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Oulun seudun kainuulaiset ry 

viettää 40-vuotisjuhliaan 

lauantaina 19. helmikuuta 2011
kello 13–16 Ravintola Hilikussa

 
Tarjolla on kolmen ruokalajin aterian lisäksi muisteloita, musiik-

kia, stipendien ja viirien jakoa ja juhlavaa puhetta. Musiikkia esit-
tää Oikaristen sukuseuran lauluryhmä. 

Juhla tarjoiluineen on yhdistyksen jäsenille ilmainen, 
muille juhla maksaa 15 euroa.

Sitovat ilmoittautumiset 10. helmikuuta mennessä 
Sohville puh. 040 7489 775 tai (08) 3114 775 ja Reijolle puh. 0400 
536127. Muista ilmoittaa samalla mahdolliset ruoka-aineallergiat.

Tervehdysten vastaanotto kello 12.30 alkaen. 
Pyydämme ilmoittamaan myös siitä, jos haluatte jättää oman 
tervehdyksenne. Myös juhlan ohjelmaan kuuluu vapaa sana.
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Hyvät jäsenet
 

Oulun Seudun Kainuulaiset ry:n puolesta toivotan Teidät kaikki sydämel-
lisesti tervetulleiksi yhdistyksemme 40-vuotisjuhlaan.

Jäsenyyttä koskevissa säännöissä todetaan, että henkilö joka pitää Kainu-
uta kotiseutunaan tai on muuten kiinnostunut Kainuusta, voi liittyä jouk-
komme jäseneksi.

Kiitokset vuosikymmeniä yhdistyksessä toimineille ja toimiville henk-
ilöille tehdystä arvokkaasta työstä yhdistyksen hyväksi.

Yhdistys on 40 vuoden aikana saanut paljon tietoa Oulun seudulla 
olevilta kainuulaisilta heidän kulttuuristaan ja sukujuuristaan ja samaa 
vielä valitaan jatkossakin.

Toivomme, että vielä tulevat polvetkin tuntisivat kainuulaiset juurensa.

Uutena aloittelevana puheenjohtajana yritän parhaani mukaan jatkaa 
kulttuurin ja perinteen vaalimista ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.   

Kuva: Irma Kortekallio

Reijo Anttonen  
puheenjohtaja

                
     
P.S. Tiesitkö, että 
kanerva on Kainuun 
maakuntakukka?
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Katsaus historiaan

Oulun seudulla asuvat kainuulaiset järjestäytyivät omaksi yh-
distyksekseen 40 vuotta sitten perustamalla Oulun seudun kai-
nuulaiset ry:n. Yhdistyksen perustamisasiakirjat allekirjoittivat 

Heikki Oikarinen, Veikko Määttä ja Tauno Tarkkinen. 

Ajatus kainuulaisten omasta yhdistyksestä nousi esiin Heikki Oikarisen 
pitämässä maalikaupassa. Hän ja asiakkaana ollut Tauno Tarkkinen huo-
masivat, että molempien juuret olivat Kainuussa. Koska he tiesivät, että 
Oulussa oli paljon muitakin kainuulaisia, ajatus kotiseutuseurasta nousi 
esiin. Katajaiset ominaisuudet ja Nälkämaassa pysyvät juuret innoittivat 
miehet toimeen.  

Perustamiskokous pidettiin ravintola Arinassa helmikuun 27. päivänä 
vuonna 1971. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Oulussa ja sen lähi-
ympäristössä toimivien kainuulaisten yhdyssiteiden lujittamiseksi, 
Kainuun tunnetuksi tekemiseksi, kainuulaisen perinteen vaalimiseksi 
sekä Kainuun aineellisen ja henkisen kulttuurin edistämiseksi. Näihin 
päämääriin yhdistys pyrkii järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia, kuten jäse-
niltoja, juhlia ja retkiä.

Jäseneksi voi liittyä jokainen, joka pitää Kainuuta kotiseutunaan tai 
on muuten kiinnostunut Kainuusta. Lisäksi yhdistykseen voivat liit-
tyä kannattajajäseniksi rekisteröidyt yhdistykset, liikkeenharjoitta-
jat ja oikeuskelpoiset yhteisöt. Vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta 
päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa. 

