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Tervehdys hyvät jäsenet
 

Vuosi on jälleen vaihtunut. Toivottavasti saamme kunnon talven 
ja hyvät hiihtokelit – sellaiset kun meidän monien kainuulaisten 

lapsuudessa, jolloin hiihdimme kouluun tuiskussa ja pakkasessa. 
Tänä vuonna yhdistyksemme perustamisesta tulee täyteen 38 vuotta. 
Yhdistyksemme toiminnan jatkuvuus edellyttää aktiivista toimintaa, 
joten kaipaamme uusia ja innostuneita jäseniä lisää koko ajan. 

Vuosi 2008 oli merkityksellinen, koska yhdistyksemme yksi perusta-
jajäsen, kunniapuheenjohtaja Veikko Määttä, hallituksen entinen jäsen 
Laina Kurtti  ja hallituksen entinen jäsen, tilintarkastaja Viljo Leinonen 
täyttivät kunnioitettavat 90 vuotta. Keskuudestamme poistui muutamia 
pitkään jäsenenä olleilta. Heidän muistolleen sytytimme kynttilät ja 
pidimme hiljaisen hetken marraskuussa Aleksinkulmassa.

Minulle itselleni on kertynyt vuosien mittaan runsaasti hyviä muistoja 
yhdistyksemme taipaleelta. Vuonna 1984 menin Oulun seudun kainu-
ulaisten vuosikokoukseen ensimmäisen kerran Kirkkotorin koululle. 
Sain silloin erittäin mukavan vastaanoton tavatessani  yuusia tuttavu-
uksia sekä samalta kylältä tänne muuttaneita. 

Römppäjuhlat tulivat 1990-luvun alussa yhdistyksen perinteiseksi 
tapahtumaksi. Se on ollut meille monille pimeän syksyn tärkeä piriste. 
Vuosittain olemme jakaneet joululahjakortin vähävaraisille kainuulais-
ille lapsiperheille.  Viiden vuoden välein olemme jakaneet Oulussa 
ammattiin opiskelevalle kahdelle kainuulaiselle nuorelle stipendin. 
Näin yhdistys on halunnut tukea kotiseutumme väkeä. Olemme 
järjestäneet säännöllisesti myös teatteri- ja muita retkiä syntymä-
sijoillemme.

2000-luvun alussa tuli tavaksi juhlia koko yhdistyksen voimin 
helmikuussa edellisvuonna tasavuotisia syntymäpäiviä viettäneitä 
jäseniämme. Tänä vuonna juhlimme tiistaina 10.  helmikuuta. Meillä 
ei ole tiedossamme kaikkien syntymäaikoja, joten toivomme jäsenten 
ilmoittavan niitä tapahtumissamme, jotta voimme muistaa kaikkia. 
Tervetuloa kaikki juhlimaan ja viettämään iltaa kakkukahvin, ohjelman ja 
seurustelun merkeissä!

Sohvi Yli-Huttula
puheenjohtaja



Tunnistatko keitä on kuvassa?

Anna Erholts

Asko 
Kylänperä

Yhdistyksen valokuva-albumista löytyi ylläoleva kuva, jossa ollaan yh-
dessä reissussa. Kuvassa ei ollut kuitenkaan mainintaa milloin ja mistä 
se on otettu. Kuvasta on tunnistettu kaksi henkilöä. Tunnistatko sinä 
itsesi tai jonkun muun? Kerro meille, mistä reissusta on kyse ja keitä 
kuvassa on. Kerro tietosi puheenjohtaja Sohvi Yli-Huttulalle tai jollekulle 
muulle hallituksen jäsenelle. Yhteystiedot löydät jäsenkirjeestä.



