
Ookko nää Oulusta? Tykkääkkö nää rössypotusta? 

Rössypottuseuran (RPS) toisen vuosikymmenen ensimmäisen puoliskon (2006–2011) virallinen 

historiikki 

 

 Laatinu RPS:n historiikkikomissaari Seppo Hentilä  

 Julukistettu Oulu-Kaalasa Pottalla lauantaina 3.9.2011. 

 Tämä on Katajanokan Kasinolla 4.9.2006 pijetysä juhulasa suurelle ylleisölle esitellyn 

RPS:n 10-virallisen vuotishistoriikin jatko-osa.  

 Kumpanenkin teksti on kokonasuuvessaan löyjettävisä lokisivultani 

<http://www.valt.helsinki.fi/blogs/shentila/post6.htm> 

 

Arvon juhulaylleisö 

 

Täsä lyheysä puhheenvuorosa tarkotukseni on esitellä tiivistetysä muovosa RPS:n historian 2006–

2011 pääkohat.  

 

Kun RPS:n virallisen 10-vuotishistoriikin otsikko kuulu Ookko nää Oulusta? Syökkö nää 

rössypottua? aattelin tämän historiikin toisen osa alaotsikosa rettoorisesti kysyä, tykkääkkö nää 

rössypotusta? Kun vastausta jouvvutaan ootteleen taas seuraavat viis vuotta, historiikkisarijaan 

saahaan näin sitä palijo kaivattua jännitettä. Toisena otsikkovaihtoehtona mielesä pyöri: ”Oon 

Oulusta ja ossaan olla ölövi”. Niin ku varmasti tiijättä, oulun kielen sana ”ölövi” tarkottaa sammaa 

ku pitkähkö suomen kielen ilimasu ”vaatimattoman suvvaitsevainen”. 

 

Tästä syyskuun alusa pijettävästä Oulu-Kaalasta on muovostunu viimesten parin kolomen vuojen 

aikana Rössypottuseuran toiminnasa yksi vuojen kohokohista. Kaksi vuotta sitten pohittiin 

Valakiasa Salisa isolla joukolla Oulun menestystekijöitä kautta aikain, ja viime vuonna täsä samasa 

talosa järijestettiin Rössypottuseuran historian suurin ylleisöjuhula,  josa tempastiin Oulun 

yliopiston hyväksi. Päivätillaisuuteen osallistu liki 300 henkiä ja iltatillaisuuteen vajjaat 200.  

 

Miksi RPS on alakanu järijestää Kaalaasa juuri tähän vuojenaikaan? Seuran perustamispäivähän on 

tammikuun 23. (1996) ja muistopäivä tammikuun yheksäs (Typen räjjäys 9.1.1963). Kuten kaikki 

valistunneet oululaiset tietää, on kuluvan viikonlopun aikana Oulusa menneillään Oulun Päivät. 

Eilen illalla on pijetty kansanmussiikivestivaali ”Volokkarit” Pohojankartanosa, ja muutaki 

ohojelmaa riittää koko viikonlopuksi. Nettisivun mukkaan Oulu-päivät on perinteikäs 

kaupunkivestivaali, jota on vietetty vuojesta 1962 alakaen aina syyskuun ensimmäisenä 

viikonloppuna.  

 

Minkä ihimeen takia Oulu-päiviä sitten pijetään syyskuusa, ku Oulun perustamispäivä on huhtikuun 

kaheksas (1605)? Pitkällisten läheriittisten tutkimusten pohojalta Rössypottuseurasa on saatu 

selevitetyksi, että syyskuun ensimmäinen viikonloppu tullee siitä, että vuonna 3321 e.Kr., ku Oulu 

pulupahti maannouseman myötä merestä, elettiin syyskuun alakua – Jankkiseuran 

historiankirijotuksen mukkaan pulupahtaminen ois tapahtunu jo elokuusa, mutta tämä käsitys on nyt 

tieteellisesti kumottu. 

