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Yhteisellä matkalla

Onhan siitä aikaa. Edellisestä 
Oulun Seudun Kainuulaisten 
juhlalehdestä on nimittäin ehtinyt 

vierähtää reilu vuosikymmen. Vuodella 
lykätyt viiskymppiset päästään vihdoin 
pitämään. Se on tärkeää.

Kuten elämässä yleensäkin, merkkipaalu-
ja ja niin pieniä kuin suuria saavutuksia 
kannattaa juhlia. Ne tekevät elämästä 
sanalla sanoen juhlavampaa. Samalla ne 
toimivat hyvinä paikkoina myös käydä 
läpi, mitä on tehty. Juhlat tarjoavat myös 
mainioita mahdollisuuksia tulla yhteen ja 
luoda yhteisiä muistoja. 

Mitä Oulun Seudun Kainuulaisissa on-
kaan tapahtunut vuosikymmenen aikana? 
Paljon on tuttua: on tehty kesäretkiä 
Kainuuseen ja vietetty Römppäjuhlia, 
mutta on myös rohkeasti kokeiltu uutta: 
järjestetty koko perheen tapahtumia, 
osallistuttu Taiteiden yöhön runoilemal-
la, aloitettu keväisten keittomyyjäisten 
perinne ja pidetty perinneruokakurssia 
yhdessä Oulun yliopiston kainuulaisopis- 
kelijoiden kanssa. Historiallinen ja 
monivuotinen urakka oli myös komean 
Pihkassa Kainuuseen -kirjan kokoaminen 
pääosin jäsenten omista muisteluksista. 

Yhdistyksen pitkäaikainen tavoite tervan-
soutuajan muistomerkistä  saavutetaan 
myös vuoden 2022 aikana. Tässä lehdessä 
Tervan tiet -muistomerkin toteutta-
va kuvanveistäjä Mikko Tapio kertoo 
tarkemmin inspiraatiosta teoksen takana. 
Teos paljastetaan Oulun Päivien aikaan 

”
syyskuun alussa. Tämä vuosi on siis 
yhdistykselle yhtä juhlaa, varsinkin kun 
syksyllä tulee täyteen 30 vuotta ensim-
mäisten Römppäjuhlien järjestämi- 
sestä. Tervetuloa mukaan niin yhteiseen 
arkeen kuin juhlaan. 

Elsi Salovaara
puheenjohtaja

Yhdistyksen pitkäaikainen 
tavoite tervansoutuajan 

muistomerkistä 
saavutetaan myös 

vuoden 2022 aikana. 



Juhlaruno

Näin kainuulaiset juhlimaan,
ovat tulleet 50-vuotistaivaltaan.
Muistoja meillä on monenlaista,
tapahtumaa, tekoa tapaamista.

On myyty paitoja, arpoja, kirjaa
pidetty puheita, kuunneltu hiljaa.
”Römppäjuhlaa” unohtaa ei sovi,
se on ollut monelle sisään, uusi ovi!

Tahdon, voimalla eletty tässä,
turinoita viettämässä.
Esiintyjiä on ollut monta,
jutut, teemat olleet kohokohta.

Meistä jokainen kokenut on,
olen kainuulainen, en juureton!
Kainuun perinteet unohdu ei,
Vaik´ ”korona” osan vuosista vei.

Me muistomerkkiä odotellaan,
jota kesän tultua valmistellaan.
Se Toppilan rannalle tuleva on,
muisto Tervansoudun,  verraton!

Nuoremmat sitten muistaa meitä,
osaavat kulkea Kainuun teitä.
Meistä he mukanaan tarinaa kantaa,
ja osaavat arvon antaa.

Nyt 50-vuotisjuhlaa me iloitsemme,
 jäseniä ja toimijoita arvostamme.
Kun tämän he vuosien kautta aikaan saivat
tahdon kiitoksella, lämmöllä palkita vaivat.

Raija Liikamaa (2022)
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TAUNO TARKKINEN

”Teällä on jo niin paljon kaenuulaesie, 
että pitäsikö perustaa yhistys”.
Vuonna 1971, helmikuun 27. päivänä. 
kolmen hengen ryhmä, Tauno Tarkkinen, 
Veikko Määttä ja Heikki Oikarinen, 
teki asiakirjat. Näin syntyi Oulun Seudun 
Kainuulaiset ry.
   Nykyisin 90-vuotias Tauno Tarkkinen 
muutti vuonna 1955 Ouluun. Kotoi-
sin hän on Puolangan Puokiovaaralta. 
Tarkkinen toimi Oulun Seudun Kainuu-
laisten puheenjohtajana kahteen ottee-
seen kymmenen vuoden aikana ja hänet 
on nimetty myös yhdistyksen kunnia-
puheenjohtajaksi. Ohessa hän lähettää 
terveisensä juhlivalle yhdistykselle.

