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1. Yleistä 

 
• Isa Asp -seura on ensimmäisen, suomenkielisen naislyyrikon Isa Aspin nimikkoseura. 

Seuran kotipaikka on Puolanka. Seuran tehtävänä on arvostaa nimikkorunoilijaansa 
kainuulaisena ja suomalaisena merkkihenkilönä sekä tallentaa hänen tuotantoaan ja tehdä 
tunnetuksi hänen elämäntyötään.  

• Seura esittelee ryhmille ja asiasta kiinnostuneille Isa Aspin patsasta ja seuran toimipaikan 
Kukkulan talon historiaa. Kukkulan talolla ikää 122 vuotta. 

• Seura kerää varoja mm. myymällä Isa Aspin elämään liittyvää kirjallisuutta ja muuta 
aineistoa. Seuran esitteitä ja tiedotteita jaetaan laajasti.  

• Seura ylläpitää internetsivujaan, jossa on lisätietoa seurasta ja Isa Aspista. 
• Seura kannustaa nuoria kirjalliseen tuotantoon sekä ilmaisulliseen luovuuteen. 

• Seura tekee yhteistyötä Kainuun kirjailijaseurojen, eri kirjailijapiirien, Suomen 
kirjailijanimikkoseuran, muiden kulttuurivaikuttajien sekä perinnekulttuurityön ja Suomen 
Kotiseutuliiton kanssa.  
 

2. Jäsenasiat 
 

• Seura hankkii vuosi-, ainais-, ja kannattajajäseniä.  
• Jäsenistä pidetään ajan tasalla olevaa jäsenluetteloa ja jäsenille on jäsennumerot.  
• Jäsenille seura lähettää tiedotteita postitse ja sähköpostilla. 

 
3. Stipendit ja avustukset 
 

• Isa Asp -seura lahjoittaa lahjakkaille nuorille runojen kirjoittajille ja esittäjille stipendejä. 
• Seura kannustaa ja avustaa perinnekulttuurin tutkijoita ja ylläpitäjiä. 

 
4. Tapahtumat ja kulttuuritoiminta 

 
• Seura osallistuu ja lisää tietämystä Isa Aspista niin Kainuussa kuin muuallakin Suomessa 

osallistumalla tarvittaessa kulttuuri- ja järjestötapahtumiin, messuihin sekä myyjäisiin. 
• Seura osallistuu Kainuun kirjallisuusmatkailuhankkeeseen  
• Seura julkaisee runokirjan puolankalaisten kirjoittamista runoista 
• Vapun aattona klo 18.00 järjestetään Isan patsaan lakitustapahtuma ja sen jälkeen Isa Asp 

-kierros, jos Korona-pandemian tilanne sen sallii. 
• Kesällä seura huolehtii Kukkulan talon pihapiirin ilmeestä sekä osallistuu pihapiirin 

kasviston, pensaiden ja koko miljöön kunnostukseen.  
• Seura tekee yhteistyötä seurakunnan ja kunnan kanssa kirkkopuistossa olevan Isa Aspin 

patsaan ympäristön kunnostamisessa olemassa olevien suunnitelmien puitteissa. 
• Seura huomioi toiminnassaan Puolangalla olevat tapahtumat.  
• Seura pitää auki Kukkulan taloa kesällä ja järjestää sinne totuttuun tapaan kesänäyttelyn, 

jonka toteuttavat Suolijärven kylän harrastetaiteilijat. 
• Seura yrittää saada nuoria kesätyöntekijöitä Kukkulan taloon esittelijöiksi Puolangan 

kunnan ja Ylä-Kainuun OP:n kesätyötukea hyödyntäen. 
• Loviisan päivän soututapahtuma järjestetään yhteistyössä Puolangan Ryhdin kanssa 25.8. 

kirkonkylän rannan paviljongilta Parolaan ja takaisin. Rannassa tarjotaan kahvia ja 
makkaraa.   



