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Puheenjohtajan palsta

Hyvät Oikaristen suvun jäsenet!
Erityisen kylmä ja sateinen kesä ja syksy
ovat takana. Viljatkin ovat jääneet osin puimatta. Säästähän me aina ensimmäiseksi
puhumme. Historian saatossa kansaamme
ja sukuamme ovat koetelleet halla- ja nälkävuodet. Elämä korpien ja syrjäseutujen asuttajina on ollut usein taistelua elämästä ja
kuolemasta.
Ennen itsenäistymistä ja 100-vuotisen itsenäisyytemme aikana sodat ovat olleet kovia
koettelemuksia myös Oikaris-suvulle. Oma
taistelunsa oli sodat käyneiden miesten ja
naisten paluu kuokan-, lapion- tai keksinvarteen rauhan ajan töihin. Vaikka ansaitusti
kunnioitamme veteraaneja, jokainen Oikarissukuun kuuluva on tehnyt jotain hyvää
itsenäisyyden eteen ja voi ansaitusti juhlia
sitä. Kyky järjestää asioita johdonmukaisesti
on ollut yksi 100-vuotisen Suomen itsenäisyyden tae.
Sukumme sivistys ja vahvuus näkyvät siinä,
että arvostamme vanhempia sukupolvia.
Jokainen suku, joka ei tunne historiaansa,
on muukalainen omassa maassaan. Emme
juhli itsenäisyyttä sambaa kadulla tanssien
vaan olemme oikeutetusti jäyhiä ja pidättyväisiä. Oikaris-suvun omaa itsenäisyysjuhlaa

vietämme Kainuun Opistolla 2.12.2017.
Tervetuloa mukaan kaikki kynnelle kykenevät!
Ensi kesänä Oikaristen sukuseuran virallinen
sukukokous ja sukutapaaminen on 21.-22.
7.2018 Kuusamossa.
Toivotan sukuseuran jäsenille ja läheisille
juhlavaa SUOMI 100 ITSENÄISYYSPÄIVÄÄ,
RAUHAISAA JOULUN AIKAA JA VALOISAA UUTTA VUOTTA.
Sukumarssia lainaten ystävällisin sukuterveisin Erkki Oikarinen
Suku kasvoi ja asutti Kainuutaan,
muutti ympäri Suomen ja ulkomaan,
tiedot, taidot ja ammatit hankki.
Tuhatmääriin on kasvanut sukumme tää,
eikä kasvulle, nousulle loppua nää.
Yhteistyöhön nyt jäsenten luku,
kauan eläköön Oikaris-suku.
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Joulun rauha ylittää ymmärryksemme
Havahdu hereille, ihminen! Sinun vuoksesi
Jumala tuli ihmiseksi. Herää, sinä joka nukut,
ja nouse kuolleista, niin Kristus on sinua valaiseva. (Ef. 5:14) Juhlikaa iloisina pelastuksemme ja lunastuksemme saapumista. Juhlikaa tätä juhlapäivää: suuri ja ikuinen päivä,
suuresta ja ikuisesta päivästä syntynyt, astui
meidän niin lyhyisiin ja hetkellisiin päiviimme.
Näin kirjoittaa kirkkoisä Augustinus joulusaarnassaan. Herää, sinä joka nukut, ja nouse
kuolleista, niin Kristus on sinua valaiseva.
Keskellä tätä pimeintä vuodenaikaamme me
saamme jälleen hiljentyä joulun sanoman
äärelle ja juhlan odotukseen. Adventin aika
johdattaa meitä siihen. Olkoon valmistautumisemme myös hengellistä ja sisäistä, eikä
vain materialistista ja ulkoista. Olkoon joulumme juhla Kristuksen, vastasyntyneen Vapahtajamme.

