
Isa Asp -seura ry. 
Puolanka 
   
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 
 
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. 
  
Koronavirus hankaloitti vuoden 2020 toimintaa keväällä ja syksyllä 
 
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. Yllätykseksi ja iloksemme Kauko Sorjonen (säätiö Jyväskylässä) halusi tukea 
seuraa nuorten työllistämiseksi 1000 eurolla. Seura sai myös lasten lukupiirin järjestämiseksi 
Kajaven Taustavoimaa -apurahaa 200 euroa, jota ei vielä ole pystytty hyödyntämään Koronan 
vuoksi. Seuran uudet kotisivut ovat käytössä. 
 
Kirjallisuusmatkailuhanke työllistänyt seuran jäseniä ja tämän tiimoilta yhteistyö Kainuun 
kirjallisuusmatkailuun liittyvien seurojen kanssa ollut vilkasta. 
 
Seura kuuluu jäsenenä Suomen Kirjailijanimikkoseuraan (Nimikot) ja Suomen 
Kotiseutuyhdistykseen.  
 
Tapahtumia ja tilaisuuksia 

• 28.1.2020 kirjallisuusmatkailuhankkeen tuotekehityspaja Kajaanissa. 
• 4.2.2020 Isan syntymäpäiväksi kutsuttiin Kukkula-talolle myös yritykset  

kirjallisuusmatkailuhankkeen hyödyntämiseksi. Avoimet ovet klo 13-15, kävijöitä 13. 
• 13.2.2020 projektipäällikkö Leena Penttinen tutustumassa seuran toimintaan. 

Suunniteltiin yhteistyötä. 
• 12.2.2020 Tuula Palovirta tutustumassa Kukkulan taloon ja suunnittelemassa kesän 

taidenäyttelyä. 
• 26.2.2020 kirjallisuusmatkailuhankkeen tuotteistamistyöpaja Kajaanissa. 
• 30.4.2020 kello 18.00 Isan patsaan lakitus. Ei yleisötapahtumaa.  



• Oilin kyyneleet -kirjaa on työstetty Martti Könkään johdolla. 
• 3.6.2020 Kukkulan talon siivoustalkoot. Matot pesty jo aiemmin. 
• 7.6.2020 Kukkulan talon kesän taidenäyttelyn avajaiset.  Taidenäyttelyssä esillä Tuula 

Palovirran ikonimaalauksia.  Näyttely avoinna 2.8.2020 saakka. 
• Neljä nuorta työllistetty kesän aikana kukin kahdeksi viikoksi. 
• 18.8.2020 kutsuttu kulttuuri- ja yritysihmisiä tapaamiseen yhteistyön merkeissä. 
• 20.8.2020 kirjallisuusmatkailuhankkeen tarinallistamistyöpaja Kajaanissa. 
• 22.8.2020 Marko Keränen kuvannut Esa Haverisen kanssa esittelyvideon Isa Asp -

kohteista. 
• Kainuun viidestä kirjailijasta tehty yhteinen kirjanmerkki ja kaikista heistä myös 

yksittäinen kirjanmerkki. 
• Leena Jokinen jatkaa kirjan tekemistä Kukkulan talosta 
• Spot-lit kirjallisuusmatkailupilottien valmennukset jatkuivat syksyllä. Teemana 10.9.2020 

Kirjallisuusmatkailun tuotteistaminen ja tuotteemme paketointi. 21.9.2020 Tuotteen 
testaus ja kumppanuudet. 26.10.2020 Liiketoimintamalli ja hinnoittelu. 12.11.2020 
Markkinointi ja erilaiset markkinoinnin kanavat. 2.12.2020 Myynti ja tuotteiden valmistelu 
myyntikuntoon. 

• 21.9.2020 Pororajan majoituksen ja leirintäalueen kanssa neuvottelu yhteistyöstä. 
• 7.10.2020 testattu Isan kierrosta. Kutsuttu Puolangan Martat ja Isa Asp - seuran jäsenet 

kävelykierrokselle. 
• Isan kuolinpäivänä 12.11.2020 oli perinteinen kynttiläkulkue koululta patsaalle 

viidesluokkalaisten kanssa. Patsaalta siirryttiin Kukkulaan, jossa kerrottiin Isasta ja talon 
historiasta.  

 
2. Hallinto 

 
Seuran yleinen vuosikokous pidettiin vasta 2.9.2020 Kukkulan talossa. Aiemmin sovittu kokous 
31.3.2020 peruttiin koronan vuoksi. 
 
Hallitus kokoontui 3 kertaa (3.3., 2.9. ja 3.11. ). Lisäksi oli sähköpostiyhteyksiä ja muuta 
yhteydenpitoa puheenjohtajan, sihteerin ja hallituksen jäsenten kanssa. 
 
 
Hallituksen kokoonpano vuonna 2020 
 

Tuulikki Moilanen puheenjohtaja, rahastonhoitaja 
Markku Heikkinen     varapuheenjohtaja 2.9.2020 alkaen 
Marjatta Jurvelin sihteeri, jäsenrekisterinhoitaja, tiedottaja 
Leena Karvonen jäsen 
Risto Kärnä   jäsen, varapuheenjohtaja 2.9.2020 saakka 
Martti Köngäs  jäsen 
Riitta Nykänen  jäsen 
Hannu Heikkinen varajäsen 
Hilkka Oikarinen varajäsen 
Raija Reinikainen varajäsen 
Liisa Ruonakangas varajäsen 
Annu Väisänen 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 2020  

 
Vuosijäseniä oli vuoden lopussa 32 henkilöä, ainaisjäseniä 46, kunniajäseniä 8. 
Kannattajajäseniä ei ollut yhtään. Yhteensä jäseniä oli 86 henkilöä. Vuonna 2020 saatiin uusia 
jäseniä lisää 5 henkilöä. 
 
   

 
Hallitus 16.3.2021       
 
 
 
 
  


