Tytti ja Martti Asunmaan rahasto
Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriperinteen ja identiteetin tukemiseen

R

ahasto perustuu Tytti Isohookana-Asunmaan 50vuotispäivänään Suomen Kulttuurirahastolle kanavoimiin onnittelulahjoituksiin. Rahasto on perustettu
10.11.1997, ja se tukee Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriperinteeseen ja identiteettiin liittyvää tieteellistä tutkimusta ja taiteellista toimintaa. "Muistan omasta nuoruudestani, miten merkittävää oli saada se ensimmäinen tutkimusapuraha, joka tuli Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahastolta. Olen iloinen, jos saan tuottaa vuosikymmenten
päästä saman ilon jollekin toiselle, panna hyvän olon kiertoon”, Tytti Isohookana-Asunmaa sanoo.
Tytti Isohookana-Asunmaa syntyi
Haukiputaalla 24.9.1947 virkamies-yrittäjäperheeseen, tuli 1966
ylioppilaaksi Haukiputaan lukiosta ja valmistui 1971 Oulun yliopistosta filosofian kandidaatiksi pääaineenaan yleinen historia. Isohookana-Asunmaa väitteli maalaisliiton
synnystä Pohjois-Suomessa valtiotieteen
tohtoriksi 1980 Turun yliopistossa. Vuonna
1975 hänet oli nimitetty historian ja yhteiskuntaopin didaktiikan lehtoriksi Oulun yliopistoon. Hän jätti viran 2006 ja tuli seuraavana vuonna nimitetyksi poliittisen
historian dosentiksi Oulun yliopistoon.
Isohookana-Asunmaa valittiin Oulun vaalipiiristä keskustapuolueen listalta eduskuntaan 1983, ja hän oli kansanedustajana yhtäjaksoisesti vuoden 2003 vaaleihin saakka.
Tuolloin hän palasi virkaansa Oulun yliopistoon. Hän oli
Esko Ahon hallituksen kulttuuriministeri 1991–1995. Valtioneuvostojäsenyyden jälkeen hän oli Euroopan neuvoston yleiskokouksen jäsen ja toimi samalla vähemmistökulttuuriasioiden asiantuntijana keskittyen erityisesti suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuurin kehittämiseen.
Rahasto sai nimen Tytti ja Martti Asunmaan rahasto syystä, että molemmat ovat historiantuntijoita ja heillä on ollut
vuosikymmenten aikana lukuisia yhteisiä harrastuskohteita. Molemmat ovat työskennelleet pitkään opettajan-

kouluttajina. Martti Asunmaa
toimi puolisonsa viranhoitajana vuoteen 1998, jolloin siirtyi
eläkkeelle. Alavudella 6.11.1934
maanviljelijäperheeseen syntynyt
fil.kand Martti Asunmaa oli Muhoksen lukion historian lehtorina avioituessaan 1974 fil.kand Isohookanan kanssa.
Pian tämän jälkeen hän siirtyi lehtoriksi Oulun Normaalilyseoon.
Avioparin yhteisiin harrastuksiin on kuulunut mm. aikakauslehti Kaltion toimittaminen. Martti Asunmaa oli lehden päätoimittaja 1973–1984, myöhemmin hallituksen jäsen kuten puoliso, joka oli lehden toimituskunnassa 1973–
1991 ja hallituksessa vuodet 2003–2006. Maakunnallisista
luottamustehtävistä käy esimerkkinä Isohookana-Asunmaan jäsenyys Pohjois-Pohjanmaan maakuntaneuvostossa
1981–1991. Vuodet 1982–1991 hän oli sanomalehti Kalevan
kulttuurikolumnisti.
Kotiseutuneuvoksen arvon 2005 saanut Martti Asunmaa
teki 1978 laajan selvityksen Pohjois-Pohjanmaan kulttuurija kotiseututoiminnan kehittämisestä ja 1992 suunnitelman
maakunnan kulttuurin kehittämisestä.
Molemmilla on lukuisia tieteellisiä artikkeleita ja kolumneja ja he jatkavat edelleen historiankirjoitustyötään.

Suomen KulttuurirahastonPohjois-Pohjanmaan rahasto perustettiin vuonna 1968, ja
se on yksi Suomen Kulttuurirahaston seitsemästätoista maakuntarahastosta. Rahasto
tukee Pohjois-Pohjanmaalla tehtävää tai siihen kohdistuvaa tutkimusta, taiteellista työtä
ja kulttuuritoimintaa jakamalla apurahoja ja palkintoja sekä järjestämällä myös muuta
kulttuuritoimintaa. Lisätietoja www.skr.fi/pp.

