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Puheenjohtajan palsta
Suomen suvi ja sukutapaaminen,
voisiko hauskempaa olla. Kahdek
sas toimintavuosi on täyttymässä ja
iältään nuori yhdistyksemme voi hy
vin ja toimii vireästi. Kiitos lähinnä
kainuulaisten aktiivisten jäsentem
me. Lehden toimittaminen ja ohjel
maharjoitukset työllistävät talkoo
laisia vuodesta toiseen. Sukua käsit
televän kirjan valmistaminen ete
nee, mutta näyttää siltä, että tuskin
valmistuu kesätapaamiseen mennes
sä. Tiedän, että sen valmistumista
odotetaan hartaasti. Kärsivällisyyt
tä vielä, ystävät hyvät. Sivutoimi
nen työ ottaa oman aikansa. Päivit
täminen on jatkunut koko ajan ja
uusia sukulaisia on Tauno löytänyt
eri puolilta Suomea, mm. Lapista.
Sukua käsittelevästä kirjasta tullaan
järjestämään ennakkomyynti, mikä
mahdollistaa kirjan hankkimisen
edulliseen hintaan. Rahaa tarvitaan
luonnollisesti myös kirjan kustan
nusten peittämiseen.

tavuuksia. Tämän lehden palstoilla
on esitelty muutamia ammatteja,
joissa sukulaisemme toimivat. So
pinee jatkaa mainittua sarjaa edel
leen. Lähettäkää Taunolle tai Pertil
le materiaalia valokuvien kera sekä
lupa asianomaisilta henkilöiltä tie
tojen julkistamiseen.

Lehdessämme on tietoja ja kuvia
Oikaristen käden ja hengen tuot
teista. Tuokaa näitä mukananne su
kutapaamisiin ja vuosikokouksiin,
jotta saamme ihmetellä vanhoja
tuotteita ja ihailla uusia. Voimme
näin myös valokuvata esineitä ja
tauluja ja saada näin materiaalia
lehteemme. Harrasteista on tällä
kertaa mukana golf. Toivottavasti
joukossamme on harrastajia, jotka
lähtevät kisailemaan Oikaristen
mestaruudesta tai sitten vaan omak
si ilokseen.

Tietoja on tullut, että Oikariset ovat
aikoinaan omistaneet suuren osan
nykyisen Mikkelin kaupungin alu
een maista. Tarkempi tieto kiinnos
taa. Ehkäpä lähitulevaisuudessa
saamme aikaan retken esiisiemme
maille.

Sukulaisia ollaan, tullaanko myös
tutuiksi? Sukuseuran toiminnan ai
kana radiosta, televisiosta ja lehdis
töstä pistää silmään ja kuuluu kor
vaan herkästi nimi ”Oikarinen”. Su
kutapaamisten yhteydessä on ainut
laatuinen tilaisuus tutustua ”livenä”
eri puolilla eläviin ja vaikuttaviin
sukumme jäseniin. On hauska tava
ta entisiä tuttuja ja saada uusia tut

Tervetuloa Kajaaniin sukutapaami
seen

Aulis Oikarinen
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OIKARISTEN SUKUTAPAAMINEN

Scandic Hotel Kajanuksessa Kajaanissa 5.  6.7.2008

Ohjelma:

Lauantaina 5.7.

Klo
9.00–12.00
11.00
12.00
14.00
14.30
17.30
19.00
21.00

Kokoontuminen ja ilmoittautuminen hotellin infotasossa
Lounas, Ravintola Amore
Päiväjuhla Ravintola Amoressa
Yhteisvalokuva
Iltapäiväkahvit
Vapaamuotoista ohjelmaa
Päivällinen
Iltajuhla
Tanssit, orkesteri paikalla

Klo
9.30
10.00

Lähtö laivaristeilylle Oulujärvelle
Golfturnaus, Oikariset

Sunnuntaina 6.7.

TARJOILU: Lounas lauantaina klo 11.00–12.00, noutopöytä:
• kainuulainen lohikeitto
• ruisleipä/voi
• sipulisilppua
• maito/vesi/kotikalja
• jälkiruokana marjarahka
• kahvi tai tee
Hinta on 10 euroa/aikuinen, 4–12vuotiaille kaikista
ruokailuista 50% alennusta ja alle 4vuotiaat ruokailevat
maksutta.
Päiväkahvit lauantaina klo 14.30
• Kahvi/tee/mehu ja makea kahvileipä: 6 euroa/aikuinen

Päivällinen lauantaina klo 17.30
• karjalanpaisti
• perunamuusi
• kolme salaattia: lohisalaatti, vihreäsalaatti, kreikkalainen salaatti
• jälkiruokana suklaamousse
• kahvi tai tee
• juomana jäävesi
Hinta 20 euroa/aikuinen
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Majoitus

Olemme alustavasti varanneet 5 kpl yhden ja 20 kpl kahden hengen
huoneita. Yhden hengen huone 80 euroa/vrk, kahden hengen huone
90 euroa/vrk. Lisävuode lapselle, alle 13 v., sisältyy hintaan ja muut
lisävuoteet 20 euroa/vrk. Huonehintaan sisältyvät buffetaamiainen,
ilta ja aamusauna uinteineen.
Alustava huonevaraus on voimassa 13.6.2008 asti. Jokaisen
majoittujan on vahvistettava huonetarpeensa itse, hotellin
puhelinnumero on (08) 616 4556.

Osallistumisen vahvistaminen

Lehden n:13 mukana tuleva ilmoittautumislomake sukukokoukseen
pyydetään palauttamaan ruokailujen ja osanottojärjestelyjen vuoksi
19.6. mennessä osoitteeseen:
Tauno Oikarinen
Jäkälätie 3
88350 Kivesjärvi
puh. 050 560 6742

TEATTERIPAKETTI SCANDIC KAJANUKSESSA
alk. 72€/hlö/vrk

Hinta sisältää:
*majoituksen 2h huoneessa. runsaan buffetaamiaisen, ilta
ja aamusaunan ja uinnin, päivällisen ja teatterilipun
puhenäytelmiin (ei vierailut)
(1dd lisä 27€/vrk)
Hinta on
voimassa teatterin
esityskaudella
syksy 08―kevät 09
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PERUNKIRJA v. 1801

