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Puheenjohtajalta

Kohti talvea

TEKSTI: HEIKKI LUKKARINEN

T

akana on ennätyshelteinen kesä. Tätä
kirjoittaessani helteet ovat vaihtuneet
syksyä ennakoivaksi viileydeksi. Syksyn viileyteen kuuluu Lukasu osoittamassa ajan
nopeaa kulumista.
Elämä on alkamista ja lopettamista, tosin jotain jää aina keskenkin. Se on myös
lähtemistä ja tulemista – pienessä puitteissa normaalia rutiinia esim. aamulla töihin
ja illansuussa sieltä kotiin. Historiapapereista löytyy kirjauksia suuremmista lähdöistä,
mutta myös palaamisista. 1800-luvulla lähti
useita esivanhempiamme siirtolaisiksi mm.
USA:han, mutta osa palasi sieltä takaisin juurilleen. Sinne jääneiden jälkeläiset käyvät etsimässä juuriaan esivanhempiensa synnyinseuduilta palatakseen sitten takaisin omalle
kotiseudulle. Eräs siirtolaisuutta selvitellyt
tutkija arveli siirtolaisten olevan onnellisimmillaan matkalla synnyinmaahansa ja uudestaan palatessaan sieltä asuinmaahansa.
Elämä on myös syntymistä ja kuolemista. Lähipiirissä ei ole tapahtunut syntymisiä,
mutta lopullista lähtemistä tästä elämästä
kylläkin. Sukuseuramme perustaja, ensimmäinen puheenjohtaja ja kunniapuheenjohtaja Toimi Lukkarinen nukkui pois 2.2.
kuluvaa vuotta. Kuolleessaan hän oli yli 88
vuotta. Hänen elämänvaiheista kerrotaan
enemmän toisaalla Lukasussa. Sukuseuramme jää kaipaamaan häntä tietäjänä, muistajana, isähahmona ja elämänmyönteisenä ihmisenä.
Sukuseuramme on siirtynyt nettiaika-

kauteen kun seuramme kotisivut valmistuivat. Jaana Lukkari, Sotkamon Lukkari-sukuhaaran tutkija, teki kovasti töitä sivuston
toteuttamiseksi ja on onnistunut siinä erinomaisesti. Sivut löytyvät osoitteesta www.
lukkarinen-lukkari.fi. Etusivu mukaan lukien sivustossa on tällä hetkellä kahdeksan
osiota. Niissä on jo mukavasti tietoa seurastamme, mutta Jaana, joka toimii sivuston
hoitajana, täydentää sivustoa tarpeen mukaan. Keskustelufoorumiin kirjautumalla
on mahdollista vaihtaa ajatuksia sukulaisten
kanssa sukuun liittyvistä asioista. Tämäkin
paperinen Lukasu siirtyy sivuston Lukasuosioon myöhemmin siellä jo olevien vuosien 2008 ja 2009 Lukasujen kaveriksi. Käykäähän tutustumassa sivustoon ja kertokaa
mielipiteitänne sekä mahdollisia parannusehdotuksia.
Sivuston Ajankohtaista-osiossa on jo ennakkotietoa ensi kesänä Lahdessa pidettävästä sukukokouksesta. Tarkempaa tietoa
tapahtumasta löytyy tämän Lukasun sivuilta
ja myöhemmin myös tuolta Ajankohtaistasivulta. Lahden kokous on sukulaistemme
seitsemäs tapaaminen. Siellä ollaankin jo lähellä vuoden 1459 asiakirjoihin talonpoikaisena lautamiehenä kirjatun Lukas Lukarin
asuinseutua nykyisen Hämeenkosken kunnan alueella.
Tämän Lukasun myötä on hyvä valmistautua tulevaan sukutapaamiseen. Toivotan
teille myös hyviä ennen tapaamista olevia
vuodenajan juhlia.
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Sihteerin vinkkelistä

Lahti kutsuu

TEKSTI: PEKKA LUKKARINEN

P

itkä kuuma kesä on takanapäin ja on aikaa paremmin paneutua sukujuttuihin.
Muutaman kuukauden kokemus eläkeputkelaisena on osoittanut, että tekemistä riittää yllin kyllin. Vapaa-ajan vietto ongelmia
ei ole ilmaantunut. Ilolla on pantava merkille, että myös näissä sukututkimusasioissa
on havaittavissa elpymisen merkkejä myös
meidän sukuseurassa. Reijo Lukkarinen on
innostunut vielä täydentämään Lukkaristen varhaisvaiheita pääasiassa ennen vuotta 1850 olevia tietojaan. Tutkimus on nyt
535-sivuinen ja siitä on otettu sukuseuralle
ns. sukututkija versiona viisi kopiota, joita
aktiivitutkijat saavat käyttöönsä.Jaana Lukkari tekee kovasti töitä Sotkamon Lukkarihaaran osalta ja Nurmeksen sukuhaarasta
Lauri Lukkarinen täydentää oman sukuhaaransa tietoja. Kävelin veljeni Heikin kanssa
Nurmeksen hautausmaan läpi nyt elokuussa
ja löysimme sieltä noin viisikymmentä Lukkaristen hautakiveä. Nurmeksen hautausmaa on iso ja aikaahan siihen meni, mutta
hautausmailta kuolinajan saa monessa tapauksessa kaikkein nopeimmin. Meillä on sukuohjelmistoon tallennettu paljon tietoja,
mutta monista puuttuu vielä kuolinaika ja
piste ihmisen taivallukselle…
Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys ry
on mm. digitoinut seurakuntien vanhat rippi- lasten- muuttokirjoja kaikkien saataville
Internettiin. Verraton apuväline työhömme.
Paikkakuntakohtaiseen hakemistoon
pääsee linkistä: www.sukuhistoria.fi/sshy/
index.htm
Digiarkistoon on toimitettu kaikenlaista
julkaisukelpoista arkistomateriaalia. SSHY
on sopinut viranomaisten kanssa, että yli
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125 vuotta vanhojen asiakirjojen julkaisemiseen ei ole estettä, joten asiakirjat ennen
vuotta 1880 on voitu siellä julkaista. Työ on
vielä kesken, mutta paljon sukututkimusta
helpottavaa aineistoa sinne on jo viety ja koko ajanhan syntyy uutta julkaistavaa materiaalia kun tuo 125 määräaika antaa siihen
mahdollisuuden.
Alkukesästä vaihdoin postia Antti Ville Lukkarisen pojan Juha-Heikin kanssa.
Hän on asunut pitkät ajat ulkomailla, Saudi-Arabiassa ja Filippiineillä. Siellä asuu hänen kaksi nuorinta tytärtään. Juha-Heikki
nykyisen Filippiineiltä kotoisin olevan vaimonsa kanssa asuu nykyisin Lontoossa ja
Juhan isä on niitä harvoja Lukkarinen-sukunimellä olleita kirkonmiehiä suvussamme. Pyysin tarinaa hänestä. Juha-Heikki on
innostunut eläkepäivillään kirjoittamaan
puolifiktio-omaelämäkirjaa. Sainkin häneltä
nyt tässä lehdessä julkaistavaksi humoristisen näkemyksen pojannassikan silmin nähtynä ”Jussi tarkasti arkkipiispan”. Siinä on
vahvasti sukuhistoriaakin mukana. Toisena
teoksena hänellä on vireillä isänsä kenttäpappiajasta vv.1944-5 Kannaksella ja Lapinlahden vt.kappalaisena kevättalvella 1944.
Se perustuu Antti-Ville Lukkarisen vuoden
1944 Ajastajan ja vuoden 1945 Aseveljen
kalenterin muistiinpanoihin. Erittäin hyvä,
että elämäkertatietoja saadaan näin talteen.
Hienoa myös miten Viitasaarella syntyneelle Juha-Heikille on periytynyt Savon murre.
Juha-Heikki kasvoi Turun-seudulla ja missä hänen isänsä teki pääosan elämäntyöstään. Tekstissä tulee hyvin esille myös tuo
Turun-seudun murre.
Sukuseuramme perustaja setäni Toimi

Lukkarinen on nyt poissa. Hän aikanaan
houkutteli minut tähän sihteerinhommaan.
Toimi oli hyväntuulinen ja huumorilla elämäänsuhtauva ihminen. Hän sai kerrottua
niin paljon historiaa itsestään ja lähiympä-

ristöstään talteen, että tuntuu kuin hän olisi edelleen läsnä ja tukemassa touhujamme.
Tuomo Lukkarin taidenäyttely on Lahdessa 20.12.2010 – 31.1.2011. Käykäähän
tutustumassa siihen!

In memoriam

Toimi Lukkarisen muistolle

TEKSTI: HEIKKI LUKKARINEN

T

ässä on Toimi Lukkarisen muistotilaisuudessa Kiuruveden seurakuntasalilla la
20.2.2010 sukuseuramme edustajana pitämäni puheen kirjoitettu versio. Itse tilaisuudessa
taisin muistaa lähes kaikki pääasiat, mutta tilaisuudessa tuli mieleeni muutakin sanottavaa. Ne olen lisännyt puhetekstin jälkeen.

”Hyvät Toimi Lukkarisen läheiset, ystävät,
sukulaiset, työtoverit, kaikki läsnä olevat.
Toimi Lukkarinen oli nimensä mukaisesti toimelias. Kuten olemme jo kuulleet, niin
hän oli mukana monessa tehtävässä. Hän ehti mukaan myös sukututkimustoimintaan.
Sukunsa menneisyys kiinnosti häntä kovasti. Hän teetti selvityksen äitinsä Luomien suvusta ja samalla selvitti myös isänsä,
Lukkaristen sukujuuria. Kun hän sai selville, että esi-isien jäljet johtavat Varpaisjärven
Lukkarilaan ja sieltä edelleen Leppävirran
Saamaisten alueelle, niin hän päätti kutsua
kesällä 1994 Lukkarisia Iisalmeen perustamaan sukuseuraa. Tuo sukuseura, joka aluksi oli Lukkaristen sukuseura, mutta muutti
myöhemmin nimensä Lukkarinen-Lukkari
sukuseuraksi, osoittautui tarpeelliseksi ja on
toiminut elinvoimaisesti. Seuramme seuraava sukukokous on ensivuoden heinäkuussa
Lahdessa.
Toimi valittiin perustamiskokouksessa

yksimielisesti seuramme puheenjohtajaksi paitsi että hän kutsui perustavan kokouksen
koolle, niin olihan hän olemukseltaan isähahmo - suvun päämies. Puheenjohtajana
hän toimi vuoteen 2003 saakka, jolloin hän
katsoi että nuorempien on aika astua johtoon. Hänet nimettiin seuramme kunniapuheenjohtajaksi.
Toimin johdolla sukuseuran hallitus kokoontui käsittelemään seuran asioita. Hallituksen asioiden hoitamisen lisäksi niissä
tilaisuuksissa vaihdettiin kuulumiset ja saatiin myös uutta tietoa sukumme vaiheista.
Toimilla oli uskomattoman hyvä muisti ja
hän osasi esittää asiat elävästi.
Toimin puheenjohtajakaudella Lukkarilan kylälle pystytettiin sukuseuramme
muistokivi heinäkuussa 1999. Sukuseuran
vaakuna-hanke valmisteltiin hänen aikana. Jäsenistön määrä nousi liki kuuteen sataan. Sukututkimuksia saatiin tutkijoiden
arkistoista tallennettavaksi sukututkimusohjelmaan. Vuonna 2002 Väestörekisterikeskukselta hankittu tietokanta 1900-luvun
Lukkarinen- ja Lukkari- nimien kantajista
täydentää tutkimuksia. Tuo työ jatkuu.
Vaikka Toimi jäi pois puheenjohtajan
tehtävästä, niin hän ei jäänyt toimettomaksi. Hän rupesi tallentamaan sukunsa vaiheita. Kun hänen näkönsä heikentyi, niin hän
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saneli tarinat nauhurille. Nauhoja on runsaasti ja puhtaaksikirjoitettuja juttujakin on
kertynyt jo alun toistasataa A-nelosta. Paitsi suvun ja synnyinkotiinsa Kotalaan liittyvien pikkutarinoiden lisäksi hän antoi mm.
tarkkaa historiatietoa Savon Sanomille Kiuruveden ja Pielaveden asutustoiminnasta,
Rukajärven historiatoimikunnalle sotatapahtumista ja Pielaveden Sulkavan kosken
myllyn tarinoita kotiseutuhistoriaan. Toimi
kirjoitti juttuja myös sukuseuramme lehteen Lukasuun, mm. ensimmäisessä lehdessämme vuodelta 2000, lehti oli tuolloin
vielä nimeltään Suku-info, oli Toimin artikkeli ”Koljon sukuhaaran vaiheita”, jossa hän
seurasi esi-isiemme vaiheita 1700-luvun alkupuolen Varpaisjärven Lukkarilan kylälle.
Ilman starttimoottoria kone ei pyöri.
Toimi nykäisi sukumme tutkimukset käyntiin ja antoi polttoainetta siihen viimeiseen
asti. Me olemme siitä hänelle kiitollisia. Toimi oli isäpersoona koko suvulle”.
Poikiensa Timon ja Eskon tilaisuuden
alussa kertomat muistot isästään loivat tilaisuuteen lämminhenkisen ja välittömän tunnelman. Sen vaikutuksesta poikkesin jossain
puheeni vaiheessa omiin muistoihini Toimin kanssa kokemista tapahtumista.
Yksi tällainen oli, kun kesällä 1995 kiersimme Toimin kanssa katsomassa asuinpaikkoja, joissa mm. Abram Lukkarinen
(Toimin ukki ja minun ukin isä) ja Retriikka Paldanius (Abramin puoliso) asuivat Iisalmen Koljossa sekä ukkini (Heikki
Lukkarinen) ja isäni (Veikko Lukkarinen)
asuinpaikkoja. Useimmat paikat olivat edelleenkin asuttuja joko suvun jälkeläisten tai
sukuun kuulumattomien toimesta. Vierailupaikoissa Toimi vaikutuksesta syntyi heti välitöntä juttelua ja kohta kysyttiin, että
maistuisiko kahvi. Kierroksen aikana juotiinkin useat kahvit. Viimeisessä paikassa
vaihtoehtona oli myös mehua. Lähes yhtä
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aikaa ilmoitimme: ”Mehua, kiitos”.
Toimilla oli hyvä huumorintaju ja tilanteen haltuunotto sopivalla lausahduksella.
Ennen Toimin poisnukkumista täkäläinen
sanomalehti Savon Sanomat haastatteli häntä sotien jälkeisestä asutustoiminnasta Pielaveden ja Kiuruveden alueella. Asutustoimintaa johti Asutusasiain toimisto (ASO). Sen
ylijohtajana oli Veikko Vennamo, myöhemmin Suomen maaseudun puolueen pitkäaikainen puheenjohtaja. Toimi puolestaan
toimi edellä mainitun alueen asutusneuvojana vuosina 1945−1958. Lehtikirjoituksessa Toimi kertoi tapaamisistaan Vennamon kanssa. Yhteen tapaamiseen liittyvä
tilannekomiikkaa kuvastaa mielestäni hyvin
Toimin huumoria, enkä malttanut olla kertomatta sitä muistotilaisuudessa. Toimi ja
Vennamo liikkuivat autolla Matkan varrella oli suo, jota raivattiin pelloksi. Toimi ehdotti käyntiä siellä, ja Vennamo suostui pieneen jaloittelumatkaan. Tiellä työmaalle oli
kuitenkin veden täyttämä painanne. Saapasjalkainen Toimi ehdotti nappaskenkäiselle
Vennamolle, että hän voi kantaa ylijohtajan
selässään painanteen yli kunhan ylijohtaja
lupaa olla laulamatta yhtä vanhaa virsikirjan
säettä. Vennamo oli tiedustellut tuota säettä,
johon Toimi oli vastannut: ”Kuningas korkea ratsastaa aasilla”.
Kertauksena vielä Toimin elämänvaiheet itsensä kirjoittamana sukuseuran ensimmäisessä lehdessä vuodelta 2000.
Synnyin 10.3.1921 Pielaveden Sulkavan
Kotalassa Juho ja Riikka Lukkarisen toisena lapsena. Lapsuuteni ja nuoruusvuoteni
kului maataloustöissä kotipaikallani Kotalassa kuten muillakin sen ajan nuorilla. Talvisodassa olin sotatoimialueella ja menossa
rytinään mukaan Loimolan asemalla, kun
välirauha tuli. Jatkosodassa olin Rukajärvensuunnalla 14. divisioonassa ja toimin