Vuonna 1971 jäsenmaksu oli viisi markkaa, ja eläkeläisiltä ja alle 15-vuo-
tiailta kaksi markkaa. Yhdistyksen hallitukselle myönnettiin oikeus kut-
sua varattomaksi katsottu henkilö vapaajäseneksi. Siitä ei ole tietoa, 
onko yhtään henkilöä vapautettu tällä perusteella jäsenmaksusta. 
Nykyään 80 vuotta täyttäneet on vapautettu jäsenmaksusta. 
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Yhdistyksen perustamisvuonna innostus toimintaan oli todella 
kiitettävää. Uusiin ympyröihin Oulun seudulle muuttaneet kai-
pasivat Kainuun luontoa, kiireettömyyttä ja omia perinneruo-
kia. Työ oli useille aivan muuta kuin aikanaan kotona Kainuus-
sa. Omaa murretta kuuli harvoin, eikä aina välttämättä tiennyt,  
kehtaako puhua Kainuun murteella. 

Tarina kertoo, että ensimmäisenä vuonna Maikkulassa käytiin 
syömässä talkkunapuuroa, johon pyydettiin roppavoi silmäksi 
ja huitua juomaksi. Siitä ei ole tietoa, onnistuiko pyyntö. Ravin-
tola Arinassa puolestaan syötiin perinteinen pottumaijo, johon  
syöjien mielestä oli laitettu enemmän sipulia kuin pottu-
ja. Pöytäkirjat kertovat, että pikkujouluja vietettiin Myllytullin  
ravintolassa ja Oulun messujen aikaan pidettiin Pohjan kievarissa il-
lanvietto kohtuullisesti. Kevyempien ohjelmien vastapainoksi vietet-
tiin hartaustilaisuus Karjasillan kirkossa. 

Oulun seudun kainuulaisia vetäneet Veikko Määttä, Sohvi Yli-Huttula ja Tauno Tark-
kinen yhdistyksen 20-vuotisjuhlilla otetussa yhteispotretissa.
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Yhdistyksen alkuvuosina yhteiset tapahtumat järjestettiin työn ja per-
heen ohella. Kun ikä ei vielä painanut, yhdistystoimintaa jaksettiin har-
rastaa aktiivisesti.

Alkuinnostuksen jälkeen jäseniä oli yli 100. Muutaman vuoden jälkeen 
yhdistyksen toimintaan tuli notkahdus. Kunniapuheenjohtaja Veikko 
Määttä kehotti vuonna 1981 joko jatkamaan yhdistyksen toimintaa 
tai lopettamaan sen. Baari Marissa pohdittiin toiminnan elvyttämistä. 
Hiljalleen toiminta alkoikin viritä uudelleen.

Oulussa pidettäville Naisten messuille osallistuttiin 1990-luvun alku-
puolella. Yhdistys möi messuilla kainuulaisen Kaesan leipomon tuot-
teita ja järjesti arvontaa. Messuilla tavattiin myös uusia tuttavuuksia, 
sillä moni tunnisti meidät kainuulaisiksi. Silloin sitä alkoi Kainuun mur-
retta kuulua ja kyselyjä, mistä pitäjästä ollaan kotoisin. Valitettavasti  

Herkullisia tarjoiluja vuodelta 2001, jolloin juhlittiin yhdistyksen 30-vuotisjuhlia. 
Paikkana oli jo tutuksi tullut Aleksinkulman juhlasali.
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talkooväkeä ei riittänyt messuille kuin muutamaksi vuodeksi.

1990-luvun alkuvuosina käyttöön otettiin uusiakin toimintamuotoja, 
kuten joululahjakortit ja stipendit sekä ryhdyttiin pitämään jokasyksy-
istä römppäjuhlaa.

Joululahjarahat otettiin käyttöön 1992. Joululahjakortti on annettu kah-
delle vähävaraiselle Kainuussa asuvalle perheelle vuosittain. Aluksi se 
oli arvoltaan 500 markkaa, nykyisin 100 euroa. Ensimmäisenä vuonna 
lahjakortti arvottiin, mutta sen jälkeen se on jaettu vuorotellen eri kunti-
in. Alkuaikoina sosiaaliviranomaiset osoittivat perheen, mutta vuodesta 
2008 alkaen lahjakortit ovat menneet seurakunnan kautta perheille. 

Tämä on pieni kädenojennus, mutta avun tarpeessa olevalle varmasti 
suuri helpotus joulunviettoon. Yhdistys on jakanut vuosien aikana yli 

Puheenjohtajana toiminut Impi Karhu jakoi viirit yhdistyksen 25-vuotisjuhlassa Pentti 
Rusaselle, Erkki Manniselle, Esteri Komulaiselle ja Alli Kemppaiselle.
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40 joululahjakorttia ja saanut myös useita kiitoskortteja lahjan saaneilta 
perheiltä.