Maaliskuun 13. päivänä vuonna 1801 allekirjoittaneet pitivät etukäteen ilmoitetun määräajan
jälkeen Hyrynsalmen kylässä ja pitäjässä olevalla Materolan verotilalla n:o 3 perunkirjoituksen
ja arvion tilalla kuolleiden Tuomas ja Eerikki Laurinpoika Oikarisen jälkeen, joista jälkimmäinen
kuoli vuosi sitten jättäen jälkeensä lesken Vappu Kempattaren sekä hänen kanssaan avioliitossa
siitetyt lapset, pojan Laurin ja tyttären Elsan, jotka ovat vielä alaikäisiä ja joiden holhoojaksi on
laillisesti määrätty heidän enonsa Lauri Kemppanen ja Lauri Oikarinen, joista jälkimmäinen oli
nyt paikalla, mutta edellisen puolesta esiintyi hänen isänsä Perttu Kemppanen. Tuomas
Oikarinen kuoli viime helmikuussa jättämättä jälkeensä rintaperillisiä, mutta hänen jälkeensä
elävät hänen veljensä Lauri ja Antti sekä velivainajien Heikin ja Eerikin lapset sekä sisaret Elina,
Marketta, Anna, Kaisa ja Riitta. Mainituista perillisistä ovat nyt läsnä Elinan ja Riitan holhoojat
Perttu ja Heikki Oikarinen sekä velivainaja Heikin poika Antti ja veli Lauri, jotka ovat
edesmenneiden Tuomaan ja Eerikin kanssa asuneet jakamattomassa pesässä, josta syystä hän
Lauri yhdessä Vappulesken kanssa ilmoitti pesän omaisuuden seuraavasti:
Kiinteistö
Hyrynsalmen kylässä ja pitäjässä oleva Materolan
perintötila n:o 3, joka on vainajan ja Lauri Oikarisen
perintömaata ja jonka hinnaksi arvioitiin 6000 riksiä
kuparirahassa.
Irtaimisto
Kupari ja messinki
1 kuparikattila 5 naulan á 10 killinkiä
1.32
 samanlaista yhteensä, paino 7 naulaa
á 10 kill. 8 runst.
1.26.8
 samanlaista 10 naulan á 10 kill. 8 runst.
2.10.8
 hevosen kello
8
2 kpl pieniä samanlaisia
1 messinkinen 
1 pari viinapannun piippuja
Patoja ja rautakaluja
1 ruokapata
1 pienempi samanlainen
Pajakaluja yhteisarvoltaan
2 kpl auroja á 24 killinkiä
7 sirppiä á 2 killinkiä 8 runst.
5 viikatetta
1 piilukirves
2 hakkuukirvestä á 12 killinkiä
1 samanlainen
1 samanlainen
1 kassara
yhdet keritsimet
1 jäätuura
1 jousi
2 kpl ikivanhoja pyssyjä á 16 killinkiä
1 kpl kaavinrauta
Talouskaluja
2 kpl arkkuja á 1 riksi
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Riksiä

Kill.

333

16

Runst.

1 kpl samanlainen
1 kpl nahkareppu
1 kpl samanlainen
1 kpl vanha palju
1 kpl parkitsematon lehmännahka
1 kpl nahkareppu
1 kpl hurstisäkki
3 kpl vanhoja samanlaisia
Puukaluja yhteisarvoltaan
Kalastusvälineitä
32 syltä nuottaverkkoa
5 kpl käsiverkkoja
1 pieni kaksilaitainen vene
Hevosia ja karjaa
1 raudikko ruuna 10 v. vanha
5 kpl lypsäviä lehmiä á 3 riksiä
1 sonni
1 hieho
2 kpl vasikoita á 16 killinkiä
3 kpl lampaita á 16 killinkiä
Sekalaista
1 rankkitynnyri
2 kpl pientä tinapikaria á 2 killinkiä
4 kpl pulloja
1 pieni näveri
Perunkirjoituksen summa irtaimistoa
ja kiinteistöä

Lyhennys
Maksettavat velat
Kauppias Keckmanille Ouluun
Matti Halapalle
Lautamies Mäkäräiselle
Samalle 2 kappaa siemenviljaa
Kirkkoherra Snellmanille
Eerikki Oikaris vainajan perillisille 5.16
20. huhtikuuta 1782 päivätyn perukirjan mukaan
on Elinatyttären pesässä oleva maksamaton isän
ja äidinperintö 12.15.5
Samalle lainassa siitä, että hän vanhempiensa
kuoleman jälkeen on palvellut piikana
Riittatyttären perintö on myös samalle lainassa
Markettatyttären perinnöstä on maksamatta 8.23.5
ja Kaisatyttären samoin 8.23.5
Anttiveljen perinnöstä on maksamatta 4.2.8
Köyhien prosentti
Lasaretin prosentti
Toimitusmiesten palkkio ja kyyti sekä perukirjan
lunastus
Lyhennykset yhteensä
Säästöksi jää kiinteistöstä
josta Tuomas Oikaris vainajan osuudeksi tulee
ja Eerikin perillisten osuudeksi
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Tuomas Oikaris vainajan osuudesta tulee kunkin
veljeksen osaksi
Ja kunkin sisaren osaksi
Eerikki Oikaris vainajan perillisille lankeaa sitä
yhteisomaisuudesta, joka on kolmasosa Tuomas
Oikaris vainajan osuudesta
Eerikkivainajan yksityinen omaisuus riksiä
Vaatteet
1 musta kauhtana
1 samanlainen harmaa
1 samanlainen
Sarkatakki
1 säämiskävyö
1 talvilakki
1 hattu
1 pari käsineitä
Sekalaista
1 lampaannahkaturkki
valurin välineitä yhteisarvoltaan
pesän perittäviä velkoja
Lesken vaatteet
1 vuorillinen lammasnahkaturkki
1 vaippa
1 hame
1 röijy
1 kirstu
Jäämistön summa irtainta
ja kiinteistöä
Irtaimistosta lankeaa leskelle etuosana
naimaosana
ja huomenlahjana
Poika Lauri saa irtainta ja kiinteistöä
Ja tytär Elina samoin

Allekirjoittaneet vakuuttavat valan velvoituksella,
että kaikki omaisuus on tarkasti ilmoitettu
Lauri Oikarinen
LO

Vappu Kemppanen
VK

Todistetaan siten oikein merkityksi ja arvioiduksi.
Vuosi ja päivä kuten yllä
Simo Määttä
SM

J H Ståhlberg

Tuomas Oikarinen
TO
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82
41

43
21

Lentäviä Oikarisia

Alpo Oikarinen
Syntymävuosi: 1952
Syntymäpaikka: Ristijärvi, Vattunie
mi
Koulutus: fil. yo, LentoRauk 17,
Finnairin Ilmailuopisto

kutelineen tarttuessa piikkilanka
aitaan lentoonlähdössä. Myöhem
min saksalaiset räjäyttivät koneen
laskemalla kerosiinit maahan. Ko
neen laskutelineen pyörästä tehtiin
kottikärryt, ja setä valmisti koneen
rungosta traktorin kopin.