 

 

Jäsenkyselyn 2008 satua 

 

Tynaamisena ja aikaasa seuraavana yhistyksenä RPS on kiinnittäny alituista huomijua toimintasa 

kehittämisseen ja pyrkiny turvaamaan tulevaisuutesa järkevällä jäsenpolitiikalla. Jäsenpolitiikasta 

on Rössypottuseurasa ollu oikiastaan puhetta alusta alakaen. Perustajajäsenet jo haikaili, 



otettassiinko mahollisimman palijo uusia jäseniä vai pijettäiskö tiukkoja ritteerejä. Nykyne 

kunniapääsihteeri Erkki Heikkinen pohti heinäkuulle 1997 päivätysä muistiosaan myös sitä, onko 

huumorin vilijely Seuran tillaisuuksisa menny jo yli ja tullu itetarkotukseksi. Pitäskö enämpi 

vakavoitua ja ruveta ottaan tiiviimmin kantaa asiallisiin Oulun asioihin? Risto Uimonen kommentoi 

ja totesi, että ”hauskaa pittää entisseen malliin olla” mutta sopivasa sekotuksesa varsinaiseen 

asijaan. Tämä on hyvä ratekia. 

 

Ite oon toiminu seurasa vajjaat kymmenen vuotta. Kyllä täytyy sanua, että asiallinen asia mikä 

hyväsä, kokkousten suola on palijolti siinä, että Oulusta ku ollaan ja aika lailla sammaa ikäpolovia, 

yhteiset on tutut ja jutut, joille kaikki ossaa nauraa oikiasa kohasa. Ja kuta enämpi porukka 

huppanoituu, sitä usiammin samat jutut jaksaa kuunnella uuvestaanki.   

 

Seuran viisas johtokunta ei kuitenkaa tyytyny tähän, vaan totteutti kesäkuusa 2008 seuran 

jäsenistölle osotetun kyselyn. Kuten oottaa soppii, vastausrosentti nousi korkiammaksi ku 

entisaikaan Venäjällä vaaleisa. Vastauksista saatiinki hyviä evväitä sekä seuran jäsenyysritteerien 

että toiminnan uuvistamisseen. Hyvisä ajon ennen ku luonnollinen poistuma pääsee yllättään, 

päätettiin jäsenkyselyn pohojalta uuvistaa seuran sääntöjä. Haikein mielin jouvuttiin antamaan 

periksi Typen räjjäys-ritteeristä. Vuojen 1963 jäläkeen syntynneet ei oo  tojistettavasti voinee siihen 

herätä. Näillä nuoremmilla oululaisilla on myös semmonen hantikappi, että he ei oo koulusa ennää 

päässeet rössypotun makkuun.  Oulun kaupungin kouluviraston arkistosa tehyt läheriittiset 

tutkimukset osottavat, että rössypottu on poistettu koulujen ruokalistolta jo 1980-luvulla. Sen takia 

saattaapi olla, että näillä nuoremmilla ei oo sammaa viha-rakkaus -suhetta rössypottuun ku meillä 

vähä varttuneemmilla potnapekoilla. 

 

Yhistyksen jäseneksi voijjaan  nyt hyväksyä vahavan oululaisen taustan ja riittävän Oulun 

murreharrastuksen ommaava henkilö, jota kaksi jäsentä suosittellee. Jäsenistön on evustettava 

monipuolisesti eri toimialoja. Myöskää Tuiran siltain ylittämistä vaikeisa olloissa – tarkottaa 

lumituiskusa vanahalla Volovolla tai pulukalla – ei ennää näiltä nuoremmilta vaajita. Yhistyksen 

jäsenistön muovostama sukuselevitystoimikunta hyväksyy seuran uuvet jäsenet hallituksen 

esityksestä. Lakiasiaintoimikunta antaa tarvittaesa lausunnon hakijoijen muista ku perinnöllisistä 

keleposuusehhoista. 

 

Seurasa voi olla jäseniä enintään onnikallinen, alakujjaan enintään 50 henkiä, nykyjään noin 50. 

Historiikin liitteenä olevan jäsenluettelon mukkaan jäseniä on tällä hetkellä 51. Onhan niitä  kai 

nykyään jo Oulusaki niitä nivelonnikoika, joihin mahtuu väkiä vähän enämpi.  Leidejä meillä on 14, 

ja ihan viime vuosina heitä on ilahuttavasti tullu seuraan entistä enemmän. Seuran jäsenistö on kyllä 

enämpi varttunutta väkiä; vain kymmenen rosenttia jäsenistä on virallisesti nuoria eli alle 50-

vuotiaita; loput on muuten nuorekkaita. 