Vuonna 1994 aloitettiin stipendien jakaminen Oulussa opiskeleville kai-
nuulaisille nuorille. Aluksi jaettiin vuosittain kolme 300 markan arvoista 
stipendiä. Käytäntöä muutettiin vuonna 1997 niin, että joka viides vuosi 
jaetaan 100 euron stipendi kahdelle opiskelijalle.

Römppäjuhlien vietto alkoi marraskuussa 1993. Juhlasta on muodos-
tunut perinteinen tilaisuus, johon Oulun seudun kainuulaiset saapuvat 
runsaslukuisina vaalimaan vanhaa piika-, renki-, ja talonpoikaiskulttu-
uria. Pääruokana on ollut kainuulaisen kekriperinteen lisäksi palvilam-
maslihakeittoa ja kahvien kanssa on nautittu luonnollisesti paitsi nisua, 
myös juustoleipää.

Kainuulaisten sydämissä on vieläkin kaipuu kotiseudulleen. Retket 

Aukeaman kuvat ovat vuoden 2007 römppäjuhlista. Alussa lauletaan aina seisaaltaan 
Kymmenen virran maa ja lopuksi Nälkämaan laulu. Tässä on menossa jompikumpi.
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Silloinen puheenjohtaja Sohvi Yli-Huttula myymässä römppäjuhlan lopuksi 
kainuulaisia leipomuksia pojantyttärensä Lauran kanssa.

Yhdistyksen emäntä Eeva Tolonen on pääruoan eli palvilammaskeiton teossa 
Aleksinkulman keittiössä.
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Kuvassa ollaan Itä-Suomen retkellä kesällä 2004.

Suomussalmen Julmassa-Ölkyssä ihasteltiin kivikautisia kalliomaalauksia kesällä 2009.
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ovat olleet osa toimintaa alusta 
alkaen. Jo ensimmäisenä juhan-
nuksena tuoreen yhdistyksen 
jäsenet suuntasivat porukalla  
kiertämään kotimaakuntaa. Usein 
talvella ja kesällä yhdistyksen 
järjestämä retki suuntautuu Kainu-
useen. Muutaman kerran on käyty 
ruskaretkellä pohjoisessa ja teat-
terimatkalla Vaasassa, Jyväskylässä 
ja Kajaanissa. Kesäteatterina suosi-
tuin on ollut Suomussalmi, mutta 
muissakin pitäjissä on pyrähdetty. 
Itä-Suomessa on myös matkai-
ltu. Sieltä mieleen ovat jääneet 
Heinäveden Valamo, Ilomantsin 
Parppeinvaara ja Eeva Ryynäsen 
ateljee.

Yhdistyksen puheenjohtaja Veikko 
Määttä esitti yhdistyksen 20-vuotis-
juhlassa tervansoutajapatsaan py-
styttämistä Ouluun muistuttama-
an jälkipolville tervanpoltto- ja 
sen kuljetusperinteestä. Tervateol-
lisuusaika 1700-luvun lopusta aina 
1800-loppuun saakka oli Oulun 
kaupungin ja Kainuun maakunnan 
kehitykselle merkittävä ajanjakso. 
Terva ja sen vienti ulkomaille an-
toivat varsinaisen kasvualustan  
nykyiselle Oululle. 

Yhdistys tilasi patsaan rahoit-
tamiseksi myyntiin Oulun seudun 

Oulun 
Nahka-Aitta

Kauppatori
puh. 0400 681 289

Käsineitä, turkiksia
OSTETAAN myös

Puusepänkuja 2 B, 
Myllytulli

puh. (08) 3116635
         (08) 372 936

Teitä palvelevat:
Raija Raski

Marjo Riikola
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Silmälasit, piilolasit ja 
aurinkolasit

–20% kainuulaisille!
Näöntarkastus ilmainen 

silmälasien ostajalle
 

Kauppurienkatu 27 
(Oulun Lääkäritalo)

puh. 08 344320
Aukioloajat:  

arkisin 10–18 
(lauantaisin sopimuksen 

mukaan)

Lekatie 2 p. (08) 338 175. Av. Ma ja pe 9-18, ti-to 9-17, la 10-14

TARJOUS-

HINTAAN!