Opiskeluaikana Oulun yliopistossa
(tammikuusyksy 1972) heräsi kiin
nostus ilmailuun ja ajatus pyrkiä ar
meijassa ilmavoimiin. Koskaan ai
kaisemmin en ollut lentänyt lento
koneella. Ainoa kosketus lentämi
seen oli kotitilan pellolla lapsena nä
kemäni sodassa tuhoutunut lentoko
neen runko. Kone oli saksalaisten
postikone, joka käytti lentokenttänä
läheistä peltoa. Kone vaurioitui las

Ilmavoimissa (tammi – joulukuu
1973) sain lentolupakirjan Saab Sa
fir potkurikoneeseen ja Fouga Ma
gister harjoitushävittäjään. Armei
jan jälkeen oli valinnan paikka; jo
ko jäädä ilmavoimien palvelukseen
tai hakea Finnairille.
Hain Finnairin perämieskurssille
(tammikuu 1974) ja pääsin Finnai
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rin ilmailuopistoon. Valmistuin pe
ruskurssilta (huhtikuu 1975) ja aloi
tin Caravelleperämiehenä. Caravel
lella lennettiin tuohon aikaan koti
maassa, Euroopassa mm. Lontoos
sa, Pariisissa, Lissabonissa, Madri
dissa ja Frankfurtissa. Tuohon ai
kaan mm. Madridissa ja Lissabonis
sa oltiin perillä viikko!
Lomalentoja Caravellella tehtiin
mm. Madeiralle ja Välimeren koh
teisiin.
Caravellessa vierähti kahdeksan
vuotta, josta siirryin (1983) kaptee
niksi Fokkerpotkuriturbiinikonee
seen. Fokkerilla lensin neljä ja puo
li vuotta, pääasiassa kotimaassa ja
pisimmillään Tukholmaan. Fokke
rista siirryin kapteeniksi (1987) va
jaan kahden vuoden ajaksi ATR42
potkuriturbiinikoneeseen.

koneisiin (1996), jossa olin eläk
keelle siirtymiseen saakka. Lento
liikenteen lisääntyessä reittiverkos
to käsitti aikaisempien kohteiden li
säksi mm. Osakan Japanissa. Vuo
rojen määrä lisääntyi ja lentoreitti
Japaniin lyheni neljällä ja puolella
tunnilla, kun sinne alettiin lentää
Siperian yli.
Ristijärven Vattuniemestä lähte
neelle kainuulaispojalle maailma
työn kautta on avautunut valtavasti.
Ennen lentotyöhön siirtymistä käsi
tys maailmasta oli luonnollisesti
koulusta opittua, ja lapsena mieli
kuva Amerikasta oli muodostunut
hyvin pitkälti Payton Placen pohjal
ta. Kaukaa katsottuna kotiseutua ja
elämänmenoa siellä arvosti toisella
tavalla. Hiljaisuus ja luonto tasapai
nottivat elämää. KotiSuomeen ja
välillä Kainuuseen oli mukava pa
lata, ja sieltä taas oli mukava pois
tua hetkeksi, varsinkin kaamoksen
ja pakkasen keskeltä.

Potkurikoneiden jälkeen päätin ko
keilla kaukoliikenteen koneita ja
siirryin 1. perämieheksi DC10suih
kukoneeseen (1989). Reittiverkosto
tuolloin käsitti lännessä mm. New
Yorkin, San Franciscon, Seattlen,
Los Angelesin ja Miamin. Lomalen
toja tehtiin mm. Barbadokselle, Ja
maicalle ja Dominikaaniseen Tasa
valtaan. Kaukoidän kohteita olivat
tuolloin Peking, Bangkok, Singapo
re ja Tokio, jonne lennettiin lähes 14
tuntia Pohjoisnavan kautta. Lisäksi
joskus lennätettiin pyhiinvaeltajia
Indonesiasta ja Turkista SaudiAra
biaan, Jeddaan.
Siirryin kapteeniksi MD11suihku

Nyt eläkepäivillä talvet kuluvat Es
panjan Aurinkorannalla ja kesät
Suomessa. Harrastuksina opiske
luaikana oli judo ja Finnairin aika
na kuntosalilla käynti, jota pystyi
helpommin tekemään työn ohessa
maailmalla. Kehonrakennuksessa
veteraanisarjassa (40+) on peräti
neljä Suomen mestaruutta ja paras
kansainvälinen sijoitus on viides si
ja MMkisoissa.
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Harri Oikarinen
s. 1969
Syntymäpaikka: Vieremä
Koulutus: YOmerkonomi
Kiinnostus nykyiseen lentostuertin
ammattiini heräsi aivan sattumalta
lehtiilmoituksesta marraskuussa
1994. Finnairin matkustamopalve
luosasto haki viiden lamavuoden
tauon jälkeen uusia lentoemäntiä ja
stuertteja koulutettavaksi. Mielen
kiintoni matkailuun, kansainvälisyy
teen ja mielikuva Finnairista hyvä
nä työnantajana sai minutkin hake
maan paikkaa.
Olin aikaisemmin ollut lukio ja
kauppaoppilaitosopiskelujeni ohes
sa töissä vieremäläisen linjaauto
liikkeen ja matkatoimiston palveluk
sessa. Matkat suuntautuivat tuolloin
suurimmaksi osaksi silloiseen Le
ningradiin, Pohjoismaihin ja hiihto
lomilla Itävallan ja Ranskan Alpeil
le. Lentokoneella olin ennen Finnai
rille hakemistani lentänyt vain yh
den kerran. Jotenkin ammattiin pää
tymiseni oli sattumaa; lehtiilmoitus
julkaistiin keskiviikon Helsingin Sa
nomissa, ja tuohon aikaan meille ko
tiin Vieremälle tuli vain sunnuntai
Hesari. Mistä ihmeestä tuo keskivii
kon lehti lienee meille kantautunut?

lä on yhä Otavan suuri tietosanakir
ja sarja (vuodelta 1963), josta yri
tin löytää vastausta kysymykseen,
turhaan. Menin sitten kunnankirjas
toon tutkimaan uudempia tietokir
joja, josta alkoi selvitä, että samaa
työtähän stuertti tekee kuin lentoe
mäntäkin. Tieto piti kaivaa esiin it
se, koska lähipiirissä ja kotikylällä
ei ollut samalla alalla ketään, jolta
olisi voinut kysellä työstä.