siellä taistelulähettinä. Selvisin rytäkästä ehjin nahoin ja olen nuoremman polven kanssa käynyt useita kertoja tutustumassa taistelutantereisiin, joissa veljeni Teuvo kaatui
20-vuotiaana.
Koulutukseltani olen maanviljelysteknikko. Valmistuin Kujalan maanviljelyskoulusta
1947. Sen jälkeen toimin järjestöneuvojana
Hollolan Maataloustuottajilla 1947, työnjohtajana Alhaisten tilalla Perniössä 1948 ja
maatalousneuvojana Jalasjärvellä 1948. Sitten tuli pitempi pesti synnyinpitäjääni Pielavedelle ja nykyiseen asuinpitäjääni Kiuruvedelle, joissa toimin asutusneuvojana 1949
- 1958 Veikko Vennamon aikakautena. Erikoisimpiin tehtäviin elämäni aikana kuuluu
kyseisen herran kantaminen selässä Osmangin suolla Kiuruvedellä, kun hän oli lähtenyt
sinne ”nappas-kengissä” tarkastusmatkalle.
Tuon työjakson loppuvaiheessa rakennutin
omakotitalon Kiuruvedelle Kukkomäentie
26:een. Vuosina 1958 ja 1959 toimin vakuutusmiehenä Pohja-Yhtymällä Kiuruvedellä.
Sen jälkeen alkoi opettajan urani, aluksi kansalaiskoulun opettajana 1959 -1977 ja
sitten yläasteen fysiikan ja kemian opettaja-

na Kiuruvedellä 1977 - 1981.
Puolisoni Vuokko syntyi Hollolassa 1923
lähellä Tennilää, oletetun sukumme esi-isän
Lucas Luckarin asuinseutuja. Jäin leskeksi, kun puolisoni kuoli 1998 helmikuussa.
Meillä on neljä lasta, vanhin 1947 syntynyt
Timo on kasvatustieteiden kanditaatti, Lahden kansanopiston rehtori ja asuu nykyisin
Lahdessa. 1950 syntynyt Eila on ollut maalaistalon emäntänä Iisalmen Paaslahdessa,
nykyisin hänellä on siellä vanhustenhoitolaitos, 1952 syntynyt Ritva on puutarhateknikko ja työskentelee Espoon kaupungilla
viherrakentajana. Kuopus Esko syntyi 1955,
hän on työskennellyt opettajana Helsingin
seudulla. Nykyisin hän on Länsi-Suomen
koulutoimentarkastajana ja asuu Raisiossa.
Sukuni menneisyys on kiinnostanut minua kovasti ja teetinkin äitini Luomien suvusta tutkimuksen, samalla kun tutkin Lukkaristen sukujuuria. Homma kiinnosti siinä
määrin, että päätin 1994 kutsua Lukkariset
koolle Iisalmeen sukuseuran perustamiseen,
joka on osoittautunut elinvoimaiseksi ja tarpeelliseksi.

Lukkarilan kylän

Aapalan talon jälkeläisten tapaaminen

K

ERTOMUS VARPAISJÄRVEN pitäjän ja
vuoden 2011 alusta lukien Lapinlahden
kunnan LUKKARILAN KYLÄN AAPALAN
TALON jälkeläisten tapaamisesta kesällä
2010.
Vanhempamme HEIKKI LUKKARINEN
* 1900 + 1960 ja EMMA os TIIHONEN *
1904 + 1997.
Kokoonnuimme sukutapaamisen Varpaisjärven kirkonkylän läheisyydessä si-

jaitsevalle Koskenniemen seuratuvalle
17.7.2010 helteisen kesän helteisenä päivänä. Jotkut kutsuvat paikkaa myöskin herännäisjohtaja Paavo Ruotsalaisen puolison
mukaan Riitan tuvaksi sillä se sijaitsee hänen muinoisen kotitilansa pihapiirissä. Perhe on asunut Koskenniemellä ennen muuttamistaan Nilsiän Aholansaareen. Nykyinen
seuratupa on tuotu paikalle Iisalmen Viitaan
kylän Sokerimäestä ja pystytetty talkootyö7

nä. Talkoot jatkuvat edelleen sillä seuratupaa
ylläpitävän yhdistyksen tavoite on edelleen
lisätä sen käytettävyyttä myös pitopalveluihin. Nykyisellään seuratuvalla pidetään herännäisseuroja- ja veisuita sekä myöskin tilaa vuokrataan yksityistilaisuuksiin lähinnä
kesäiseen aikaan. Lisätietona mainittakoon,
että seuratuvan hankinnassa eräänä keskeisistä puuhamiehistä toimi sukumme ”ottopoika” (lue vävy) sisaremme Kaarin puoliso, nyt jo edesmennyt, pitäjänneuvos Antti
Hartikainen.
Emma ja Heikki Lukkariselle syntyi 11
lasta joista kolme poikia. Yksi pojista kuoli kolmen viikon ikäisenä. Sukukaaviosta on
todettavissa, että myöskin edellisillä sukupolvilla on ollut suurperheitä samassa talossa eli vuosina 1701– 55 on syntynyt 11 lasta,
vuosina 1758 – 78 12 lasta sekä vuosina 1826
– 48 niinikään 11 lasta. Meidän sisarusparven syntymävuodet ajoittuvat vuosiin 1926
– 1947. Merkittävä poikkeus oli lapsimäärässä, sukupolvien saatossa, isämme Heikki
sillä hän oli ainoa lapsi. Äitimme Emma oli
syntyisin myöskin 11 lapsen suurperheestä.
Lähisuvun kaaviosta on laskettavissa, että meillä sisaruksilla on yhteensä 27 lasta ja
heillä taas edelleen lapsia ja lastenlapsia 59.
Kun siihen lisätään vielä ”ottotytöt – ja pojat” (lue miniät ja vävyt) niin lähisuvun piiri on merkittävän suuri. Tästä sukupiiristä
meitä oli koolla Koskenniemellä 31 henkeä
vauvasta (= Kaarin pojan Jounin tytär 3,5
kk) vaariin (edesmenneen Iines sisaremme
puoliso Aulis * 1924).
Seuraavaksi sukutapaamisesta Kaarin sanoin; Muutama vuosi sitten edesmenneen
Iines sisaremme Helsingissä ja Salossa asuvat tyttäret tekivät aloitteen, että voitaisiinko
järjestää serkusten ja heidän perheittensä tapaaminen Varpaisjärvellä heidän äitinsä lapsuusmaisemissa johon heilläkin liittyi monia monia muistoja.
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Asiaa pohdittiin silloin tällöin tavattaessa
kunnes Maire ja Toini tulivat keväällä 2010
kotiimme Lukkarilan kylän Lahnamäkeen
sellainen puhti päällä, että nyt tehdään eikä
meinata.
Tarkemmin asiaa pohdimme jo samana
päivänä ja totesimme, että Koskenniemen
seuratupa olisi se oikea paikka kokoontumiselle. Siellä on tilaa ja se on suvun moniin perinteisiin sopiva kokoontumispaikka.
Tarkistettuamme allakat, myös seuratuvan
suhteen, päätimme päivämääräksi lauantain
17.7.2010 ja kelloaikakin lukittiin eli aloitetaan ruokailulla kello 12.00.
Kuten koko sydänkesä vuonna 2010 oli
tämäkin kokoontumispäivämme helteinen
ja sateeton. Jo edellisenä päivänä olivat paikkakunnalle saapuneet koteihimme kaukaisimmat perheet lähisuvustamme.
Monet ahkerat kädet olivat valmistelleet
pidot koristen paikan kesäkukin ja viherlehvin. Pääruoka oli lohikeitto jonka oli keittänyt Varpaisjärven seurakunnan pääemäntä.
Halauksia, rutistuksia, iloisia huudahtuksia sekä puheen sorinaa oli tapaaminen
ja sitten alkoi ruokailu. Perinnettä noudattaen ruokailun aluksi veisattiin ruokavirsi
Ruoka lisukkeineen oli maittavaa ja sitä oli
riittävästi.
Ruokailun jälkeen tyttäreni Marjan puoliso Erkki Laitinen kertoi seuratuvan historiaa sivuten myöskin herännäisjohtaja Paavo Ruotsalaisen vaiheita Varpaisjärvellä sekä
Nilsiässä.
Toini sisaremme oli ennakkoon antanut
meille muille sisaruksille kotitehtäviksi koota perhetiedot sekä kertoilla muutenkin perinne- ja perhetietoa. Niistä tiedoista Toini
oli koonnut ja monistuttanut niteen, jonka
hän esitteli ja jakoi tilaisuudessa seuraavaksi. Kooste sisältää todella paljon tietoa ja on
erinomainen tietopaketti tarinoineen annettavaksi sukumme nykyisille nuoremmille

sukupolville sekä myöskin tuleville. KIITOS
TOINI.
Iineksen tytär Päivi kertoi hauskoja
muisteloita Aapalasta ja sisaruksista sekä
hän lausui myös valitsemiaan runoja.
Seuraavaksi ohjelmassa Kaarin ja Maire esittivät duettona lauluja joiden kuuleminen toi useimmille läsnäolijoille mieleen
muistoja monista suvun tilaisuuksista vuosien varrelta.
Jopas maistui mainiolle yläsavolainen
perinneruoka eli muurinpohjaletut kera lisukkeiden ja kahvin jälkiruokana. Porinaa,
sorinaa, halauksia ja iloisia huudahduksia
vielä iltapäivän puolessa välissä, kun jätimme seuratuvan.
Suurin osa siirtyi seuratuvalta synnyinkotiimme Aapalaan jonka pihapiirissä edesmenneen Aarno veljemme poika Sauli otti
meidät vastaan. Muistelut jatkuivat, laulelimme tuttuja ja kesäisiä lauluja sekä ikuis-

timme kameroihin koolla olevaa sukua.
Varmaan meistä kaikista tuntui niin hyvältä kuljeskella siellä Aapalan pihanurmikolla.
Haikeus oli erotessa ihan käsin kosketeltavissa, sillä paljon puhutteleva ja esi-isäin
työtä sekä perinnettä kunnioittava oli tapaaminen tapaamisen ilon sekä hyvän ruoan merkeissä. KIITOS kaikille tapaamiseen
osallistuneille.
Illan kuluessa osa koolla olleista kävi myöskin muistokäynnillä Varpaisjärven
hautausmaalla lähisukumme haudoilla.
Pisimmästä matkasta paikalle oli saapunut Mairen tytär Sinikka Tukholmasta. Muita
kotipaikkakuntia läsnä olleilla, Savon ulkopuolelta saapuneilla. olivat Lohja, Salo, Helsinki, Raasepori, Vantaa ja Hyvinkää. Lyhin
matka oli Mairella puolisonsa Martin kanssa.
Loppulause: KYLLÄ SUKU ON RAKAS!
Kaarin ja Toini.