hyvällä tahdolla sidottu toisiimme ykseyden
sitein.
Augustinus uskoo vakaasti, että meille annetaan joulun lapsessa suuri lahja, jota me
emme voi itse ansaita; ilo ja rauha, joka
ylittää ymmärryksemme ja yhdistää meidät
toinen toisiimme rauhan sitein. Hänelle Kristus on totuus, joka versoo maasta. Hänelle
Joulun lapsessa itse vanhurskaus katsoo
alas taivaasta niin, että jokainen joka uskoo
tuohon vastasyntyneeseen, tulee vanhurskaaksi, ei omin voimin ihmisenä, vaan Jumalan vanhurskauttamana.
Joulun lapsessa Jumala lähestyy meitä. Meitä
kutsutaan hiljentymän tuon armon ja rauhan
sanoman äärelle. Meitä kutsutaan ottamaan
vastaan Joulun lapsi lahjana, Vapahtajanamme. Meitä kutsutaan pyhälle matkalle, joka
yksin voi antaa elämällemme merkityksen
ja kärsivälle lohdutuksen.

Mutta saammeko me viettää harrasta ja rauhaisaa joulua. Kun mietimme tätä aikaamme,
miten sen koemme? Antaako se meille mahdollisuuden pyhien hetkien kokemiseen?

Siunatkoon kaikkivaltias ja armollinen Jumala armollaan ja rakkaudellaan tämän juhlaaikamme. Viettäkäämme siunattua Joulujuhlaa!

Tavarapaljous, lahjojen ostaminen ja elämysten tuottaminen, matkat ja matkustaminen, mitä kaikkea ajallista tavoittelemmekaan. Missä ovat ajattomuus ja iäisyys, merkitsevätkö ne meille enää mitään?

Esa Oikarinen

Tuon neitseestä syntyneen Herramme, jonka
syntymäjuhlaa vietämme, airuena kuului
enkelin ääni: ´Kunnia Jumalalle korkeuksissa
ja maassa rauha, ihmisille hyvä tahto´. (Luuk
2:14) Hän on meidän rauhamme, sillä hän
on liittänyt meidät yhteen, jotta meidät olisi
4
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Oikaristen sukuseuran itsenäisyysjuhla 02.12.2017
klo 15.00 alkaen Kainuun Opistolla
15.00

Itsenäisyysjuhlan ateria
-karjalanpaisti, laatikot, rosollit, tomaattimuikut, graavilohi, silli, leivät ja juomat

16.00

Itsenäisyysjuhlan tervetulotoivotus
Hartaushetki
JUHLAPUHE
Musiikkia

17.00

Sinivalkoiset täytekakkukahvit
arpajaiset
ateria / kahvit 22
Sitovat ilmoittautumiset Erkille 19.11.2017 mennessä.
sähköposti: oikaer@gmail.com tai puh. 044 284 8012
info on myös kotisivulla: www.oikariset.fi

Tulevia tapahtumia 2018
Oikaristen sukuseuran sääntömääräinen vuosikokous ja sukutapaaminen
ORIGINAL SOKOS HOTEL KUUSAMO
21.-22. heinäkuuta 2018.
Tarkempi ohjelma kevätlehdessä 23-2018
kotisivulla: www.oikariset.fi
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Teksti/kuvat: Veikko Rusanen

Kiekko liikkui liukkaasti Vuokatissa
Kesää enteilevä sää suosi ulkoliikkujia Vuokatissa sunnuntaina 11. kesäkuuta. Suksien
suihke Vuokatin urheiluopiston maastoissa
oli toki päättynyt.
Vuokatin jäähallissa sen sijaan kiekkoilukausi
jatkui, kun nuorten Oikaristen jääkiekkoturnaus kyseisenä viikonloppuna pelattiin kolmatta kertaa.
Tällä kertaa nuoria pelaajia on vajaat kolmekymmentä, turnausidean isät Jarmo ja
Mauno Oikarinen kertovat. Pelaajia on eri
puolilta Suomea, ja ikähaitari on melko suuri
6-60 vuoden väliltä.
Jarmo ja Mauno jatkoivat, että kiekkoturnauksen kautta saadaan nuoria toimijoita
mukaan Oikaristen sukuseuraan.
Vaikka kyseessä on ystävyysturnaus, pelissä