Ammattinimikkeenä lentoemäntä
oli jotenkin selvä, mutta mitä stuert
ti tekee lentokoneessa? Kotona meil

Helmikuussa 1995 tuli tieto, että
olin päässyt kurssille, jonka hyväk
sytysti läpäisseet otetaan heti töihin
11

Finnairille. Edessä oli muutto työn netään paljon Kanariansaarille, In
perässä Vieremältä Helsinkiin. Pari tian kautta Kaukoitään ja Kanadan
ensimmäistä vuotta lensin ATR72, kautta Karibialle. Mieleen on jää
DC9 ja MD80sarjan koneilla ko nyt erityisesti lennot Chileen, Ma
timaassa ja Euroopassa sekä joita nausiin Brasilian Amazonille sekä
kin lomalentoja, kaukaisin Kenian Bermudalle. Taivaalta on ollut hie
Mombasaan. Suomessa lama alkoi no nähdä mm. mutkitteleva Kiinan
hellittää ja matkustus lisääntyi, jol muuri, loputon Siperia, monet vuo
loin matkustamohenkilökuntaa tar ristot sekä Pakistanin ja Intian väli
vittiin jälleen kaukoliikenteeseen. nen valaistu rajalinja. Vaikutuksen
Sain vuonna 1997 konekelpuutuk ovat tehneet monet luonnonilmiöt;
set Airbus 300  ja MD11koneisiin. salamat, revontulet, auringon
Vieremän miehen maailmankuva al nousut ja laskut.
koi avartua sitä mukaa, kun uusiin
kohteisiin lennettiin: Kiina, Japani, Parasta lentotyössä on vaihtele
Thaimaa, Singapore, Hong Kong, vuus: aina vaihtuvat työkaverit,
Kanada, USA:ssa New York ja San matkustajat, kohteet, työajat ja
Francisco. Ihmeteltävää maailmalla luonnonilmiöt. Työpaikkana on
riitti ja riittää vieläkin.
”maisemakonttori” ja taivaalla pais
taa aina aurinko, olipa maassa mil
Joskus lennolla Tokioon koneen pe lainen sää tahansa!
rämiehenä oli Alpo Oikarinen. Pe
rillä alettiin tekemään sitten Alpon Lennokkaan työn ja noin 150 vuo
kanssa tarkempaa sukuselvitystä ja tuisen matkapäivän vastapainoksi
tultiin siihen tulokseen, että sukulai viihdyn parhaiten kotona perheen
siahan tässä ollaan! Vuosien saatos parissa, ja lomaaikoina on mukava
sa ehdittiin tekemään muitakin mu paeta maaseudun rauhaan kotipuo
kavia reissuja yhdessä. Alpon kans leen Vieremälle ja mökille Iisal
sa oli erittäin turvallista kulkea kau meen. Ehkä työni liikkuva ja irralli
pungilla myöhäänkin illalla...
nen luonne on saanut minutkin ajan
mittaan kiinnostumaan sukuseuras
Kaukoliikenteestä siirryin lomalen ta ja juurista, jotka kuitenkin näyt
to ja Euroopan liikenteeseen vuon tävät olevan tiukasti ja syvällä Ylä
na 2002. Supliikkina savolaisena Savossa.
tunnen viihtyväni erittäin hyvin lo
malaisten parissa. Liikenne kesäai
kataulussa on Välimeren kohteisiin
ja PohjoisAmerikan kesäkohteisiin
Bostoniin ja Torontoon. Talvisin len
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Kunniapuheenjohtaja Valle J. Oikarisen tervehdys pikku
joulun kohokohta

Oikaristen Sukuseuran pikkujoulu ajoittui samalle päivälle kunniapuheenjohtaja Valle
J. Oikarisen 80vuotispäivän kanssa eli joulukuun kahdeksanneksi. Pikkujouluun kokoon
tuneelle sukuseuran jäsenistölle oli erittäin mieluinen yllätys, kun kunniapuheenjohtaja
esitti merkittävänä juhlapäivänään kodistaan käsin näkyvän ja kuuluvan tervehdyksen
NettiTV:n välityksellä juhlaväelle. Sähköinen viestintä ei jäänyt tähän: pienten teknis
ten ongelmien jälkeen päästiin lähettämään Paltamon Vaaran talolta vastaavasti liikkuvaa
kuvaa päivänsankari Vallelle joulujuhlan ohjelmasta. Samalla välitettiin kunniapuheen
johtajalle kunnioittava onnentoivotus ja kiitos Oikaristen Sukuseuralta. Merkkipäivää
Kainuun päässä juhlisti pikkujoulun väliajalla nautittu kunniapuheenjohtajan kustantama
juhlakahvi. Todella miellyttävä kohtaaminen – tällä kertaa sähköisesti.
Ohjelmatoimikunta Taunon johdolla oli taas kehittänyt monipuolisen ja laadukkaan jou
lujuhlaohjelmiston. Niinpä puheenjohtaja Aulis Oikarinen oli valmis nimeämään ohjel
matoimikuntana toimivan lauluryhmän nimellä ”Tauno ja tauottomat” lauluyhtye Oika
riset nimen sijaan. Tällä puheenjohtaja viittasi siihen, että ryhmä pistää pystyyn tilai
suuksia, vaikkei viralliseen sukuseuran toimintasuunnitelmaan sitä olisi kirjattukaan.
Tuttuun tapaan puheenjohtaja Aulis aloitti sukuseuran tervehdyksen Tiernapojatlaulul
la. Tällä kertaa Tiernapoikain varsinaista esitystä ei sitten kuultukaan. Lauluyhtye Oika
riset esitti monenmoista ja eri kokoonpanoissa laulua, lausuntaa, sketsejä ja näytelmää.
Yhtyeeseen kuuluvat Anne Väkiparta, Airi Lastuvirta, Jorma Oikarinen, Tauno Oikarinen
ja Veikko Rusanen. Uusista lauluesityksistä mieleen erityisesti jäivät laulut Jubilate ja
Jouluinen tervehdys Pohjolasta. Lauluyhtyettä säesti kitaralla Jouko Oikarinen ja pianol
la Satu Aho, joka säesti myös yhteislaulut. Aivan uutena ohjelmanumerona lauluyhtye
esitti kahteen otteeseen lausuntaa, kuten ’’Tule meille Tuomas kulta” ja hilpeän ”Miniä
ja oma tytär”.
Hirviasiaa oli ohjelmassa useampaan otteeseen. Kalevi Oikarinen ja Jorma Oikarinen
pohtivat syksyisessä hirvipassissa elämänmenoa, ja kuvaelma huipentui komeaan hirven
kaatoon. Musiikin monitoimimies Jouko puolestaan oli miettinyt hirvimetsään kutsua se
kä tehnyt aiheeseen sopivan hauskan ja riemastuttavan laulun. Säveltäjän säestäessä Las
tuvirran Airi tunnelmoi metsästämisestä laulaen.
Satu Ahon tyttäret Roosa ja Maria lauloivat kaksi laulua eläytyen. Juhlaväkeä ihastutti
taidokas esitys. Pertti Oikarinen on totuttu tuntemaan puuhakkaana tapahtumien ja leh
den toimituksen organisoijana. Pertti ja puoliso Ritva kertoivat, miten kaikki oli ennen ja
miten nykyisin. Vaikka kyseessä olivat tosiasiat, mukavat rinnastukset naurattivat mel
koisesti.
Vaaran talolle Oikaristen joulujuhlaan saapui yllättäen parinkymmenen henkilön ryhmä
Oulun kainuulaisia. He tykästyivät kovin pikkujoulun henkeen ja runsaaseen ohjelmaan.
Vierailu ei jääne viimeiseksi. Yllätysvieraiden ansiosta osanottajien määrä nousi upeasti
123 henkilöön. Meinasivatpa tilat käydä ahtaiksi, ja niinpä tämän vuoden pikkujoulun pi
topaikka mietityttää.
Oikaristen pikkujoulu aloitettiin puurolla ja Kyrön Matin muisteluksella ensimmäisestä
syömästään riisipuurosta. Päätteeksi paikalla piipahti joulupukki tuoden lahjoja nuorim
mille. Samaan aikaan onnekkaimmat pääsivät hypistelemään saamiaan voittoja Pertin ju
nailemissa arpajaisissa.
Veikko Rusanen
ohjelmatoimikunnan jäsen
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Kunniapuheenjohtaja Valle J. Oikarinen esitti pikkujouluväelle tervehdyksen NettiTV:n välityksellä.