KELILLÄ KUIN KELILLÄ

349¤

•	Vakaa,	turvallinen	ja
	 avoin	runko
•	Matala	jalannostokorkeus
•	Helposti	säädettävä	vastus
•	Satulan	ja	käsitukien		
	 säätö	helppoa
•	Sykeohjelmia

KUNTO-
PYÖRÄ F30

(399	€)

������������������������������������������

���������������������������������

������������������������

AVOINNA
Ma–To 8.30 –20
Pe 8.30 –19
La 10 –15.30
Su  11–15.30

OULUN 
LÄÄKÄRITALOSSA
KAUPPURIENKATU 

27–29

Tervetuloa!

oulunvanhaapteekki@apteekit.net

Puh. 08-3232 394, 
Fax. 08-3120 630
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kainuulaiset -logolla varustettuja paitoja, lippalakkeja ja pinssejä. Oulun 
kaupunki hylkäsi patsashankkeen vuonna 2005. Yhdistyksessä on poh-
dittu hankkeen virittämistä uudelleen. Olisi pohdittava, pitäisikö patsas 
sijoittaa sittenkin tervakaupan alkujuurille.

Yksi hyvä vaihtoehto olisi, että tervansoutajapatsas sijoitettaisiin Palta-
moon, entiseen Kiehimän kylään, jonne Snellmanin kauppahuone pe-
rusti tervahaminan ja tervahovin. Paltamolla oli tärkeä asema tervanpol-
ton ja tervakaupan historiassa. Perinteinen tervavene on jopa tunnettu 
paltamona.

2000-luvulle tultaessa jäsenmäärä pysynyt 150 tietämillä. On ollut  
ilahduttavaa saada mukaan myös uusia nuoria jäseniä. Neljäkymmentä-
vuotista taivalta juhliva Oulun seudun kainuulaiset ry on kiitollinen eri 
yhteisöille ja ihmisille tuesta yhdistyksen toiminnalle.  Yhteisvoimin ha-
luamme siirtää uusille sukupolville perintönä kainuulaista perinnettä. 
Kannamme suurta huolta kainuulaisten hyvinvoinnista ja Kainuun elin-
voimaisuudesta.

Sohvi Yli-Huttula
puheenjohtaja 1997–2010 
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Kuva: Elsi Salovaara
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ELSA VÄYRYNEN
os. Karjalainen

varapuheenjohtaja

“Olen 65-vuotias ja kotoisin Palta-
mosta. Lapsuuteni vietin vanhan 
tervareitin, Hyrynsalmen reitin 
varrella. Oulun seudun kainu-
ulaisten hallituksessa olen ollut 
seitsemisen vuotta ja jäsenenä 
noin 15 vuotta. Harrastan mökkei-
lyn lisäksi puutarhanviljelyä ja 
erityisesti yrttejä. Lisäksi hiihdän 
ja patikoin. Mummoilun lisäksi 
lukeminen, neulominen ja va-
paaehtoistyö täyttävät vapaa-
aikani.”

Vuoden 2011 hallitus 

REIJO ANTTONEN
puheenjohtaja

“Tulin mukaan Oulun seudun 
kainuulaisten toimintaan 
muutama vuosi sitten jäätyäni 
eläkkeelle. Olen 65-vuotias 
ja kotoisin Kajaanista. Kaksi 
viime vuotta olen ollut yh-
distyksen sihteerinä. Harrastan 
vapaaehtoistyötä ja yhdistys-
toimintaa. “ Reijo ja Maikki Suomussalmen kesämatkalla 2009.



Oulun Seudun Kainuulaiset ry 19

SOHVI YLI-HUTTULA
os. Oikarinen
varainhoitaja

“Liityin yhdistykseen vuonna 1984. 
Syntyjäni olen Paltamon Melalahdesta ja 
juhlin toissa vuonna 70-vuotispäiviäni. 
Elämäntyöni olen tehnyt yrittäjänä. Yh-
distyksessä olen ollut aiemmin emäntänä 
ja varainhoitajana ja puheenjohtaja 
vuodesta 1997 viime vuoden loppuun 
saakka. Harrastan kainuulaisten lisäksi 
ajattelua, entisöintiä, antiikin keräilyä ja 
syntymäkodin kunnostusta.”

ELSI SALOVAARA
os. Huttunen

sihteeri

“Olen kotoisin Kajaanista, paperitehtaan 
kupeesta. Täytän maaliskuussa 35 vuotta, 
eli siirryn urheilutermein ikämiesluokkaan. 
Olen tullut yhdistyksen toimintaan seit-
semän vuotta sitten. Useamman vuoden 
ajan olin varainhoitaja, nyt aloitan toimit-
tajana minulle luontavammassa roolissa 
sihteerinä. Harrastan järjestötoimintaa.”
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VELI MÄKELÄ
hallituksen jäsen

“Olen syntyisin Kuhmosta. Tänä keväänä mit-
tariin tulee 65 vuotta. Työurani olen tehnyt 
ammattikoulun opettajana autopuolella. 
Yhdistyksessä olen ollut mukana vasta kolme 
vuotta. Vapaa-ajallani ehdin nykyisin kun-
tosalille ja vesijumppaan, kesäisin kalastelen 
Kuhmossa.”