 

Seuran kunniajäseneksi voijjaan kuttua ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsen numero 1 on resitentti 

Martti Ahtisaari ja kunniajäsen numero 2 urheilukirurki Sakari Orava. Seuran kokkouksiin voijaan 

kuttua myös alueellisia asiantuntijoita, jokka ei oo seuran jäseniä.  

 

Jotta paperijäsenyyksiä ei pääsisi syntyyn, seurasa on nouvatettu käytäntyä, jonka mukkaan jäsen, 

joka ei oo vuojen aikana osallistunu kokkoukseen eikä ilimottanu esteestä, katotaan eronneeksi. 

Nykysen sihteerin Ulanterin Ilikan aikana pöytäkirijoihin on ilimestyny ilimottautuneijen ja 

esteellisten lisäksi pelottava kolomas sarake ”ei tietua”. Jos siltä usiamman kerran nimesä löytää, on 

ankaran iterrittiikin paikka. 

 



Jäsenen velevollisuutena on kantaa seuran tillaisuuksisa hoppeista RPS-pinssiä, jokka on teetetty 

kultaseppämestari Tarkkasella. Pinssin unohtanneisiin kohistuu syvä paheksunta, ja sitä vaille, ettei 

Ulanteri ostata rangastukseksi siltä istumalta uutta. 

 

Kuluvan vuojen johtokunta sai päähäsä, että Rössypottuseura pittää laittaa oikein yhistysrekisterriin. 

Ehotus ja säännöt hyväksyttiin vuosikokkouksesa helemikuusa, mutta yhistysrekisteristä ei oo 

ainakaan historiakomissaarin tietoon asti tullu vahavistusta onko seuran hakemus hyväksytty vai 

hylätty. 

 

Jäsenyysasiain selekeyttämisen ohella jäsenkysely anto pohojaa toiminnan aktivoinnille. Jäsenet 

toivovat ennen kaikkia sitä, että RPS tekisi enemmän Oulu-näkyvyyjen lissäämiseksi 

pääkaupunkiseuvulla. Lisäksi seura voisi enemmän tukia Oululle tärkeitä hankkeita. Niinpä entisten 

jo vakkiintuneijen toimintamuotojen lisäksi seura päätti alakaa järijestää vuosittain näitä Oulu-

päivän tillaisuuksia. Jatkosa tapahtuman nimeksi vakkiintunnee tämä Oulu-Kaala, ellei sitten palata 

alakujuurille ja oteta nimeksi Oulun merestä pulupahtamisjuhula.   

 

Viime vuojen Oulu-päivästä täällä jo tojettiinkin, että sen teemana oli Oulun yliopiston tukeminen. 

Päivän yleisötilaisuuvesa ja illalla pijetyssä Oulu-kaalassa kerättiin varoja Oulun yliopistolle 

lahajoituksin ja huutokaupalla. Huujettavana oli muun muasa yliopiston ensimmäisen opiskelija-

asuntolan Tomus Potnican varrainhankintaan vuonna 1954 lahajoitettuja malaminlohkareita. 

Meklareina toimivat rehtori Lauri Lajunen ja lehistöneuvos, kunniapääsihteeri Erkki Heikkinen. 

Iltatillaisuuen juonti toimittaja Helena Petäistö, joka on RPS:n Parriisin alaososton tätä nykyä ainua 

jäsen. Tillaisuuen järijestelyissä puurti Risto Uimosen johtama työryhymä, jolle kuuluu suurkiitos. 

Risto piiskasi seuran jäsenistyä mm. kerräämään oululaislähtösten vaikuttajien yhteystietoja; 

sähköpostiosotteita kertyki kuutisensattaa. Heistä puolet ilimaantu Oulu-Kaalaan 4.9.2010 

Ostropotnialle. 

 

 

RPS:n vuojenkierto 

 

Rössypottuseuran toiminta on vakkiintunu niin, että se on alakanu pikkuhilijaa muistuttaa 

kirkkovuojen kalenteria, josa tietyt tapahtumat ovat muovostunneet jo perinteeksi  

 

Vuosikokkous pijetään ylleesä helemikuun loppuun mennesä.  Jäsenistöltä pyyvvetään esityksiä 

kokkouspaikoiksi, joijen perusteella hallitus tekkee päätöksen.  