Viljo Leinonen syntyi 10.4.1918 
Paltamossa. Hänen kotitalonsa 
oli Kuusela Kiehimän Vaaran-
kylällä. Leinonen kävi Kajaanin 
opettajaseminaarin ja toimi 
opettajana muun muassa 
Vaalan Kankarissa, Paltamon 
Melalahdessa ja Utajärvellä. 
    Leinonen meni naimisiin 
13.9.1918 Laatokan rannalla 
syntyneen Asta Hämäläisen 
kanssa. Eläkepäivien viettoon 
pariskunta muutti Ouluun.
He asuvat nykyään Hiirosen 
vanhainkodissa. Leinonen on 
ollut Oulun seudun kainuulaisten 
jäsenenä pitkään ja toiminut 
useita vuosia yhdistyksen 
tilintarkastajana. Oulun seudun 
kainuulaiset ry. onnittelee 
molempia 90-vuotispäivien 
johdosta. 

Oulun seudun 
kainuulaiset onnittelee:
Viljo ja Asta Leinonen 
90 vuotta

Parturi-kampaamo

Viljo Leinosen sotamuistoista voi lukea 
Veteraanin Joulu 2008 -lehdestä. 



27.4.2008 VEiKKO MääTTä 90 VUOTTA

Lammasperältä kainuulaisten puheenjohtajaksi
Huhtikuussa 2008 90-vuotissyntymäpäiväänsä viettänyt Veikko Määttä on 
syntyjään Kuhmon Lammasperän poikia. Nykyisin Veikko asuu keskustan 
palvelutalossa Oulussa. Kerttu-vaimo kuoli muutama vuosi sitten. 
   – Yksinäistähän se on, mutta sen jälkeen ei ole kukaan täällä yötä ollut, 
Veikko kertoo leskimiehen elämästä. Kahden muun palvelutalon asukkaan, 
Olgan ja Erkin kanssa on kuitenkin pistetty pystyyn kahvikööri, jossa kolmikko 
vierailee kahvilla toistensa luona. Juttua riittää niin nykyajasta kuin menneistä. 
ja yhdeksään vuosikymmeneen mahtuu paljon tapahtumia. 
   Ensimmäinen kova koitos oli sota-aika. Talvisodan alussa Veikko oli 
vapaaehtoisena Kuhmossa. – Muistan sen kerran, kun pyysin lupaa päästä 
käymään tyhjilleen jääneessä kotitalossa tappamassa sinne jääneet eläimet, 
Veikko muistelee surullista reissua. 
   Kutsu tuli ihan virallisestikin armeijan harmaisiin.  – Sittenhän minut 
määrättiin sotilasvalan jälkeen aliupseerikouluun. Minä kuitenkin halusin 
rintamalle muiden saman kylän poikien kanssa, enkä niitä komentamaan, 
niinpä valehtelin sihteerille, että sinne vaan nimi listan viimeiseksi. Ja niin 
minä pääsin suoraan rintamalle.
    Veteraani ei halua juuri muistella sotaa, niin ikävät muistot siitä jäi, mutta  
muutama tapaus tulee elävästi mieleen.
   – Viipurinlahdella meinasi henki mennä. Olin tunnustelijana, kun vastapuoli 

ampui kolmen metrin päähän. 
Kyyristyin ykskaks, ammuin 
kuusenoksien alta ja juoksin karkuun. 
Pukuun tuli monta reikää, mutta ei 
nahkaan.
   Talvisodan aikana miehet olivat 
äärirajoilla. Veikko Määttä muistelee 
maaliskuuta 1940, jolloin hän 
tovereineen vietti 11 päivää hankeen 
kaivetuissa kuopissa havujen päällä.  
   – Palvattua poronlihaa ja vänttyä 
syötiin ja lunta haukattiin sen verran, 
että suu kostui. Rauha tehtiin 13. 
maaliskuuta, sitten päästiin saunaan 
Säkkijärvelle täitä tappamaan. Jalat 
olivat niin kylmettyneet, että niistä 
lähti nahka nilkkoja myöten.



