle maaliskuussa 2010.

Leffaa kuvattiin Martinniemen rantametsissä, jäällä ja saha-alueella hel-
mikuun lopussa.

Kuvausryhmä paiski töitä kylällä neljä päivää ja toi paikalle muun muas-
sa helikopterin. Ranskalaisohjaaja Christophe Blanc ihastui Martinnie-
men rauhallisuuteen kuvauspaikkana. Suomen kuvausten tuotantopäällik-
kö Tuula Nikkola yltyi kehumaan täkäläisiä kuvauspaikkoja ”pieneksi lot-
tovoitoksi”.

Autokaupan ja salakuljetuksen ympärille rakennetun toimintaleffan suo-
malaisia näyttelijöitä ovat muun muassa veljekset Ilkka ja Pertti Koivula 
sekä Kai Lehtinen.

Martinniemessä on surissut elokuvakamera jo aikaisemmin. Sen paikkoja on tallennettu muun muassa palkit-
tuihin elokuviin Puhalluskukkapoika ja taivaankorjaaja (2003) ja Valo (2005).

Saksalainen tv-elokuva Jääkauden loppu oli ensimmäinen merkittävä kansainvälinen elokuvatuotanto Martin-
niemessä. Liki kymmenen miljoonaa katsojaa Saksassa ja Ranskassa kerännyt leffa kuvattiin kyläraitilla vuon-
na 2006. (SK)

Työllistävä Pikku Kirppis

Ulkomainoksessa lukee Martinniemen Pikku Kirppis. Sisällä kolme eloisaa naista toivottaa minut tervetul-
leeksi.

–  Tuu vaan sissään. Otatko kahavia? 
– Meillä työllistetään ihimisiä, kertoo Auli Ervasti, Haukiputaan työnhakijoiden projektisihteeri.
Huomaan sen, koska jouduin välittömästi sisään tultuani asentamaan Pikku Kirppiksen tietokoneeseen tulos-

tinajuria siinä kuitenkaan onnistumatta.
Martinniemen Pikku Kirppis on Haukiputaan työnhakijat ry:n 

ylläpitämä kirpputori, jonka toiminta tähtää pitkäaikaistyöttömien 
työllistymiseen palkkatuella ja harjoittelujaksoilla.

Työttömät työllistyvät TE-keskuksen linkki-projektin kautta, jo-
ka tukee työllistymistä Haukiputaan kunnan alueella. Viime vuon-
na työllistyi 50 henkilöä palkkatuella. 

Pikku Kirppis työllistää neljä henkilöä. Se saa varansa kirpputo-
ritoiminnasta. Myyntipöytä maksaa 8€/viikko. Lisäksi kirppis saa 
osan tavaroista lahjoituksena, joista se saa tuoton.

Kulmauksessa on tietokone ja tulostin, joita työttömät työnhaki-
jat voivat käyttää maksutta. Muilta peritään nimellinen korvaus. Ik-

kunan edessä on pöytä, jonka ääressä voi lukea päivän lehdet ja kahvitella.
–  Meillä käy päivisin palijon eläkeläisiä, kertoo Auli.
Suunnittelemme, että pöytävuokra voisi olla mainio varainkeruumenetelmä koululaisten luokkaretkien rahoi-

tukseen. Voisihan tässä olla asukastupatoimintaakin, innostumme lisää. Martinniemen Pikku Kirppis on muut-
tanut Poukkasten kaupan vierestä Leilan Tukka Tuvan viereen. Unohdin juoda ne kahvit. 

Pikku Kirppis on avoinna arkisin 10–18. (HG)

LukupalojaAjankohtaista

Projektisihteeri Auli Ervasti

Suurten seikkailujen Petsamo menetettiin viime so-
dassa, ja samalla meiltä suomalaisilta tuo arvoituksel-
linen seutu jäi ikään kuin kesken. Katkaistun käsivar-
ren kauneus ja hohto ovat kadonneet, ja tilalle ovat 
tulleet saasteongelmat ja sotilastukikohdat.

Joni Skiftesvikin toimittama Petsamo – Suomen itäi-
nen käsivarsi (WSOY, 2008) todistaa, että teksteistä ja 
kuvista paikan lumon voi vielä tavoittaa.