”Elekeä missään tapauksessa hellittäkö. Se 
on niin arvokasta työtä. Menneisyydelle 
ja perinnölle. Meillä on mittava vastuu 
menneisyydestä siirtää sitä nykyaikaan 
tuleville sukupolville.
   Toiminta on historiallisesti ja kult-
tuurisesti tärkeää, Kainuun muistoa 
ylläpitävää ja henkisesti arvokasta.
   Kainuulaiset ovat erikoislohko suoma-
laisuudesta. Heillä on oma mentaliteetti, 
tietty kansallinen käyttäytymismalli. Ar-
vostan kainuulaisuutta erittäin korkealle. 

Yhdistyksen “tervaskannot”
lähettävät terveisiä

Oulun Seudun Kainuulaisten taipaleelle on mahtunut useita 
aktiivisia toimijoita. Pyysimme heistä viittä kertomaan 
kokemuksistaan ja antamaan neuvoja tuleville vuosille. 

Se on ihmisryhmä joka arvostaa ihmistä, 
työtä, ennen kaikkea omalla kädellä ja 
järjellä tehtyä työtä. Kainuulainen on 
työläiskansaa. Kainuulainen on hyvä 
työntekijä. ”Se ryllejää”, vaikka sivistys on 
mennyt edelle. 
    Kainuulaiset ovat omalaatuisia, sisukas-
ta itsepäistä kansaa. Kainuulaisten luonne 
on yritysystävällinen ja meillä on halu 
näyttää mistä se tuulee. Olla parempi kuin 
naapuri. On hyviä ja huonoja piirteitä. 
Moni kainuulainen sanoo, mitä se hyve-



jää? Se on luovuttamista. Se on vanhan 
kansan sana. Ettei ala vouhottamaan.
   Minua vanhaa ukkoa ei tarvii teititellä. 
Pidän sinuttelua rehellisenä. Se on reilua 
kosketusta toiseen ihmiseen. Se tarkot-
taa ”sinä olet siinä”. Se menee suoraan 
ytimeen, ihmiseen. Meikäläinen on kara-
istunut, ei osaa enää hienostella.
    Oulun Seudun Kainuulaisten yhdistys 
on yllättävän sitkeästi pysynyt, säilynyt 
hyvin hengissä. Isot onnittelut ja kiitok-
set kainuulaisille 50-vuotistaipaleesta. 
Viekää kainuulaisuutta eteenpäin, he ovat 
kirveskansaa.
    Parhaimmat kiitokset huomiosta minua 
kohtaan. Innostusta riitti perustaa kainu-
ulaisten oma yhdistys. Jatkakaa sitä, älkää 
luovuttako.”

Tauno Tarkkista haastatteli 
Raija Liikamaa

IMPI KARHU

Suomussalmelta kotoisin oleva Impi 
Karhu (os. Juntunen) on ollut mukana 
melkein alusta asti Oulun Seudun Kai- 
nuulaisten toiminnassa. 
    ”Muistan olleeni mieheni kanssa ka-
inuulaisten vappujuhlissa keväällä 1972 
Lämsänjärven hiihtomajalla. Olin silloin 
alle 30-vuotias. Varmaan siksikin minua 
kyseltiin mukaan yhdistykseen, kun ha-
luttiin nuorta verta toimintaan.
    Kun kokoonnuimme Kirkkotorilla, 
mieleen on jäänyt, kuinka emäntänä 
toiminut Laina Ahola toi sinne aina 
leipomuksia. Ja kun yhdistyksellä ei ollut 
juurikaan varoja, iso apu vuosien varrella 
on ollut jäsenten lahjoittamista käsitöistä 
ja arpajaisvoitoista. ”
    Hallitusvastuussa Karhu ei ole ollut 
enää moneen vuoteen, mutta hän on ollut 

mukana niin kirjatoimikunnassa kuin 
muistomerkkitoimikunnassa. Römppä-
juhlien ja muiden isompien tapahtumien 
aikaan hän saapuu myös avuksi keittiöön 
auttamaan palvilammaskeiton häm-
mentämisessä. Se sujuu nykyisin aiempaa 
paremmin, ja siihen on syynsä.  
      ”Aleksinkulmassa oli resu lasta, ja 
pitkävartista kapustaa ei ole ollut kos-
kaan. Mökkinaapurini Kalle Tauriainen 
Suomussalmella tekee talvisin puhdetöinä 
kaikenlaisia puutöitä, ja kerran sitten 
mainitsin hänelle asiasta. Seuraavana 
kesänä Kalle sitten toi näytille lastan ja 
kapustan ja kysyi, kelpaako nämä. Ja 
kelpasivathan ne!”
    Tulevien vuosien toimintaan konkarilla 
on ehdotuksia. 
    ”Tarvitaan enemmän iltakokoontumi-
sia, jotta myös työssäkäyvät pääsevät 
mukaan, ettei tästä tule ihan mummo- 
ja pappakerho. Vanhat asiat eivät tule 
julki nuoremmille, jos vaan keskenään 
istutaan, vaikka mukavaahan sekin on. 