• Isan kuolinpäivänä 12.11. järjestetään kynttiläkulkue patsaalle ja tutustuminen Kukkulan 
taloon koulun viidesluokkalaisten kanssa sekä pidetään yleisötilaisuus Kukkulassa.   

• Päiväkotilapsia kutsutaan vieraiksi Kukkulan taloon pari kertaa vuodessa. 
• Seura tiedottaa tapahtumistaan sanomalehdissä, ilmoittaa mm. kokouksista Puolanka-

lehdessä sekä uudistaa ja päivittää seuran kotisivut ja antaa tietoja myös Suomen 
Kirjailijanimikkoseuran nettisivuille. 

•  Seuran nimissä vuonna 2016 haettu ja valtioneuvoston hyväksymä SUOMI 100 -hanke 
”Kukkulan talon historia virkatalona ja asukkaiden kotina” -historiikin teko jatkuu. Historiikin 
aineiston pohjalta kirjoitettu käsikirjoitusversio on lähes valmis, mutta se on edelleen 
kirjoittajalla viimeisten tarkistusten ja lisäyksien vuoksi. Rahoitus on kunnossa, sitä ei 
erikseen tarvitse saada mistään, sillä teokselle on olemassa kustantaja. 

• Aloitetaan lapsille tarkoitettu lukupiiri.  
• Järjestetään ja myydään matkailijoille tarkoitettuja tuotteita; tutustumiset Isan tarinaan ja 

kylän raittiin. 
• Osallistutaan Kainuun kirjamessuihin. 

 
5. Muu toiminta 

 
• Seura huolehtii järjestövelvoitteistaan sääntöjen mukaisesti mm. toteuttaa yleisen 

kokouksen ja hallituksen kokoukset.   
• Seura ylläpitää Isa Asp -seuran kotisivuja. 
• Seuran esitteet pidetään ajan tasalla. 
• Isa Aspin elämäntyöstä seuran edustaja pitää pyydettäessä esitelmiä ja luentoja.  
• Seura tekee yhteistyötä Puolangan kunnan sekä muiden puolankalaisten ja naapurikuntien 

seurojen, yhdistysten ja järjestöjen kanssa sekä puolankalaisten yritysten kanssa.  
• Seura huolehtii, että Isa Aspin elämäntyö koetaan osana Kainuun ja Puolangan 

kulttuuritarjontaa.  
• Seura seuraa mm. Raudan tien kehittämistä Ämmän ruukilta, Kurimoon, Utajärvelle ja 

Ouluun sekä mahdollista Kurimon Ruukin entisöintiä. 
• Seura on mukana kansainvälisessä Kainuun kirjallisuusmatkailuhankkeessa, jonka tiimoilta 

yhteistyö lisääntyy paikallisten kulttuurijärjestöjen ja matkailutoimijoiden kanssa. 

 
6. Myyntiartikkelit 
 

• Rauhaton ja vaahtopää, elämäkertaromaani, J. Terenttilä. 1951, 20€ kpl. 
• Kohise villi aalto, Isan suomennetut runot, T. Hyyryläinen. 2003, 30€ kpl. 
• Kahdeksantoistavuotias sydämeni, päiväkirja, T. Hyyryläinen. 2004, 30€ kpl. 
• Perhostanssi, elämäkertaromaani, J. Janhila. 2005, 30€ kpl. 
• Lastenkutsut, Isa Aspin sadut ja lastenrunot, T. Hyyryläinen. 2009, 20€ kpl. 
• Pororaitoja, malmiveneitä ja koskivoimaa - Kurimon ruukin tarina, A-L Valtanen. 2013, 10€ 

kpl 
• Toivon kipinöitä, hartauksia ja runoja. T.Hyyryläinen 24€ kpl 
• T-paitoja, lyhyt- ja pitkähihaisia 12€ kpl ja  
• Kangaskasseja 5€ kpl  
• Seuran kuulakärkikyniä 2€ kpl. 
• Kortteja Isan patsaasta, Loviisan soututapahtumasta 1€  

 
 
 
      
 