Skiftesvik on tehnyt suururakan kootessaan Petsa-
mossa asuneiden muisteluksia sekä paikkaan liittyviä 
asiakirjoja ja kuvia, joista monet ovat ennen julkaise-
mattomia. Mukana on myös Skiftesvikin omia teks-
tejä sekä hänen äitinsä Ailan (Eriksson) kertomus 
huikeasta pakomatkasta sodan jaloista Petsamon Sal-
mijärveltä Norjaan. Muisteluksella on kosketuspintaa 
Martinniemeen: Ailan äiti, martinniemeläisen luotsin 
leski Aino Enojärvi lähti monen muun suomalaisen 
tavoin etsimään onneaan Petsamosta. Seikkailunsa 
jälkeen hän tyttärineen palasi kotiseudulle.

Teos sivuaa Martinniemeä 
myös toisella tapaa – ker-
toohan se paikasta, min-
ne monen nykymartin-
niemeläisenkin sukujuu-
ret yltävät. 

Teoksessa puhuu 
milloin kirjailija, mil-
loin tutkija, mil-
loin aikalainen. 
He kertovat Petsamos-
ta eri äänenpainoilla ja eri näkökul-
mista. Juuri tämä tekee kirjasta kiehtovaa luet-
tavaa. Koko 544-sivuista järkälettä ei tarvitse kahla-
ta järjestyksessä läpi kannesta kanteen, ainakin minä 
poimin makupalan sieltä, toisen täältä. Eipä voi muu-
ta kuin ihmetellä, millainen kultatynnyri Petsamo on-
kaan ollut!

Aikamatka Petsamoon

Martinniemeläinen tietäjä, historian harrastaja Pentti 
Utriainen saa pian syliinsä lapsukaisen, jota hän syn-
nytti 30 vuotta.

Kyläläisten pyynnöstä ja tukijoiden turvin tehty 
omakustanne Kotikyläni Martinniemi näkee päivänvalon 
ennen pääsiäistä, mikäli kaikki menee nappiin kirja-
painossa. Julkaisua juhlitaan lauantaina 18. huhtikuu-
ta (ks. takasivu).

– Keräsin aineistoa vuosikymmenet. Sitä oli vihkois-
sa ja lappusissa laatikot täynnä. Tietokoneen saaminen 
helpotti: materiaalia saattoi lisätä väliin tai ottaa tar-
peetonta pois mistä tahansa, Utriainen kiittelee.

Hän kertoo, että etenkin värikkäiltä 40- ja 50-luvuil-
ta juttua riittäisi vaikka toiseenkin kirjaan.

– Vaikeus olikin siinä, kun joutui typistämään ja jät-
tämään hyviä juttuja pois!

Omien kokemusten lisäksi 320-sivuisen teoksen 
taustamateriaalia ovat muun muassa Rauma-Repolan 
arkistot ja vanhojen marttilaisten haastattelut.

– Kaikki kirjoittamani on todenperäistä, Utriainen 
painottaa.

Arkisen elämänmenon lisäksi Utriainen valottaa 
kirjassaan esimerkiksi martinniemeläisen työväenliik-
keen historiaa sekä urheiluseurojen syntyä. Hän ker-
too, kuinka rautatie tuli kylälle ja mistä eri kyläkul-
mat saivat nimensä. Hän esittelee niin maailmalla me-
nestyneitä marttilaisia kuin ”Sahatarkastaja Heikin” 
kaltaisia persoonallisuuksia. Valokuvia on 250.

– Kirjaa painetaan 300 kappaletta. Myynnin hoidan 
itse, eli kirjapinkka kulkee mukanani pyörän perässä ja 
auton takakontissa. Kauppaan sitä myös kesäjuhlilla. 
Hinta on 30 euroa, Utriainen kertoo. (SK)

Utriaisen urakka loppusuoralla

Hannu Gummerus

Hannu Gummerus

Hannu Gummerus

W
SO

Y

Satu Koho

Jääkauden loppu-elokuvan ku-
vaukset Martinniemessä 2006
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vonnan ja kehittämistoiminnan oman yhtiönsä kaut-
ta, eikä välttämättä entistä seudullista mallia huonom-
min. Ainakin nyt oman paikkakunnan yritystoiminta 
tunnetaan paremmin.

