Isa Asp -seura ry.
Puolanka

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
1. Yleistä
Taustaa
Isa Asp (1853 - 1872) oli ensimmäinen suomenkielinen naislyyrikko ja hänen runonsa,
päiväkirjansa, satunsa sekä muu kirjallinen tuotantonsa on arvokasta kulttuuriperintöä
nykyisille ja tuleville sukupolville. Isa Asp -seura (ent. Kainuun Isa Asp -seura) on
perustettu vuonna 2004 nimikkoseuraksi tukemaan ja säilyttämään suomalaista ja
kainuulaista runoutta ja kirjallisuutta. Seura jatkaa vuonna 1997 alkaneen Isa Asp patsastoimikunnan työtä.
Isa Asp syntyi Vaalan, silloin Utajärveen kuuluneen kunnan, Myllyrannassa. Perhe muutti
Isan ollessa kolmivuotias Utajärven Kurimon rautaruukkiin ja sieltä Suomussalmen
Ämmän ruukkiin. Isa kävi tyttökoulua Raahessa ja oli 14-vuotiaana isänsä
taloudenhoitajana Sotkamossa vajaan vuoden. Ämmän ruukin mentyä konkurssiin,
perhe osti Puolangalta Parolan maatilan, josta Isa lähti opiskelemaan Jyväskylän
seminaariin. Isa kuoli keuhkotautiin 19-vuotiaana ja hänet haudattiin Jyväskylän
maalaiskunnan hautausmaahan. Marmorinen hautaristi on kohdannut useita kertoja
ilkivaltaa, mutta se on aina palautettu paikoilleen. Hauta on yksi merkittävistä
kulttuurihaudoista.
Vuoden 2019 aikana seuran toiminta oli aktiivista ja monipuolista.
Kukkulan talon omistaa Puolangan kunta, mutta se on seuran käytössä ja siellä
järjestettiin seuran kokouksia ja tapahtumia. Kaikissa seuran tilaisuuksissa esiteltiin Isan
elämäntarinaa sekä myytiin kirjallisuutta, seuran muita artikkeleita. Myös Kukkulan talon
historia kiinnosti vierailijoita.
Seura teki yhteistyötä Kainuun kirjailijaseurojen, eri kirjailijapiirien, Suomen
kirjailijanimikkoseurojen, muiden kulttuurivaikuttajien sekä perinnekulttuurityön ja
Suomen kotiseutuliiton kanssa.
Seura kuuluu jäsenenä Suomen Kirjailijanimikkoseuraan (Nimikot) ja Suomen
Kotiseutuyhdistykseen.
Tapahtumia ja tilaisuuksia
• 10.1.2019 kirjaillisuusmatkailuhankkeen kokous Paltamossa ja osallistuminen
Eino Leinon dokumenttielokuvan ensi-iltaan
• 4.2.2019 Isan syntymäpäiväksi kutsuttu Kukkula-talolle myös paikalliset yritykset
ja yhteistyötahot joko päivällä tai illalla yhteistyön tekemiseksi matkailun
kehittämiseksi. Kävijöitä oli vähän, oli tosi huono sää.
• 28.2.2019 kirjallisuusmatkailuhankkeen yhteisneuvottelu Kaukametsässä
Kajaanissa. Mukana partnereita Irlannista.
• 20.3.2019 kirjallisuusmatkailuhankkeen kokous Eino Leino -talolla Paltaniemellä.
• 23.3.2019 osallistuttu Kirjaviin kirjamessuihin Haapavedellä
• 12.4.2019 jäsenen 90-vuotisjuhlan muistaminen ja osallistuminen
• 16.4.2019 Kainuun kotiseututoimijoiden maakunnallinen kokous Kajaanissa
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30.4.2019 kello 18.00 Isan patsaan lakitus. Lakittajana pormestari. Kukkulassa
sima ja munkkitarjoilu.
11.5.2019 onniteltu toiminnantarkastaja Aila Alasalmea 70-vuotispäivän johdosta
17.5.2019 siivoustalkoot Kukkulan talossa
25.5.2019 kunniajäsen Oili Taipaleen muistojuhlaan osallistuminen Mäntykodilla
Kukkulan talon sisäänkäyntiin tehty kaide ja pihalle pystytetty opastaulu
Varapuheenjohtaja Risto Kärnä neuvotellut kunnan ja seurakunnan kanssa Isan
patsaan ympäristön kunnossapidosta
Koululaisia muistettu stipendeillä
1.6.2019 tehty työsopimukset kesäkuullle kahden kesätyöntekijän kanssa
2.6.2019 Kukkulan talon kesän taidenäyttelyn avajaiset. Taidenäyttelyssä esillä
Taina Herukan öljyvärimaalauksia ja Reijo Mikkosen puutöitä.
Näyttely avoinna 28.7.2018 saakka
Eestin eläkeläisiä tutustunut Kukkulan taloon
Leena Jokinen jatkaa kirjan tekemistä Kukkulan talosta
Esillä Sastamalassa Wanhan kirjallisuuden päivillä 28. - 29.6.2019
Osallistuttu Puolangan kesäjuhlan toritapahtumaan 29.6.2019
1.7.2019 tehty työsopimus nuoren kanssa heinäkuulle. Palkkaukseen saatu
avustusta kunnalta 400 euroa.
13.7.2019 oltu Särkijärven kyläpäivillä ja Suolijärven kylätapahtumassa
myymässä seuran tuotteita.
26.7.2019 Kukkulan talossa Martta-ilta, jonka järjesti kunniajäsen 80vuotissyntymäpäivän merkeissä.
10.8.2019 Joukokylässä rosvopaistitapahtumassa
19.8.2019 Utajärvellä torilla myynti- ja esittelytilaisuudessa, jossa PohjoisPohjanmaan nuorisoseurojen kesäjuhla ja tutustuminen museolla Kurimon
ruukun pienoismalliin
26.8.2019 Loviisan päivän soututapahtuma pienveneillä
13.9.2019 BLITZ-hankkeen (kirjallisuusmatkailu) kokoontuminen Kajaanissa ja
Eino Leino -risteily
6.10.2019 seuraamassa Askan Ahertajien järjestämää matkalaululausuntaesitystä Askanmäen kotiseututalossa.
9.10.2019 kumppanuustyöpaja Kajaanissa kirjallisuusmatkailuun liittyen
Isan kuolinpäivänä 12.11.2018 oli perinteinen kynttiläkulkue koululta patsaalle
viidesluokkalaisten kanssa. Patsaalta siirryttiin Kukkulaan, jossa kerrottiin Isasta
ja talon historiasta. Tarjottiin mehut ja munkit. Samana päivänä osallistuttiin myös
kirjastolla Toivo Hyyryläisen toimittaman Edvard Merikari - kirjan
julkistamistilaisuuteen ja illalla Maire Mannisen maalaaman Oili Taipaleen
muotokuvan paljastamistilaisuuteen
25.11. 2019 Kajaanissa ja 27.11.2019 Suomussalmella osallistuttu
kirjallisuusmatkailun Spot-lit työpajoihin
1.12.2019 joulunavaustapahtumassa
2.12.2019 kutsuttu päiväkotilaiset hoitajineen tutustumaan Kukkulan taloon.
Tarjottu heille mehua ja pipareita ja kerrottu vähän Isastakin sekä luettu kaksi
satua.