EILA PIKKARAINEN
os. Komulainen

emäntä

“Synnyin Kuhmossa 1933. Molemmat enoni oli-
vat tervansoutajia. Oulun seudun kainuulaisiin 
liityin mukaan vuonna 1998. Sen jälkeen olen 
houkutellut mukaan paljon jäseniä, voitin 
yhtenä vuonna järjestetyn jäsenkeräystem-
pauksenkin. Harrastan vanhustyötä.”

IMPI KARHU
os. Juntunen

emäntä

“Olen tervansoutajan tyttärentytär. Synnyin 
Suomussalmen  Ruhtinansalmen Pyykkösky-
lässä vuonna 1943. Liityin yhdistykseen 
jäseneksi heti vuonna 1971, ja olin myös 
yhdistyksen puheenjohtaja vuosina 1985-87. 
Harrastan mummoilua ja mökkeilyä.”
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SIRKKA KAIKKONEN
hallituksen jäsen

“Olen 62-vuotias ja kotoisin Puolan-
galta. Hallituksessa olen uusin 
tulokas, sillä minut valittiin mukaan 
viime syyskokouksessa. Harrastan 
lavatanssia.”

JUHANI JÄÄLINOJA
hallituksen jäsen

“Olen oululainen, mutta juureni 
ovat Kainuussa. Äitini on syntyisin 
Säräisniemeltä. Hänen kotipaikkan-
sa on nykyisin vapaa-ajanpaikkani ja 
vietän siellä enimmän osan vuotta. 
Toimin myös Säräisniemen kyläyh-
distyksen taloudenhoitajana.”

Juhani on myös 40-vuotisjuhla-
toimikunnan puheenjohtaja.

MITÄ, MISSÄ, MILLOIN?

Oulun Seudun Kainuulaiset ry:n tapahtumista löytyy tietoa 
kotisivuilta osoitteesta www.kainuulaiset.fi. 

Yhdistyksen internetsivuilla julkaistaan myös kuvia tapahtumista 
ja tämän jäsenlehdenkin voi lukea sieltä. 
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Pienen pojan evakkoretki

Elettiin syyskesää vuonna 1944. Suomi ja Neuvostoliitto olivat 
päässeet sopimuksen usean vuoden kestäneen sodan lopet-
tamisesta. Oli neuvoteltu rauha, jonka ehdot olivat Suomelle 

raskaat.

Maassamme oli huomattava määrä saksalaisia sotilaita, joiden oli 
rauhansopimuksen mukaan  poistuttava maasta mahdollisimman 
nopeasti.  Kotikylälläni, Suomussalmen syrjäkylällä oli paljon  sotilaita 
rakentamassa rautatietä Hyrynsalmelta Kuusamoon. Oli pelättävissä, 
että entisistä ystävistä tulee mahdollisesti pian vihollisia, joten siviilien 
piti lähteä mahdollisten taistelujen jaloista pois. 

Syyskuun alkupuolella tuli kylän poliisilta, joka oli myös evakuoinnista 
vastaava viranomainen, määräys lähteä evakkoon ja mahdollisimman 
pian, koska oli odotettavissa sotatoimia saksalaisten ja suomalaisten 
välillä. Lähtö olisi jo seuraavana päivänä. Meille varatun kuljetuspäivän 
aamuna lähdimme aamuaikaisella kotoamme kohti kyläkauppiaan 
taloa, jonka kuorma-auto kuljetti meidän perheemme kotikylältä Uta-
järven kirkolle.

En ollut koskaan ennen nähnyt kuorma- 
autoa, saatikka ollut sen kyytissä. Oli-
han siinä ihmettelemistä viisivuotiaalle 
pojannassikalle. Lavalla oli  puusta 
tehdyt penkit ja pressu oli kattona. 
Samaan kuljetukseen tuli myös toisia 
saman kylän ihmisiä, joista muutamia 

tunsin ulkonäöltä, koska olivat käyneet kotonani kylässä. Lava oli 
lopulta täynnä ihmisiä ja heidän tavaroitaan, joita he olivat ottaneet 
kiireissään mukaan. Oli aurinkoinen ja kuulas syksyinen päivä. Tuntui 
jännittävältä lähteä evakkoon, sotaa pakoon.