Talviset terveiset Sotkamosta
TEKSTI: KAARINA LUKKARI

”On se kumma, miten vähän saa aikaan,
jos vain lakkaa yrittämästä”

N

oin viisaasti on joku Paula-tyttönen
päätellyt jo 8-vuotiaana. – Minulla on
mennyt vähän kauemmin saman asian huomaamiseen. Lieneekö osasyynä laiskuus vai
jo ns. ikääntyminen. Vinkkinä nuoremmille,
että tehkää nyt se mitä olette aina halunneet,
kohta ette enää jaksa tai viitsi vaivautua mokoman asian tähden.
Olen onnekseni saanut yhden huolen
siirrettyä nuorempien ja ammattitaitoisten sukupolvien harteille, nimittäin tämän
Lukasun saattamisen julkaistavaan asuun
ja painoon. Minun aikani on tullut kiittää

omasta puolestani kuluneista kymmenestä
vuodesta Lukasun parissa ja siirtyä muihin
harrastuksiin – pistää vaikka pitkälleen. Toivottavasti aikoinaan aloittamani julkaisu on
antanut ainakin jollekulle tietoa ja innostusta sukututkimuksen parissa.
Timo Lukkarinen Sonkajärveltä huolehtii
lehtisemme taitosta ja painosta eteenpäin, joten voitte lähettää suoraan hänelle tai sihteeri
Pekalle juttujanne julkaistavaksi tulevissa Lukasuissa. Tosin Timo on jo tehnyt niin vuoden tai pari taaksepäin, josta myös kiitokset
hänelle näin jälkikäteen ja toivottavasti hän
jatkaa aloittamallaan uralla vielä kauan.
Sukututkimuksen ja ylipäänsä sukuseuraharrastuksen parissa olen tutustunut moniin
9

mukaviin sukulaisiini ja samalla saanut sisältöä myös omien juurieni kasvattamiseen. Kokosin ja kirjoittelin jo viime vuosituhannen
lopulla oman sukuhaaramme menneisyyttä
omiin tarpeisiini kaivellen kirkonkirjoja, historiallista kirjallisuutta sekä sukulaisten suita
ja nyt lienee tullut korkea aika jatkaa urakkaa
ennen kuin on liian myöhäistä. – Ensin täytyy kylläkin suorittaa oppisopimuksella itseni
kanssa arkistointikurssi.
Aina kun on tuntunut ettei mitään uutta
auringon alla – on löytynyt uusia tuttavuuksia, jotka ovat olleet kiinnostuneita samoista
asioista, kuten nyt kuopiolaistuneet serkkuni Arja Liisa Latvala ja Eino Korhonen. He
kokosivat ansiokkaasti kuvien kera täältä
Purolta Kaitainsalmen Leppilään muuttaneen Juho Lukkarin (synt. 1860) jälkeläiskirjasen viime talven aikana. Kirjassa seurataan myös naisten puolelta tulleita sukuja,
joten sotkamolaisten vanhojen sukujen keskinäiset sekavat sukulaisuussuhteet tulevat
hyvin esille. Serkkuja löytyy lähes jokaisesta

talosta. Uutta verta siis tarvitaan, kosioretkiä
kannattaa tehdä jo laajemmalle alueelle.
Kirjan julkistamispäivä oli 10.7.2010
Heinämäen kylätalolla n. 70 suvun jäsenen
kera, missä päin Sotkamoa heidän sukuhaaransa on enimmäkseen asunut ja asunee nykyäänkin. Kirjastaan he painoivat 150 kappaletta ja kaikk’ meni eikä piisannutkaan.
Kirja on nähtävänä myös ensi vuoden sukukokouksessa Lahdessa. Siinäpä vinkkiä
muillekin sukuhaaroille, sillä oman lähisuvun asiat ja niihin tutustuminen on antoisinta itse kullekin. Suosittelen lämpimästi.
Muuten kai voisi sanoa kuningatar Elisabethin tavoin, että alkuvuosi on ollut ’kauhea’ Sotkamon Lukkareille: tulipaloja, äkillisiä poismenoja ja sairastumisia enemmän
kuin koskaan minun muistiaikanani. – Toivottavasti iloisiakin asioita on ilmennyt
vastapainoksi maailmankaikkeuteen, jos ei
meille niin muille. Voimia kaikille ja muistakaa olla kiitollisia jokaisesta eletystä päivästänne. Osallistukaa.

Sotkamo-lehden julkaisu 13.7.2010

Sukurakkautta Sotkamossa

TEKSTI: PÄIVI ESKELINEN

KUVAT: KAARINA LUKKARI

Sukukirja toi serkukset yhteen
Leppilän Lukkareitten sukuhaaran jäsenet
kohtasivat toisensa lauantaina Heinämäen
kylätalolla. Ensimmäisen yhteisen kokoontumisen takana olivat kuopiolaiset Arja Liisa Latvala ja Eino Korhonen. – Emme olleet
tienneet toisistamme, vaikka olemme asuneet
samassa kaupungissa jo vuosikymmeniä. Lukiessani Einon viime vuonna kirjoittamaa
sukukirjaa Heinämäen Korhosista, huomasin, että olemme toiset serkut, kertoi Latvala.
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Viime syksynä sukututkimuksesta innostuneet pikkuserkukset ryhtyivät tutkimaan
yhteisiä juuriaan. Syntyi lauantaina Heinämäellä esitelty kirja Juho ja Loviisa Lukkarin (o.s. Härkönen) jälkeläisistä. Huolellisesti
koottuun teokseen on selvitetty Puron Lukkareista irtautuneen esi-isän kahdeksan lapsen
ja heidän jälkeläistensä vaiheita. Kirja sisältää
sukutauluja, suvun vanhinten muisteloita ja
mielenkiintoisia yksityiskohtiakin.Teokseen
on saatu mahtumaan 300 valokuvaa.
Sitkaaksi savotaksi mennyttä talven urak-

Eino Korhonen (kl)

Arja Liisa Latvala (kl)

kaa luonnehti Eino Korhonen. Hajanaisten
lähdetietojen varassa aloitettu projekti kasvoi vähitellen ja alkoi muotoutua, kun sukutaustoja selvitettiin. Hyvänä apuna tietojen
keräämisessä olivat Einon suku ja Arja-Liisan 92-vuotias äiti.
– Suku ei tosiaan tuntenut toisiaan.
Vanhaa muistitietoutta löytyi, ja nuorempikin polvi alkoi Korhosen mukaan kiinnostua omista juuristaan, kun vähän patisteltiin. Korhonen ja Latvala pohtivat
myös sitä, miksi suvussa oli vanhoista
asioista paremmin tietoa kuin uudemmista tapahtumista. – Ennen pidettiin yhteyttä henkilökohtaisesti. Ihmisillä oli kaikesta
huolimatta aikaa käydä toisissaan, vaikka
kulkuvälineet eivät olleet sitä luokkaa kuin
nykyään. Korhonen kertoo, että kun hevospelillä tai polkupyörillä kuljettiin, lähdettiin
sukukylään useammaksikin päiväksi. – Siel-

lä kerrottiin ja kuultiin kaikki suvun tarinat,
ja näin ne jäivät mieleen.
Tarinankerronta palasi juurilleen ensimmäisessä sukutapaamisessa, jossa jokaisen
sukuhaaran edustaja pääsi kertomaan omaa
tarinaansa. Välillä naurettiin, välillä pyyhittiin tippaa silmäkulmasta, ja mukavaa oli.
Ja ennestään vieraiden oli helppo avata
keskustelu: kenenkäs jälkeläisiä sinä olet?

Eino Korhosen juhlapuhe
Heinämäellä 10.7. 2010.
Hyvät sukulaiset. Tänä päivänä kuulee usein
ihmisten mainitsevan, että hän ei ole mistään
kotoisin. Näin ihmiset usein vastaavat kun
kysytään, että mistä päin hän on kotoisin.
Sanonta johtuu siitä, että tänä päivänä
ihmiset hyvin usein erkanevat kasvuympäristöstään laajalle alueelle ympäri maata.
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Varsinkin jo seuraava sukupolvi maailmalle lähteneistä ihmisistä ei ole oikein varma,
mistä hän on juuriltaan kotoisin. Vallankin,
jos yhteyden pito on kadoksissa aikaisempiin esivanhempiinsa. Yksinkertaisesti monellakaan ei ole aavistustakaan esivanhempiensa elämänvaiheista. Tämä tekee usein
ihmisistä juurettomia.
Hyvin läheiset sukulaisetkaan eivät tunne toisiaan. Tämä on omiaan luomaan ihmisille juurettomuuden tunteen. Varsinkin
tunne painaa, jos uudella paikkakunnalla ei
ole syntynyt uutta virikkeellistä elämänympäristöä.
Kainuu, johon Sotkamokin kuuluu, on
voimakasta muuttotappioaluetta. Täältä on
työn perässä lähtenyt paljon väkeä eteläiseen
Suomeen ja muuallekin. Tämä on ollut omiaan luomaan tilanteita, joka on vaikuttanut
voimakkaasti siihen, että läheisetkin sukulaisuussuhteen ovat etääntyneet toisistaan.
Näin on käynyt myös tässä meidänkin suvussamme. Vaikka käsittelemme yhden Leppilän Lukkareitten suvun levinneisyyshistoriaa 1890 alkaen, on tämä suku on
levinnyt monien eri sukujen kautta ympäri
laajan Suomen maan ja laajemmallekin aina
Amerikkaa ja Ruotsia myöten monien värikkäiden tapahtumien kautta.
Mistä sai alkunsa tämän kirjasen kirjoittaminen. Kimmokkeen antoi ehkä se, että olin jo viime vuonna kirjoittanut omasta Korhosten suvusta sukujuonteen aina
1500 luvulta nykypäivään saakka, joka sisälsi
myös omat nuoruuteni muistelmat. Tämän
kirjan oli lukenut myös yhtiökumppanini
Arja Latvala Kuopiosta. Kirjassa oli selostus
äitini Hilman ja hänen perhetaustoistaan,
olihan hän Leppilän talon vanhimman pojan Kustin tytär. Myös Latvalan äiti oli Leppilän tyttären tytär. Tämä varmaan vaikutti siihen, että Arja Latvala oli kiinnostunut
asiasta ja hän soitti kesämökiltään synty12

mäseutunsa Sotkamon Tuhkakylältä, kertoen olevansa saman talon suvusta lähtöisin ja
olisimme peräti toiset serkut keskenämme.
Tässä vahvistuu edellä kertomani väite,
että suvut hajaantuvat eivätkä tunne toisiansa. Vaikka molemmat olemme Sotkamossa syntyneitä, sieltä käsin olimme käyneet
koulumme, siirtyneet molemmat Kuopioon
jossa olemme asuneet vuosikymmeniä, silti
tuntematta toisiamme.
Ihmeissäni kuuntelin hänen tarinaansa.
Olimme molemmat kiinnostuneet Lukkareitten suvusta. Hän ehdotti, että jospa ryhtyisimme tarkemmin tutkimaan tätä Lukkareitten sukua. Minä tietenkin myönnyin
ehdotukseen ja hänen palattuaan vuoden
2009 lopulla mökiltään Kuopioon, tapasimme ja ryhdyimme toimeen. Vielä siinä vaiheessa tuskin kumpikaan meistä tiesi, minkälaiseen savottaan olimme ryhtyneet.
Se oli sitkas savotta. Se sisälsi tavattoman
paljon yhteydenottoja tutkimaamme sukuyhteisöön ja sen eri sukujuonteisiin. Tutkimustemme edetessä huomasimme myös
sen, että suku ei todellakaan tuntenut toisiLeppilän Lukkarit 1890- alkaen (kl)