näytetään parasta osaamista. Ulkopuolisesta
seuraajasta peli on vauhdikasta ja nähtävissä
oli monia taitavia pelisuorituksia.
Osalla pelaajista vanhemmat ovat pelimatkalla mukana. Jarmo Oikarinen korostaakin,
että pelit ja yhdessäolo vahvistavat muun
muassa isä-poikasuhdetta.
Yhteiset jääkiekkopelit saavat luultavasti
jatkoa, sillä nuoret ovat innokkaasti mukana,
peleissä tuomarina toiminut Jarmo Oikarinen
pohtii. Hän jopa ideoi, että eri sukuseurat
voisivat olla kamppailemassa jääkiekossa
paremmuuttaan omassa turnauksessa.
Pelin jälkeen oli yhteiskuvaus ja palkintojen
jako. Mitalit jatkoi sukuseuran puheenjohtaja
Erkki Oikarinen. Kaikki pelaajat saivat ansaitusti mitalin.

Taitotason ja iän mukaan valikoituneet joukkueet etenivät vauhdikkaasti maalilta toiselle.
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Edessä vas. maalivahdit: Joel Pinoniemi, Tapani Bovellan. Toinen rivi: Lennu Pitkänen, Jooa Bovellan, Joona Pitkänen, Eemil Pitkänen, Veeti Oikarinen, Leo Oikarinen, Toni Oikarinen.
Seuraava rivi: Esa Oikarinen, Keijo Pitkänen, Mauno Oikarinen, Marius Oikarinen, Kasperi Oikarinen, Olivia Oikarinen.
Takarivi vas. Heikki Oikarinen, Jari Pitkänen, Antti Kurtti, Riku Juuso, Harri Pitkänen, Arttu Oksa, Janne Pitkänen,
Teemu Oikarinen, Jarmo Oikarinen (päätuomari), Tuomo Pitkänen, Toni Lohi, Antti Oikarinen ja Paavo Oikarinen.

Alarivi vas. Olivia Oikarinen, Kasperi Oikarinen, Joel Pinoniemi, Arttu Oksa, Marius Oikarinen, Veeti Oikarinen,
Niklas Pitkänen, Lennu Pitkänen, Joona Pitkänen, Eemil Pitkänen, Leo Oikarinen, Jooa Bovellan, Tomi Oikarinen.
Takarivi vas. Erkki Oikarinen, Janne Pitkänen, Paavo Oikarinen, Toni Lohi, Heikki Oikarinen, Jari Pitkänen, Teemu
Oikarinen, Tuomo Pitkänen, Jarmo Oikarinen, Keijo Pitkänen, Mauno Oikarinen, Esa Oikarinen, Tapani Bovellan,
Antti Kurtti, Antti Oikarinen, Riku Juuso.
Pelaajien kotipaikat: Oulu, Sodankylä, Kouvola, Muhos, Utajärvi, Lumijoki ja Sotkamo.
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teksti: Erkki Oikarinen

Rakkaudentunnustus Isänmaalle teatteriesitys
Perjantaina 8.9.2017 kokoontuivat 27 Oikaris sukuun kuuluvaa innokasta teatterinystävää
Kaukametsän saliin Kajaanissa seuraamaan Ylä-Kainuun Yrittäjänaisten esittämää Rakkaudentunnustus Isänmaalle teatteriesitystä.
Esitys oli kunnianosoitus sotavuodet kokeneille naisille. Reilun tunnin kestävä esitys sisälsi
lauluja, runoja, kirjeitä ja tarinoita suomussalmelaisten ja suomalaisten naisten elämästä
sota-aikana.
Esitys nosti esiin kotona ja rintamalla työskennelleiden naisten merkityksen ja ihmeellisen
kyvyn selviytyä miten vaikeissa tilanteissa tahansa. Esitys oli hyvin tunteellinen ja puhutteleva.
Sota-ajan surun ja murheen keskellä oli kuitenkin iloa ja toivoa, joita ei haluttu menettää
missään tilanteessa.
Esityksen käsikirjoituksesta vastasi suomussalmelainen yrittäjä, fysioterapeutti Minna Vikholm ja ohjauksesta Ulla Schroderus.
Teatteriesityksen jälkeen joimme makoisat kahvit sinivalkoisten leivosten kera ja vaihdoimme
kesän kuulumisia. Kotimatkalla monet meistä varmaankin vielä pohtivat, kuinka koko ilta
oli koskettava kiitos veteraanisukupolvelle.