Mukava olisi päästä myös tekemään 
päiväretkiä, ihan vaikka vain lähikuntiin.”

Impi Karhua haastatteli 
Elsi Salovaara

PENTTI RUSANEN

Oulun Seudun kainuulaisissa 37 vuotta  
mukana ollut 85-vuotias Pentti Rusanen 
muistelee mielellään myös lapsuuden 
kokemuksiaan. On ollut useita ”vähältä 
piti tilanteita”.
   Rusanen on kotoisin Paltamosta, 
Iijärven rannalta. Muuttanut Ouluun 
vuonna 1954. Hän on toiminut 25 vuotta 
työnjohtotehtävissä Hankkijan autokor-
jaamolla, Oulussa. 
    Oulun seudun Kainuulaisten toiminta 
on tullut tutuksi muun muassa rahaston-
hoitajana. Yhdessä tehdyt retket, juhlat 
ja tapahtumat ovat kyllä jääneet mieleen. 
”Käyn edelleenkin tapahtumissa, mah-
dollisuuksien mukaan”, hän toteaa.

ERKKI MANNINEN

Synnyin Suomussalmella 1939, ennen 
toista maailmansotaa. Nuoruusvuodet 
kuluivat kotitilalla maataloustöissä. 
Kesäisin tehtiin maatalon töitä ja talvisin 
oltiin savotoilla. Perheessämme oli minua 
nuorempia sisaruksia kasvamassa, niinpä 
vanhimmasta päästä oli aika ruveta 
katselemaan leipäpuuta muualta kuin 
kotitilalta. 
    Opiskelu Rovaniemellä avarsi maail-
maa paljon. Työpaikkakin löytyi Oulusta 
heti opiskelun jälkeen. Olihan vaimokin 
jo kuvioissa mukana. Ensimmäinen 
lapsikin syntyi  perheeseen. Elämä näytti 
kovasti valoisalta. Perheessämme elettiin 
ns. ruuhkavuosia. Töitä tehtiin kovasti 
ja vapaa-aika käytettiin harrastuksiin. 
Ammattiin liittyvät  harrastukset tulivat 
entistä tärkeimmiksi. Monesti saatiin 
harrastuksien kautta myös lisäoppia 
jokapäiväiseen työhön.
   Elettiin 1980-lukua ja olin Suomen 
autoteknillisen yhdistyksen kuukau-
sikokouksessa, jossa oli myös silloinen 
työkaverini Pentti Rusanen. Hän tiesi 
minun olevan Kainuusta lähtöisin, ja 
alkoi puhua, että tulepa Oulun Seudun 
Kainuulaisten kokoukseen. Siellä tapaat 
mukavia ihmisiä ja saattaapa siellä olla 
vaikka sukulaisiakin. 
    Pentti ilmoitti seuraavan kokousajan 
ja paikan. Paikka oli tietenkin Alek-
sinkulma. Paikka oli minulle aivan outo 
ja ihmiset tuntemattomia. Kokouksen 
puheenjohtajana oli Tauno Tarkkinen, 
mutta sihteeristä ei ole jäänyt muisti-
kuvaa. Minut toivotettiin sydämellisesti 
tervetulleeksi porukkaan. Kokouksen 
jälkeen jäi mielikuva, että olipa mukavia 
ihmisiä. No, kainuulaiset ihmisethän ovat 
mukavia.



Vuodet kuluivat ja kokouksia pidetti-
in joka kuukausi. Juhliakin oli välillä. 
Ensimmäinen juhla, joka on jäänyt 
mieleeni, oli yhdistyksemme 25-vuotis-
juhla  Hilikussa. Silloin oli tupa täynnä 
väkeä. Ihmiset olivat jo tulleet tutuiksi 
vuosien saatossa. Iloinen puheensorina 
täytti salin. 
    Tilaisuudessa oli runsaasti ohjelmaa. 
Yksi kokouksissamme toteutettu ohjel-
manumero oli arpojenmyynti. Kerttu 
Määttä oli varsinainen supermyyjä. 
Häneltä arpakauppa kävi kuin siimaa. 
Kertulta ei voinut olla ostamatta, sillä 
hän perusteli, mihin tuotosta tuleva raha 
käytetään. Jo vuosia oli puhuttu siitä, että 
yhdistyksemme pitäisi hankkia tervan-
soutajapatsas Ouluun. Koska kainuulai- 
nen terva on Oulunkin varallisuuden 
alku, niin tottahan sille asialle  muisto- 
merkki täytyy saada.