Valokuvausta sukuhaaroittain ( kl)

aan. Ainoastaan jonkinlaista kaukaista tietoa
itse kullakin oli olemassa, että siellä ja siellä
on jotain sukuun kuuluvaa, mutta tarkempaa tietoa ei monellakaan ollut. Näitten hajanaisten lähdetietojen perusteella ryhdyimme tosissaan perkaamaan sukuamme. Ehkä
meitä auttoi paljon se, että molemmat tiesimme kumminkin Leppilän sukutaustoista
melko paljon asioita, joita sitten yhdessä suvun kanssa rupesimme selvittämään, hakemaan osoitteita ja henkilöitä, joilla olisi jotain muistitietoutta suvusta. Myös sukuun
kuulumattomat henkilöt antoivat auliisti
haastattelutietoutta.
Vanhaa muistitietoutta löytyikin nimenomaan tästä vanhemmasta sukuhaarasta.
Oli ihmeteltävää, kuinka paljon sieltä muistitietoa oli loppujen lopuksi sitten saatavana. Myös nuorempi sukukunta oli kiinnostunut asiasta kun asian merkitys oli saatu
menemään perille. Mutta asioitten perkaus
vaati tavattomasti yhteydenottoja lähinnä
puhelimitse eri sukukuntiin.
Täytyy antaa suvulle tunnustusta siitä, että se niin kärsivällisesti ymmärsi mei-

dän aktiivista puhelinyhteyden pitoa. Samaa asiaa
jouduimme perkaamaan
useampaa kertaan, koska halusimme, että mitä
kirjoitamme sen tule olla
mahdollisimman tarkkaan
paikkansa pitävää. Joskus
hävetti, kun samasta asiasta piti niin usein soittaa.
Joskus myös sovimme,
että jätetään se ja se sukuhaara vähäksi aikaa rauhaan, etteivät ne meihin
pahasti hermostu. Sukua
etsimme ja tarkistimme
myös netin välityksellä.
Mutta sieltä ei saatu kuin
n.100 vuotta vanhempaa tietoutta. Sitä nuorempi tietous piti pääsääntöisesti hakea suoraan itse suvulta. Jotkut vähän arastelivatkin
sukutietojensa antamisessa.
Myös kuvien metsästys oli oma operaationsa. Niitä piti käydä lähisuvuilta hakemassa useampaankin kertaan. Harmiksemme panimme merkille, että vanhoista
kuvista pääsääntöisesti puuttuivat paikka
missä kuva oli otettu, vuosiluvut ja henkilöitten nimet. Näitten tietojen hakeminen
tuotti myös paljon lisätyötä. Niitä tunnistutettiin myös postin välityksellä mitä itse
emme saaneet selville. Käänsimme omatkin
kuva-arkistomme nurin, että jospa jotain
vanhaa asiaa löytyisi. Ja kyllä niitä vanhoja
kuvia loppujen lopuksi itsekultakin melko
paljon löytyikin. Myös uudempia kuvia tuli runsaasti nuoremmalta väeltä. Onhan kirjassa kuvia yli 300 kpl.
Tässä yhteydessä antaisin hyvän vinkin
teille kaikille, joilla on kuvia suvusta ja tapahtumista, että merkkaisitte niihin vuosiluvun, paikan ja henkilöniemet. Joskus tulevaisuudessa niistä voisi olla paljon hyötyä
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Kirjaa tehdessämme pakostakin tuli mieleen mistä johtui, että aivan vanhempi sukulaiskaarti muisti niin paljon vanhoja asioita.
Olen miettinyt syitä siihen. Hyvän muistin
lisäksi asiaan on vaikuttanut myös se, että
ennen vanhaan ihmiset pitivät enemmän
yhteyttä toisiinsa henkilökohtaisesti kuin
nykyään. Ei ollut puhelimia. Ihmisillä oli
kaikesta huolimatta aikaa käydä toisissaan,
vaikka kulkuvälineet eivät olleet sitä luokaa
kuin nykyään. Kulkupelinä aivan varhaisemmin oli hevonen, jalkapatikassa kuljettiin ja
myöhemmin oli jo pyöräkin käytettävissä
kun maanteitä alkoi ilmestyä. Sukukylään
lähdettiin useammaksikin päiväksi. Sanottiin, että lähdetäänpäs ”atimaan.” Atiminen
oli vanhan ajan sanonta pitkillä kyläreissuilla. Siellä kerrottiin ja kuultiin kaikki suvut
tarinat ja näin ne jäivät sen ajan ihmisille mieleen ikuisiksi ajoiksi. Muistikirjoja ei
yleensä pidetty.
Jossain vaiheessa alkoi tuntua siltä, että
kuta enemmän tutkimme sukua, sitä enemmän alkoi uutta tutkittavaa tulla esille. Lopussa piti jo ruveta jarruttelemaan, ettei kirja-aiheet leviä liian laajaksi Aiheita olisi kyllä
ollut, mutta jossain vaiheessa kirja piti saada päätökseen, että pysyisimme aikataulussa
jonka olimme jo teille etukäteen ilmoittaneet.
Vaikka kirja oli kokoonsa nähden hyvin
suuritöinen, teimme sitä suurella innolla.
Teimme sen hyvin lyhyellä ajalla, alle puolessa vuodessa, josta johtuen piti olla aktiivinen. Sen tekeminen ei ollut meille epämiellyttävä rasite. Nautimme siitä. Saimme olla
kirjaa tehdessämme tekemisissä laajan sukumme kanssa lähinnä puhelimitse. Opimmekin jo tunnistamaan sukumme lähinnä
puhelinäänen perusteella. Lopussa saamamme kuva-aineistokin jo auttoi tunnistamisessa. Voisi sanoa, että tunsimme sukumme
enemmän puhelimen- kuin henkilönäön
perusteella. Mutta tässä tilaisuudessa voim14

me tutustua toisimme myös henkilökohtaisesti. Senpä vuoksi halusimme järjestää
myös tämän sukutapaamisen.
Kiitämme sukua, että olette kärsivällisesti
olleet tämän kirjan tekemisessä mukana. Antaneet auliisti tietojanne käytettäväksemme.
Ilman tätä tietopohjaa kirjaa ei olisi syntynyt.
Kiitämme myös perheittemme aviopuolisoita, että olette jaksaneet kuulla ja katsella
touhujamme varhain aamusta myöhäiseen
iltaan. Kireitäkin tunnelmia on ollut, ainakin minulla, koska samalla jouduin perehtymään tietokoneen hallinnan saloihin. Ilman
tietokonetta asia olisi ollut mahdoton tehdä
tällä ajalla.
Kiitän myös Arja Latvalaa siitä kärsivällisyydestä, mitä hän koki kun samalla opettelin tietokoneen joukeaa käyttöä monesti
hänen opastuksellaan.
Meillä kirjaa tehdessämme oli tällainen
piika-renki suhde. Arja toimi hyvänä piikasihteerinä ja minä koitin olla hyvä renki. Ei
meillä mitään kirjallista sopimusta ollut, kuka mitäkin tekisi. Molemmat etsimme suurella paatoksella kirjaan kuuluvaa tietoutta
parhaalla mahdollisella ymmärryksellämme.
Eikä meillä mitään pahempaa kismaakaan tullut, vaikka kumpikin meistä omasi
samalla tavalla Luikkarien sukuun kuuluvaa
itsepäisyyttä. Mitä jos joskus oli erimielisyyksiä, niistä selvittiin keskustelemalla.
Tässä sukututkimuksessamme olemme
perkanneet oman sukuhaaramme Lukkareitten suvun perusrakenteita aina 1500
luvulta alkaen tähän päivää saakka. Se on
melko vankka perustutkimus josta on hyvä
jatkaa. Toivonkin, että tästä eteenpäin kukin omissa sukuhaaroissaan jatkaisi sukunsa
tutkimusta. Nyt kun suvun perusrakenteet
on suurin piirtein selvillä, tästä onkin sitten
jo helpompi jatkaa. Suvun tutkiminen on
loppujen hyvin mielenkiintoista hommaa.
Kun alkuun pääsee, vaikea sitä on lopettaa.

Jatkoa ajatellen jos kukin suku laittaisi talteen omat perhetaustansa, siitä on joskus
myöhemmin jonkun sukututkijan helppo
koota laajempikin sukuselvitys.
Kirjaa emme tehneet myöskään hankemielessä rahan kiilto silmissä. Hommaan
lähtiessämme tiesimme, että kirjan menekki
tulee olemaan rajallinen, eikä sillä voi tehdä bisnestä. Työllemme emme ole laskeneet
mitään hintaa. Kirjoja tilattiin kumminkin
toista sataa kappaletta, joka tuotto just ja
just´, melko tarkasti riittää pakollisiin ennakkohankintoihin ja kirjanpainokuluihin.
Emmekä halunneet suvulle aiheuttaa tästä
sen enempää kustannuksia mitä kirjan han-

kintahinta noin 20 euroa on.
Kun kirjan saimme valmiiksi, tuli vähäksi aikaa ikään kuin tyhjyyden tunne, että missä sitä nyt käsiänsä pitäisi, kun ei enää
ollut mitään tekemistä. Vieläkin tuntuu kuin
sormet vipattaisivat, että jotain kirjoittamista pitäisi olla.
Kirjan tekemisen kannustimena meillä
oli suuri rakkaus sukuamme kohtaan ja halu
tutustuttaa sukua toisiinsa sekä luoda sukuyhteisötunnetta.
Kiitos
Kuopiossa 10.7. 2010
Eino Korhonen

Jatkokertomus

Kun Jussi tarkasti arkkipiispan

V

uoden 1999 huhtikuussa Jussi oli palannut pikavisiitiltä juurilleen tai oikeastaan kotikaupunkinsa puutalokorttelin
sokkelikiviä nuustelemaan kuin lieasta riiuulle karannut pystykorva.
Hän jäi seisomaan Torikadun ja Rumpalinkadun kulmalle Konttorikoneen edustalle
katselemaan lapsuutensa kulmaa, missä seisoi vain keltatiilinen asuintalo, mikä näytti
yhtä steriililtä kuin IKEA:n pahviin pakattu
keittiökaappipaketti.
V. 1966 sen paikalta purettiin vanha miranolinvihreä pappila, jonka Torikadun
puoleisesta ovesta pääsi Fammun, fru ingensjörska Pauliina Martteliinin asuntoon sekä
kanttorilaan.
Fammu omisti 1900-luvun alussa Aleksanterinkadulla (Asemakatu) fotoateljeen,
missä hän myi daguerre-lasilevynegatiiveil-

tä kehitettyjä valokuvia seka Langenheimin
stereo-optikoita.
Pappilan taloa vastapäätä Rumpalinkadulla seisoi ns.Pelkosen talo, minkä notkuvaverantaisessa päädyssä Pelkosen mamma
asui pojanpoikansa Sepon kanssa. Talon
toista siipeä asutti Salon uusi autokoulu.
Tiiraillessaan nostalgiamietteissään kulman puutaloja hän hiljalleen sisäsilmällään
alkoi hahmottamaan grannista otettuja nypyläreunaisia mustavalkofotoja.
Autokoulun edessä laiha ja harmaaunivormuinen sekä ajurinlakkipäinen autokoulunopettaja evästeli oppilaitaan 34-mallisen
tummanpunaisen letukka Masterin teknisistä hienouksista.
Sillä paikalla, missä hän oli seisomassa,
Jussi vetäisi jalkansa katukiven reunalta, kun
Marttilan iso tanskandogi pisti kuononsa
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tämän kengän päälle, maattuaan päiväunilla Marttilan sedän tummansinisen Studebaker Championin keulan alta. Hiljalleen alkoi kulma värittyä sekä skarpata sellaiseksi,
miksi Jussi sen muisti.
Lyseon kulma oli autiona kesälomien
alettua. Koulurakennuksen voimistelusalin
pyöreät funkkismaiset ikkunat katutasolla
katsoivat tyhjinä kadulle kuin Titanicin III
luokan ikkunaventtiilit veden rajassa ennen
uppoamistaan.
Pappilan vaaleanvihreä puutalo seisoi
ryhdikkäänä, punatiilikaton sekä tiilikorsteenien jo tummettua päällensä yrittävillä
cumuluspilvillä. Pappilan salin kulmaikkuna Torikadun puolella oli pantu auki hakaan. Ikkunasta kuului kouriin yskimistä, äidin komentoja pyykkäri-Hilkalle sekä
pappien virkaääniä isän työhuoneesta.
Jussi oli nyt seisomassa molskihousuisena Rumpalinkadun puoleisella takorautaportilla, sylkiessään solkikenkiensä kärkien päälle ja puunaammalla niitä ruudullisiin
nilkkasukkiinsa hankaamaalla. Papinpoika
oli kasvanut hellatehtaan varjossa tanakaksi saarnamiehen aluksi. Äitikin aina kutsui
häntä Kihniön rovastiksi ja joskus ruukin
pehtooriksi, pojan yleensä seisoessa portilla vahdissa ratsupaikkaisissa pussihousuissa
työpäivinään
Hänellä oli pussihousujen takataskussa
pieni lehtiö sekä kosmoskynän pätkä ohimenevien autojen rekkareitten kirjaamiseksi.
Jussi tunsi kauppalan kaikki autot sekä pirssit... niitähän ei ollut lukemattomia määriä. Nyt hän oli jännittynyt siitä, millaisella
biilillä se ylipiispa saapuisi paikalle. Ei varmaankka kyttyräselkäisell popedall eik piikkinokkamossell! Sellase popeda sillankulma
pirssitolpa kuski panisisiva häppemä Inkerikaru kulmma.
Kotona jollain tavalla äidinmaidosta Jussi
oli saanut ryssänallergisen maitoruven huu16

leensa, jonka antidioottina olivat vain Fammun vinttikomeron haalistuneet New York
Heraldit, Billboardit sekä vaalean keltaisiksi
kalvenneet National Geographit.
Ei ollut myöskaan sopivaa puhua iivanoista ääneen isän työhuoneesssa Rukajärven puisen ärräkaiverruksen, Marskin kuvaraamin eikä Ylipäällikön päiväkäskyn alla.
Tämän Ison Vihan muistokokoelman alla isä makasi sohvalla pahkatuhkakuppi
vatsan päällä ruokanokosiaan, pikkubostonin kärytessä. Isä välistä painajaisissaan
antoi suuntimia kenttätykeille, alpakkaisen
ristiinnaulitun katsellessa kärsivänä liljatapetilta alas pastorin piinaa. Äiti oli sanonut
isän kärsivän vain sotaväsymyksestä. Sota oli
loppunut kymmenisen vuotta sitten.
Eiksille vois antaa kalanmaksaöljyy, mitä meki litkitään, et tullaa oikke reippaiks!?
Jussi oli kysäissyt äidiltä. Äiti oli vastannut,
että isän kohdalla aika olisi paras lääke.
Jussi oli vielä penännyt perään: Eiksse
isä vois soittaa Neiti Ajal, joss sill olis jotta
mikstuuraa unitauttiin? Äiti oli vetänyt pojan korvasta sormipihdillä vastauksena.
Isä oli palvellut talvisodassa kenttätykistön vänrikkinä sekä myöhemmin Jatkosodassa sotilaspastorina ja jälkimmäisessä
pestissään joutui nukkumaan kaatuneiden
teltassa, muun upseeriston pelatessa pokkaa
ja ryypätessä marskin viinoja komentoteltassa. Hänestä kaatuneet olivat mitä mukavimpia ja hiljaisimpia kämppäkavereita. Iivanavainajiakin kenttäpappi oli kuopannut
Raatteentiellä.
Isän sotapyörän Jussi peri omalle Raatteentielleen, polkiessaan sillä ylös Röykkälänmäkea kohti Alhaisten alakoulua.
Koivulan herran avulla Jussi oli saanut
vahvan luterilaisisänmaallisen selkärangan...
ja välillä äidin lipeänkarhaisemalla pyykkikepilläkin. Isä harvoin puuttui rankaisuihin, koska tällä oli saarnanteoissa pää tai-