Oikariset Teatterissa, 8.9.2017. Kaukametsän salissa.
yhteiskuvassa oikealta;
Esa Oikarinen,Veikko Rusanen, Leo Oikarinen, Pertti Oikarinen, Pentti Oikarinen, Ritva Oikarinen, Leo
Oikarinen, Paula Oikarinen, Kauko Oikarinen, Maija Rusanen, Jouko Oikarinen, Marketta Tähtinen,
Helinä Oikarinen, Esteri Ronkainen, Ritva Oikarinen, Sirkka Kinnunen, Erkki Tähtinen, Ritva Kinnunen,
Martta Moilanen, Raija Oikarinen, Mirja Oikarinen, Oiva Oikarinen, Maija Heikkinen, Irma Oikarinen,
Maire Oikarinen, Erkki Oikarinen ja Rauni Keränen.
kuva: Pertti Oikarinen
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Oikaristen kädentuotteita
Toukokuu
akvarelli

Tekijä: Irma Oikarinen
Kuhmo, 2014
Taulun koko 40 x 55 cm.
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Joulunaika kaukana kotoa
Työskentelin vuodet 2000-2002 Persianlahden maassa Kuwaitissa. Kuwait on vahvasti
islamilainen maa, mutta sallii muiden uskontokuntien näkyä. Lähi-itä oli uskontojen sekamelska jo ennen islamilaisuutta. Kristityt,
juutalaiset ja paikalliset uskonnot olivat tuolloin kansanuskontoja.
Kuwaitissa on perustuslaissa määritelty uskonnon vapaus ja maassa on jopa pari sataa
kristinuskoista oman maan kansalaista. Varsinkin monet vierastyöläiset ovat kristittyjä,
ja yli 800 moskeijan lisäksi Kuwaitissa on
myös pieni katolinen, ortodoksinen ja evankelinen kirkko.
Kuwaitin muslimeista enemmistö on sunneja
ja vähemmistö shiioja. Pientä pinnan alla
kytevää eripuraisuutta uskontokuntien välillä
pystyi havaitsemaan kuwaitilaisten ja Iranista
maahan jo kauan sitten muuttaneiden välillä.
Uskontoerojen lisäksi kaunaisuus saattoi tosin johtua myös siitä, että iranilaiset perheet
hallitsevat kaupankäyntiä monella alalla.
Islamilaisten yksi isoimmista ja meidän
joulua muistuttavista juhlista on Id al-Fitr,
jota vietetään paastokuukauden päättymisen
kunniaksi. Juhla on kolmipäiväinen ja niiden
aikana järjestetään virallisia vastaanottoja,
vieraillaan ystävien luona, annetaan lahjoja,
otetaan käyttöön uusia vaatteita ja käydään
sukulaisten haudoilla.
Id al-Fitr juhlapäivän ajankohta vaihtelee,
koska islamilainen kalenteri on gregoriaanista
kalenteria lyhyempi. Vuonna 2001 juhla oli
joulun alla 21.12. kun se tänä vuonna oli
keskellä kesää 25.6.
Vietin Kuwaitissa joulunalusajan kahtena
vuonna. Omaa joulun odotusta noina vuosina
siis väritti menossa oleva paastoaika, ja sain
olla mukana Id al-Fitr juhlassa muun muassa
tuttavaperheen vieraana.
10