 

Lounaskokkous pijetään joskus kevväällä ja ussein viime aikona Helsingin Suomalaisella Lupilla 

Lounasesitelmän pittää vuorollaan joku seuran jäsen.  Lounas on itekustanteinen, mutta esitelmän 

pitäjän lounas maksetaan yhistyksen tililtä. 

 

Kevätkokkous pijetään ylleesä kesäkuun alusa. Kuhtujana on ylleesä joku seuran jäsen, mahollisesti 

uusi jäsen, jolla on mahollissuus tarijota vähä iltapallaa työnantajasa piikkiin. Isännän tullee pittää 

esitelmä oman toimialasa näkymistä.   

 

Oulun kesäkokkous pijetään Oulusa ylleesä heinäkuun viimesenä lauantaina. Jo usseijen vuosien 

ajan kaupunki on kuhtunu seuran jäsenet evustuskämpälleen Pehkolanlammelle Sanginsuuhun. 

Kesäkokoukksen yhteyvesä kuullaan kaupunginjohon Oulu-katsaus. Päivällä ennen kokkousta 

kolopallua harrastavilla jäsenillä on tillaisuus osallistua Rössypottu Oupen kolohvikilipailuun 

kuulusalla Sankivaaran 18-kolosella.  



RPS – Golf-mestaruuskilipailut pelataan elokuussa etellisen vuojen voittaja valittemalla kentällä.  

 

Oulu päivän Kaala – ohojelmallinen iltama pijetään syyskuun ensimmäisenä lauantaina. Mukkaan 

kututaan pääkaupunkiseuvun oululaiset ja muut Oulun ystävät avekkeineen.   

Syyskoukkouksen yhteyvesä syyvään joulurössy jonkun jäsenen ehottamasa paikasa. Jos 

kolopallokilipailukki lasketaan mukkaan, RPS:llä on vuojen mittaan noin kaheksan eri 

tapahtummaa. 

 

 

Savolaismafian vastasen taistelun rintamilta 

Seuran alakuaikona tärkiä toimintavoorumi oli savolaismafian valaheellisten juonien 

palijastaminen. Valappautta on toki ylläpijetty, mutta jostain syystä piällysmiehet on viime aikona 

ollu meleko legmaattisia. Niin ku muistamma, kevväällä 1998 savolaiset keksi viettää Kulosaaren 

Kasinolla mokkijuhulaa ja kuttua sitä Savon tuhatvuotisjuhulaksi. Kuten historiikin ensimmäisesä 

osasa kerrottiin, Rössypottuseura lähetti tillaisuuteen korusähkeellä tervehyksesä. Vaikka ei ollu 

täyttä varmuutta siitä, viettääkö savolaiset myös 1005-vuotisjuhulia, seura lähetti piällysmiehille 

2003 varmuuven vuoksi uuven onnittelusähkeen ja muistutti viijen vuojen takaseen viitaten siitä, 

että Oulun seutu oli maannouseman ansiosta ejelleen kohonnu sen vajjaan sentin vuojesa; 

”vastaavaa kehitystä emmä valitettavasti oo voineet Savon kohalla havvaita”.  

 

Komissaarit valavoo ja totteuttaa 

 

Rössypottuseuran operatiivisena nyrkkinä toimivat erikoisalojen komissaarit, joita hallitus ja 

erityisesti pääsihteeri komentellee, ku jottain pitäs tehä. Komissaarijärijestelmäähän on kokkeiltu 

sekä entisesä Neuvostoliitosa että nykysesä EU:sa. Jollain laillahan se on niisäkin toiminu, mutta 

RPS:sä järijestelmä on puhujennu kukkaasa. Komissaareiksi on nimitetty seuran jäseniä sen 

mukkaan, mihin ite kullaki saattasi olla taipumuksia. Osa komissaarien viroista on pysyviä, osa 

vaihtuvia sen mukkaan onko rojekti pysyvä vai määräaikanen. Tätä nykyä seurasa on kymmenen 

nimitettyä komissaaria. Esimerkiksi Uimosen Risto, toimelias mies kun on, näkkyy olevan sekä 

lounaskokkous- että Oulu-päivä-komissaari. Komissaarin virkaa vastaava tehtävä on myös Hannu 

Alalaurilla, jonka nimike on tavaran- ja rössypotun tarkastaja. Sukuselevityskomissioon kuuluu 

tarvittaesa seuran kaikki jäsenet. 