vaissa ja jalat sienessä sekä puolukassa. Kun
häneltä lopulta kärsivällisyys loppui, Jussi
sai lätkäyksen isän armeijan kenttäpusakan
jellonavyösta perälleen. Solki jätti kankulle
ison kenraalimajurin ison arvokissan kuvan
väärinpäiten.
Kuului jo autonmoottorin hyrinää pappilan kulmalta, kromitahtisen autonmaskin
pysähtyessä pappilan paraatioven eteen. Auto näytti yhtä mustalta kuin sisällä istuvat
ylipappihahmot mustissa virkafedoroissa
sekä kaftaaneissa. Auton merkin Jussi tunnisti paikalla, piirtäessään kosmoskynän
pätkällä ja lyijyterään syljettyään muistilehtiöönsä rekkarinumeroa AK-35. Disleksikkona Jussi piirsi laattanumeron AKS-5.
(Tällaisia rekkareita tulisi vasta 60-luvulla).
Kerran isän työpöytää tonkiessaan poika
oli löytänyt pinon isän taskuallakoita 30-luvulta. Erääseen allakkaan vuodelta 1936 silloinen teologian oppilas oli kirjannut lokakuun 17. päivän kohdalle..... AKS:n kokous
klo 5. Jussilla kun oli valokuvamuisti.
Mustasta autosta oli nousemassa kaksi pitkää papinhahmoa. Kuljettajan ovesta
nousi laiha sarvisankasilmälasinen Turun
piispa Gulin. Hänet Jussi oli nähnyt piispantarkastuksessa olympiavuonna. Paksumpi velttoranteinen löysäposki oli ilmeisesti arkkipiispa Simojoki, joka vaivalloisesti
yritti puristaa itseänsä kaappariovesta ulos.
Kummankin lopulta seistessä katukäytävällä arkkipiispa taputteli Jussin edellispäivänä
Heiskasen parturissa trimmatulle otsatukalle, kaftaanien mahanappien puristaessa pojan kasvoille.
Arkkipiispa oli kysäissytt: No sinä kae
olet se Antti-pastorin poeka? Jussi kuitenkin
oli vilkuilemassa ison mahan ohi ja kainalon
alta mersua laukaistessaan: Sull on pers eres!
Arkkipiispa siihen oli kysäissyt nauraen: Kumpoo sinnäe tarkoetat....aatova vae
mahhaani? Niin mersuhan se minulla myös

onniin. Viijenkymmenenkahen mallinen sataseihtemänkymppinen veeaa. Sinäpä taeja
tuntee jo kaekki aatomerkit?
No Gulliini...mennäänpäs sissään! Piispojen noustessa rappusissa ylös, Jussi jäi
ihailemaan pärstäänsä mersun kromimaskin peilaukseen.
Jussii...Jussiii!!! Kuului äidin huuto keittiön ikkunasta. Alappas vilikkaasti tulla
keittijöön hetpaekalla! Jussi ihmetteli äitinsä hätää, juoksemalla kiviraput ylös parilla
loikkauksella. Keittiön ovelta äiti repi Jussin
otsatukasta keittiön vahakankaisen pöydän
ääreen...ja kovisti pojalta sulkeiskersantin
jyrinällä: Mittees sinä kirroelit arkkipiispalle? Minä kuulin isältäesj, että haakuet arkkipiispan takalistova?! Kuuleppas poeka...
tällaenen pelj ee vetele...Jos vielä pellaat samalla tavalla, niin annan sinut mustilaesille... Onko selevä?
Perästapäin Jussi muisti vain väläyksiä
hivutuksesta, korviensa soidessa kuin ULAradion lyhkäsillä aalloilla, pyykkikepi läimäysten lässähtäessa paljaille kannikoille.
Keittiön puhtaalle liinalle oli kaatunut
kahvikupillinen Paulaa, ruskistamalla aamuisen Uuden Suomen pääotsikkoa. Jussi
oli kerinnyt lukemaan pyörremyrskyssä ruskistuneiden Vainö Linnan kasvojen alta tekstin.... Sensaatio... Vainö Linnan Tuntemato
Sotilas-julkaisu... kirjailija on erinomainen
rintamamiesten tunteiden tulkitsija...
Poika tunnisteli kihelmöiviä kannikoitaan kädellään, kun perää tuntui pistelevän
aivan samalla tavalla kuin lyötyään vetoa
nikkelimarkasta kavereiden kanssa, että kuka kauimmin istuisi punamuurahaispesän
päällä. Käsi vasemman soivan korvalehden
päällä ja toinen polttavalla kankulla hän oli
juossut vanhempien makuuhuoneen peilipöydän ääreen nojaamaan kyynärpäillään
sen kannelle. Peilissä hän näki otsatupsunsa
seisovan pystyssä kuin sarjakuvan Tintillä
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sekä vasemman korvan paisuneena etikkapunajuurisiivuksi.
Lopulta keittiöön palatessaan äidin maireammalla kutsulla hän istuutui keittiön
pöydän ikkunanpuoleiselle penkille. Äiti
vielä tekovihaisen näköisenä seisoi hellan
ääressä kurkkaamassa suuren kuparikannun kannen alle tarkastamaan, oliko kahvi
jo kiehahtanut.
Hän sanoi topakkana pojalleen: Se olj
vihonviimeinen kerta kun häppäesit issäesj
arkkipiispan iessä! No otappas kahavija ja
pulloo, että kipusj helepottaa! Tiijätkos Jussi, että se joka uhuman kanssa ellää. Se pierun kanssa haavataan? Jussi mutisi kahviin
töpätty pullansiivu suussaan: Haava... haava
sinun persiissäs....
Kahvimössönsa juotuaan ja karistetuaan pullanmuruset molskihousuiltaan räsymatolle, poika poistui keittiiöstä nopeasti
ja vielä loukattuna seisomaan salin flyygelin viereen, missä hän voisi seurata seurakunnan maallikkopäättäjien sekä papiston
touhuja. Äiti oli pannut uuden matalajalkaisen Asko-pöydän vaneeripinnalle uuden
Arabian posliinikahviserviisin, jonka kultaiset reunukset kiilsivät kuin äidin nimettömään alituisesta koksaamisesta ja pesemisestä juuttunut vihkisormus.
Äiti oli kaatamassa kahvia kuppeihin
uusi marjapuuron punainen jakkupuku
päällään isosta kuparipannusta, jonka siskot olivat edellisiltana jynssänneet noesta
puhtaaksi Vimillä. Äidin vyöruusun päälle
kietaistu ruusukuvioinen essu hapsuineen
puunasi pöydän lakkapintaa kahvin kaadossa äidin suun toistellessa... Olokee hyvä...
olokee hyvä...
Paulakahvia oli äiti eilen käskenyt Jussia ostamaan kulman takana sijaitsevasta
Mauri Bergrothin siirtomaatavarakaupasta.
Hän oli saanut kauppiaalta Pauligin autokuvakortin paketista, jonka pavut tämä kaa18

toi kahvimyllyn lasiseen suppiloon. Autokuvakortissa oli vaaleanvihreä Dyna Panhard,
jonka tekstissä luki PANHARD... Ranska..
lausutaan panaard.
Koko siirtomaatavara oli aprikoinut kauan Jussin päässä. Ainoata siirtomaatavarata,
mitä hän oli nähnyt, pappilan pihalla teloilla pyöriva Pikku-Jussi-kaivuri oli kauhallaan
kipannut Kankon krominokkaletukan lavalle viemärimontusta.... plinisavea.
Kahvikuppien kilinään sekä puheensorinaan sekoittui isän työhuoneesta kuuluvat
pappien baritoonit. Virkaäänten leukojen
alla tärisivät valopulverin valkoiset tärkkiliperit kuin pappilan jäätyneet lakanat tammikuisessa puhurissa pyykkinuoralla.
Isä lyhkäsimpänä hengensotilaana joutui nousemaan lakeriensa kärjille laukoillessaan rintamahuuliaan arkkipiispan kaftaanin rintanapeille, ikäänkuin puhumalla
tuomikapitulin piiloittamaan magnetofonin
salamikrofooniin. Jussi uskoi arkkipiispan
pitävän pientä matkamagnetofoonia paksun mahansa poimuissa. Tämä varmaan
nauhoiti pappien keskusteluja, ettei kukaan
vain doktriineissa olisi harhautunut kerettiläisyyteen, koska seurakunta oli värvännyt
yhden sosiaalidemokraattipapin viralliseksi
apulaiseksi.
Papilla oli muutenkin omituinen sukunimi... Luikku, joka vääräpurentaisella alaleuallaan musitutti ukkohauen päältä. Jussi
oli tämän albiinonaamaiselle pojalle kerran
suuttunut pahan kerran, iskemällä porkkaanterällä sitä silmäkulmaan.
Kun se oli haukkunut Jussin isää faskistipaskaksi. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja Teboilin bensa-aseman omistaja Iivari Helander oli saanut tämän juurivihityn
vasemmistolaispapin valituksi seurakuntaan
vasemmiston enemmistöäänillä... Lausumalla kokouksen päätteeksi:
Kyl täsä seurakunnas ny temokratia pääs-

se jyllämää ja uuristusjulistukssi tulee myäs
saarnastualist tyäväenhenkisest....
Arkkipiispa näytti viihtyvän isän seurassa ja varmaankin oli palvellut jatkosodassa
jo kenttäpiispana, isän vaihdettua kenttätykistön punaiset laatat kenttäpapin mustiin.
Oli kai koomista ampua omissa punalaatoissa iivanoiden punatähtisiä vilttipipoja?
Isäpastori oli tarjoamassa arkkipiispalle alpakkahopeisesta tupakka-askistaan bostonia
lausuessaan: Tämän rasijan minä ikkäänkuen evakoen erräältä kuolleelta puna-armeijan jalakaväjen luutnantilta.
Turun piispa Gulin myös nyökytteli vieressä innoissaan ja tokaisi: Minäkin sain
yhdeltä ammutulta iivanalta lahjaksi bajonettitikarin, joka näytti tököttävän vintofkan piipussa kohti isänmaata... Se on
teräaseena erinomainen, etenkin saunavirikkeiden vuolemisessa. No eihän niitä vihollisvainajia voitu kuopata aseineen joukkohautoihin...
Salin puolella muu seurakuntaväki istuskeli hörppimässä kahvia sohvalla pappilasta
kerätyillä irtituoleilla. Moni joi kahviansa
etiketin mukaisesti kupista, joka seisoi tassin
päällä nätisti kädessä. Kuitenkin moni vanhempi ryysti soroppinsa tassilta suussaan
seisovan Sirkku-sokeripalan läpi.
Jussista pöydän äärellä pipari- ja murokakkuvadilta kurkottavat näyttivät herännäisiltä kumarassa rukousasennossa... Käsien ojentaessa kuparipennejä kolehtihaaviin.
Seurakunnan kanttori punanenäisenä
ryysteli kuumaa kahvia, vahvojen silmälasiensa mennessä sumuun höyryistä kuin pöksytehtaan mersun etuikkuna housuprässin
poistotuulettimen alla. Tämä oli kuiskimassa jotain uuden nätin terveyssisaren korvaan. kanttorin kameleonttimaiset pienet
tihrusilmät paksujen lasien takaa vinkkasivat sisarelle. Diakonissan kääntyessä äkisti
keskustelemaan vanhemman sisaren, Hilma