Lähellä joulua oli maamme itsenäisyyspäivä
joka tietenkin sielläkin oli iso juhla, meille
suomalaisille. Minun työskentelyvuosien
aikana Kuwaitissa oli oma suurlähetystö,
joka kutsui pienen, noin 50 hengen suomalaisyhteisön moniin juhliinsa. Itsenäisyyspäivän juhla oli eräänlainen pikkujoulu, jossa
tapasi maanmiehiään ja monesti jonkun merkittävän vieraan Suomesta.
Joulutunnelmaan oli tietenkin hieman hankala päästä. Tuttuja koristeita ei löytänyt, vaikka
kaupoissa muuten myytiin paljon rihkamaa.
Jopa kynttilöiden löytäminen vaati viitseliäisyyttä. Ruokavaliota ei voinut tietenkään
muuttaa meidän perinteen mukaan, koska
esimerkiksi sianliha on islamilaisissa maissa
pois kaupoista. Ei kyllä löytynyt torttuja tai
laatikoitakaan. Ei niitä muuten löydy edes
Ruotsista.
Lunta ei tietenkään ollut, mutta hiekka oli
valkoista ja ulkona oli pimeää. Lampuilla ja
kynttilöillä ja omalla musiikilla pystyi joulunalusaikaa kotoisasti viettämään.
Iso osa länsimaalaisista, niin kuin itsekin,
järjesti itsensä lomalle joulun ajalle. Se vaati
hieman järjestelyjä, kun kristittyjen joulu ei
mitenkään katkaissut yliopiston työskentelyä.
Itse vietin vuoden 2000 joulun Englannissa,
jossa veljeni tytär asui tuolloin perheineen.
Ei meidän joulu tuollakaan erityisen suomalainen ollut. Aattona illastimme intialaisessa
ravintolassa ja sen jälkeen menimme paikalliseen pubiin. Sinne oli tullut moni paikallinenkin. Jouluksi ajan tunnisti siitä, että monilla oli joulukoriste kaulan ympärillä, vaikka
asuna miehillä oli shortsit ja naisilla napapaita.
Kirjoittaja on sukuseuran jäsen ja työskenteli vuosituhannen alussa kahden vuoden ajan Kuwaitin
yliopistossa suu- ja leukakirurgian professorina.
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Kuva: Pertti Oikarinen, 2017

Suomi 50 - 100 vuotta
Kotikuusi 1967

Kotikuusi 1967
Itsenäisyyden kuusi on luovutettu 1967 sotaveteraani Lauri Oikariselle.
(s.18.6.1920. - k.27.6.1996.) Hyrynsalmen Karpinvaaran Kuiva-ahon tilalle.
Nykyisin Kuiva-ahon tilan omistaa Laurin siskon pojanpoika Kimmo Oikarinen.
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Syntyneitä
Juha ja Elina Oikariselle syntyi tyttövauva 20.4.2017 Helsingissä. Pituus 54 cm ja paino 4380 g.
Prinsessa sai nimekseen 20.5.2017 Ella Maria Oikarinen.
ps. Juha ja Elina Kivikoski vihittiin 1.6.2013 Helsingissä.

Syntymäpäiviä
90 v.
80 v.
70 v.

Valle J. Oikarinen
Olavi V. Kalliomäki
Esko Oikarinen
Sylvi Kortelainen
Pentti Lauri Oikarinen
Lauri Antero Oikarinen
Veikko Oikarinen
Juhani Oikarinen

Kajaanista Helsinkiin
Valle J. Oikarinen
Olen kolmannen polven kajaanilainen. Synnyin rautatievirkamiesperheeseen pimeään
vuodenaikaan torstaina joulukuun 8. päivä
1927. Maamme oli tuolloin ollut itsenäinen
valtio vasta 10 vuotta ja kaksi päivää.
Neljä ensimmäistä elinvuottani asuin Lehtikankaalla isoisäni, kaupungin taloudenhoitajan, rakennuttamassa omakotitalossa. "Makein " muistoni tuolta ajalta on lähes päivittäinen käyntimme Tuppuraisen kaupassa,
jossa sain aina karkin kauppiaan tervehtiessä
"silmät kiinni, suu auki".
Kymenlaaksossa vietin koulu- ja sota-aikani
"Itänaapurin" häiritessä jatkuvasti koulunkäyntiäni Haminassa liityin 16-vuotiaana
sotilaspoikana Jatkosotaan 1944. Palvelin 7
kk ilmatorjuntatykkimiehenä Kotkan tärkeää vienti- ja tuontisatamaa puolustamassa.
"Valkolakin" sain 1947.
Elämäni seuraavat vuosikymmenet opiskelin
Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tie12