   Sodan jälkeen tie vei maamieskouluun. – Siksi, koska sinne pääsi kun vaan 
soitti, Veikko vitsailee. Opintojen jälkeen nuori mies oli Sotkamossa kuusi 
vuotta metsätyönjohtajana. Seuraava työsarka löytyi Vuolijoelta, jossa Veikko 
Määttä toimi Lihakunnan ostoasiamiehenä. 
   Vaimo Kerttu löytyi myös Vuolijoelta. Yhteistä taivalta ehti kertyä 59 vuotta. 
Nuori Määttä ei kuitenkaan hurmannut nuorta neitoa ihan heti. 
   – Menin kyselemään Kertulta kortteeria, mutta niin se vaan totesi, ettei hän 
ainakaan ota. Minähän en ymmärtänyt mitään naisten päälle. Onneksi pääsin 
sitten pankinjohtaja Alasalmen vierashuoneeseen, Veikko myhäilee. 
   Pariskunta päätyi yhteen ja piti kauppaa Vuolijoella. Kymmenen vuoden 
kauppiasuran jälkeen Määtät muuttivat Ouluun vuonna 1963. Haapalehtoon 
rakennettiin oma talo.  – Meille tuli viisi lasta, joista yksi on kuollut. Kolme asuu 
nykyään Oulussa ja tytär asuttaa nykyään Haapalehdon taloa, Veikko kertoo.
   – 27 vuotta olin talonmiehenä nahkatehtaalla Kasarminkadulla. Paljon minä 
korjasin itse, välillä hain aina sähköteknikon apuun. Myöhemmin minä siirryin 
eläkkeelle ja Kerttu otti talonmiehen hommat hoitaakseen.
   Työn, lasten ja kainuulaisuuden lisäksi pariskuntaa yhdisti laulaminen 
kirkkokuorossa. – Kertulla se oli sointuva ääni, se lauloi solistinakin. Minä 
tunnistin sen äänen aina yläriville asti, Veikko muistelee.
   Oulun seudun kainuulaisten toiminnassa Veikko on ollut mukana alusta 
alkaen, eli vuodesta 1971. – Heikki Oikarinen laittoi yhdistystä alulle, ja kysyi 
tykkäisinkö lähteä mukaan. Tunsimme Heikin kanssa jo Vuolijoelta, missä 
Heikki piti osuuskauppaa, Veikko muistelee.
    Heikki Oikarinen ryhtyi puheenjohtajaksi, Veikko varapuheenjohtajaksi ja 
Tauno Tarkkinen nimettiin sihteeriksi. Tuoreen yhdistyksen toiminta meinasi 
kuitenkin hiipua kokonaan perustajan ja ensimmäisen puheenjohtajan 
kuolemaan muutaman vuoden jälkeen. 
   – Siinä oli hiljaiseloa yli vuosi, ja sitten minä kutsuin porukan koolle ja 
porukalla päätettiin jatkaa, Veikko muistelee. Veikko Määttä onkin ollut 
kolmeen otteeseen yhdistyksen puheenjohtajana. Vuonna 1991 Veikko oli 
nykyisen puheenjohtajan Sohvin ohella toisena pääjärjestänä yhdistyksen 
30-vuotisjuhlissa. Määtän pariskunta muistetaan varsinkin innokkaina 
arpamyyjinä. Se taito lienee tullut luonnostaan kauppiasvuosien myötä.
    intoa Veikko Määtällä on riittänyt myös Eläkeliiton ja Rintamamiesliiton 
toimintaan.  Rintamamiesliiton mökistä tuli tuttu paikka Määtän pariskunnalle.
    – Hylkykari rakennettiin aikanaan talkootyönä, ja Kertun kanssa vietettiin 
monet kesät siellä talonmiehenä, Veikko muistelee. 
   Oulun seudun kainuulaisten toimintaa Veikko seuraa yhä. Ja yksi toivekin 
hänellä on, kun yhdistys lähenee 40 vuoden ikää.  – Oma lippu olisi hienoa 
saada 40-vuotisjuhliin. 