Kunniapuheenjohtaja Valle J. Oikarisen 80vuotisjuhlan kahvipöytää pikkujoulussa kattavat
kyläpäällikkö Markku Väisänen ja pitopalvelun Ritva Oikarinen.
14
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Yrjö Heikinpoika Reinikaisen, Kajaanin pyövelin,
tausta.
Valle J. Oikarinen

Pietari Brahe hankki Kajaaniin oman pyövelin 1665. Pyöveli asettui asu
maan Kajaanin linnaan viidentoista vuoden ajaksi eli vuosiksi 1665–1680.
Tämän jälkeen pyöveli Reinikaiselle annettiin virkaasunnoksi Ristijärven
Vattuniemessä oleva talo, joka Lauri Oikarisen kuoleman jälkeen oli jää
nyt autioksi ainakin kolmeksi vuodeksi. Veronmaksujen lakattua talo oli
siirtynyt kruunun haltuun. Pyöveli Reinikainen asui Vattuniemessä kah
deksan vuotta eli vuodet 1680–88, jolloin hän kuoli.
Pyövelin kuoleman jälkeen talossa asui hänen leskensä Annikki kuole
maansa asti ja pyövelin poika Heikki.
Heikki ja hänen vaimonsa Elina pitivät taloutta Vattuniemessä Isoon vi
haan saakka, jolloin venäläiset polttivat talon v. 1716.
Tausta.

1600luvun pyöveleillä oli yleensä raskas rikosrekisteri takanaan, ja he
saattoivat olla pyöveleitä useassa polvessa. Näin oli asian laita myös Ka
jaanin pyövelillä.

Jo hänen isoisänsä Bertil eli Perttu oli toiminut Turussa pyövelinä. Tiedos
sa ei ole, miksi hän joutui pyövelin tehtäviin.

Pertun pojasta Heikistä, Kajaanin pyövelin isästä, tuli mestarismies siksi,
että hän tällä tavoin pystyi pelastamaan vaimonsa Riitan, Kajaanin pyöve
lin äidin, joka oli tuomittu ruoskittavaksi kaakinpuussa ja karkotettavaksi
Turusta varkausrötösten vuoksi. Kajaanin pyövelin isä Heikki toimi Turun
pyövelinä 20 vuotta vuosina 1643–1663.

Heikkipyövelin voimien heiketessä kysyttiin hänen pojaltaan Yrjöltä, jos
ta tuli myöhemmin Kajaanin pyöveli, olisiko hän halukas jatkamaan isän
sä jälkeen Turun pyövelinä. Tehtyään työehtosopimuksen kruunun kanssa
hän aloitti pyövelinä toukokuussa 1663. Tuolloin hän oli kihloissa piika
na toimineen Annikki Heikin tyttären kanssa.
Jo kahden kuukauden kuluttua pyöveli Yrjö Heikinpoika aiheutti juovus
16

päissään jatkuvia häiriöitä kaupungissa niin paljon, että hänet tuomittiin
kuolemaan 11. syyskuuta 1663. Hovioikeus kuitenkin lievensi tuomion
kaakinpuussa ruoskimiseksi ja Suomen herttuakunnasta karkottamiseksi.
Lokakuun viimeisenä päivänä hänet ruoskittiin Turun torilla. Ruoskinnan
suoritti Hämeenlinnan pyöveli Grels Jaakonpoika isä Heikin kieltäydyttyä
tehtävästä. Tämän jälkeen kaksi linnan knihtiä kuljetti pyöveli Yrjö Hei
kinpojan Helsinkiin, josta hänet vietiin edelleen Venäjän valtakunnan ra
jalle karkotettavaksi valtakunnasta.

Kului kaksi vuotta ennen kuin Yrjö Heikinpojasta kuultiin seuraavan ker
ran. Pietari Brahe halusi oman pyövelin Kainuuseen. Yllättäen virkaan va
littiin mestarinnäytteen suorittanut Turun virasta pois potkittu Yrjö Hei
kinpoika, jolla oli nyt myös sukunimi Reinikainen. Mistä tämä sukunimi
on peräisin, ei ole tietoa.
Kun Turkuun etsittiin pyöveliä vuonna 1686, ehdokkaana oli Kajaanin
pyöveli Yrjö Heikinpoikakin. Häntä ei kuitenkaan haluttu valita nuoruu
dessa tehtyjen rötösten vuoksi.

Lähteitä: Veli Pekka Toropainen. Piilukirves ja hirsipuu – Turun pyövelit 1600luvulla.
Genos 75:188–207, 2004.
Ohto Manninen. Kajaanin asukkaat 1651–1750. Suomen Sukututkimusseuran
julkaisuja 33:79, 1981
Valle J. Oikarinen. Pyöveli Yrjö Heikinpoika Reinikainen.
Oikariset 4:6–7, 2002

Oikariset HUOM!

Tuokaa Oikaristuotteita
Kajaaniin 5.―6.2008 NÄYTTELYYN
Hotelli Kajanukseen.
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Pikkujoulukuvia Paltamon Vaarankylän
kylätalolta 8.12.2007

Puheenjohtaja Aulis Oikarinen pitää tervehdyspuheen.

Ohjelmaseurantaa. Etualalla Airi ja Tauno, takana Erkki Kukkonen sekä Juhani Oikarisen perhe
Jyväskylän Muuramesta.
18

Torttukahvit väliajalla. Onni ja Rauha Oikarinen Hyrynsalmelta.

