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Yhteinen syksyn toimintakauden avaus syntyi vuosituhan-
nen alussa. Sitä ennen aluesihteeri oli suhannut ympäri 
maakuntaa lukuisissa paikallisosastojen avajaisseuroissa.

Ensimmäisen kerran kokoonnuttiin leirikeskuksessa 
Laakajärven maisemissa, keskellä kaunista luontoa.

Toimintapäivän ohjelmaan kuului muun muassa 
saunomista ja mölkkypeliä. Illan kotaseuroissa oli 104 
henkeä, sen verran kotaan mahtui väkeä.

Syyskauden avauspäivän yhteiseen oloon oltiin tyyty-
väisiä, tosin savusaunan hillitön kuumuus jätti joillekin 
tuntuvia muistoja.

- Päivä oli niin ihana, että siitä ei ole hennottu päästää 
irti, vaikka osallistujajoukko on pienentynyt. Nyt elokuus-
sa Kainuun opistolle kokoontui parikymmentä henkeä, 
kertoo Kainuun aluetoimikunnan puheenjohtaja Yrjö 
Sorvari.

Paikallisosastot ovat yhteisen tapahtuman järjestäji-
nä kehittäneet myös erilaista sisältöä päivän ohjelmaan. 
Kuhmon tapahtumassa oli Mauno Kuvajan suunnittele-
ma noin kilometrin pituinen virsivaellus, ja Hyrynsalmel-
la päivä toteutettiin Kaunislehdon maaseutumuseossa.

MUKAVAA YHDESSÄOLOA
Seurat ja mölkyn heitto ovat pitäneet pintansa tapahtu-
man ohjelmassa.

Aluksi iäkkäät osallistujat estelivät mölkkypeliin 
osallistumista, mutta kun Anna rohkeni mukaan ja heitti 
voittoheiton, tilanne muuttui. Kävelykeppiinsä nojaten 
hän jaksoi juuri ja juuri heittää, ja vaikka kapula ei hipais-
sutkaan tähtäimessä ollutta pölkkyä, se kaatui ja joukkue 
voitti kilpailun.

- Körttimummoista tulee ihan kuin uusia ihmisiä, kun 

pelataan mölkkyä, Yrjö toteaa.
Pelistä ei luovuttu tänäkään vuonna, vaikka sää oli 

sateinen. Heittäjät saivat olla opiston katoksen alla ja Yrjö 
ja Hannu nostelivat pölkkyjä sateessa.

- Mieslahden joukkue, jonka keski-ikä oli korkein, uusi 
viime vuoden voittonsa, mutta heillä olikin kotikenttäetu, 
Yrjö veikkasi.

körttitoimintaa lähelläsi

Pullaa, mölkkyä ja virsiä
Kainuun paikallisosastot järjestivät Perttulin päivän tienoilla yhteisen  

syksyn toimintakauden avauksen Kainuun opistolla Mieslahdessa.

Körttimummoista tulee ihan  
kuin uusia ihmisiä, kun pelataan 
mölkkyä.
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Tuulinen sadesää muutti päivän ohjelmaa 
myös siten, että opiston Väinö-vene pysyi 
rannassa. Rehtori Helena Ahonen ja kan-
sanopistosihteeri Sinikka Korhonen olivat-
kin ideoineet tilalle pullan leivontaa. Homma organisoi-
tiin siten, että miehet leipoivat ja naiset veisasivat.

- Heikkisen Urpo Ristijärveltä läiski taikinaa kuin 
muovailuvahaa. Vaimonsa jännitti siinä vieressä yrittäen 
neuvoa, koska ei ollut aiemmin nähnyt miestään leipo-
massa. Lopulta miesten avuksi tuli Maija ja pullat saatiin 
leivottua. Kahvilla maisteltiinkin hyvää pullaa, Yrjö 
muistelee.

Uusi aluesihteeri Ulla Mitrunen esitteli seuroissa it-
sensä ja rehtori Helena Ahonen kertoi opiston kuulumisia

Uudistettuja Siionin virsiä on Kainuussa harjoitel-
tu tosissaan kukin omilla tahoillaan. Perttulin päivän 
tapahtumassa oli sitten mahdollista opetella virsiä toinen 
toisiltaan.

KAINUULAISTA ARVONTAA
Kainuussa pidetään seurojen ohessa usein arpajaiset, ja 
heillä on sitä varten aivan erityinen arpomiskone. 

Yrjö kertoo kuulleensa, että sotkamolaiset olivat joskus 
60-luvulla nähneet puolankalaisilla arpomiskoneen, ja 
joku oli sitten yrittänyt tehdäkin sellaisen. Kun yritys 
meni mönkään, sotkamolaiset tilasivat Puolangan tekijäl-
tä omansa.

Koneessa on 74 narua ja arpavoittonaruja on kuusi. 
Arvan ostajat asettuvat ympyrään pitäen kiinni naruista. 

- Arpomistouhu on hauska ohjelmanumero. Siinä 
koetaan yhdessäolon onnea ja riemua, vaikka arpaonni ei 
osuisikaan kohdalle, Yrjö vakuuttaa.

Johanna Sointula

Naruarpajaisista on video Kainuun aluetoiminnan  
Facebook-sivulla: www.facebook.com/ 
Herattajajuhlat2015/videos/576880949769042/
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Kainuulaisten seuroissa pidetään usein naruarpajaiset. 
Siihen tarvitaan kone, josta on kuva viereisellä sivulla.
Syksyn toimintakausi avattiin Kainuun opistolla. Ohjel-
massa oli myös mölkyn heittoa ja pullan leivontaa.