Kunnan vuosien 2009-2013 elinkeinostrategian val-
mistumista odotetaan eri puolilla. EU:n rahoitusmah-
dollisuuksien käytössä onkin paikkakunnalla opetelta-
vaa, kun kunta on ensimmäistä kertaa päässyt ohjel-
marahoituksen pariin. Kiire tulee, sillä ohjelmakautta 
on pian jäljellä enää neljä täyttä vuotta. Martinniemen 
kannalta olisikin toivottavaa, että toteutusvalmiille 
hankkeille haetaan EU-rahoitus pikaisesti. Kunnankin 
tavoitteena on ollut merellisen sijainnin hyödyntämi-
nen, jossa Martinniemi on varmasti eturivissä. Alueel-
le on julkisuudessakin kaavailtu monenlaista toimin-
taa: suurempaa ja pienempää teollisuutta, luonnonva-
rojen hyödyntämistä, vapaa-aikaa ja matkailua. Uudet 
avaukset parantaisivat negatiiviseksikin koettua paik-
kakunnan imagoa.

Myös kunnan alueiden tasapuolinen kehittäminen 
on puhuttanut viime aikoina kyläläisiä, kun pienet-
kään hankkeet eivät tunnu lähtevän käyntiin. On jopa 
epäilty, että vähät jäljellä olevat investointieurot valu-
vat pääsääntöisesti muualle. Kunnan omistama yhtiö 
Haukiputaan Kehitys Oy on laatinut Laitakarin alu-
een yritystoiminnan kehittämisestä laajahkon selvityk-
sen 2008 vuoden alussa. Kurtinhaudan alueelle on ky-
läyhdistys puolestaan tehnyt matkailu- ja vapaa-ajan-
keskuksen suunnitelman.

Keväällä 2008 tehtyä alueen kaavapäätöstä on pi-
detty kyläläisten keskuudessa vihdoin lopullisena, ei-
kä asian oleteta enää nousevan esille. Laitakari-Kur-
tinhauta-alueen kehittäminen ei ole pelkästään kylä-
läisten intresseissä. Ympäristökeskus on ilmaissut ha-
lunsa olla mukana Laitakarin historiallisen ja ainutlaa-
tuisen tehdasmiljöön kulttuuriperinnön pelastamises-
sa jälkipolville.

Martinniemeen on valmisteilla kyläsuunnitelma, ky-
läläisten yhteinen tahdonilmaus tulevaisuudesta. Ky-
läläisten tärkeinä pitämät asiat saadaan pian ”kirjoihin 
ja kansiin”. Se on varmasti myös hyvänä  lähtökoh-
tana vaikuttamisessa, kyläksi kylien joukkoon Hauki-
putaalla.
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Teksti, kuvat ja grafi ikka:
Kai Harju

Uusia yrityksiä ja toimialoja 
Martinniemeen

 
Tilastokeskuksen  toimipaikkatilaston mukaan Mar-
tinniemen postinumeroalueella oli vuonna 2008 yh-
teensä 61 yritystoimipaikkaa. Toimipaikoista 70 % on 
henkilöyhtiöitä (toiminimi, avoin yhtiö ja komman-
diittiyhtiö). Toimialaltaan suurin yksittäinen toimiala 
on rakennustoiminta. Ryhmänä julkiset ja yksityiset 
palvelut ovat suurin.   

 Jos työpaikat olivatkin entisinä aikoina sahan, julkis-
ten palvelujen, kauppaliikkeiden ja muutaman muun  
varassa, nyt eletään toisenlaista aikaa. Yritysten mää-
rä Martinniemen alueella on kasvanut voimakkaasti 
etenkin 2000-luvulla, jolloin 60 % nyt toimivista yri-
tyksistä on aloittanut. Myös 1990-luvulla syntyi pal-
jon uutta yritystoimin-
taa. 2000-luvun yrityk-
sistä tuotannollisten 
yritysten osuus on täl-
lä hetkellä kolmannes 
ja kaikkien palvelui-
den runsas kolmannes. 
Kaupan ja liikenteen 
osuus on ollut runsas 
10 %.

 Uutta syntyy, eri toi-
mialojen kirjo on jo 
kunnioitettavan laaja. 
Tällä vuosikymmenellä on Martinniemeen syntynyt 
yrityksiä muun muassa seuraaville toimialoille: tielii-
kenteen tavarankuljetus, rakennuspuusepänasennuk-
set, LVI-asennukset, lasten päivähoito, puutarha-alan 
vähittäiskauppa, siivous, yleiset talonrakennustyöt, lan-
kojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa, raken-

nuskoneiden ja -laitteiden vuokraus, maa-, metsätalo-
uskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa, kahvila-ra-
vintolat, käännös- ja tulkkauspalvelu, neulepuseroiden 
ja -takkien valmistus, parturit ja kampaamot, muu eri-
koisalarakentaminen, kotipalvelut, maalaus, liikkeen-
johdon konsultointi ja muu terveyspalvelu.