 

RPS:n pöytäkirjoista ei ihan tarkkaan seleviä, mitkä komissaarit on pysyvästi tehtäviisä nimitettyjä, 

mutta ainaski Oulun kielestä huolta pitävä murrekomissaari Jarmo Korhonen on sellanen. Minut on 

nimitetty historiikkikomissaariksi eliniäksi, mutta nimityskirijan mukkaan tästä arvonimestä, toisin 

kuin arkkiatrin arvosta, ei tarvihe suorittaa leimaverua. Äläkää vain luulko, että 

historiikkikomissaarin homma heleppo on; jatkuvasti pittää seurata ja valavua sitä, että seurasta 

esitettään oikioita ja tieteellisesti perusteltuja historiantulukintoja. Varsinki kilipailevalla 

Jankkiyhistyksellä on ollu ussein tapana esittää meleko kysseenalasia väittämiä.  Sen sijjaan 

Rössypottuseuran historiikki on kirijotettu ottaen huomioon kansainvälisen historiankirijotuksen 

uusimmat metotiset virtaukset.  Soveltavvaa läherittiikkiä on nouvatettu mutta lähteijen 

aukkopaikosa  kirjijottaja on joutunu meleko ussein turvautummaan vilikkaaseen mielikuvitukseesa.  

 



  LIITE 1. RPS:n kuulusa komissaarijärijestelmä 

Toimikunta Komissaari  

Lounaskokouskomissaari Risto Uimonen 

Historiikkikomissaari Seppo Hentilä 

Oulu päivä-komissaari Risto Uimonen 

Tavaran- ja rössypotun tarkastaja Hannu Alalauri 

Kulttuurikomissaari Tytti Isohookana-Asunmaa 

Murrekomissaari Jarmo Korhonen 

Rössypottu Open-komissaarit Tuomo Rantalankila ja Erik 

Sirén 

Golf Mestis-komissaari Jyrki Kiviharju 

Sukuselvityskomissio Kaikki jäsenet 

Ristiraha-  ja puukkotikkakomissaari Timo Raatikainen 

 

 

LIITE 2. RPS:n varsinaiset jäsenet 2011 

Aarnipuro Marja-Liisa 

Ahde Matti  

Alalauri Hannu 

Averio Pekka 

Ervamaa Hannu 

Haapaniemi Kalervo 

Halonen Jukka 

Heikkinen Erkki 

Hentilä Seppo 

Hulkko Kustaa 

Isohookana-Asunmaa Tytti 

Jaakonsaari Liisa 

Jalonen Tauno 

Kajaste Raili 

Kauma Jussi 

Kauppi Pia-Noora 

Kiviniemi Pertti 

Kiviharju Jyrki  

Koiso-Kanttila Kimmo 

Koli Markku  

Korkiakoski Anne 

Korhonen  Jarmo 

Korkeakivi  Riitta 

Kurkela Kauko 

Lantto Jouko 

Latola Olli 

Liljeblom Eva 

Lämsä  Simo 

Manner Kristina 

Marttila Satu 

Mäkelä Tuomo 

Mäkilä Anna-Leena 

Nenonen Kari 

Ojanperä Tero 

Paaso Kari 

Petäistö Helena 

Pikkaraien Pentti 

Raatikainen Timo 

Rantalankila Tuomo 

Rosberg Marja-Liisa 

Rossi Mika 

Seppänen Esko 

Siren Erik 

Skurnik Samuli 

Suomela Juhani 

Sutela Pekka 

Uimonen Risto 

Ulander Ilkka 

Vanhainen Juha 

von Wendt Hanna 

Vuoria Matti 

Yhteesä 51 

(joista leidejä 14) 

 

Kunniajäsenet 

Ahtisaari Martti 

Orava Sakari 

 

 

  

 

 

 

 



 

 


