
Kuka Juha? 
 
Espoossa syntynyt ja kasvanut naimisissa oleva kolmen kouluikäisen tytön isä. Koulutus teologian 
maisteri. Matka Espoon lähiöstä pastoriksi ja järjestötyön ammattilaiseksi on ollut paitsi 
mielenkiintoinen, niin hyvin silmiä avaava. Matkalle on mahtunut tehtäviä nuorisotyöntekijänä, 
koulutyöntekijänä, srk-pastorina, Raamatun opettajana sekä järjestöjohtajana. Vapaa-ehtoisena olen 
ollut mukana järjestämässä kymmeniä ja taas kymmeniä nuorteniltoja, konsertteja, leirejä, 
ulkoilma- ja varainhankintatilaisuuksia, katutapahtumia ja evankeliointitempauksia jne. Onpa 
mukana pieni siivu avioliittotyötäkin sekä yhden urheiluseuran perustamisprosessi Nurmijärvellä. 
Vähitellen haasteet ovat kasvaneet myös valtakunnallisiin tehtäviin KOA:n (kotimaisen avustustyön 
liitto) Kainuun alueen alue-edustajana sekä helluntaiherätyksen konferensitoimikunnan jäsenenä. 
Jälkimmäinen on yksi suomen suurimmista kesätapahtumista, jossa vierailee vuosittain (ei 
koronavuosi) n.30 000 kesävierasta kauniissa Keuruun maisemissa. Tapahtuman takana on 
uskomaton 1600 talkoolaisen joukko ja heidän työpanoksensa. 
Yhteistä kaikille näille edellä mainituille tapahtumille ja kentälle yleensä on se, että ne kaikki on 
toteutettu pääosin täysin vapaaehtoisten ei-palkattujen henkilöiden avulla! Tällä matkalla silmäni 
ovat todella avautuneet näkemään, miten paljon ja hyvää työtä erilaisissa seurakunnissa, 
yhdistyksissä, kirkoissa ja kansalaisjärjestöissä tehdään joka vuosi ja monessa sen jokaisena 
päivänä. Mukana on niin partiointia nuorten parissa kesäviikonloppuisin, mielenterveystyötä kuin 
hävikkiruoan jakamistakin ja kaikkea siltä väliltä. Unelmani on nähdä tuon työn menevän eteenpäin 
sekä saavan sen arvon, joka sille kuuluu. Siinä koulutuksella ja tiedon lisäämisellä on tärkeä rooli, 
mutta se ei auta, jos emme pääse siihen tilanteeseen, jossa haluamme auttaa niitä, jotka ehkä juuri 
nyt tarvitsisivat tukea – sinulta ja minulta. Uskon, että yhteisöllisyydellä ja yhteen hiileen 
puhaltamisella voimme lisätä onnellisuutta tässä maailmassa. Tehdä siitä vähän turvallisemman ja 
vähän lämpöisemmän paikan elää. Yleensä se ei vaadi edes mitään suurta ja ihmeellistä ponnistusta, 
vaan aivan niitä arkisia hyviä tekoja ja valintoja. Tätä tekstiä kirjoittaessani (7.5.2021) olemme 
perheenä uuden tilanteen keskellä, sillä toteutimme haaveemme muuttaa maalle ja jos mahdollista 
asua järven rannalla. Näin teimmekin ja myimme talon Nurmijärveltä ja ostimme entisen maatilan 
Kainuun Vuokatista. Tila ei ollutkaan mikä tahansa maatilan vaan sillä oli oma tarinansa 
kerrottavana, josta lisää näillä sivuilla otsilla: Uusi alku Alkulan tilalla. 
Tarkoitus on sivuilla kertoa kuulumisia ja tunnelmia paitsi kolmannen sektorin missiosta, niin myös 
meidän uudesta elämästä Kainuussa. Tervetuloa mukaan meidän perheen matkalle. 
 
Juha  
 
 
Uusi alku Alkulan tilalla! 
 
Lokakuussa 2020 kääntyi kokonaan uusi lehti perheemme elämässä. Muutimme ehkä monen 
yllätykseksikin Etelä-Suomesta Kainuuseen ja toteutimme yhden unelmistamme eli asua maalla. 
Mielissämme välkkyi karun kaunis hiljaisuus sopivasti sivussa kaikesta. Nopeasti meille valkeni, 
että emme olleet ostaneet mitä tahansa tilaa ja vielä vähemmän se oli tuntematon. Viikkojen 
kuluessa meille on valjennut, mihin olemme tulleet ja miten mielenkiintoinen historia Alkulan 
tilalla ja Tikkasen suvulla on tällä tilalla ollut.  
 