                                          TEKSTi JA KUVA: ELSi HUTTUNEN



6.11.2008 LAiNA KURTTi 90 VUOTTA

Laina Kurtti syntyi Lentiirajärven rannalle Kuhmoon. Perheessä oli 
kaksitoista lasta, seitsemän tyttöä ja viisi poikaa. 
– Ja minä olen elänyt kaikista vanhimmaksi, Laina kertoo. 
    Laina on siinä mielessä ”tuoreita” oululaisia, että hän muutti kaupunkiin 
vasta 1978, kun ainoalle tyttärelle oli tulossa jälkikasvua ja äidin apua 
tarvittiin. Laina innostui heti mukaan Oulun seudun kainuulaisten 
toimintaan, ja mikäpä oli lähtiessä, kun siellä jo ennestään tuttuja, 
edellisellä aukeamalla esitelty Veikko Määttä on nimittäin Lainan 
kansakoulukavereita Kuhmosta. 
   – Meillä oli kainuulaisissa aina kauhean mukavaa ohjelmaa, laulettiin, 
syötiin ja vietettiin römppäjuhlia, Laina muistelee. Nykyisin liikkuminen on 
sen verran hankalaa, että tapahtumiin tulee lähdettyä harvakseltaan. 
Laina on ollut mukana myös sotaleskien ja kaatuneiden omaisten 
toiminnassa mukana. 
   – Jäin itse orvoksi puolitoistavuotiaana, isääni en muista ollenkaan. 
Ensimmäinen mieheni Veikko kuoli sodassa 1944, ja tyttäreni Ritva jäi 
myös isättömäksi vuoden ikäisenä. 
   isättömyyden taika on onneksi katkennut, ja tyttärentyttärellä Anna on 
oma isä apunaan suvun uusimman tulokkaan, viime keväänä syntyneen 
Kristianin kasvatuksessa. 
   Työvuodet Laina Kurtti asui Kajaanissa, jossa hän ehti tehdä 

monenlaisia töitä: hän 
oli kotiapulaisena, 
sisäkkönä pormestarin 
taloudessa, konekudonnan 
opettajana Kainuun 
kotiteollisuusyhdistyksessä ja 
useammankin huonekaluliikkeen 
myyjänä ja sekä 
naistenvaateliikkeessä. 

Isomummon silmäterä on kuvassa 
seitsemänkuukautinen tyttären-
tyttärenpoika Kristian, joka syntyi 
keväällä 2008. 
Kuva: Laina Kurtin valokuva-albumi

Isomummoa ilahduttaa lanttukukko



Laina esitteli 90-vuotisjuhlien kuva-albumiaan vierailulla käyneelle Sohvi Yli-Huttulalle.

   – Toinen mieheni Pauli sitten totesi, että sinulle on paikka kotonakin ja 
siihen se työnteko sitten jäi.
   Ritvan kanssa asuttiin lääkärinä toimineen voimistelun olympiavoittajan 
Heikki Savolaisen entisessä vastaanottohuoneessa. Sitten tuli muutto 
Sammonkadulle rakennettuun uuteen kerrostaloon ja samalla kadulla 
minä asuin siihen asti kunnes Ouluun muutin, Laina kertoo.
   Nykyisin tärkeä paikka on Paltamon Melalahti, jossa perheellä on 
kesäpaikka. – Siellä me vietettiin joululomallakin kolme viikkoa. 
   Viisi vuotta sitten Melalahdessa juhlittiin Lainan 85-vuotispäiviä 
kolmenkymmenen hengen voimin. Täysien kymmenien juhliminen 
tapahtui nyt kotosalla Oulun keskustassa. – Helppohan minun oli olla, 
kun Ritva järjesti kaiken, Laina kiittelee. 
   Tyttären perheen lisäksi Lainan luona käy SPR:n ystäväpalvelusta 
juttukaverina nuori rouva, joka kävi myös sukulaisten lisäksi juhlissa.
Kaesan leipomosta juhlille tilattiin lanttukukkokin. 
   – Minä kun kainuulaesena niin tykkään siitä, Laina perustelee pilke 
silmäkulmassaan.