Molosen kanssa.
Hilma-tädin kotona vieraillessaan kirkkoherra Savolaisen Seppo-pojan kanssa, Jussi luuli astuneensa pöksytehtaan perillisten
leikkimökkiin, missä peilit ja taulut oltiin
ripustettu vähän seinien jalkalautojen yläpuolelle. Hilma-täti oli erittäin pieni ja pyöreä tervesyssisar sekä Sepon täti.
Seuratessaan kanttorin vinkkauksia sekä
silmäyksiä naisten perään Jussista kanttorilan seksiasiat olivat päälaellaan Alli-rouvan
poikiessa vuosittain valkopäisiä albiinoja
leikkimään kurapuvuissa pappilan pihan
santalaatikkoon Kanttorilan pojat muistuttivat Jussin äidin joulukuuseen hirttämiltä
parrattomilta ja vahakasvoisilta tontuilta,
joidenka vartalot oltiin tehty harmaasta villalangasta.
Jussi katsoi ihailevaisesti kanttorskaan
päin, ihmetellessään, miksi näin komea nainen oli nainut punanenäsen sekä likinäköisen kanttorin. Kanttorska vanhoissa valokuvissa nuorempana näytti runsasmuotoiselta,
joskin pienikokoiselta kirkkokuorolaiselta.
Tämä osasikin kailottaa oikein kauniisti koloratuurisopraanollaan.
Kerran seurakunnan juhannuskokolla
Lehmijärven rannassa Alli värisytti tremolosopraanollaan kaiheasti kuulijoiden sydämiin, jo kimmeltää kaukainen ranta, ja koillisest’ aurinko nousee, että kokon ympärillä
istuvien silmistä oltaisiin voitu sammuttaa
roihuva heinikkopalo ilman Muurlan
VPK:n 30-vuotta vanhan Hudson-paloauton pruutta-apua.
Jussista Alli-täti mustassa jakkupuvussaan näytti kurvikkaalta mimmiltä lantioita levittävistä lapsenpäästöista huolimatta.
Kanttorskan rintakupukin muistutti kahta
Lahden talvikisojen hyppyrimäkeä ja tämän
punattu suu oli kypsä kuin vadelma...valmiina poimittavaksi tahtovan suuhun.
Isonkirkon suntio istui keskustelemassa
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kirkkokuoron tenorin ja pappilan sivutoimisen talkkarin August Paajan kanssa kahvikupit polvillaan. Alli-tädin kurkoittaessa
piparkakkuvatia pöydältä, tämän ryntäät kipauttivat suntion tupeeta sivulle.
Pappisväki oli siirtynyt keskustelemaan
isän työhuoneen sohvalle ja laiskanlinnoihin, isän kehaistessa akateemisen huulen,
liperiensa kärkien osoittaessa kanttorskan
nilkkoihin päin. Jussi uudelleen sai kuulla
isän bravuurikäännöksen Iisalmen lyseon
saksankielitentistä... Berrhas Reise war kurtz
aber angenehm.... Berttan reisi oli lyhyt mutta mukava.... pappien röhöttäessa niin, että
tupakantuhkaa tippui äidin mökillä pesemälle hapsumatolle. Jussista Bertta-tädin,
isän vanhemman ja Sotkamossa asuvan apteekkariveljen vaimon reidet niin mukavilta
näyttäneet paksujen tukisukkien alta, pursutessaan tolpilta alas nilkoissa laskarien päälle.
Norkoillessaan kerran pappilan pihan
viemärityömaalla hän oli kuullut parin
kuorma-autoilijan mainitsevan kanttorskan
siroista sääristä. Autoilija A. Sjöberg puh
2323, näin ainakin letukan vihreässä ovessa luki, oli vitsailemassa kanttorskan uhkeista muodoista autoilija Y. Kankolle puh 2124:
Toi kanttorska o taas pullistuma päite. Sil
myäs taitta ol kippi pystys. Tommosest jokavuatisest tökkimisest mun muijan jakopään
tefa alkkas vuattamaa ja pästtää öljys pihall.
Toi Alli taitta olla oikke kanttorila panokone sen urkharmooni lisäks. Jussi oli aivan
ymmällään kuorma-autoilijan kommentista, kun pappilassakin oli vain Philipsin radiokone ja bakeliittinen puhelinkone.
Jussi pysyi seuraamassa pappilan palmun
takana pyhän väen porinoita nähdessään
seurakunnan vanhapiikadiakonissan Toinin
puhumassa kirkkoherran kaksoisleuan alla.
Tämän vieressä oli seisomassa kirkkokonttorin kivikasvoinen kanslisti Salli-täti,
jonka pulunkuvut nousivat ja laskivat kuin
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pullansiivun nokkimisessa torilla. Tämän
rinnukset näyttivat mustan kirkkomekon
alta Kekkosen Cadillacin AA-Yhden etukromipuskurien dagmar-tuteilta. Toinin kaula
oli kurollaan ylös kirkkoherran kaksoisleukoja päin kuin ketulla, joka oli nähnyt kuusen oksalla punaoravan raadon.
Kirkkoherra oli selostamassa tälle alkavan
viikon toimista: ...ja sitten teijän pitää männä Isonkylän kansakoolulle antamaan niitä
polijoroktuksija kinkereille. Kirkkoherra Savolainen oli samanlainen savolainen saarnamies kuin isä... mutta paljon jäyhempi.
Savolaisen poistuttua isän tyohuoneeseen Toini vänkäsi luisen kroppansa kanslistin pulunkupua vasten..sanomalla: Tuolla Toivo-kanttorilla näyttää taas syyhyävän
haarojen välistä. Se oli ollut vinkkamassa silmillään uudelle diakonissallekin. Kuulepa...
viimelauvantaina se oli hypännyt pikkukirkon orapihlaja-aidasta sen kirkkokuoron alton...Nummelinin Guninkuntan etteen.
Ne oli just lopettanneet kuoroharjoitukset ja Guninkunta oli säikähtännä pahanpäiväsesti ,kun kanttor oli sanonna,että tämän
silmät olivat luvanneet sille alttarin edessä.
Eikös sille riitä oma muija petipatjaks? Moni
muukin kirkkokuorolainen on pelästynnä
sen lähentelyistä. Guninkuntakin joutui olemaan poissa hattuliikkeestään kolme päivää
ja sen piti ottaa rauhoittavia lääkkeitä kovan
tärinään. Kuohittavaksi mina pistäisin mokoman! Se juoksee naisten perässä kuin mikäkin kiimanen katurakki!
Diakonissa hiljentyi, kun kanttori alkoi
soittamaan salin flyygelilla Siionin virsiä.
Urkurin mustat puolikengät polkivat kullattuja pedaaleja kuin kirkkoherran kirkkopatinat kansurinsa rullakaasua.
Jussi muisti, että isän sotakaverilla kuusjokelaisella agronomilla oli vaaleanvihreässä Jowetissa vapaakytkin ja sen ei tarvinnut
polkea kytkintä alas vaihteenvaihdossa. Sil-

lä oli myös ranteessaan mustan hanskan alla
tekokäsi. Hanskaansa se piti siinä yöt ja päivät kusella sekä petissä kuin hienot engalntilaiset klubiloordit.
Papinpoika ei voinut vastustaa kiusausta
plimputella pianon kielillä ukkonooaa urkurin poljennan aikana. Näin hän myös teki pakkokirkonkäynneillään kivikirkon urkulehterillä istuessaan Toivo-sedän takana.
Hän virren poljennan aikana pisti solkikenkänsä kärjen urkujen pitkille puisille jalkapedaaleille, jolloin Mää olen mato matkamies maa -virren soitto meni mutkille kuin
mannen laulu.
Nyt Jussin sormet syyhysivät ukkonooan
soitossa plimputellessaan punottuja messinkilankakieliä kuin Väinämöinen kantelettaan... kun pappilan kollikissa Kalle hyppäsi
ulos soittolaatikosta päivätirsoiltaan. Flyygelin kansituki kansineen lämähti koneen
päälle kovalla paukahduksella. Herännäispoljenta loppui kertaheitolla. Pappilan salissa vallitsi täysi hiljaisuus, jonkun tiputtaessa virsikirjan lattialle ja ähkimällä nostaessa
sen kahvipöydälle.
Isän työhuoneesta kuului lapikkaitten
pohjien narinaa,maallikkosaarnaaja Aku
Rätyn marssiessa salin poikki flyygelille. Tämä rauhallisesti nosti kannen ylös, pannen
tukipuun kiinni sanomalla kanttorille: Jatkakee vuan... taes männä tauvot polojennassa vähän pitkiksi värssyjen välissä!? No... aenakin seerakunta heräsj!
Äiti tuli keittiönovesta punaisena Jussin
luo, vetämällä tämän korvasta uudemman
kerran puhutteluun. Parin minuutin päästä
Jussi palasi saliin molemmat korvat tulipunaisina. Hänestä tuntui että korvalehdet olivat kasvaneet Dumbon korviksi. Anna-sisko
näytti kieltään tälle vessankulmalta ilkumalla: Ooksaa kuullu salolaisest Linnankoskest,
joka kirjott ipiisin tulipunasest kukast Vuohensaaress? Sää voisi ite kirjoittaa piisin tuli-

punasist korvist!
Kanttori kiersi pianopalliaan ylemmäksi
ja veti sukkiaan ylös kalsonkien päältä, aloittamalla uutta herännäispoljentoa.
Hilkka-pyykkärikin oli seissut keittiönovella pitkäikeninen suuvärkki ammollaan,
alkaessaan hoilaamaan virttä. Äiti kävi vetämässä tämän essunhenkseleistä kyökkiin
kahvinkeittoon, palaten itse saliin veisuulle.
Hilkka oli lyöda päänsä vessanoveen,
piispa Gulinin napitellessa sepalustaan vessanpytyn äärellä ja Teho-sailiön alla peränotkauksin, että viimeiset tipat tulisivat
ulos putkesta. Hanna oli pistänyt karhean
pyykkärikarensa sulleen näystä, hokiessaan..
Herra Jumala senttäs,kumma peljästysin....
Muitten kuolevaisten sepaluksiin tämä
oli pyykkituvassa tottunut, muttei vessassa itse Turun piispa niitten sisässä. Hilkkaa
kutsuttiin kauppalassa yhdenmalkaiseksi eli
hidasälyiseksi ja tämä oli mennyt kihloihinkin samanlaisen yhdenmalkaisen, Kuiron
leipomon taikinanvaivaaja-Simon kanssa.
Simo oli saanut pestinsä lyhkäisten käsivarsiensa ansioista, joilla ei ylettynyt raapimaan kutisevaa peräänsä lisäfleivorien
saamiseksi taikinaan. Simolla oli myös eturakkovaiva, mikä aina kuoroharjoituksissa läikytti sepalukselle. Simoa lyhyenläntänä kiharatukkana leipomon työntekijät
haukkuivat pula-ajan Umbertoksi. Hilkka
kirkkokuorossa oli toinen sopraano ja kuoroharjoitusten jälkeen joutui kuuramaan
pyykkituvassa Simon jäätyneitä sepaluksia
Virsien veisauksen perästä isä kertoi seurakunnan taloudellisesta tilasta, kanslistiSallin lukiessa edellivuoden tilinpäätöksen.
Isä vielä mainitsi mahdollisesta seurakunnan sokerijuurikasmaan myynnistä Tejon tien varrelta. Kokouksen päätyttyä pyhä
väki alkoi poistumaan hyvästellen ja kiitoksin hyvistä kahvikalaaseista, kopistellessaan
alas pappilan rappusia.
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Keittiössä isosiskot Hilkan seka äidin kanssa puuhasivat tiskissä sekä ruokatavaroiden pistämisessä kommuuttiin.
Puuliesi kuumotti hellaringit punaisina, kuparisen vesisäilön pulputtaessa kyljessä kuin
iisalmalaisen Saimaan bukserin pannu. Liesi
oltiin tehty naapurissa E. & J. Leinon hellatehtaassa. Riitta-sisko oli sanonut äidilleen,
että Hilkan sipulinhajuinen kainalohiki oli
kyökin pätsissä tarttunut Kastun pullalengdisiivuihinkin. Äiti naureskellen vastasi, että
kyllä pulla kelpaa isälle aamukahvilla, koska tämä oli aasialaisflunssassaa menettänyt
maku-ja hajuaistinsa toistaiseksi.
Se söisi mädän hauenkin koukkuineen,
koskei tämän yläleuan tekarit tunne mitään.
Kalanruodot sillä yleensä meni kurkkutorveen ahmaisussa ja silloin keittiönpöydässä
haisi palkkapuhujan halitoosisuu kauhealla
ryinnällä, jolloin pappilan lapset joutuivat
katselemaan keittiön ruutuverhoille..uskaltamatta pistää näppejaan sieraimiinsa.
Jussi oli jälleen seisomassa patruunana
takorautaportilla. Arkkipiispa vatkasi mersun vieressä isän kättä lausumalla hyvästiksi:
No... Nähhään sitten piäkaapunnissa elokuulla ja männään muauimalaan sekä saanotaan pirut olokapäelta poes istumasta
ja papinnahan huokosista oekeen tulisilla

löölylöellä!
Mustan mersun varapyöräsuojan, joka
näytti kumoon pannulta pesuvadilta, häivyttyä Leinon hellatehtaan kulmasta, isä pani kätensä Jussin olkapäille lausumalla: No..
me pappilan miehet männään myös saanaan
kun onniin niin kuonanen olo hipijässä!
Miespari marssi pihasaunalle pyyhkeet
vasemmassa käsikoukussa heiluen ja saippuakoteloiden kolistellessa oikeassa kädessä.
Poika pudotti alumiinisesta saippuakotelosta sunlightensa nurmelle, pyyhkimällä
sen sannasta molskihousunsa lahkeeseen.
Pappilan talonmies August Paaja veisteli kotinsa kivirapuilla kirveenvartta saunapuhtaana ja pikkuisen koskenkorvalta tuoksuen flanellipaidassaan.
Isä kysäisi August-sedältä: Et kaej uo yrittännä telottoo tuota arkkipiispoo kunniin
se Ilikka sitä Henrik-piispoo aekoenaan järvenjiällä, kun vuolet halakaasukirveen vartta?
Pesutuvan puolella Jussin saippuoidessa isänsä selkää, pastori puheli lattiaralleille
päin: Se arkkipiispa tulj sanonneen, että sinussa näkkyy olevan sellaesta oekeeta suarnamiehen elettä, kun puhuessasj nooset solkikenkiesj kärjille, Jussi. Mistäs uot oppinna
moisen tavan?