Lopuksi Joulupukki kävi tuomassa lahjat pikkujouluväelle.
19

Tuuli

Myrskytuuli kun puissa tuiskuttaa
rakkauden sanomaa se suitsuttaa
se kertoo tuskan ja ikävän varmaan
ja vie surun sydämestäni harmaan
se on joskus raju ja myrskyävä
toisinaan leuto ja hyväilevä

Aavalla voimansa näyttää se voi
tunturin varjossa suojassa soi
näitä elämän polkuja kulkiessaan
muistoissa sinut syliin sulkea saan
voimaa ja iloa elämääni tuo
nyt jaksan työni ja murheeni nuo

Talven pakkanen ja myrskyt raukee
auringon voimasta silmut aukee
tämä voimaa ja elämää luontoon tuo
ja ihmissydämeen elon lämmön suo
pian kevät koittaa ja kesä saa
ja kukat silloin kauniisti kukoistaa

kun kukkaset kesän taakse nyt jää
kauniit muistot mieltäni lämmittää
kun luonto talven tuloon jo valmistuu
silloin ruskan kauniiseen se kietoutuu
syystuuli puut puhtaaksi puhaltaa
talven tuloon niitä se vahvistaa.
Pekka Oikarinen
Muhos
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Kivelän Torppa Paltamon Isomelaselta.
Tässä asui Yrjö Oikarinen perheineen. Kivelästä muuttivat 1900luvun
alussa pohjoiseen pojat Juho ja August Oikarinen. Heidän jälkipolveaan
asuu tällä hetkellä mm. Ylitorniossa ja Pellon alueella mm. Raanujärvellä.

 Konepajatyöt
 Teräsrakenteet
Vedenkäsittely
ja kalanviljelylaitosten
putkisto ja koneistourakoinnit
Telefax (08 531 6470)
Matkapuh. 0400 281 996
rauno.rahkola@ouluntermet.net
Rauno ja Raija Rahkola o.s. Oikarinen
Tihisentie 9, 90650 Oulu
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Urheilijatyttö Kiimingistä

13vuotias Sara Oikarinen Kiimingistä palkintokokoelmansa
kanssa.
Kuva: Tauno Oikarinen

Harrastan yleisurheilua Kuivasjärven Aurassa, Oulussa. Aloitin urheilu
harrastuksen yhdeksänvuotiaana. Käyn kolmesti viikossa yleisurheilutree
neissä, kerran kisaryhmässä ja kahdesti viikossa kestävyysryhmässä. Mi
nulla ei ole vielä varsinaista lajia, vaan harrastan useita eri lajeja.
Lempilajejani tällä hetkellä ovat pikakävely sekä korkeus ja seiväshyppy.
Pikakävely on kuitenkin ehdoton ykköslajini, sillä olin vuonna 2007 Suo
men 5:nneksi nopein pikakävelijä 2000 metrin pikakävelyssä T13sarjas
sa. Tykkään tosi paljon kilpailla ja käyn kilpailemassa ympäri Suomea.

Parhaat saavutukseni: korkeushyppy, ennätys 139; seiväshyppy, ennätys
190; 2000 metrin kävely, ulkorata, Helsinki, 2. sija ajalla 11,22; 3000 met
rin kävely, hallikisat, Tampere, 2. sija ajalla 19,09; 3000 metrin kävely, vii
meisin kilpailuni Oulussa helmikuussa 2008, voitto sarjassa N17 ajalla
19,29.
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Sukankudonnan mestaruus Ristijärven Jokikylään

Suomen 90vuotisen itsenäisyyden kunniaksi järjestettiin Kainuussa Suo
misukkaprojekti.
Tämän kisan loppukilpailu käytiin Ristijärven keskuskoululla tammikuus
sa 2008. Kisaan osallistui 58 kutojaa.
Kisan voittoon kutoi Eila Mikkonen o.s. Oikarinen Ristijärven Jokikyläs
tä. Kutomisen ja käsitöiden tekemisen Eila aloitti jo alle 10vuotiaana.
Eila on käsityöihminen perin juurin. Hänen isänsä isoisä oli oli Antti Oi
karinen Ristijärven Kääriöstä, juuriltaan kiertävä räätäli, joka siirtyi talos
ta taloon Ristijärvellä kannettava ompelukone mukanaan räätälöimässä ih
misille vaatteita. Antti eli vuosina 1858 – 1938. Kirkonkirjoissa hänen am
matikseen mainitaan neuloja.
Kilpailuun osallistuivat myös Maija ja Terttu Heikkinen o.s. Oikarinen.
Hekin kuuluvat samaan Kääriön Oikarissukuun. Myös Maija sijoittui pal
kittujen joukkoon.
Mainittakoon vielä, että Eila valmistaa perheensä pitovaatteet sekä kaikki
kodin tekstiilit itse.

Voittajan on helppo hymyillä.
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Ohjelmatoimikunnan kevätretki 2008

Vihdoinkin koittivat nuo kauan odo
tetut lomapäivät Kuusamon Rukan
Puhkulassa 10. – 3.4.
Tauno oli vuokrannut yhdeksän hen
gen vihreän lomabussin, jolla hän
keräsi ohjelmaryhmäläiset kyytiin.
Kontinjoelta Airi ja Veikko, Kotkan
kadulta Tapio ja Jouko, Sirkunkujal
ta Maija ja Reijo. Seuraava etappi
oli Paltamossa, josta haettiin Sirpa
ja Jorma. Sain aitiopaikan etupen
kiltä. Siinä poljin myötätunnosta
olematonta jarrupoljinta, kun Tauno
kaasutteli reippaanlaisesti polantei
sella jäätävän tihkusateen liukasta
malla tiellä. Ensimmäinen pysähdys
oli Hyrynsalmen Teboililla, jossa
AnnenBaarissa nautimme makoi
sat munkkikahvit. Seuraava kahvi
tauko oli Taivalkosken ja Kuusa
mon rajalla Iijoen rannalla Jorman
termospulloista Liisan vehnästen ke
ra. Puhkulan järeä kelomökki ter
vehti meitä alkuun koleudella, mut
ta hyvässä seurassa ja saunan löy
lyssä lämpeni niin mieli kuin krop
pakin. Maijalla oli muistissaan vie
lä se ”tie miehen sydämeen”. Hän
valmisti meille varmaan Kainuun
parasta pannukakkua ja haudutteli
lihoja pippurikermassa. Reijon kah
vipannu höyrysi joka aamu viiden
paikkeilla. Saimme makean herätyk
sen, kun Jorma aloitti tarinatuokion
vitsinvääntämisineen. Ehkä tuo ää
nekäs naurunremakka ja puheenso
rina ei ollut kaikille paras tapa herä