En ollut koskaan en-
nen nähnyt kuor-
ma- autoa, saatikka 
ollut sen kyytissä.

“
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Auto kulki pölyistä maantietä ensin keskikylälle, minkä jälkeen ajettiin 
naapurikylään, korkealle vaaralle. Tie oli mutkainen ja mäkinen. Monil-
la ihmisillä tuli pahoinvointia ja toiset jopa oksentivat. Korkean vaaran 
jälkeen oli hurja lasku, jota pelotti katsoakin. Matkan jatkuessa tuli 
vastaan korkeita mäkiä ja pitkiä laskuja.  Tie oli vaihteleva ja mutkai-
nen. Ohitettiin kylätaajama, joka jälkeenpäin on selvinnyt Puolangan 
kirkonkyläksi. Sen jälkeen tie hieman leveni ja oli paljon tasaisempi. 

Kierrettiin järvien rantojen kautta ja ehkä 
neljä tai viisi tuntia mahtoi mennä, kun 
olimme Utajärvellä. Raiteilla seisoi pitkä 
juna odottamassa kyytiintulijoita. Junas-
ta olin kuullut joskus puhuttavan kotona-
ni, mutta en osannut kuvitellakaan, että 
se oli niin pitkä. Junan edessä oli höyryä 
ilmoille puskeva veturi. Äitini kertoi, että 
menemme junalla ensin Ouluun ja sitten 
sieltä Raaheen. 

Samanlaisia kuorma-autoja kuin millä me tulimme, tuli useita suurelle 
aukiolle, minkä reunassa juna seisoi. Ihmisiä laskeutui autojen lavoilta 
alas ja he hakeutuivat vielä tyhjiin härkävaunuihin.

Saimme härkävaunusta ylemmältä lavalta eli ritsiltä oman paikkamme 
äidin ja kahden sisarukseni kanssa. Vähäiset tavarat otimme  
viereemme. Vaunussa oli ritsit kummassakin päässä, joille ihmiset 
asettuivat odottamaan junanlähtöä. Keskellä vaunua oli kamiina, joka 
lämmitti vaunua junan kulkiessa. Kömpiessämme vaunuun  kamii-
nassa paloi pienoinen tuli, joka antoi lämpöä vaunun kummallekin 
puolen. Syksyinen ilta alkoi olla jo jonkin verran viileä.

Ilta oli jo myöhäinen, kun etupäästä junaa kuului vihellys ja juna 
lopultakin lähti liikkeelle. Olimme lähtöä odotellessa syöneet kotoa 

Kömpiessämme 
vaunuun  kamiinas-
sa paloi pienoinen 
tuli, joka antoi läm-
pöä vaunun kum-
mallekin puolen. 

“
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mukaan otettuja eväitä ja uni tuli pienelle pojalle pitkän matkapäivän 
jälkeen. Uusia kokemuksia oli tullut sille päivälle enemmän kuin koko 
pienen elämäni aikana yhteensä.

Seuraavan kerran herättyäni juna oli taas pysähdyksissä ja päivä oli 
valjennut. Oven raosta tarkasteltuani ulos, ihmettelin,  missä oltiin. Sa-
malla  huomasin, että samanlaisia junia seisoi useita eri raiteilla. Kuulin 
jonkun sanovan, että nyt ollaan Oulussa. Junan vierellä oli ihmeellisen 
näköinen iso pata, jonka sivulla oli torvi, josta nousi savu taivaalle. 
Ympärillä hääri ihmisiä, jotka nostivat suuresta padasta jotain ihmisten  
astioihin. Kohta selvisi, että junan matkustajille  jaettiin teetä ja  
vanikkaa aamupalaksi. 

Oulun asemalla odoteltiin lähes koko 
päivä ennen kuin päästiin lähtemään 
eteenpäin. Varsinainen hupi oli meillä 
lapsilla junan lähtöä odotellessa kulkea 
vaunujen välistä ja katsella toisella 
raiteella olevia junia. Oli hyvää tuuria, 
että junat eivät liikkuneet päivän aikaan. 

Meille pojanviikareille olisi käynyt huonosti, jos olimme olleet raiteella 
junan lähtiessä liikkeelle.