 
 

Markkinat siirtävät 
työpaikkoja muualle 

 
Martinniemi tunnetaan maanlaajuisesti hyvin –Hau-
kipudastakin paremmin – Perämeren rannikon saha-
teollisuuspaikkakuntana. Paluuta tietenkään samanlai-
seen aikaan ei ole. Raaka-ainelähteet eivät sanele enää 
tuotannon sijoittumista, puuta on ”nostettu pyörille” 
jo vuosikymmeniä. Toimiva logistiikka on alalla kil-

pailuetu, eikä Martin-
niemen varustamatto-
masta satamasta juuri 
ole apua. Maailman-
markkinoille on tullut 
paljon uusia maita, joi-
den tuotanto määrän 
ja hinnan puolesta kes-
tää kilpailun. Yleensä-
kin uuden teollisuu-
den syntyminen Suo-
meen laajamittaisesti 
on ollut lähihistorias-
sa harvinaista. Aino-

astaan informaatioteknologian aalto 1990-luvulla loi 
täysin uudenlaista myös Oulunkin seudulle.

Palveluvaltaisten alojen yritykset sijoittuvat useimmi-
ten markkinoiden ääreen, mutta eivät aina. Työvoiman 
saatavuus ei hyvien yhteyksien johdosta ole myöskään 

ongelma. Monesti yrittäjän kotipaikka tai muu side on 
taloudellisuutta tärkeämpi tekijä sijaintipaikan valin-
nassa. Verkossa tuotettavat palvelut ja sopimusvalmis-
tus ovat myös voimakkaasti muuttaneet perinteisiä yri-
tysten sijaintimalleja; yritys voidaan perustaa käytettä-
vissä oleviin olosuhteisiin toiminnan tai tuottavuuden 
pahemmin kärsimättä. Tämä on epäilemättä uusi ja 
suuri mahdollisuus myös Martinniemelle.

Yritysten työntekijämäärät ovat aikaisempaa pie-
nemmät, ja tehokkuusvaatimus karsii jatkossakin työ-
paikkoja. Martinniemeläistenkin työpaikat sijaitsevat 
usein kuntakeskuksessa ja Oulussa, jossa on pian jo 
55 % kaikista haukiputaalaisten työpaikoista. Kuiten-
kin terve tavoite Martinniemessä on saada oman kylän 
alueelle lisää työpaikkoja. Omavaraisuus on etu huo-
nompinakin aikoina. Nykyinen taloudellinen taantu-
ma kun näyttää olevan maailmanlaajuinen. 

 
 

Voidaanko omatoimisella 
kehittämisellä saada tuloksia

 
Uudet työpaikat ja yritykset syntyvät uusista mahdolli-
suuksista. Julkisen sektorin tehtävänä on luoda yrittä-
misen ja toimeentulon edellytyksiä muun muassa maa-
politiikalla, kunnallistekniikalla ja esimerkiksi koulu-
tuksella niin, että yrityksiä tai työpaikkoja ylipäätään 
voi syntyä. Hyvä työllisyysaste ja korkea bruttokansan-
tuote  ovat hyvinvoinnin perustekijöitä, joiden perus-
talle kannattaa rakentaa paikallinenkin kehittäminen.

Kun seudullinen elinkeinojen kehittäminen Oulun 
seudulla elää murroskautta, kunnan ja kylän alueel-
la tapahtuva omatoiminen kehittäminen ja omiin voi-
miin uskominen ovat parasta lääkettä. Haukipudas on 
vuoden 2006 alusta hoitanut muun muassa yritysneu-

Yritykset
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Tiestön kunto, kevyenliikenteen 
väylien puute ja pusikot risovat

Marttilaisia risoo erityisesti maisemien, lähinnä teiden-
varsien ja kylän keskustan, hoitamattomuus. Seuraava-

na listalla on tiestön kunto ja ke-
vyenliikenteen väylien puute, eri-
toten Häyrysenniemen ja Kurtin-
haudan suunnalla. Sitten tärkeys-
järjestyksessä tulevat nuorisotilo-
jen ja katuvalojen puute. 