Alustavia kaavailuja

Lahden sukukokouksesta

TEKSTI: TIMO LUKKARINEN

K

esän 2011 sukukokouksen ja ohjelma
ovat vielä alkutekijöissään. Kokouspaikka on Lahden kansanopisto, joka sijaitsee
melko lailla keskellä Lahtea. Rautatieasemalle on matkaa noin kolmesataa metriä
ja linja-autoasemakin on noin puolen kilometrin päässä. Toki omalla autollakin
22

voi tulla. Opiston osoite on Harjukatu 46
ja muita lisätietoja löytyy osoitteesta www.
lahdenkansanopisto.fi. Opisto pystyy majoittamaan osan kokous- väestä. Majoitustilat ovat pääosin yhden, ja kahden hengen
huoneita opiskelija-asuntolassa. Lahdesta ja
lähiseudulta löytyy sekä hotelleja että muuta

majoitustilaa isommillekin joukoille.
Varsinainen sukukokous on jo lauantaina, jotta uuden hallituksen järjestäytymiselle jäisi aikaa. Sunnuntaina on sitten aikaa
tutustua myös toisiimme ja näyttelyihin sekä Lahteen ja Lahden seutuun.
Alustava aikataulu, johon toki tulee
muutoksia, lisäyksiä ja tarkennuksia, etenee
seuraavaan tapaan:

Ohjelma
Lauantai16. 7. 2010
n. 13.00 alkaen Ilmoittautuminen (ja majoittuminen niille, jotka asuvat opistolla)
Tulokahvi Lahden kansanopistolla (ruokasali)
n.15.00 -17.00 Kokouspaikan lyhyt esittely,
mahdollisesti muuta ohjelmaa ja varsinainen sukukokous (auditorio)
n.17.00 – 18.00 ruokailu (ruokasali)
18.00- 21.00 illanvietto (juhlasalissa)
Mahdollisuus tutustua kättentöiden näyttelyyn opistolla.
Sunnuntai 17. 7. 2010
Aamiainen Kansanopistolla majoittuville
(ruokasali)
8.00 – 9.00 ilmoittautuminen
9.00 – 10.00 yhteinen kokoontuminen auditorioon (yhteistä ohjelmaa?)
10. 00 – Esim. tutustuminen Pyhäniemen
kartanoon sekä muihin mahdollisiin kohteisiin Lahden
seudulla
n. 12.00 Lounas opistolla
13.00 14.00 mahdollisuus eri
sukuhaarojen omiin kokoontumisiin kättentöiden ja taidenäyttelyihin tutustumista.
15.00 tapahtuman päättäminen ja lähtökahvi
Etelä-Suomessa ja erityises-

Kuva: T. Lukkarinen, Pihlajamedia

ti Lahden lähistöllä olevia suvun ja sukuseuran jäseniä pyytäisin ottamaan yhteyttä
jo heti kun tämän Lukasun käteenne saatte
tai viimeistään joulukuun loppuun mennessä joko sähköpostilla timo.lukkarinen@lahdenkansanopisto.fi tai puhelimella 050 569
3707 tai faxilla (03) 878 111. Postikortinkin
voi lähettää osoitteella Timo Lukkarinen
Lahden kansanopisto Harjukatu 46, 15100
Lahti. Näin järjestelytoimikunta saa kaiken
mahdollisen asiantuntemuksen ja osaamisen käyttöönsä.
Ilmoittakaa siitäkin jos haluatte osallistua sukutapaamiseemme esittämällä ohjelmaa illanvietossa tai jossakin muussa
yhteydessä. Löytyykö soittajia, laulajia tai sanataiteilijoita? Opiston juhlasalissa on näyttämö käytettävissä ja auditoriossa on luentoon tarvittavat av- välineet jos vaikka joku
haluaisi esitellä sukututkimuksiensa tuloksia. Ilmoittakaa halukkuudestanne järjestelytoimikunnalle, timo.lukkarinen@lahdenkansanopisto.fi tai 050 569 3707.
Varaamme tilaa myös kättentöiden näyttelylle tai jos tarvitaan jotakin muuta näyttelytilaa. Tietenkin tarvitsemme myös näyttelyiden rakentajia ja purkajia sekä muuta
vapaaehtoistyövoimaa. Ottakaa yhteyttä
joko Timo Lukkariseen yllämainittuihin
osoitteisiin tai sihteeri Pekka Lukkariseen p.
0400 460 494 tai e-mail pekka.lukkarinen@
dnainternet.net. Tervetuloa Lahteen!

23

Pilven Veikko -lehti no. 2/2008

Ilmavoimien yleishistoria valmistui

TEKSTI: PEKKA LUKKARINEN

S

uomen Ilmavoimat 1944-1980 kirja valmistui suunnitelmien mukaisesti ilmavoimien vuosipäivänä 6.3.2008 90-vuotisjuhlallisuuksiin liittyen.
Historiatyöryhmä kokoontui tuolloin
kenraaliluutnantti Heikki Lyytisen virkahuoneeseen ja luovutti hänelle henkilökohtaisen komentajakappaleen.
Historiakirja on jaettu kahteen osaan siten, että eversti, valtiotieteen tohtori Vilho
Lukkarinen on kirjoittanut Osan I vuodet
1944-1960 ja eversti, filosofian tohtori Veli
Pernaa Osan II vuodet 1960-1980.
Heidän lisäkseen kirjan toimittamises-

V

ilho Lukkarinen lähetti pyynnöstäni
tuon lehtileikkeen ja hän kirjoittaa saatteessaan mm. seuraavaa: Tuo kirjan teko oli
niin hankalaa ja kokopäiväistä työtä useamman vuoden ajan dokumenttien keruun
vaikeuksista johtuen, että sen vuoksi oli jätettävä kaikki muu puuhastelu ja hän aikookin nyt keskittyä jatkossa vain sukuhistorian
tekoon tuleville sukupolville. Suomen Ilmavoimat 1944-1980 kirjaa ei ole enää saatavilla vapailta markkinoilta, mutta Vilho aikoi
hommata yhden kappaleen sukuseuranarkistoon Ilmavoimien killan tai joukko-osaston kätköistä.
Vilho Lukkarisen aikaisemmin 30-vuotta sitten julkaisema teos ”Suomen lotat” samoin kuin tämä uusi kirja poikii silloin tällöin hänelle esityksien pitämistä erilaisissa
tilaisuuksissa. Lotta-kirja on pitänyt hyvin
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ta vastasivat evl Heikki Lahtela työryhmän
puheenjohtajana ja jäseninä toimittaja Jukka Nykänen, ev Aarno Liusvaara, evl Pentti
Neenberg ja esikuntapäällikkö prkenr Jarkko Numminen.
Varsinaisen suurtyön kirjan valmistumisesta teki Jukka Nykänen vastaten kuvien
valinnasta ja käsittelystä.
Kirjaa painettiin vain ennakkomyyntiä
vastannut määrä eli 900 kappaletta. Joitakin
kirjoja on vielä saatavilla ilmavoimien killoilta. Hinta on 50 euroa ja postikulut päälle.
(Kirjan luovutuksesta ja signaareuksesta
6.3.2008 oli valokuva, jossa ovat asianosaiset )

pintansa, koska sen asiakirjoihin perustuvaa
tietoa voidaan käyttää edelleenkin kirjoittelun kehyksenä.
Vilho Lukkariselle on myönnetty professorin arvo 5.12.2008. Professorijuhlallisuuksista 6.3.2009 Tikkakoskella on juttu myös
1/2009 Pilven Veikko lehdessä, joka julkaistaan tässä Lukasussa toisaalla. Vilho ilmoittaa saatteessaan kaksi tärkeää korjausta, kun
hänen poikansa nimi on Ville. Eikä siis Viljo
kuten virheellisesti painettu, eikä hän saanut
professorin arvonimeä vaan hänet nimitettiin Helsingin yliopiston taidehistorian professorin virkaan. Sitä ennen hän oli ollut jo
10 vuotta arkkitehtuurin historian professorina Tampereen teknillisessä yliopistossa.
Villen vaimo Mervi Helkkula on myös professori. Hän on Helsingin yliopiston ranskankielen professori.

Henkilökuvassa sukuseuran hallituksen jäsen –

Jaana Lukkari

TEKSTI: JAANA LUKKARI

K

esäisen lämpimät terveiset kaikille sukuseuralaisille täältä Haukiputaan Kellon Kiviniemestä!
Olen syntynyt Sotkamon Ontojoen Raketti- nimisessä talossa noin 42- vuotta sitten. Isäni on Raketin isäntä Väinö Lukkari ja
äitini Tipasojan Alatalon tytär Eeva os. Korhonen. Elämä on kuljettanut minut pois kotiseuduilta, järvien keskeltä tänne meren ääreen. Kaikkeen tottuu pikkuhiljaa ja onneksi
minulla on ollut mahdollisuus vierailla kotiseuduilla melko usein, joten pahin kotiikävä on pysynyt poissa. Järvien ja vaarojen
keskellä kasvaneen on vaikea tottua elämään
ympäristössä, jossa maiseman korkeuserot
mitataan senteissä ja tunnelmallisten järvimaisemien sijaan tuijotellaan kalanhajuista
merenaavaa. Ihan hyvin täällä olen kuitenkin jo 15 vuotta viihtynyt. Uusioperheeseemme kuuluu aviomiehen lisäksi yhteensä
kolme aikuista lasta sekä 2,5-vuotias ”iltatähtemme”, labradorinnoutaja Nero.
Vuoden 2006 lopussa elämäni oli suuren muutoksen edessä; poikani oli lähdössä
vuoden 2007 alusta armeijaan ja äidille sellainen muutos on mullistava. Ajattelin, että
suuntaamalla ajatukseni johonkin muuhun
ja täyttämällä tyhjiötä jollain mielenkiintoisella tekemisellä, voisin selvitä tulevasta uudesta tilanteesta vähemmin vammoin. Olen
aina ollut kiinnostunut historiasta ja varsinkin Suomen historiasta. Innostustani on
ruokkinut se, että molemmat isoäitini ovat
saaneet elää pitkän ja historiallisesti vaiheikkaan elämän. Jo edesmennyt Hilma- mummoni syntyi vuonna 1905, jolloin elimme
vielä Venäjän vallan alaisina ja Suomi oli
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kovin erilainen kuin nykyisin. Olga- mummoni, joka vieläkin 96- vuoden iässä jaksaa kantaa huolta läheisistään, on syntynyt
Suomen itsenäisyyden kynnyksellä. Jostain
sain siis päähäni tuolloin vuoden 2006 lopulla, että haluan tietää enemmän esivanhemmistani, siitä ketä he ovat olleet ja mistä
Sotkamoon tulleet. Toki sukuaan voi tutkia
muunkin kuin isälinjansa kautta mutta päätin aloittaa siitä. Yhden ainokaisen puhelun
jälkeen huomasin olevani keskellä mielenkiintoista sukumme historiaa ja kaiken lisäksi lupautunut kantamaan oman korteni
kekoon, jotta saisimme kaivettu mahdollisimman paljon lisätietoa edesmenneistä sekä elävistä sukulaisistamme ja tallennettua
tiedot sukumme sukutiedostoon. Lukkarien Sotkamon sukuhaaran tutkimuksessa oli
tehty jo suuri työ ja minun oli uutena tutkijana suhteellisen helppo astua valmiisiin
saappaisiin.
Viime vuosien ainoa harrasteeni ei kuitenkaan ole ollut sukututkimus. Ikuisena
opiskelijana päätin sivistää itseäni vielä lisää
ja sain valmiiksi vuosi sitten parin vuoden
raadannan jälkeen ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineena yrittäjyys. Työn ohella suoritettuna tutkinto vei ajan kaikilta harrasteilta ja sukututkimuskin oli enemmän ja
vähemmän pysähdyksissä pari vuotta. Viimeinen vuosi on kuitenkin ollut sukututkimuksen osalta kiireistä aikaa. Saadessani
Sotkamon sukuhaaran tiedoston käyttööni reilu kolme vuotta oli siihen tallennuttu
ansiokkaasti lähes 3 000 nimeä. Tällä hetkellä tiedostoon on saatu tallennettua jo noin
5 500 nimeä ja työ on edelleen pahasti kes-

ken. Tiedosto pitää sisällään olemassa olevan tiedon Sotkamon Lukkari- haarasta sekä saamani Kari- haaran nimet.
Sukututkijan työ on erittäin mielenkiintoista ja hauskaa. Jokaisen uuden tiedon
eteen joutuu tekemään jonkin verran työtä. Joskus uusi tieto löytyy helposti mutta
joskus joutuu käyttämään kaikki salapoliisitaitonsa, jotta kaivattu tieto löytyy ja saadaan kytkettyä olemassa olevaan tietoon.
Jokainen tallentamani tieto on tarkistettu
jostain virallisesta lähteestä ja tieto, johon
varmistusta en ole toistaiseksi onnistunut
löytämään, jää odottamaan päivää parempaa. Nykypäivänä sukututkijan tärkein työväline on netti. Netistä löytyy suunnattoman paljon digitoitua tietoa ja tietomäärä
kasvaa koko ajan erilaisten digitointiprojektien kautta. Netistä löytyy digitoituja Suomen seurakuntien kirkonkirjoja tuhansia.
Sota-ajan päiväkirjat ja paljon muuta mielenkiintoista on myös digitoituina kuvina
Kansallisarkiston digitaaliarkiston sivuilla.
Itse etsiskelen parhaillaan tietoja sukum-

me Amerikkaan muuttaneista jäsenistä ja
heidän jälkeläisistään maailmanlaajuisten
nettisivustojen avulla. Ainoa heikkous tässä
nykytekniikassa on se, että mielenkiintoista
tietoa on saatavilla jo niin paljon että siihen
meinaa hukkua kokonaan. Ilmeisesti tästä syystä aviomieheni on sanonut olevansa
”nettileski”.
Sukututkimus on loputon urakka. Uskon kuitenkin, että jonain päivänä sukuseuramme pääsee tavoitteeseensa ja sukumme
tallennettu tieto ilmestyy sukukirjana. Sitä
suurta päivää odotellessa sukuseuramme
hallitus on tehnyt päätöksen siirtää sukuseuramme nykyaikaan ja vielä tämän kesän
aikana (toivottavasti) avataan LukkarinenLukkari sukuseuran viralliset kotisivut. Sivuja kannattaa siis jossain vaiheessa haeskella netistä mutta pyrimme ilmoittamaan
kotisivujen osoitteen jäsenille varmaan
myös jotain muuta kautta.
Toivotan kaikille Lukasun lukijoille mukavaa talvea!

www.lukkarinen-lukkari.fi

Olethan tutustunut sukugalleriaan?