2. Hallinto
Seuran yleinen vuosikokous pidettiin 4.4.2019 Kukkulan talossa.
Hallitus kokoontui 3 kertaa (22.3., 24.4. ja 6.11. ). Lisäksi oli sähköpostiyhteyksiä ja
muuta yhteydenpitoa puheenjohtajan, sihteerin ja hallituksen jäsenten kanssa.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2019
Tuulikki Moilanen
Risto Kärnä
Marjatta Jurvelin
Markku Heikkinen
Leena Karvonen
Martti Köngäs
Riitta Nykänen
Hannu Heikkinen
Hilkka Oikarinen
Raija Reinikainen
Liisa Ruonakangas
Annu Väisänen

puheenjohtaja, rahastonhoitaja
varapuheenjohtaja
sihteeri, jäsenrekisterinhoitaja, tiedottaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

Kotisivujen hoitajina olivat Mikko Moilanen ja Martti Köngäs.
Kirjanpidon ja tilienhoidon hoiti Osuuskunta Puolangan Apupiste
Toiminnantarkastajina olivat Petteri Seppänen ja varalla Aila Alasalmi

3. Jäsentilanne 2019
Vuosijäseniä oli vuoden lopussa 35 henkilöä, ainaisjäseniä 41, kunniajäseniä 5.
Kannattajajäseniä ei ollut yhtään. Yhteensä jäseniä oli 81 henkilöä. Vuonna 2019 saatiin
uusia jäseniä lisää 4 henkilöä.

Hallitus 3.3.2020

Vuosikokous 31.3.2020