Helsinki
Vantaa
Suomussalmi
Seinäjoki
Iisalmi
Paltamo
Ristijärvi
Puolanka

08.12.2017
14.03.2017
28.01.2018
15.05.2018
10.10.2017
09.11.2017
29.01.2018
05.05.2018

dekunnassa valmistuen hammaslääkäriksi
1953 ja lääkäriksi 1961. Toimin valmistuttuani erityyppisissä opetustehtävissä vuoteen
1991, jolloin jäin hammas- ja suukirurgian
professorin virasta eläkkeelle. Jatkoin yksityispraktiikkaa vaimoni hammaslääkäri Veini
Kyllikin kanssa perustamassamme hammas, suu- ja leukasairauksien hoitoasemalla
Stomassa. Viimeisen suukirurgisen leikkaukseni tein 71-vuotiaana.
"Joukkueeseemme" kuuluu 3 poikaa, Risto,
Juha ja Lasse sekä 7 lastenlasta ja 2 lastenlastenlasta.
Eläkepäivät ovat kuluneet kirjojen, kirjoittelun ja kuntoilun merkeissä. Aviopuolisoni
täysipäiväinen omaishoito on jatkunut jo 17
vuotta tuoden elämääni aivan uuden vaiheen
ja sisällön.
Oikaristen sukuseuran perustaminen syyskuun alkupäivinä vuonna 2000 oli erittäin
merkityksellinen ja innostava tapahtuma.
"Hajallaan" olevat Oikariset koottiin yhteisten tunnusten alle. Sukuseuran rekisteröinti,
säännölliset kokoukset, Oikariset lehti, oma
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vaakuna ja lippu mm. ovat luoneet "Mehengen". Kuluneen 17 vuoden aikana on
kehittynyt Oikariset - yhteisö, joka on
osoittautunut merkitykselliseksi yhdyssiteeksi. Oikaristen sukuseuran toiminta on
saanut myös ulkopuolisilta myönteistä palautetta aktiivisuudestaan. Kiitos seuramme
aktivistien!
Omasta puolestani haluan kiittää kaikkia
seuramme toiminnan jatkuvuudesta vastanneita entisiä ja nykyisiä hallitusten jäseniä
sekä monipuolisen ohjelmatoiminnan järjestämiseen osallistuneita, erityismaininnalla
Oikaristen laulukuoro ja musiikin tekijät
sekä Oikariset-lehden toimittajat, unohta-

matta myöskään "rivijäsenien" myönteistä
osuutta.

Valle 2 v.
Kajaani

Valle 85 v.
Helsinki

Makuuhuoneeni seinällä oleva kainuulainen
tuohikontti, jonka sukuseura lahjoitti puheenjohtajallensa, on pysyvä tunnepohjainen
yhdysside!
Toivotan Oikaristen sukuseuralle menestyksellistä jatkoa !
Hyvää Joulua ja Antoisaa Uutta Vuotta!
Valle

Kuolleet:

Sukuseura ottaa osaa suruun.
Rantala Lyyli
Layley os. Oikarinen Rauha
Vilhunen Kirsti
Vainio Helli
Kela Hilda
Oikarinen Viljami
Oikarinen Bertta

Rauma
Ruotsi
Helsinki
Raisio
Kajaani
Sotkamo
Ylikiiminki

s. 23.05.1923
s. 10.02.1927
s. 27.05.1928
s. 06.05.1927
s. 28.11.1917
s. 27.05.1932
s. 22.06.1947

k. 18.10.2017
k. 05.10.2017
k. 12.05.2017
k. 25.02.2015
k. 12.07.2017
k. 05.09.2017
k. 13.09.2017