TEKSTi JA KUVA: ELSi HUTTUNEN



Muistoja kiertokoulusta
Kuhmon Kuumuun rakennettiin 
ensimmäinen kansakoulu vuonna 
1936. Se ehti toimia kolme vuotta. 
Koulu poltettiin heti talvisodan 
alettua joulukuussa 1939. 
Oppivelvollisuusiässä olevat jäivät 
vaille kansakouluopetusta. 
    Puutetta korvattiin kiertokoululla. 
Kahden viikon kiertokoulujaksoja 
pidettiin eri kylillä vuoden 1945 
loppuun saakka. Vuoden 1946 
maaliskuussa alkoi varsinainen 
kansakoulu erään talon pirtissä ja näin päättyi kiertokouluvaihe Kuumussa.
    Kävin ensimmäinen kiertokoulujakson helmikuussa 1942. Olin silloin 
seitsemänvuotias. Koulu pidettiin naapuritalon kammarissa. Opettajana oli 
syvästi uskovainen Kalle Mikkonen. Hän antoi itsestään sellaisen kuvan, 
että hän oli naimisissa Jeesuksen kanssa. Me koululaiset olimme Jeesuksen 
lapsia. Joka aamu hän otti meidät pienimmät syliin ja sanoi: ”Sallikaa lasten 
tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on taivasten 
valtakunta.” Vanhempia yli 10-vuotiaita tyttöjä hän halasi eikä sanonut edellä 
mainittua raamatunlausetta. Yli 10-vuotiaita poikia ei koulussa ollut, sillä 
heidän piti olla kodeissaan työhommissa. 
    Opetuksessa pääpaino oli uskonnossa, sen ohessa oli luvunlaskua, 
kirjoitusta ja ympäristöoppia. Jokaisen kahden viikon jakson jälkeen annettiin 
todistus. Arvosanat olivat asteikolla 1–4.
    Huhtikuussa 1944 oli kiertokoulu kotoani noin neljän kilometrin päässä 
Vihannan taloryhmässä, Heikki Kyllösen kammarissa. Kun oli vaikea 
kelirikkoaika, asuin äitini vanhemman siskon, Marin luona väliaikaisessa 
saunakammarissa. Syynä tähän asuntojärjestelyyn oli lähinnä se, että 
minulla ei ollut vedenpitäviä kenkiä. Kotini ja koulupaikan välillä oli kaksi 
vesihyyhmäistä järveä.
    Opettajana oli edelleen Kalle Mikkonen. Koulupäivän päätyttyä piti 
jokaisen oppilaan hyvästellä opettajaa kädestä pitäen. Eräänä huhtikuun 
aurinkoisena päivänä minulta oli unohtua opettajan hyvästely. Minä huusin 
koulukavereilleni: ”älä jätä, minä käyn hyvästelemässä Kalle Mikkosta.” 
Opettaja kuuli tämän avonaisesta ikkunasta. Kun menin hyvästelemään, 
opettaja ei antanut kättä, vaan tokaisi: ”Huomenna tämä asia selvitetään.” 
En itse hoksannut, mitä pahaa olin tehnyt. Pelonsekaisin tuntein menin 
kortteeripaikkaan.
    Kun seuraavana aamuna menin kouluun, kaikki näytti olevan kunnossa. 

Kiertokoulun opettajani Kalle Mikkonen.