    Parhaiten on jäänyt mieleeni yhdistyk-
semme toiminnassa Pihkassa Kainuuseen 
-kirjaprojekti. Se alkoi syksyllä 2012, kun 
esitin yhdistyksen hallituksen kokouk-
sessa, että ryhdytään tekemään kirja, 
johon kerätään yhdistyksemme jäsenten 
kirjoituksia ja valokuvia. 
    Ehdotukseni sai innostuneen vas-
taanoton hallituksen jäsenten keskuudes-
sa. Päätimme perustaa kirjatoimikunnan, 
joka oli sama kuin yhdistyksen hallitus. 
Toimikunnan puheenjohtajaksi tuli idean 
isä eli allekirjoittanut. Kirjan toimitta-
jaksi valittiin  Erkki AS Manninen, joka 
kuitenkin joutui luopumaan tehtävästä 
jonkin ajan kuluttua ja tilalle tuli Veik-
ko Seppänen. Toimitusajaksi sovittiin  
kolme vuotta ja sivuja tulisi saada kirjaan 
300–350. Painosmääräksi päätettiin 500 
kappaletta. 
    Tavoitteemme oli saada  kirjaprojektilla 
kartutettua muistomerkkirahastoa  10 
000 eurolla. Esitimme idean  seuraavassa 
kuukausikokouksessa tammikuussa yh-
distyksemme jäsenille. Kaikki suhtautui- 
vat asiaan myönteisesti. Aluksi kirjoituk-
sia tuli hyvin, varsinkin valokuvia, mutta 
jossakin vaiheessa totesimme kirjatoi-
mikunnassa, että kirjoitukset eivät riitä 
kirjaa varten. Oli keksittävä jotain muuta. 
     Käännyimme Kainuun Kirjailijat ry:n 
puoleen ja se auttoi. Kirjoituksia alkoi 
tulla  ja saimme tavoitteemme täyteen. 
Tavoite oli, että jokaisesta kymmenestä 
Kainuun pitäjästä tulee saada ainakin yksi 
kirjoitus ja mahdollisesti myös valokuva. 
Kirjan nimeä ”Pihkassa Kainuuseen” 
ehdotti yhdistyksemme jäsen Impi Karhu. 
Kirjasta, sen kirjoituksista ja valokuvista, 
välittyy tieto nykyajan ihmisille, miten 
Kainuussa, entisessä Nälkämaassa, asutti-
in ja elettiin viime vuosisadalla.  



SOFIA YLI-HUTTULA

Sohvi Yli-Huttula on ollut mukana Oulun 
Seudun Kainuulaisten hallituksessa 
yhtäjaksoisesti vuodesta 1983. Paltamon 
Melalahdesta hän muutti Haukiputaan 
kautta Ouluun vuonna 1955, tuolloin 
vielä tyttönimellä Oikarinen. 
    ”Ensimmäinen kainuulaisten kokous, 
jossa kävin, järjestettiin Kirkkotorin kou-
lutuskeskuksessa. Sen aikaisista ei taida 
paljon muita olla enää mukana kuin Impi 
Karhu. 
    Tuolloin yhdistyksellä ei ollut varsinais-
ta toimipaikkaa, vaan kokouksia ja juhlia 
varten piti etsiä aina tila. Myöhemmin 
kun aloimme kokoontua Aleksinkulmas-
sa, sekään ei ollut ilmaista.
    Puheenjohtajana aloitin 1997, sitä 
ennen ehdin olla emäntänä, sihteerinä ja 
rahastonhoitajana. Sittemmin rahaston-
hoitajan nimike muuttui varainhoitajaksi. 
Kun aloitin rahastonhoitajana, yhdistyk-
sen tilillä oli alle 70 markkaa rahaa.” 
    Yhdistyksen 20-vuotisjuhlassa perusta-
jajäsen Veikko Määttä esitti patsashan-
ketta tervansoutajien kunniaksi. Siitä 
innostuttiin kovasti, ja yhdistyksen 
taloudenpidossa alkoi tarkan markan 
aika, ja toiminnalla pyrittiin keräämään 
varallisuutta patsasta varten.  Kun 
kokoontumispaikaksi vakiintui Alek-
sinkulma, vuonna 1992 pidettiin ensim-
mäinen Römppäjuhla. 
    ”Siihen aikaan ei lampaanlihaa ol-
lut niin paljoa myynnissä. Mietimme, 
mistä sitä saamme, ja päädyimme sitten 
ostamaan Limingasta Impin tuttavalta 
kokonaisen lampaan karvoineen päi-
vineen. Lihat palvautettiin Haukiputaalla. 
Rasvaa ei arvattu poistaa kunnolla li-
hoista, joten siinä kävi niin, että Alek-
sinkulman viemärit menivät tukkoon. 