Koko kylän kohtaamispaikka 
Paikalliset tuntevat paikan nimellä Eväslaituri. Irja Tikkanen piti miehensä Eskon kanssa viimeiset 
vuosikymmenet liiketilaksi muutetussa navetassa mm. pitopalvelua. Irjan kuuluisista leipomuksia 
ovat myyneet niin Katinkullan kylpylä kuin Vuokatin laskettelurinteiden kuuluisa Ripa´s 
kuppilakin, jonne parhaana vuonna toimitettiin 11 000 hillomunkkia. Kuuluisten munkkien hillot 



saatiin tilan omista herukkapensaista, joita oli parhaimmillaan satoja. Vielä tänäänkin pihapiiristä 
löytyy 70 marjapensasta. Samaisessa navetassa on tarjoilujen lisäksi voinut pitää juhlia ja se on 
nähnytkin monet kainuulaiset häät, muistojuhlat, rippijuhlat, yritystilaisuudet, hirvipeijaiset jne. 
Mansikoitakin on Alkulassa viljelty ja monen ensimmäinen kesätyöpaikka onkin ollut tilalla 
mansikanpoimijana. Naapurin Leskisen perheen kanssa on pidetty Kotakahvilaa hiihtoreitin 
varrella, jossa Irjan leipomukset palvelivat taas kulkijoita. Hauska tarina oli senkin alku, kun 
yrittäjäpariskunnat miettivät, että mahtaako tänne kukaan löytää tietänsä, mutta pelko oli turha, 
nimittäin 150 kävijää oli viikonloppuna kodassa vieraillut! Tuoreyrttejä kasvatettiin mm. 
urheiluopiston keittiön tarpeita varten. Ja tässä vasta osa siitä kaikesta, mitä Alkulassa on koko 
alueen hyväksi tehty. Tässä kohtaa meille alkoi hahmottua, miksi tuntui siltä, että kaikki 
Sotkamolaiset ei vain tiesivät paikan, vaan olivat myös käyneet täällä!  
 
Rahat tilan perustamiseen Amerikasta asti 
Alkulan tilan juuret ulottuivatkin yllättäen aina 1800-luvun puolella, jolloin Joel Tikkanen muutti 
Kuhmosta nykyistä Alkulaa lähelle olevalle Kaitainsalmen Sirviön kylälle vuonna 1894. Taskussa 
oli perintötilasta saatuja rahoja, jotka Joel käytti Amerikan matkaan saadakseen varat oman tilan 
perustamiseen nykyisen Alkulan paikalle. Matkoja kertyi lopulta kaikkiaan viisi ja lopulta 
viimeisetkin talorahat olivat kasassa. Niin alkoi Alkulan tarina. Kuvassa Joelin matkustusasiakirja 
New Yorkista viimeiseksi jääneeltä matkalta vuonna 1926.  

Ensimmäiset matkat tehtiin Lusitania nimisellä laivalla Liverpoolista 
New Yorkiin, mutta vuonna 1915 saksalainen sukellusvene U-20 upotti 
sen Irlannin edustalla. Onneksi Joel Tikkanen ei ollut tuolla matkalla. 
Irjan isä Veikko Tikkanen kertoi, miten ennen Alkulaa paikalla oli 
kalastajien yhteiskäytössä ollut mökki. ”Ennen Alkulaa paikalla oli 
kalastajien pieni sauna-kämppä, jota kutsuttiin Töllöläksi. Rannalla oli 
parin hehtaarin suuruinen peltotilkku.” Ompa rannalla ollutta saunaa 
käyttäneet aikoinaan kyläläiset lihan palvaamiseenkin. Kun vielä 
rannasta on lähtenyt talvella jäätie kylille ja kesäisin Pussilan laivalaituri 
palvellut niin matkustajia kuin tavaraliikennettä ollen samalla kylän 
yhteinen tapaamispaikka ja pikkupojille mieluinen onkipaikka voidaan 
puhua paikasta, jonka kaikki paikalliset tiesivät – jo silloin.  

 
Kun nyt seisoo rannalla voi melkein nähdä  
tukkipuiden uittajien lipuvan Kaitainsalmesta  
Alkulan rannan ohi kohti Tenetin virtaa ja  
Naapurinvaaraa. Samaa reittiä käyttivät  
aikoinaan myös monet Kainuun kuuluisat  
”tervaparonit” kuljettaessaan tervaa Ouluun  
ja siitä maailmalle. Kuvassa Tapio Rautavaaran  
isä tukkijätkien porukassa läheisen  
Naapurinvaaran maisemissa. 

 (Lähde: https://erkkiaimistelee.files.wordpress.com) 
Sota-aika 
Raja itäisen naapurin kanssa on Kainuussa koko ajan tietyllä tavalla läsnä ja sota kosketti suoraan 
myös Alkulan tilaa, jonka väki oli talvella 1939 alkaneen talvisodan aikana evakossa Haapajärvellä 
Ylipään kansakoululla. Suku muistelee, miten joulukuisena iltana mentiin Torikylälle ja yövyttiin 
Torin talon pirtissä. Naapurin Jussi Nissinen Pussilan tilalta kyyditsi kaikki tavarat ja eläimet 
junaan. Koko evakkomatkan aikana ei omia rakkaita lehmiä nähty. Rauhan tultua huhtikuussa 
palattiin takaisin kotiin. Eläimet, joiden kaulassa oli nimilaput, tulivat perässä myöskin junalla. 
Jokainen sai käydä Rauramon talossa tunnistamassa omat kotieläimensä ja voi sitä 