Mutta niin ei ollut. Aamuhartauden jälkeen minun piti nousta seisomaan 
ja opettaja piti pitkän nuhdesaarnan, kuinka minä olin käyttäytynyt 
sopimattomasti. Olin ulkona kutsunut opettajaa hänen omalla nimellään. 
Nuhtelun jälkeen hän seisotti minua kaksi tuntia.
    Kun sitten koulupäivän jälkeen menin kortteeripaikkaan, kysyi Mari-täti: 
”Mitä sinä tänä päivänä opit koulussa?” Minä häpeillen vastasin: ”Seisoin 
melkein koko aamupäivän.” Siihen Mari-täti: ”Minkä takia?” Minä selitin 
asiaa: ”Minä sanoin eilen ulkona opettajaa hänen omalla nimellä ja hän 
kuuli sen avoimesta ikkunasta. Se oli seisottamisen syy.” Silloin Mari-täti 
tempaisi minua kädestä ja sanoi: ”Lähdetäänpä Kalle Mikkosen puheille.” 
ilta-aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta, kun kävelimme äänettöminä 
opettajan asunnolle. 
    Kun astuimme opettajan kammariin koputtamatta, aloitti Mari-täti 
välittömästi puhumisen: ”Sinäkö olet poikaraukkaa seisottanut koko 
aamupäivän, kun hän on sanonut ulkona sinun oman nimen? Minä 
olen koko ikäni sinutellut Jumalaa ja hän on varmasti korkeampi kuin 
sinä.” Opettaja meni hämilleen ja vaaleat kasvot punastuivat. Hän 
yritti perustella, kuinka tärkeää on kunnioittaa vanhempia ja varsinkin 
opettajaa. Mari-täti pysyi kannassaan: Sinun on tärkeämpi opettaa 
lapsia lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan ja sitten vasta tulevat nämä 
teitittelyhömpötykset. Sinun tulee ymmärtää perukan lasten kielenkäyttöä.”
    Keskustelusta jäi kireä ilmapiiri, kun poistuimme opettajan luota. 
Asiasta ei puhuttu Mari-tädin luona juuri enempää. Kun aamulla menin 
pelonsekaisin tuntein kouluun, ei opettaja ottanut enää asiaa esille, vaan 
koulutyö jatkui kuin mitään erikoista ei olisi tapahtunut. 
    Koko tapahtuma oli itselleni kouriintuntuva opetus. Siitä lähtien varoin 
puhuttelemasta vanhempia omilla nimillään. Siirryin teitittelylinjalle. 

Reino Helttunen
Kirjoittaja kävi neljä kiertokoulukurssia vuosina 1942–45. 

Tässä rakennuksessa 
kiertokoulu oli vuonna 1944,

jolloin episodi tapahtui.



Kainuulaisia ajatuksia
Oulun seudun kainuulaiset ry:n syntyhistoriaan liittyy paljon taustatekijöitä, 
jotka ovat monipuolisia ja rikaseväisiä yhdistyksen toiminnassa myös tänä 
päivänä. 
Sotial edeltänyt ja niiden jälkeinen aikakausi synnytti ne ihmiset, jotka 
joutuivat jättämään kotiseudun toimeentulonsa turvaamiseksi. 
    Elettiin sotakorvausvuosia, tehtiin raskaita metsä- ja uittotöitä. Raivattiin 
peltoa aavoille soille ja kivikkoisiin korpiin. Se ei suurelle osalle lapsirikkaista 
perheistä riittänyt. Oli lähdettävä kotoa kuka minnekin, ensisijaisesti 
teollistuviin kaupunkeihin ja myös Ruotsiin. 
    Kotiseutuaate ei ollut vielä kypsynyt, vaan ainoastaan syntynyt, kasvanut 
ihmisen sisälle eräänlaiseksi muistelukaipaukseksi niitä aikoja varten, kun 
tutut kotipellon pientareet ovat muuttuneet vieraisiin katuihin, kivisiin seiniin ja 
tehtaan ruuansulatushajuihin. 
    Se aika oli valtava rakennemuutoksen alkulähde. Yhteiskunta oli 
vapautunut sodan kahleista. Sotavelat maksettiin ja ryhdyttiin elämään 
omillaan. Samalla syntyi halu muuttaa yhteiskuntaa kaikille mieluisaksi. 
Poliittinen ideologia toi sormensa elämään. Myös sen avulla haluttiin näyttää 
kaapinpaikkoja patruunaperinteelle. Ja jos ei mennyt niin kuin kansa halusi, 
päästettiin irti yleislakkoa ja sillä lailla haluttiin antaa ”herroille” turpaan. 
    Kansa oli puhunut ja palkat nousivat. Mutta rivien välistä nähtynä se ei aina 
ollut sitä miltä näytti. Inflaatio heikensi rahan ostokykyä ja loput taistelujen 
voitot menivät lisäveroihin ja keinottelijoille, kuten tänäänkin. 
    Kainuun korpikansan kohtalo on aina ollut altavastaajan asema, koska se 
on geeniperimä ja syntymälahja. Tosin se on katajainen, ei koskaan kaadu, 