tä. Aamuunisimmat, ainakin Airi,
uhkasivat muuttaa jäsenyytensä hil
jaisempaan sukuseuraan. Airi, Jou
ko ja Veikko pitivät yllä porukan
fyysistä kuntoa hiihtäen. Matkaa
taisi taittua päivittäin puolimarato
nin verran.
Perjantaiiltana haimme jälkijunas
sa tulleen Annen Kuusamosta.
Poikkesimme samalla Oikarisen
Varpun ja Reinon kaupassa ostok
silla.
Jormalla oli haaveena haalia katti
laan kaikki Hako ja Purnujärven
kalat. Taisipa hän muutaman reiän
kairatakin, koska hän väitti näh
neensä kairanreiässä aimo annok
sen hopeanhohdetta.
Tapio Nordgren opetti meille Oika
risten kesäjuhlan lauluja isällisen
napakalla otteella. Hänen upeat so
vituksensa tunnetuista suomalaisis
ta sävellyksistä siivittivät meidät
tangon tahtiin. Joukon huilu soi
kaihoisaa rakkautta, jota me yritim
me laulaa. Täytyy tunnustaa, että
näitä äänen avaamiseksi tarkoitet
tuja harjoituksia oli vaikea laulaa
vakavailmeisenä.
Hahaha, hahahahaa.
Hi, hihi, hihihihii.
Breeabreeabreeabree.

Kynäili Oikarisetlauluryhmän
uusin tulokas Sirpa Heikkinen Vaa
lasta
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Ohjelmatoimikunnan ryhmäkuva Rukan Puhkulassa 13.04.2008. Vasemmalta Veikko, Maija, Jorma,
Anne, Sirpa, Reijo, Airi, Tapio ja Jouko.

Maija ruoanlaittovuorossa Rukan reissulla.

Kuvat: Tauno Oikarinen
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Oikaristen sukuseura onnittelee merkkipäivän
viettäjiä
Jorma Antero Oikarinen Oulusta ylennetty everstiluutnantiksi 06.12.1007.

Syntyneet

Niilo Eemil Oikarinen 19.07.2007
Vanhemmat: Timo ja Tiina Oikarinen, Janakkala

Elsa Helmi Linnea Oikarinen 26.10.2007
Vanhemmat: Harri ja Reetta Oikarinen, Helsinki
Oskari Olli Eemeli Oikarinen 10.02.2008
Vanhemmat: Kari ja Kati Oikarinen, Vaala
ElleMaija Rahkola 17.02.2008
Vanhemmat: Iiris ja Mika Rahkola, Oulu

Syntymäpäiviä

Metsänpoika täytti 70 v. (Kalevi Oikarinen Puolangalta)
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Syntymäpäiviä
85 v.

80 v.

75 v.
70 v.

60 v.

Vihitty
Kuolleita

Lyyli Rantala Rauma 23.05.2008
Elina Lopperi Utajärvi 02.08.2008
Aino Oikarinen Puolanka 05.10.2008
Liisa Oikarinen Temmes 04.11.2008
Sulo Oikarinen Kauhajoki 10.11.2008

Kirsti Vilhunen Helsinki 27.05.2008
Salme Oikarinen Ristijärvi 03.06.2008 (Perhepiirissä)
Edvard Oikarinen Paltamo 16.06.2008
Kyllikki Pekkonen Kajaani 21.07.2008
Helena Juntunen Muhos 16.07.2008
Tapio Nordgren Joensuu 04.08.2008

Esko Oikarinen Suomussalmi 28.01.2008
Esko Oikarinen Ylitornio 24.03.2008
Ahti Oikarinen Lahti 24.03.2008
Sylvi Kortelainen Seinäjoki 15.05.2008
Erkki Mikkonen Hyrynsalmi 19.05.2008 (ei juhlia)
Else Oikarinen Suomussalmi 27.05.2008
MaijaLiisa Kemppainen Lappeenranta 07.06.2008
Pauli Oikarinen Salo 22.07.2008
Onni Oikarinen Hyrynsalmi 14.09.2008 (ei juhlia)
Veikko Oikarinen Ristijärvi 29.01.2008
VeliPekka Oikarinen Littoinen 22.04.2008
Juhani Oikarinen Puolanka 05.05.2008
Aimo Oikarinen Sotkamo 08.06.2008
MarjaLeena Siitonen Nurmes 13.06.2008
Veikko Oikarinen Vantaa 22.09.2008
Irma Kortelainen Kajaani 25.11.2008

Ilona Kallio ja Matti Oikarinen Kajaanissa 28.09.2007

Hilkka Oikarinen
Jenni Oikarinen
Kerttu Härkönen
Arttu Oikarinen
Taavetti Oikarinen
Reino Oikarinen
Eeva Keränen
Kalevi Oikarinen
Hanna Oikarinen

s. Hyrynsalmi
s. Puolanka
s. Paltamo
s. Puolanka
s. Kuopio
s. Ristijärvi
s. Hyrynsalmi
s. Ristijärvi
s. Hyrynsalmi
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k. 24.05.2007 Hyrynsalmi
k. 09.07.2007 Puolanka
k. 10.07.2007 Paltamo
k. 09.08.2007 Puolanka
k. 26.01.2008 Kajaani
k. 18.02.2008 Ristijärvi
k. 26.02.2008 Paltamo
k . 13.03.2008 Saloinen
k. 06.05.2008 Hyrynsalmi

82 v.
84 v.
79 v.
68 v.
28 v.
88 v.
68 v.
74 v.
89 v.

Oikaristen taloja

Ulla Oikarisen talo Ristijärvellä.
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Esko Oikarinen eläkkeelle

Esko Oikarinen täytti 60 vuotta 15.08.2007 Oulun Ma
dekoskella ja jäi ansaitulle eläkkeelle. Esko aloitti työ
uransa Kemiran seoslannoitteella hihnamiehenä vuon
na 1970. Hän työskenteli sittemmin monissa tehtävis
sä eri osastoilla ja nyt viimeksi vuorokorjausmiehenä.

Toivotamme Eskolle mukavia eläkepäiviä.
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LENTIIRAN KYLÄKAUPPA
Kkauppa Matti Piirainen
Käntinsalmentie 3
Kuhmo
Puh. 08650 112, 0400226 212
 polttoainemyynti
 kalastusluvat
 posti

ISKON RASKASKONEHUOLTO OY
Komatsu Lännen
Huoltotyöt Oulun talousalueella

Heikki Oikarinen

Kaarnatie 25, 90530 Oulu
Puh. 085541 235
Käsipuh. 0405017 899

TBHUOLTO
M. VÄKIPARTA KY

89400 Hyrynsalmi (08) 741 049

 Autokorjaamo
 kahvio

Huoltaa autoja ja ihmisiä!
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”Parasta elämässä ovat rakkauden teko ja kalastelu” 
Taavetti Oikarinen
Taavetti Oikarinen kuoli lauantaina 26.01.2008 Kajaanin keskussairaalas
sa 28vuotiaana. Hän oli syntynyt Kuopiossa 03.01.1980.
Taavetti muutti perheensä mukana Ristijärvelle vuonna 1982. Kajaanissa
hän asui vuodesta 1996 viimeiseen elinpäiväänsä saakka. Koulutukseltaan
hän oli artesaani.