Niitä saivatkin putkimiehet aukoa 
kokonaisen päivän. Mutta meitä ei siitä 
onneksi laskutettu.”
   Palvilammaskeitto on Römppäjuhlan 
kruunu, mutta kokenut emäntä paljastaa, 
että aina kattilassa ei ole ollut lammasta. 
     ”Eräänä vuonna emme saaneet lam-
masta sitten mistään, joten teimme keiton 
naudasta. Eikä kukaan sitä huomannut, 
kehuivat vaan että olipa hyvää lampaan-
lihaa.”
     Yhdistyksen tuleville vuosille konka-
rilla on selkeä näkemys: ”Toivon että 
perinteitä kunnioitettaisiin ja mentäisiin 
eteenpäin, ettei Kainuu jäisi ihan unneuk-
siin. Murretta pitäisi myös saada elvytet-
tyä. Ja nyt kun on uudet kapustatkin, uusi 
emäntäkin olisi hakusessa.”

Sohvia eli Sofia Yli-Huttulaa 
haastatteli Elsi Salovaara



Kymmenen virran maa

Maa ponteva Pohjolan äärillä on:
se on entistaistojen tanner;
niin rohkea, reima ja horjumaton
se on muistojen mainio manner.
Tämä maa minun mieltäni
innostaa se on kymmenen,
kymmenen virran maa.

Revontulta sen talvinen taivas luo,
kun pakkanen parhaana räiskää,
ja tunturilaaksojen vuolas vuo
se kallioseinihin läiskää.
Niin mieltäni nostaa ja juhlistaa
tämä kymmenen, kymmenen virran maa.

Olet voiman ja valppauden kotimaa
tätä kannat kaksoisleimaa!
Se mieleni toivoja toinnuttaa,
se antavi intoa reimaa.
Oi loistaos loitos aikojen taa,
tulevaisten toivojen kallis maa!



Kuva: Jaakkima Kyllönen

Nälkämaan laulu

Kuulkaa korpeimme kuiskintaa,
jylhien järvien loiskintaa!
Meidänpä mainetta mainivat nuot
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!
Kolkassa synkeän syntymämaan
pirttimme piilköhöt paikoillaan!
Vainojen virmat, oi vaietkaa!
Rapparit, ryöstäjät, kaijotkaa!
Miekkaa ei tarvis – tarmoa vaan
puolesta hengen ja heimon ja maan.

Nosta jo rintaasi maausko uus,
taannuta 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!



Oulun Seudun Kainuulaisten joka-
vuotista Römppäjuhlaa vietetään 
loka-marraskuun vaihteessa. Se 

kerää yleensä noin 100 henkeä Alek-
sinkulmaan juhlimaan. 
   Perinteisesti ruokana on palvil-
ammaskeittoa, leipää, piirakoita ja juo-
mat. Lisäksi nautitaan nisua ja juusto- 
leipäkahvit.  
    Ohjelmanumerona ovat olleet näy-
telmät, runot ja musiikkiesitykset sekä 
erilaiset puheenvuorot. Yhteislaulut 
säestyksen kera ovat osana ohjelmaa.
    Tänä talvena edesmennyt Reino 
Helttunen (kuvassa) piti vuoden 2019 
juhlassa esitelmän “kekrin” merkityksestä 
entisajan yhteiskunnassa. Isovanhem-
mat ovat pitäneet sitä merkityksellisenä. 
Piiat ja rengit ovat päättäneet vuotuisen 
pestinsä  taloissa ja vaihtaneet uuteen 
paikkaan vuodeksi.
    