vaikka huojuu. 
Siihen kainuulaiseen 
perimään liittyy 
oiva annos 
ylpeydensekaista 
itsetuntoa, joka 
vastaa omista 
teoistaan ja on aina 
valmis tukemaan 
heikompaa. 

Kuva edellisvuonna 
pyöreitä vuosia täyttä-
neistä jäsenistä muuta-
man vuoden takaisista 
syntymäpäiväjuhlista.



    Palataksemme vielä Oulun seudun kainuulaisten syntyhistoriaan 
on muistettava, että Oulu on ollut ykköskohteita Kainuusta siirtyneille. 
isona kasvukeskuksena sinne on sopinut väestöä katkeamatta. Vahvana 
osaamiskeskuksena Oulun on jopa kansainvälisesti monipuolisuudellaan 
kyennyt tarjoamaan työtä ja opetusta arvostetussa mitassa. Välttämättä 
oululaisten lähtötarkoitus ei alun perin ole ollut nykyisenlainen kehityssuunta 
vaan se on kehittynyt ikään kuin nurkan takaa vahingossa. Tosin Oulun 
onneksi.
    Oululla ja Kainuulla on paljon yhteisiä tekijöitä. Maantieteellinen asema 
on luonut myös yhteisiä kulttuurihistoriallisia tosiasioita. Oulujoki on kuuluisa 
lohi- ja matkailuväylä. Sen kautta ovat vierineet rikkaudet Ouluun muun 
muassa tervan ja puutavaran muodossa. Lopuksi sanotaan, että 1960-luvulla 
heräsi Oulussa asuvien kainuulaisten keskuudessa oma halu muistella niitä 
aikoja, kun varissaappaissa juostiin kesät ja talvella raavittiin reikää jäiseen 
pirtinikkunaan, että näki satoiko vai paistoiko ulkona tai kuka naapurin ukkeli 
se hiihtää tuolla pellolla. Niinpä ns. Kainuuseura perustettiin hotelli Arinassa 
27.2.1971. 
    Kulttuuriperintönä kainuulaisuutta tulee edelleen vaalia. Yhdistyksen kautta 
se on luontaista ja totuttua. Erityisesti nuorten tulee saada tietää omien 
juurtensa alkulähteistä ja myös sitä kautta tietää mikä oksa hän on siinä 
suuressa maakunnallisessa sukupuussa.

Tauno Tarkkinen

Kuvia

Oulun seudun kainuulaiset Itä-Suomen reissulla kesällä 2004.



Kainuun perinneruoka, rönttönen on 
saanut Euroopan unionin nimisuojan. 
Rönttönen on ohra- tai ruistaikinista 
tehty piirakka, jossa on imelletetystä 
perunasta ja marjasta tehty täyte.

Kainuun rönttönen sai nimisuojan 
maantieteellisenä merkkinä, ja näin 
ollen maakunnan ulkopuolella rönttösiä 
ei saa kutsua Kainuun rönttösiksi.

Euroopan komissiolta on mahdollista 
hakea kolmentyyppistä nimisuojaa: 
suojattua alkuperänimitystä (SAN), 
suojattua maantieteellistä merkintää 
(SMM) sekä aidon perinteisen tuotteen 
(APT) rekisteröintiä.

Maa- ja metsätalousministeriön mu-
kaan tarkoituksena ei ole luoda yksit-
täisille tuottajille monopoliasemaa, 
vaan turvata tietyltä alueelta kotoisin 
olevan tuotteen perinteistä valmistusta.