Martinniemen vahvuutena meri, 
heikkoutena niukat palvelut 

Lomakkeella kysyttiin kyläläisten näkemyksiä Martinnie-
men vahvuuksista ja heikkouksista. Martinniemen heik-
koutena nähtiin ennen kaikkea palveluiden niukkuus. 
Kylälle kaivataan erityisesti terveyspalveluita (neuvola ta-
kaisin), pankkiautomaattia ja nuorisotiloja. Hoitamaton-

ta maisemaa pidetään myös heik-
koutena samoin kuin tiestön kun-
toa ja yritysten ja työpaikkojen vä-
häisyyttä. 

Martinniemen selkein vahvuus 
on vastauksien mukaan luonto ja 
erityisesti meri, merellisyys. Vah-
vuutena koetaan alueen rauhalli-
suus, turvallisuus ja väljyys. Myös 
liikenneyhteydet saavat kiitosta. 

Tervetuloa avajaisiin!
Kyläyhdistys viettää tupaantuliaisia la 18.4. klo 12–16 uusis-
sa tiloissaan K-Extran naapurissa Repolantie 15:ssä. Avajais-
ten yhteydessä kahvitellaan ja julkistetaan Pentti Utriaisen kir-
ja ”Kotikyläni Martinniemi”.
Voit ehdottaa marttilaisten kylätuvalle nimeä. Paras ehdotus 
palkitaan!

Lämpimin terveisin
Martinniemen kyläyhdistyksen väki

Kyläyhdistys valmistelee parhaillaan Martinniemen 
kyläsuunnitelmaa, joka perustuu hyvin pitkälti vii-
me lokakuussa Martinniemen talouksiin jaetun ky-
läkyselyn tuloksiin. Vastauksia saatiin 128 kappalet-
ta, mikä vastaa yli kymmentä prosenttia alueen ta-
louksista – kiitokset kaikille vastanneille! Kyselyyn 
vastanneet asuvat melko ta-
saisesti eri puolilla Martinnie-
meä. Vanhin vastaaja on syn-
tynyt vuonna 1922 ja nuo-
rin 1990. Ilahduttavaa oli, et-
tä Martinniemeen 2000-luvul-
la muuttaneet olivat kaikkein aktiivisimpia vastaajia 
– uusia marttilaisia kylän asiat näyttävät kiinnosta-
van! Kyläsuunnitelmaa ja kyselyn tuloksia esitellään 
myöhemmin järjestettävässä kyläkokouksessa. Seu-
raavassa esitellään keskeisimpiä tuloksia.

Martinniemessä on hyvä asua

Vastaukset kertovat, että Martinniemessä 
on hyvä asua: täysin samaa mieltä väitteen 
kanssa oli 65 ja melkein samaa mieltä 35 
prosenttia vastanneista.  Heistä suurin osa 
piti itseään martinniemeläisenä; marttilai-
suus on siis arvossaan. Sen sijaan enem-
mistö oli eri mieltä väitteen ”Martinnie-
messä on sopivasti yrityksiä ja työpaikko-
ja” kanssa. Kyläläiset haluavat Martinnie-
meen lisää toimintaa, yrityksiä ja työpaik-
koja, ja sitä myötä lisää palveluja. Aluees-
ta ei haluta ’nukkumalähiötä’. 

Kiitokset liikenneyhteyksille 
ja kyläkaupoille

Palveluista suurinta kiitosta saavat julkiset liikenneyh-
teydet ja kyläkaupat. Myös lasten päivähoito ja koulu-
asiat ovat enemmistön mielestä järjestetty hyvin, sen si-
jaan vanhusten palveluiden suhteen mielipiteet jakautui-
vat. Harrastusmahdollisuuksia kylälle toivotaan lisää, eri-
tyisesti lasten ja nuorten harrastus- ja kokoontumistiloi-
hin kaivataan parannusta. Martinniemeen halutaan lisää 
myös ulkoilu- ja retkeilykohteita. 

”Pusikot pinoon ja tiet kuntoon”                         
– kyläkyselyn tuloksia–

“Nuorille pitäisi olla val-
vottua toimintaa, nuorisota-
lo tai jokin paikka, missä voi-
si 10–15-v. iltaisin kokoontua. 
Esim. ennen oli Kerhola”

”Meri tekee Martinniemestä 

ihanan paikan asua.”.

”Meri, luonto, ihanat 

metsäpolut. Rauhallinen 

asuinympäristö, menneisyys 

henkii vahvasti, kohtalaisen 

hyvät yhteydet Ouluun, missä 

aika usean työpaikat ovat.”

”Yleisilme huono. Kaikki rehottaa. 

Pitäisi siistiä. Ongelmana katuvalojen 

puute, pyöräteiden puute.”

Timo P Karjalainen