Muutama piikakokemus. Sepän tyttö 
Kaisa synt.1902 kertoo: ”Palveluspaikassa 
asuttiin pakarin (keittiön) takana olevassa 
kamarissa. Sisätöissä työskenneltiin väen 
pirtissä. Ruokailu oli päärakennuksen 
keittiössä. Isäntäväki söi salissa. Voita ei 
annettu kuin jouluna ja juhannuksena. 
Ensialkuun oli suorastaan nälkä talon 
ruuilla.  Sian ja vasikoiden jauhoista 
tehtiin itselle leipätaikinaa ja paistettiin 

pakarin uunissa. Juomana oli kurri, eli 
kuorittu maito.
    Työpäivä alkoi puoli viisi ja kesti 
kahdeksaan illalla. Talvella navettatöiden 
jälkeen oltiin sisätiloissa ja kesällä ul-
kotöissä.  Ei ollut huvituksia. Renkipirtissä 
joskus tanssittiin. Jos jollain oli vakika-
veri, jäi ilman muuta viereen, nukuttiin 
käsikaulakkain aamuun asti. Ei siinä ollut 
mitään pahaa. Kolmannessa paikassa ostin 
ompelukoneen. Ompelin itselleni ja muille. 
Palasin kotiin seitsemän vuoden jälkeen. 
Ja aloin ompelemaan työkseni. Vanhat 
sanoivat, ettei maailmalla rikastu. Mutta 
viisastuu kyllä ja pysyy hyvässä lihassa.
Minä rikastuin ompelukoneen verran. En 

Römppäjuhla pohjautuu
talonpoikaisperinteeseen

Ennen vanhaan kekrin aikaan vietettiin römppäviikkoja, 
jolloin piiat ja rengit vaihtoivat taloa ja juhlistettiin satokauden 

päätöstä. Oulun Seudun Kainuulaisille Römppäjuhla on
osallistujamääriltään vuoden suurin juhla.



tiedä, jos viisastuin sen verran, että piika 
ei ole ihminen eikä ihra voita.”
 
Reino Helttunen ehti olla Oulun Seudun 
Kainuulaisten jäsenenä 50 vuotta. Helttu-
nen oli entisen piian poika. Hänen äitinsä 
pestattiin piiaksi syksyllä 1923 Kuhmon 
Kuumun kylän Heikkilään 16-vuotiaana. 
Palkka oli 1000 mk vuodessa (n. 300 eur). 
Pestiraha oli 50 mk ja parseleita olivat 
mekko, kengät ja huivi.     
     Ennen Heikkilään tuloaan äiti oli 
jäänyt täysorvoksi. Hän oli ollut jo lapse-
na työssä, pikkupiikana 6 vuotta. Äidin 
neljä siskoa aloittivat piikoina Hyrynsal-
mella ja Kuhmossa. Reino oli vielä sitä 
sukupolvea, joka on nähnyt ”Römpällä” 
olevia piikoja. Hänen äitinsä vanhemman 
sisaren tytöt kävivät heillä sota-aikana ja 
sen jälkeen römppäviikolla kylässä. 
Tapana oli, että römppäläiset tarjosivat 
nisukahvet. Se tuntui juhlapäivältä! 

     Kertomuksen lopuksi Reino halusi 
tehdä tutuksi Hiski Salomaan ”Tiskarin 
polkan” joka kuvaa kaupunkilaispiian 
työtä.

Raija Liikamaa

Lähde ja kertomukset: 
Reino Helttunen, 

markkinointiviestinnän lehtori. 
Oulun Seudun Kainuulaiset 

jäävät kaipaamaan hänen esityksiään,

Yläkuva on vuoden 2012 Römppäjuhlasta, 
Pikkukuvassa keittiöstä lavalle nousseet 

Römppäpiiat esiintyivät vuonna 2011.



Tervan tiet -muistomerkki 
nousee Toppilansalmeen

Kuvanveistäjä Mikko Tapio tietää, että ilman tervaa 
nykyinen maailmakin olisi aivan erilainen. Innoitusta teokseen 

hän on saanut Kainuun luonnosta.

Kun osallistuit tervansoutuajan 
muistomerkin suunnittelukilpailuun, 
sinulta tuli useampi ehdotus. Onko 
tervansoutuperinne sellainen aihe, joka 
innostaa sinua, ja jos niin miksi? 

Muistaakseni lähestyin kolmella ehdotuk-
sella, joista itse karsin yhden jo melko 
pian. Niillä kahdella jäljelle jääneellä ide-
alla sitten halusin jatkaa. Tervasoutuper-
inne on kiehtova paitsi siksi, että juureni 
ovat Pohjois-Suomessa ja Kainuussa, 
mutta myös suuremman kuvan vuoksi.
   Kuvataideakatemiasta valmistumiseni 

jälkeen teoksissani materiaali, historia ja 
ja erilaiset materiaalisuuden ympärille 
nivoutuvat narratiivit ovat muodostuneet 
sisällön kannalta merkittäviksi seikoiksi. 
Jos ajattelemme tervasoutua tradition 
kautta, se oli suuri työllistäjä Kainuussa 
aikanaan ja toi lisäansioita viljelijöiden ja 
rautaruukkilaisten elannon leventämiseksi.
    Suuremmassa kuvassa, jos ajattelemme 
purjelaivojen aikakautta, terva oli oleel-
linen tekijä suurten löytöretkien mah-
dollistamisessa, kaupungistumisessa ja 
sen kautta myös kulttuurin kehityksessä, 
koska kaupungistuminenen mahdollisti 