Rönttönen on viides suomalainen 
elintarvike, joka on saanut EU:lta nimis-
uojan. Nimisuojan ovat aikaisemmin 
saaneet Lapin puikula, sahti, karjalan-
piirakka ja kalakukko. 

Kainuun rönttöselle nimisuojaa haki 
Kainuun leipuriliikkenharjoittajat ry.

Kuva Kaesan 
Kotileipomon 

esitteestä

Rönttönen on nyt taatusti kainuulainen



puh. (08) 376 004

puh. (08) 3116 000





Nälkämaan laulu
Kuulkaa korpeimme kuiskintaa,
jylhien järvien loiskintaa.
Meidänpä mainetta mainivat nuo,
koskien ärjyt ja surkeat suot.
Meidänpä vapautta vaarat on nää,
meidän on laulua lahtien pää.
Meille myös kevätkin keijunsa toi,
rastas ja metso täälläkin soi.

Taival lie hankala - olkoon vaan.
Luonto lie kitsas - siis kilpaillaan.
Kolkasssa synkeän syntymämaan
pirttimme piilköhöt paikoillaan.
Vainojen virmat, oi vaietkaa.
Rapparit, ryöstäjät, kaijotkaa!
Miekkaa ei tarvis, tarmoa vaan,
puolesta hengen ja heimon ja maan.

Nouskoon rintaamme uskomus uus,
taantukoon taika ja vanhoillisuus.
Maamies, muista, miss’ onnesi on,
riihesi rikkaus riippumaton
Kainuhun kansa, ah, arpasi lyö,
missä on ryhtisi, kunnia, työ?
Meidän on uudesta luotava maa,

raukat vaan menköhöt merten taa!

Kuva: Teemu Vehkaoja



Suomussalmen kesäteatterissa:
Vain 

kourallinen ihmiSiä

näytelmä kertoo pienestä, kekseliäästä 
kyläyhteisöstä, joka käy taistelua omien 

elinehtojensa puolesta kansainvälistä 
suuryritystä ja yhteiskunnallista 

byrokratiaa vastaan.

käsikirjoitus: eero ja ulla Schroderus

To 16.7. klo 19
Su 19.7. klo 15
Ti 21.7. klo 19
To 23.7. klo 19
Su 26.7. klo 15
Ti 28.7. klo 19

To 30.7. klo 19
Su 2.8. klo 15
Ti  4.8. klo 19
To 6.8. klo 19
Su 9.8. klo 15
Su 30.8. klo 14  

liput: 10 e, lapset 5 e 
Varaa: 040 5865 380, 040 5127 301

Oulun seudun 
kainuulaiset ry:n 

jäsenlehti

Julkaisija: 
Oulun seudun kainuulaiset ry.

Toimituskunta: 
Reijo Anttonen

Reino Helttunen 
Elsi Huttunen

 Tauno Tarkkinen  
Sohvi Yli-Huttula

Taitto: 
Elsi Huttunen

Painos: 200 kpl

Painopaikka: 
Oulun yliopistopaino, 

Oulu 2009

OSTA ITSELLESI KANNATUSPAITA, LIPPIS TAI PINSSI!

Tuotteita voi ostaa 
kevätkokouksessa 21. 
maaliskuuta. 
Tuotteita voi tiedustella 
puheenjohtaja 
Sohvi Yli-Huttulalta
puh. 040 7489 775. 

T-paita 10 euroa / kpl
Lippalakki 10 euroa / kpl
Pinssi 2 euroa / kpl

Oulun seudun kainuulaiset ry:llä on myynnissä yhdistyksen tunnuksella 
varustettuja t-paitoja, lippalakkeja ja pinssejä.



Oulun seudun kainuulaiset ry:n teatterimatka Kajaaniin
La 14.3. Tule sinäkin katsomaan “Ei makseta! Ei makseta!” -näytelmää.
ilmoittaudu mukaan 18.2. mennessä. Lisätietoja jäsenkirjeessä. 

Viime kesänä risteiltiin Oulujärvellä ja matkalla poikettiin Lamminahon talolla Vaalassa.