Iltamyöhäsellä oli taas meidän junan vuoro lähteä liikkeelle kohti 
Raahea. Siellä olimme aamun valjetessa. Asemalla oli evakkotalon 
aikamiespoika hevosen kanssa meitä vastassa. Ajelimme kärrykyydillä 
Pattijoelle ja siellä evakkotaloon. Meidän perheelle oli varattu talon 
saunakamari, jonne  nelihenkinen perheemme majoittui.

Muutamien päivien päästä tuli kotitalomme karja, lehmät ja jo sodasta 
palannut hevonen. Ne tuotiin taluttamalla asuinpaikkaamme Patti- 
joelle.  Alkumatkahan oli kuljettu kävellen ja Utajärveltä matka oli 
jatkunut junakuljetuksena aina Raaheen saakka.   Lehmät sijoitettiin 
talon navettaan ja hevonen sai oman paikkansa talon tallissa  ja kar-

Ajelimme kärrykyy-
dillä Pattijoelle ja 
siellä evakkotaloon.

“
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jankuljettajat saivat asunnokseen naapuri-
talon vinttikamarin. 

Syystyöt olivat rannikolla jo huomattavasti 
pitemmällä kuin kotitalossamme. Sieltä 
lähtiessä meillä oli ohrat niitetty ja laitettu 
haasioille kuivamaan puintia varten. Peru-
nat ja juurikkaat olivat maassa, viinimarjat 
poimimatta, mutta hillat olivat keitetty  ja 
säilötty tiiviisiin lasipurkkeihin, jotka olivat sitten laitettu hetteeseen, 
joka ei jäätynyt koko talvena.

Evakkotalossa suoritettiin syyskyntöjä pitkillä suosaroilla, joista vilja 
oli jo korjattu pois. Taas oli pienellä pojalla ihmettelemistä, kun auraa 
oli vetämässä kaksi hevosta rinnakkain. Olin oppinut näkemään, että 
yhtä auraa veti aina yksi hevonen. Eikä se tainnut selvitä koskaan, miksi 
vetämään tarvittiin juuri kaksi hevosta.

Juurikasvit olivat myös siellä seudulla maassa. Evakkotalomme naapu-
rissa oli iso naurismaa, jossa kasvoi mehevän näköisiä nauriita. Monta 
kertaa teki mieli  päästä maistamaan niitä. 

Länsirannikolla ei ollut sodasta minkäänlaista haittaa jokapäiväiselle 
elämänmenolle. Ihmiset tekivät omia askareitaan ja maataloissa valmis-
tauduttiin jo talventuloon. 

Syksy oli kulunut jo pitkälle, kun eräänä päivänä posti toi ilosanoman. 
Meidän perhe saisi palata kotiin ja kirjeessä oli päivämäärä, milloin 
juna, johon meidän pitää joutua, lähtisi Raahesta Hyrynsalmea kohti. 
Lähtöpäivänä oli taas kärrykyyti kortteeritalosta Raahen asemalle. 
Mukaan otettiin kaikki se omaisuus, mikä meillä oli tullessammekin. 
Hevosen ajurina oli taas kortteeritalon aikamiespoika. 

Lähtö tuntui hieman haikealta, koska olin saanut kavereitakin 

Taas oli pienellä 
pojalla ihmette-
lemistä, kun auraa 
oli vetämässä kaksi 
hevosta rinnakkain. 

“
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naapureitten samanikäisistä pojista. Asuimmehan toista kuukautta  
paikkakunnalla.

Raahen asemalla oli taas tutunnäköinen juna odottamassa matkus-
tajia. Härkävaunut olivat samannäköisiä  kuin tullessammekin. Kamii-
nassa oli tuli, joka antoi lämpöä  vaunuun. Pääsimme jälleen yläritsille 
tavaroittemme kanssa. Juna lähti melko nopeasti liikkeelle. 

Olimme seuraavana päivänä hyvissä ajoin 
Hyrynsalmen asemalla. Pääsimme kuorma-
auton lavalla lopun matkan kotikylälle asti. 
Auto oli  sama kuorma- auto, jossa olimme 
matkustaneet evakkoon mennessä Utajär-
velle. Oli jo iltamyöhänen, kun saavuimme 
kotikylälle. Päätimme yöpyä kauppias Las-
silan talon isossa pirtissä ja jatkaa matkaa 
jalkaisin vasta aamulla kotivaaralle.

Yöpakkaset olivat jo jäädyttäneet vesirapakot ja kosteikkopaikat, jo-
ten käveleminen oli helppoa. Jännitimme kovasti, olivatko saksalaiset 
sotilaat käyneet kodissamme ja olivatko he jopa särkeneet  jotain. 
Pihalle tullessamme huomasimme, että talossa ei oltu käyty eikä 
mitään paikkaa ollut säretty. 
 