Visuaalisesti ja kädentaidoiltaan lahjakas Taavetti perusti yhdessä veljen
sä kanssa Kajaaniin KOEsuunnittelutoimiston. Häs suunnitteli muun
muassa useita huonekalusarjoja. Taistelu vuonna 2002 todettua vaikeaa
syöpää vastaan alkoi kuitenkin vaatia vähitellen yhä enemmän Taavetin
voimia.

Taavetti ei käpertynyt sairauden langettamaan varjoon. Hän oli avoin lä
hiomaistensa huolenpidolle ja rakkaudelle. Taavetti tunnettiin tinkimättö
mänä ja elämäniloisena ihmisenä. Hän nautti erityisesti kauneudesta, ka
lastamisesta, hyvästä ruoasta ja ystäviensä seurasta.

Taavetti löysi rinnalleen elämänsä rakkauden ja avioitui heinäkuussa 2007.
Pitkä taistelu sairautta vastaan tyhjensi lopulta Taavetin elinvoiman. Hän
jaksoi vielä viimeisinä päivinään huolehtia, miten hänen läheisensä tulisi
vat pärjäämään. Uupunut Taavetti ajatteli oman huolenpitonsa olevan kor
keimman kädessä.
Risto Oikarinen
runoilija, Taavetti Oikarisen ystävä

Huom!

Kiitokset ilmoittajillemme mainoksista.
Tukekaa Oikariset kannattajiamme.
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Kirjailija Risto Oikariselta
tulossa kolmas runokirja
teksti/kuva Veikko Rusanen

Risto Oikarinen, 30, on noussut
maamme runokirjailijoiden par
haimmistoon. Hän on kirjoittanut
kaksi erittäin hyvät arvostelut saa
nutta runokirjaa. Puupuhaltaja il
mestyi 2005 ja tänä vuonna on jul
kaistu Katumusharjoituksiaruno
teos. Kolmas runoteos on valmisteil
la. Risto Oikarisen runoja on luettu
suositussa Runoraatitelevisiooh
jelmassa, ja ne ovat saaneet kiitettä
vät arvostelut. Kymmenen vuotta
Helsingissä asunut Risto Oikarinen
saavutti Eino Leinon juhlavuoden
ykkössijan 2003.
– Voitto oli minulle suuri yllätys,
mutta julkinen tunnustus runojen
kirjoittamisesta. Olen tykännyt aina
kirjoittaa, mutta voiton myötä kir
joittaminen tuli yhä päämäärätietoi
semmaksi, Risto kertoo. – Haave
kirjailijan ammatista on toteutunut,
Risto tähdentää.
Kajaanilaislähtöinen Risto aloitti
kirjoittamisen jo alle kouluikäisenä.
Sukujuuret ovat edelleen vahvasti
Kainuussa. Isä Lauri Oikarinen on
Kajaanin seurakunnan kirkkoherra,
ja veli Esa on toiminut pappina Sot
kamossa. Yritystoimintaa harjoittaa
Tuulaäiti Paltamossa.
– Helsinkiin saavuin musiikkia opis
kelemaan. Kiinnostus musiikin opis

Kajaanilaislähtöinen runoilija Risto Oika
rinen on asunut Helsingissä kymmenen vu
otta.

keluun hiipui, ja siirryin lukemaan
teologiaa, Risto yllättäen paljastaa.
Pääsoittimena oli ja on edelleen
saksofoni.
– Opiskelun rinnalla tarve runojen
kirjoittamiseen säilyi vahvana ja on
muuttunut ammatiksi, hän painot
taa.
Soittaminen puolestaan on Ristolle
edelleen mieluinen harrastus yksin
tai eri kokoonpanoissa. Kirjoittami
sen ja soittamisen ohella kiireinen
Risto Oikarinen valmistelee myös
pro gradua teologian opiskelun
päätteeksi.
Kirjoittajan esittämään toivomuk
seen saapua soittamaan ja runoja
esittämään sukutapaamiseen Risto
naurahtaa suhtautuvansa hyvin
myönteisesti.
Riston haastattelu Helsingissä
24.4.2008.
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Hyrynsalmen Erkki Mikkosen "Tommi"puukkosarja.

Kuva: Tauno Oikarinen

Tiedote jäsenmaksujen tärkeydestä

Arvoisat Oikariset ja sukuseuran jäsenet.
Jotta voisimme toimittaa Oikarisenlehden ja joulutervehdyksen
vuosittain, jäsenmaksut ovat tässä avainasemassa.
On tärkeää muistaa merkitä JÄSENNUMERO tilisiirtoon, jolloin
jäsenmaksut on helpompi yhdistää oikeille henkilöille.
Jäsenluetteloa ylläpitävä
Pertti Oikarinen, Sotkamo
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Oikaristen kädentuotteita
Voihulikka Voipytty
Tekijä: Taavetti Oikarinen
Lietekylä
Oikarila
Hyrynsalmi

Valmistusvuosi 1899
Eväsvoin kuljetusastia niityllä ja muilla matkoilla.
Puinen voipytty on soikea, kannellinen kimpiastia,
jonka kansi kiinnittyy korvien väliin pienillä puu
ulokkeilla.
Ruskeassa kannessa on juuresta tehty kantoripa. As
tian muodostavat viisi kimpeä sekä ylä ja alareunas
sa olevat kaksi vannetta.
Mitat: korkeus 10 cm, suurin halkaisija 24 cm.
Pohjassa on tekoaika ja tekijän nimikirjaimet.

Oikaristen perikunta lahjoitti voipytyn 06.07.1969
Hyrynsalmen museolle.
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Ahon museoaitta

Lietekyläntie 74, Hyrynsalmi
Museon hoitaja: Alpo Oikarinen
Kuvat: Tauno Oikarinen
35

MMARKET NILO PALVELEE
PITKÄÄN YMPÄRI VUODEN
mape
la

721

su 12

21
18

NILO BONUS
Mitä suurempi kertaostos:
20 euroa 2 %
30 euroa 3 %
40 euroa 4 %
50 euroa 5 %
Sitä parempi alennus, heti
kassalta kaikille.

Reino ja Varpu Oikarinen
Tavajärventie 1, puh. 088522 181

Kuusamo
36