 

 
 



jälleennäkemisen riemua! Rakkaat eläimet kuljetettiin Kokkoniemestä järven yli kotiin. Vesistö 
ylitettiin kahden yhteen sidotun veneen avulla, joihin eläimet lastattiin. Rauhan tultua metsistä 
löytyi venäläisen konekiväärin vöiden palasia, joita oli tiputettu lentokoneesta käsin. Tikkasten 
sukukirja (Tickaset lähtöisin Sotkamosta. Toimittaneet Gunvor Isomaa ja Osmo Polvinen, 2005) 
kertoo, miten viimeisen sodan aikana helmikuussa Tahkosaareen linnoittautui lentokoneesta 
pudotettuja venäläisiä desantteja. Heitä oli suvun muistitietojen mukaan kahdeksantoista, joista yksi 
saatiin vangiksi. Mies oli pudonnut eri kohtaan kuin muut, eikä hän ilman asetta paksussa lumessa 
pystynyt puolustautumaan. Sama oli käynyt kaikille ja yksinäinen suksinippu lojui avoimella jäällä. 
Suomalaiset yrittivät saada heidät antautumaan, mutta desantit eivät antautuneet vaan räjäyttivät 
itsensä erään suuren kiven takana. Seuraavana keväänä oli joukko kyläläisiä Saviniemen Kallen 
laivalla mennyt katsomaan tapahtumapaikkaa. Kalle kertoi, miten sarkatakin kappaleita riippui 
puiden oksilla ja olipa eräästä pensaasta näkynyt kokonainen jalkateräkin. Desanteilla oli 
suunnitelma räjäyttää Tenetin ja Kajaanin sillat. Se ei toteutunut vaan sotilaat kokivat karmean 
lopun lumisessa sotkamolaisessa saaressa. 
 
Tikkaset Sotkamon kehityksen takana 
Lieneekö esi-isien malli toimia koko kylän hyväksi tarttunut jälkipolviin kun Tikkasilla näyttää 
olevan sormensa pelissä monessa kylälle yhteisesti tärkeässä kohdassa. Tuomas Tikkanen ryhtyi jo 
vuonna 1875 Kusiankosken mylläriksi ja huom. jälleen asiassa, joka palveli koko aluetta. Sama 
”henki” näkyy Sotkamon keskustassa, jossa edelleen seisoo vanha iso puinen rakennus, jonka 
seinässä lukee komeasti: Matkakoti Tikkanen. Jos oli kuuluisuuksia muonitettu Alkulassa, niin 
huonommaksi ei jää matkakoti, jonka vieraita olivat mm. kirjailija Ilmari Kianto ja tuleva 
presidentti Urho Kekkonen. Urho oli nuorena innostunut seiväshypystä ja muista urheilulajeista, 
joita hän kävi harjoittelemassa Salmelan koulun kentällä. Vuokatti tunnetaan laskettelukeskuksesta, 
mutta vieläkin ehkä paremmin kylpylästä ja yllätys yllätys. sen takana on Henrik Tikkanen 
(s.1866), joka piti kestikievaria Jäätiö-nimisessä talossa Vuokatissa. Tuo kestikievari oli alku 
kylpylälle, joka tunnetaan tänä päivänä nimellä Katinkulta. 
 
 
Veikko Huovisesta tähän päivään 
Ensimmäinen Tikkasen suvun jäsenen kerrotaan muuttaneen Kainuuseen ennen vuotta 1585. On 
lähes mahdotonta tietää, ketä kaikkia sen jälkeen esimerkiksi Alkulan mailla on historian saatossa 
käynyt johtuen paikan värikkäästä historiasta, mutta meitä ei enää yhtään yllättänyt, kun Irja kertoi 
Sotkamon ”suuren pojan” Veikko Huovisellakin olleen osansa tässä. Irja muistelee, miten Huovisen 
Veikko (7.5.1927-4.10.2009), joka tunnetaan ehkä parhaiten teoksestaan Havukka-ahon ajattelija 
tuli Sotkamosta Kaitainsalmea pitkin innokas kalamies kun oli Irjan isän ja samalla tilan isännän 
kanssa laiturille turisemaan. Kukapa muu olisi V. Huovisen hautajaisten tarjoiluista myöhemmin 
vastannut kuin Irja ja Eväslaituri. Kun Alkulan ja Tikkasten historia alkoi meille avautumaan emme 
halunneet sitä kylän yhteisenäkin paikkana katkaista vaan avasimme Alkulan kuuluisan 
Eväslaiturin jälleen kyläläisille ja satunnaisille matkaajille kokous-ja majoituskäyttöön nyt nimellä 
Kolmassektori.com (Air b&b). Paikka, missä Alkulan tila sijaitseen on niin kaunis maisemiltaan, 
että melkein tuntui väärältä pitää se kaikki vain itsellään. Tervetuloa Alkulaan! 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