94 v.
90 v.
89 v.
87 v.
99 v.
85 v.
70 v.
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Oikaristen Sukuseura ry
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Sukuseuran tuotehinnastoa
Oikaristen sukuseuralla on myynnissä sukutunnustuotteita, joita saa
sukukokouksissa ja tapaamisissa.
Tuotteita on myös hallituksen jäsenillä. Ottakaa yhteyttä esimerkiksi
(tuotto sukuseuran hyväksi)
joululahja-asioissa!
- Sukuseuran-pöytästandaari
45 
- Oikariset-isännänviiri
100 
- Oikariset-isännänviiri (Uusi painos)
80 
- Sukuseuran vaakuna
 kehystettynä tauluksi
50 
 kehystämättömänä
20 
- Oikariset-solmio
(TARJOUS)
8
- Oikariset-pinssi
(TARJOUS)
1
- Oikariset-lippis kesä (TARJOUS)
8
- Oikariset-lippis talvi (TARJOUS)
12 
- Aurinkolippis
10 
- Huivi logolla
25 
- Oikariset mustekynä
1,5 
- Oikarisia neljältä vuosisadalta
95 
(kirjaa voi tilata Taunolta)

- Oikariset-pipo
15 
- Oikariset-koru (UUTUUS)
35 
Oikariset lehtiä nro 1, 2, 3 on kopiona saatavissa
hallituksen jäseniltä 1 /kpl.
Tuotetiedustelut Erkki Oikarinen Kuhmo, puh. 044 2848 012

Sukuseuran
pöytästandaari:
- värit musta/kulta
- leveys 12 cm
- korkeus 24 cm
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Isännänviirin mitat:
- leveys yläpäästä 30 cm
- leveys alapäästä 10 cm
- viirin pituus 300 cm
- 6-8 m salkoon

Oikaristen Sukuseura ry

Solmio logolla

Sukuseuran pinssi

Perustettu 02.09.2000 Ristijärvellä

Oikariskoru

Mustekynä

Aurinkolippis
Talvilippis

Kesälippis

Huivi logolla

Pipo

Huivi logolla
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Vanhoja lehtijuttuja
Kaikuja Kajaanista

09.12.1906
Kuulutus

Koska laillisesti pestattu renkini Heikki Oikarinen on luvatta lähtenyt pois
palveluksestani, niin kiellän, laillisen edesvastuun uhalla, kenenkään häntä
työhönsä ottamaan. Paltaniemellä 8 joulukuuta 1906.
Kotimaan lehti

05.06.1907

Ohjeita lasten nimen valinnasta. Ei soinnu esim. Pekka Kalle Oikarinen, vielä
vähemmin Petteri Kalle Oikarinen, mutta hyvin sitä vastoin sointuu Onni
Petteri Oikarinen.
Kajaanin Lehti

02.09.1907

Kesälaitumelta kadonnut punainen ruuna säessä valkeita pilkkuja korkeus n. 2-3
tuumaa yli 9 korttelin, pieni rautakello remelli kantimessa kaulassa. Löytäjä
ilmoittakoon tai tuokoon Ana Oikariselle Vihtaniemeen.
Kaikuja Kajaanista

21.12.1907

Lampaan, koiran ja kissan nahkoja ostaa J. Oikarinen Kajaanissa
Koskenkorvan talossa.

Kaikuja Kajaanista

23.04.1908

Löydetty
Eväs-säkki löydetty Ahon Valkaman ja Kajaanin väliltä. Omistaja periköön sen
Vihtaniemestä. Ananias Oikarinen.
Työ-lehti

27.05.1908

Täten ilmoitan tovereille että en tahdo olla missään tekemisissä ei raha eikä
puolue asioissa sementtityömies M. Oikarisen kanssa. Viipuri 25.5.1908 Akseli
Vinqist.

Suomalainen Virallinen Lehti

24.07.1908

Jollei mieheni Kalle Nalkki saavu luokseni avioelämää viettämään vuoden ja
vuorokauden kuluttua tästä päivästä lukien, niin olen pakotettu ottamaan
avioeron. Tyrnävä heinäkuun 17 päivänä 1908 Saara Nalkki os. Oikarinen.