TEKSTI: JAANA LUKKARI

H

ei sukulaiset ja satunnaiset vierailijat!
Sivustollemme on nyt lisätty kuvagalleria, jossa on esillä kuvia sukuseuramme vuoden 2007 sukukokouksesta, joka järjestettiin
Sotkamon Lukkari- haaran kotikonnuilla. Toivottavasti jatkossa saamme galleriaan
myös vanhoja kuvia, jotka kertovat sukumme jäsenten menneestä elämästä, elintavoista ja historiallisista hetkistä. Jos haluat jakaa
sellaisia kuvia kotisivuilla vierailevien kanssa, voit lähettää niitä sähköpostilla tulemaan
kotisivujen ylläpitäjälle tai muille sukuseu-

ran yhteyshenkilöille. Toki kuvia voi lähettää sukuseuralle skannattavaksi. Skannauksen jälkeen palautamme kuvat lähettäjälle.
Kuviin pitää aina muistaa liittää kuvan henkilöiden, paikan tms. tunniste sekä tietenkin
lähettäjän omat yhteystiedot
Iloista talvea kaikille sukulaisille ja kaikille muillekin!
Seuraavalla sivulla on maistiaisia sukukuvagalleriasta. Käy tutustumassa myös netissä:
http://www.lukkarinen-lukkari.fi/gallery/
27

28

Lehdistä saksittuja juttuja
TEKSTI: PEKKA LUKKARINEN

Oulu, Kaleva 3.7.2010
(Lähettäjä Marja Lukkari)
Saga Skiftesvik

Taavetti Lukkarisen
hirttopuu säästyi
Oulun seudun ammattiopiston Kontinkankaan yksikön tontilta kaadettiin torstain ja
perjantain välisenä yönä runsaasti puustoa.
Puita kaadettiin tontille rakennettavan lisärakennuksen tieltä.
Tontilla sijaitseva Taavetti Lukkarisen
hirttopuu jätettiin kaatamatta, sillä muistomerkki on suojelukohde. Hirttopuulla on
traaginen tausta, sillä vuonna 1916 paikalla
surmattiin saksalaisia sotilaita avustanut keminmaalainen Taavetti Lukkarinen.
Taavetti Lukkarisen hirttopuu on ympäröity metallisella aidalla, joka on koristeltu
risteillä.
On esitetty arviolta, ettei muistomerkkipuu olisikaan oikea hirttopuu, vaan varsinainen hirttopuu olisi ollut jokin viereisistä
puista. Nyt viereiset puut saivat väistyä uudisrakennuksen tieltä. Oulun seudun ammattiopiston Kontinkankaan yksikön lisärakennukseen tulee hallinto- ja opetustiloja
sekä kirjasto. Kontinkankaan yksikössä on
noin 1100 opiskelijaa.

Lukkarinen auttoi
saksalaisia sotavankeja
Taavetti Lukkarinen oli keminmaalainen
Kemi Oy:n työnjohtaja, joka eli vuosina
1884-1916. Lukkarinen auttoi 1915 Muurmanskin ratatyömaalta paenneita saksalaisia
sotavankeja Suomen Lapin kautta Ruotsiin.

Kuolemantuomion Lukkarinen sai
maanpetturuudesta. Ennen hirttotuomiota häntä pidettiin Oulun lääninvankilassa.
Lukkarinen hirtettiin Oulun Kontinkankaalla 2.10.1916.

Oulu, Kaleva 10.7.2010
(Lähettäjä Marja Lukkari )

Mirjaliisa Lukkarinen-Kvistille
Kärsämäeltä Elämänmalja-tunnustus
Palkittuja
Mirjaliisa Lukkarinen-Kvist (lehtikuva)
Mirjaliisa Lukkarinen–Kvist syntyi ja
kasvoi Kärsämäen
Venetpalon kylässä.
Ruotsiin hän muutti
vuonna 1972.
Filosofian tohtori,
tutkijana Linköpingin yliopistossa. Ylioppilaaksi Pyhäjärveltä, sosionomiksi sosiaalikorkeakoulusta Tukholmasta. Toiminut kuluttajasihteerinä ja velkäjärjestelijänä.
Etnologian maisteriksi Lukkarinen–Kvist
valmistui vuonna 1999, väitteli tohtoriksi
2006.
Mälardalenin Haapajärviseuran kunniajäsen.
Suomen Elämäntarinayhdistys on myöntänyt vuoden 2010 Elämänmaljan Linköpingin yliopiston lehtorille Mirjaliisa Lukkarinen-Kvistille.
Mirjaliisa Lukkarinen–Kvist on saanut
tunnustusta erityisesti Ruotsin suomalaiseen
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ikääntyneeseen väestöön kohdistuneesta tutkimus- ja kehittämistyöstä, joka luo myönteistä ja valoisaa kuvaa ruotsinsuomalaisesta väestöstä ja sen identiteetistä. Tätä kiitosta
on tullut sekä Suomesta että Ruotsista.
Elämänmalja 2010 luovutettiin Kvistille
Kärsämäen Elämäntarinafestivaalien yhteydessä pidetyssä seminaarissa, jonka teemana
oli ”Ruotsinsuomalaisuus ennen ja nyt”.
Suomen Elämäntarinayhdistys on antanut
vuodesta 2004 lähtien kärsämäkisen kädentaitajan Leila Konola-Hyvölän muotoileman
Elämänmaljan elämäntarinallisesti ansioituneelle yhteisölle tai yksityishenkilölle.
Kvist hakeutui 2001 Linköpingin yliopistoon tutkijakoulutukseen, jonka teemana oli
ikääntyminen ja vanheminen. Hänen tutkimuksensa kohderyhmänä olivat Eskilstunassa asuvat haapajärviset.

Hän eli vuoden haapajärvisten kanssa
heidän harrastuksissaan, kuunteli heidän
elämäntarinoitaan ja seurasi Haapajärviseuran historian konkreettista tekemistä.
Vuonna 2006 valmistui väitöskirja, joka
käsittelee identiteettiä ja kuulumista. Sen tavoitteena on tutkia, miten nuorina maahan
muuttaneet ja maassa vuosikymmeniä asuneet idenfioivat itsensä.
Väitöskirjatyönsä jälkeen Kvist on jatkanut vanhoihin ihmisiin kohdistuvaa tutkimustyötään.
Syksyllä hän aloittaa uuden työn ruotsinsuomalaisten parissa.
Mirjaliisa Lukkarinen–Kvist kehittää
uudella suomalaisella hallintoalueella Mälardalenissa yhdessä suomalaisyhdistysten
kanssa muun muassa suomen kielen käyttöä
vanhusten ja lasten hoidossa.

Ettei huumori unohtuisi…
Totuuksia lasten suusta
Koonnut Kaarina Lukkari netistä…
”Jos kaikki ovat ajoissa kotona, tulee perhepäivällinen. Muuten tulee pussikeittoa.
Lauri 6v.”
”Pappi kysyy tahdotko mennä naimisiin
sen kanssa, joka seisoo siinä vierelläsi vai haluatko mieluummin jonkun muun. Useimmiten siinä ei ole ketään toista, niin että vastataan tahdon. Eero 7v.”
”Perheessä voi sanoa ihan mitä ajattelee
eikä tarvitse pelätä, että joku ajattelee samalla tavalla. Heikki 6v.”
”Maalaiset tulevat onnellisiksi heti, kun
tuntevat lannan hajun . Ola 5v.”
”Maalaiset ovat vähän niin kuin eri rotua, niin kuin putkimiehet ja vanhemmat.
Anders 8v.”
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”Ennen vanhaan maalaisilla oli navetoissa tyranosaurusrexejä ja liskoja. Therese 5 v.”
”Vanhainkodeissa käytävillä haisee päivälliseltä ja nurkissa haisee Jumalalta. Siri 7 v.”
”Vanhainkodeissa on paljon sellaista, mitä ei saa tehdä. Ne ei saa ajaa skeittilaudalla eikä syödä purkkaa eikä pitää ruudullisia
jumppahousuja. Lars-Erik 7 v.”
”Vanhainkoti on eräänlainen vanhojen
ihmisten kennel. Perheet voivat jättää vanhuksensa sinne, jos ne lähtevät lomalle tai
haluavat olla rauhassa. Vaikka siellä ei panna
hihnaan. Pelle 6 v.”
”Ristiin voi ripustaa joulukuusen palloja, niin että Jeesuksellakin on vähän hienompaa ja hän saa riippua hyvässä seurassa.
Tuomas 7 v.”
”Joosef ei ollut Jeesuksen isä. Siinä oli
juttu aasin kanssa, mutta en muista mikä.
Sanna 6 v.”

Oirekuvaus – kolahtaako?

J

okin aika sitten, taitaa olla vuosia, sain
sähköpostin kautta oheisen oirekuvauksen . Olen huomannut, että oireet sopivat
myös omalle kohdalleni. Nyt kun virastojen
ja laitosten nimissä suositaan erilaisia kirjainyhdistelmiä, niin tuon oireen nimi on
ITTVH – Iän Tuoma Tarkkaavaisuuden Vajaus Häiriö. Näin se ilmenee:
Päätin pestä autoni. Lähtiessäni kohti autotallia huomasin postia eteisen pöydällä. Päätin selata postin läpi ennen kuin
menin pesemään autoa. Tarkistin myös puhelimen vieressä olevat postiin menevät
kutsukortit. Laitoin autonavaimet pöydälle ja rypistin roskapostin roskakoriin, joka
on pöydän alla. Silloin huomasin roskakorin olevan täynnä. Niinpä päätin laittaa kutsut takaisin pöydälle ja käydä tyhjentämässä
roskakorin. Mutta sitten tajusinkin, että kun
kerran olen viemässä roskia ulos ja roskalaatikko sattuu olemaan lähellä postilaatikkoa,
voin aivan hyvin laittaa kutsuihin ensin postimerkit ja viedä ne samalla laatikkoon.
Otin postimerkkikuoren esiin ja huomasin, että jäljellä oli vain yksi postimerkki.
Lisää postimerkkejä oli pöytälaatikossa työhuoneessani, joten lähdin kohti työpöytääni, jonka päällä huomasin kokistölkin, jota
olin ollut juomassa. Jotta en merkkejä etsiessäni kaataisi kokista pitkin pöytää, siirsin
sitä hieman syrjään. Huomasin, että kokis
oli alkanut hieman lämmetä ja päätin viedä
sen jääkaappiin. Matkalla jääkapille huomasin ikkunalla kukan, joka kaipasi pikaista
kastelua. Laskin kokiksen ikkunalaudalle ja
huomasin lukulasini, joita olin etsinyt koko
aamun. Ajattelin, että on varminta viedä la-

sit työpöydälleni heti sen jälkeen kun olen
kastellut kukan. Laskin lasit takaisin ikkunalaudalle ja menin täyttämään kastelukannua
kun siinä samassa huomasin TV:n kaukosäätimen. Joku oli jättänyt sen keittiön pöydälle.
Tajusin, että illalla katsellessani telkkaria
tarvitsen kaukosäädintä, mutta todennäköisesti en muista, että se on keittiön pöydällä, joten päätin viedä sen oikealle paikalleen
kunhan vain ensin kastelen kukat. Kaadoin
vähän vettä kukalle, mutta suurin osa läiskyi
lattialle. Joten, laitoin kaukosäätimen takaisin keittiön pöydälle ja hain pyyhkeitä, joilla
kuivasin läikyttämäni veden. Matkalla liinavaatekaapille yritin muistaa mitä olin tekemässä.

Päivän lopuksi:
Auto oli pesemättä, kutsut postittamatta, roskis tyhjentämättä, lämmin kokis oli
edelleen ikkunalaudalla, kukat kastelematta,
postimerkkejä oli edelleen vain yksi, en löytänyt television kaukosäädintä saatikka lasejani, enkä muistanut minne olin laittanut
autonavaimet. Miettiessäni, miksi mitään
hommaa ei ole hoidettu tänään, olin todella
hämmentynyt, sillä olin ollut kiireinen koko päivän ja olin todella väsynyt.
Ymmärrän, että tämä on vakava ongelma
ja aion hankkia apua, mutta ensin tarkastan
sähköpostini.....
Vanheneminen on pakollista
Aikuistuminen on vapaaehtoista
Itselleen nauraminen on terapeuttista!
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