X

Keltainen X näyttää paikan, johon usean luonnonkiven Tervan tiet -muistomerkki sijoittuu  
Toppilansalmen rannalla. Muistomerkin julkistus on Oulun Päivien aikaan syyskuun alussa.
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eri ammattikuntien keskittymisen omaan 
alaansa. Toki terva oli myös kolonialis- 
tinen väline mahdollistaessaan pitkät 
purjehdukset. Asiat eivät ole koskaan 
yksipuolisia kun puhumme ihmisen 
historiaan vaikuttaneista substansseista. 
Terva oli aikansa öljy.

Miksi päädyit tähän kivilaatuun? Mil-
laista symboliikkaa teokseen sisältyy? 

Toiveissa oli kainuulainen kivi, joten 
gneissi oli luonteva valinta. Kivi itsessään 
pitää sisällään virtaavan veden paitsi 
kuvioittensa puolesta, myös veistettävyy- 
deltään. On aivan erilaista veistää vaik-
kapa lohkareesta leikattua diabaasia kuin 
luonnon muovaavaa gneissiä.
    Kiveä ei voi käskyttää, se lohkeaa 
veistäjän kannalta väärin jos niin on 

tehdäkseen. Kivi pakottaa veistäjän kuun-
telemaan materiaalia ja kun veistäjän sekä 
kiven välinen keskusteluyhteys on saavu-
tettu, on kaunis lopputulos mahdollinen. 
Se on kompromissi käsin veistettäessä, 
joka on metodini kaiken veiston suhteen. 
     Kivikuori planeettamme sulan ja 
hehkuvan sisuksen päällä mahdollistaa 
kaiken elämän maapallolla. Gneissi oli 
täällä ennen meitä ja on meidän jälkeem-
mekin, sitä pitää kuunnella ja kunnioittaa.
    Arvaamattomuus on luonnonkivessä 
kaunista. Arvaamattomathan ovat ve-
sistötkin, joilla tervaa soudettiin, joten oli 
helppoa valita veistettävyytensä kannalta 
haasteellinen kivilaatu teokseen. Gneissi 
siis palvelee paitsi visuaalisen ulkoasunsa 
puolesta teosta, mutta se on myös elämän 
arvaamattomuuden metafora.

Miten toivot ihmisten lähestyvän ja 
tarkastelevan teosta?

Toivoisin heidän rohkaistuvan astumaan 
sisälle teokseen, koskettamaan kiviä ja 
pysähtymään miettimään paitsi terva-
soudun traditiota, merkitystä pohjoiselle, 
mutta myös pohtimaan asioiden välisiä 
kausaalisuhteita. Niin fyysisten asioiden 
kuin innovaatioidenkin. Ymmärtämään 
sen, että älypuhelin, jota ruuhkabussissa 
räpläät, perustuu kaupankäyntiin. 
   Esimerkkinä se, että yhdellä heimol-
la on lihaa ja turkiksia, muttei suo-
laa. Toisella on suolaa, muttei lihaa ja 
turkiksia. Molemmat lakkaavat olemasta 
ilman vaihtokauppaa, niin objektien kuin 
keksitöjenkin suhteen.
    Olen aina hämmästellyt ihmisten 
pyrkimystä erottaa itsensä luonnosta. 
Ihminen on osa luontoa ja ne rajalliset 
resurssit, jotka ovat käytössämme, ovat 
mahdollistaneet materiaalisesti sen, että 

Yhden kiven päälle tulee tervavene. Kuvassa 
Mikko Tapion assistentti Suvi-Tuulia Forssen 
Manamansalon muistomerkkityömaalla. 