Viljat olivat haasioilla, perunat ja juurikasvit maassa, viinimarjat kyl-
mettyneinä pensaissa. Talvi oli tullut jo todenteolla. Maa oli jäässä ja 
luntakin oli satanut jonkin verran. Yritimme saada perunoita kaivettua 
jäätyneestä maasta, mutta ei se onnistunut ja olivathan ne jo palel-
tuneetkin.

Tähän päättyi pienen pojan evakkoreissu,  josta voi jälkeenpäin vain 
todeta, ” että on niin  hyvä kotiin  tulla  taas”,  kuten eräässä laulus-
sakin sanotaan.

 Erkki Manninen

Jännitimme kovasti, 
olivatko saksalaiset 
sotilaat käyneet 
kodissamme ja oli-
vatko he särkeneet 
jotain.

“
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Vuokon Kukka

Kaukovainion ostoskeskus
puh. (08) 332 769

avoinna 
arkisin 9–18
la-su 9–15

Koko perheen 
parturi-kampaamo

Sinikka

Etu-Lyötyssä 
Kansankatu 47

90100 Oulu

puh. (08) 3119 719
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Juhlaruno 20-vuotisjuhlista

Kaksikymmentä vuotta sitten joukko Oulun kainuulaisia 
päätti perustaa kaupunkiin oman kuppikunnan. 
Oli joukossa nuorta ja vanhaa, miestä ja naista, 
joille Kainuu muodosti yhteisen paikkakunnan. 

Muisteltiin yhdessä silloista Kiannon nälkämaata, 
ja varsinkin monen murheen ja puutteen Ryysyrantaa. 
Tänä päivänä haudassaan pyörähtäis monikin taata kuul-
tuaan 
miten Kainuu nyt yrittäjä-maakunnan nimeä kantaa. 

Ryysyrannan lailla on kärsinyt Kainuun kansa, 
mutta kehityksen pyörää ei voinut mikään estää. 
Kun kaikki on tehty tolkusti tervan kanssa,
niin se työ on lujaa, ja vuorenvarmasti kestää.

Sotavuodet vei Kainuusta monta hyvää miestä.
Rajankirot oli silloin enemmän kuin totista totta.
Nyt koko Suomi on ylpeä Kainuun Raatteentiestä. 
Hyvin täytti tehtävänsä myös kainuulainen lotta.

Lottovoittoakin parempi on olla suomalainen.
Tänään sen koko maailma tunnustaa sovinnolla.
Mutta kun kaiken lisäksi on vielä kainuulainen,
niin ”voihan ruato” kun on lysti ja hyvä olla.

Viljo Nykänen

Kuva: Elsi Salovaara
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Muistoja ruskaretkeltä vuonna 1993

Me kainuulaiset ruskaretken teimme,
sinne työ- ja arkihuolet hetkeks veimme.
Ilmakin oli matkallamme aurinkoinen,
olo vapaa ja puhe soljuvainen.
Laulut laulettiin ja vitsit lensi,
ujous karisi kun tutuksi tultiin ensin.
Tunturit oli jylhät ja maisemat kauniit,
näimme sudet, karhut ja metsän kauriit.

Me kainuulaiset kuulumme kuin samaan sukuun,
elämänkumppanimme ja ystävämmekin tulee myös lukuun.
Nämä hetket ovat kuin muisto lapsuudestamme 
joka aina säilyy meillä muistoissamme.

Majapaikassamme vuode oli pehmoinen ja ruokaa riitti,
sitähän meidän sakkimmekin jokainen kiitti.
Matkan järjestäjille ja juontajalle – kiitos teille, 
muistorikkaat päivät te jätitte meille.

Kuskimme ajeli taidolla hyvällä,
ja oli kaikista reiteistä täysin jyvällä.
Kaikille kiitos, oli antoisa viikonloppu,
mutta kotia kohti on jokaisella hoppu. 

Näitä muistorikkaita retkiä vielä lisää, 
tästä kaikesta kiittäkäämme Taivaan isää.

Runon väsäsi ruskaretkellä bussissa 
Kerttu-Liisa Huovinen, os. Tarkkinen

Kuva:A
ki Juntunen
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Kaesan Kotileipomon rönttöset ja piirakat 

Tmi Jäkäläniemeltä 
puh. (08) 376 004

Lohi- ja muikkukukkoset
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