olemme voineet kehittyä myös kulttuuri- 
sesti. Ilman suuria tutkimusmatkoja, jot-
ka tyydyytyttivät uteliasuuttamme, emme 
olisi koskaan käyneet kuussa, halkaisseet 
atomia tai keksineet antibiootteja. 
    Rohkeimmat pioneerit, jotka rikkovat 
konventioita, uskaltavat tehdä vaikeasta 
mahdollisen vaikkakin uhrausten kautta 
tarvitsevat resurssit toteuttaa visionsa ja 
viedä kehitystä eteenpäin.
    Tervaan sinänsä liittymättömänä asiana 
voisin ottaa esimerkisi lasin. Se on meille 
nyt arkipäivää, mutta jos ajattelemme 
lasia materiaalina ja sen merkitystä ih-
miskunnalle, kuvan pitäisi laajeta. Ilman 
lasia meillä ei olisi ikkunoita, kastikepulo-
ja tai pikareita.
     Meillä ei olisi myöskään teleskooppeja, 
kaukoputkia tai mikroskoopeja, eli ilman 
yhtä materiaalista löytöä, siihen liittyvää 
ajatustenvaihtoa ja kauppaa emme tietäisi 
maailmastamme juuri mitään. Emme 
näkisi mikro- tai makrokosmokseen.  
    Emme näkisi tähtiin, eikä meillä olisi 
modernia lääketiedettä. Näin lyhyesti. 
Ihmisen historia on materiaalien, inno-

vaatioiden sekä resurssien (toivottavasti 
kestävän) käytön historiaa.
    Se perinneturismilta ja kesämökin 
vastatervatulta soutuveneeltä tuoksuva, 
Kainuussa vähin elein tuotettu metsän 
lahja vauhditti ideoiden leviämistä. Ilman 
sitä eläisimme melko toisenlaisessa maa-
ilmassa.
    Eli lyhennettynä: olemme osa luontoa 
ja sitä pitää kunnioittaa. Meidän pitäisi 
kunnioitta myös toinen toisiamme ja 
mieluummin kehittää parempaa maail-
maa kuin yrittää kilvoitella ja tuhota. 

Millainen olisi unelmatyösi, jos saisit 
toteuttaa mitä haluat, minne vain ja 
rajattomalla budjetilla? 

Sellainen, joka löisi egosentrisen ja 
lyhytnäköisen ajatusmaailmamme tuu-
san palasiksi ja mahdollistaisi sen, että 
jälkeemme jäävät sukupolvet voisivat 
elää sovussa toistensa kanssa. Kehittyä 
teknisesti ja henkisesti, sekä pitää huolen 
tästä ainoasta kodistamme loputtomassa 
avaruudessa, ennen kuin on myöhaistä.

Gneississä on 
hienoja värejä. 
Lohkareiden yläpinta 
muistuttaa hiottuna 
joen aaltoja. 



Ku
va

: M
ar

ja
le

en
a 

Ky
llö

ne
n

ITSELLE TAI LAHJAKSI? 
No van! ja Kerran tervattu 

-paidat 16 €
Tilaa verkosta tai 
osta tapahtumissa

Kuusi eri 
värivaihtoehtoa



Toimitus: Elsi Salovaara
Painos: 200 kpl
Ilmestyminen: 13.5.2022
Sähköposti: kainuulaiset@gmail.fi

Painopaikka: Grano, Oulu 
Kansi: MultiArt Silk 200g, FSC
Sisäsivut: G-Print, PEFC 150 g

Oulun Seudun Kainuulaiset ry:n 50-vuotisjuhlalehti

Kotoisia uutisia 
lähelle ja kauas

P. 010 665 7200

www.sotkamolehti.fi

www.koti-kajaani.fi

www.kainuunsanomat.fi

www.ylakainuu.fi

www.kuhmolainen.fi

SEURAA
www.kainuulaiset.fi

FB: @oulunkainuulaiset



0400-684146

      P I E N E M M Ä T  J A  I S O M M A T   
            L V I - T Y Ö T

LVI-Vesala Oy

 

MATTI VESALA
 LVIVESALAOY@GMAIL.COM
LVI-ASENNUKSET- JA

KORJAUKSET

LVI-TÖITÄ VUODESTA 1992

P A I K A L L I N E NY R I T T Ä J Ä

Haluatko 
jäseneksi?

Lue lisää ja täytä jäsen-
hakemus osoitteessa

www.kainuulaiset.fi/
yhdistyksemme/liity_

jaseneksi/

tai lähetä postia: 
kainuulaiset@gmail.com



Kirsikkapuisto
Kaihoisa komedia menneestä ja tulevasta
Kirjoittanut Anton Tsehov, ohjaus Helka-Maria Kinnunen

Kajaani Infon lipunmyynti   p. 08 6155 2555 
Seminaarin lipunmyynti      p. 08 6155 2244
Sissilinnan lipunmyynti       p. 044 710 0978
Ryhmävaraukset            p. 044 710 0454  

Muista myös Kuljetustuki ja muut Ryhmäedut 
Katso esityskalenteri ja -tiedot www.kajaaninteatteri.fi

Kajaanin kaupunginteatteri esittää: 


