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Lukkarinen-Lukkari Sukuseura Ry:n jäsenjulkaisu

Sotkamolaista kirkkoväkeä Syväsalmen sillalla menossa  kirkonkylän keskustaa  kohti eräänä kesäi-
senä sunnuntaipäivänä  1920–30-luvuilla. Ei autoja, hevosmiehetkin ilmeisesti jo menneet tai tule-
vat perässä.  Edessä oikealla leipuri Meriläisen talo, vasemmalla Tähtelä. Kuvan rauhallisen tunnel-
man voi melkein aistia lähes sadan vuoden takaa.
Kuvan alkuperä tuntematon. Lähettäjä Kaarina Lukkari.
Tiedätkö keitä sinun kuvissasi on? Ilahduta jälkipolviasi merkitsemällä nyt nimet ja paikat kuviisi.
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Talvea kohti mennään jälleen.

Sateinen kesä alkaa kääntyä vähitellen 
syksyksi. Muuttolinnut hankkiutuvat 
etelää kohti ja koulut ovat alkaneet. 

Sotkamon suunnalla näyttää kauan harras-
tettu tutkimustyö tuottavan näkyviä tulok-
sia. Vuosien aikana karttunut tausta tieto, ta-
rinat ja historiikit kääntyvät sukukirjaksi. Se 
on arvokasta työtä. Suvun tarinat ja historia 
tulevat näkyviksi ja säilyvät jälkipolville.

Minulla on tallessa isäni muisteluksia, 
joista liitän tähän pienen katkelman 20-lu-
vulta. Näin isä kertoo: 

”Oli aurinkoinen talvipäivä. Äiti teki lei-
pää ja mummu souvatti lasta kätkyessä. Mi-
nä rakensin autoa tuvan lattialla. Olin au-
tosta kuullut silloin jo puhuttavan ja yhden 
kerran nähnytkin semmoisen nuorison seu-
ran talolla. Kaikki luotti alkuun hyvin, mut-
ta renkaiden saanti ei ollutkaan niin yksin-
kertainen homma koska työkaluna oli vain 
iso halkosaha. Sillä minä sahata jukersin sit-
ten renkaat pehmeästä leppäpuusta ja on-
nistuin saamaan niitä neljä kappaletta.

Sitten tuli renkaiden kiinnittämisen ai-
ka ja minä otin rautanaulan ja rupesin lyö-
mään sitä tämän leppäkiekon läpi. Arvaa-
han sen mitenkä siinä kävi. Kiekko halkesi 
ja silloin minulta lorahti oppimani kirosana. 
Tästä oli tuhoisat seuraukset. Mummu ki-
vahti heti äidille, että kuulitko mitä tuo poi-
ka sano. Äiti sano: ”Kyllä kuulin” ja lähti kä-
velemään topakasti ovensuuhun päin, jossa 
oli oven kamanassa kiinni vihta pelotteena. 
Minä huomasin äidin liikkeistä, että nyt ei 
ollut pelottelusta kysymys, vaan vihta aio-
taan ottaa tosikäyttöön ja minun nahka oli 
vaarassa. Minä säntäsin pihalle avojaloin

 Äiti oli opettanut, että jos tuommoisia 
tuhmia puhuu niin, Jumala rankaisee ja pu-
dottaa kuuman kiven päähän. Kun menin 
porstuan ovesta ulos, vilkaisin vähän ylös-
päin, että näyttääkö olevan kiviä tulossa. 
Kun näin, ettei ainakaan välitöntä vaaraa 
ollut niin suunnistin tallin vinttiin meneviä 
portaita kohti. Juoksin ylös vinttiin ja pot-
kaisin tikkaat perille päästyäni nurin. Tiesin, 
että äiti ei jaksa nostaa tikapuita pystyyn ja 
minä olen turvassa siellä vintissä. 

Pakkasta oli yli kymmenen astetta, mutta 
eihän se pikkupojan jalkoja tuommoisessa 
tilanteessa paleltanut. Hautauduin heinäka-
saan ja siellä sitä sitten mietin, että kuinka-
han kauan täällä kärsii olla. Vähän ajan ku-
luttua kuului porstuan portailta sitten äitin 
ääni, joka huuti, että tule pois sieltä, palel-
luthan sinä. Ei oteta vihtaa käyttöön. Niin 
minä laskeuduin sitten tallin soimen kaut-
ta siitä heinäluukusta ja menin sisälle. Vanha 
rauha palasi tupaan. Uunissa hehkui hiilet ja 
äiti laittoi kohta leivät sinne ja laittoipa sin-
ne kypsymään myös sianlihapalan, joka an-
toi verrattoman hyvän tuoksun tupaan.”

Tuota mainittua tupaa ei enää ole ja tal-
likin on purettu ajat sitten. Valokuvia raken-
nuksista ja kertomuksen henkilöistä on toki 
säilynyt. Siitä uunista, jossa ne leivät paistet-
tiin, minulla on elävä mielikuva, mutta valo-
kuvaa en ole löytänyt. Sitten kun kuvat, ta-
rinat, henkilöt ja historia voidaan yhdistää 
toisiinsa, niistä muodostuu kokonaisuus, jo-
ka jälkipolville mistä he tulevat ja millaista 
elämä oli ennen. Tämmöinen kokonaisuus 
on nyt Sotkamossa syntymässä. Voimia työ-
hön ja myötätuulta hankkeelle.
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Sihteerin vinkkelistä
 Uutisia sukuseuran piiristä
TEKSTI: PEKKA LUKKARINEN

Jatkanpa tähän sitten tuota puheenjoh-
taja Timon juttua. Tuota Kotalan van-
haa tupaa ei ole enää olemassa entisellä 

paikallaan vaan tuvan hirsikehikko on siir-
retty noin kilometrin päähän Sopen järven 
rannalle kesämökiksi ja sisustettu uuteen 
kuosiinsa, jossa on kaksi kammaria ja tu-
pakeittiö. Tuo toinen kammari on vanhan 
kiviuunin paikalla, joka oli tehty isoista ki-
vipelkoista. Sukupolvien ketjussa mökki on 
päätynyt minun omistukseeni. Kesällä 2012 
laajensin kuistia ja siihen täytyi suunnitella 
uudet rappuset. Uunin kivet olivat tallessa ja 
halusin että ne jäävät kertomaan historiaan-
sa jälkipolville tuvan läheisyydessä. Upotin 
niistä muutamia tukemaan uusia portaita, 
siten että kiven pintaa on jäi näkyviin. Van-
han uunin ”leipäläpi” uuninsuun yläpuoli-
sen kiven asennus herätti suuria tunteita ja 
ikuistin sen valokuvaamalla ennenkuin se 
meni piiloon. 

tuvan seinälle. Kymmenisen prosenttia su-
kuseuramme jäsenistöstä on sellaisia, jotka 
itse tai heidän esivanhempansa ovat saaneet 
leipänsä tuon uunin lämmöstä ennen maail-
malle siirtymistään. On mahdollista että Ko-
talan tuvassa on käyty vierailemassa ja kuvia 
otettu niin että uuni olisi tullut näkyviin va-
lokuvaan.

Viime kesä olisi ollut otollista aikaa keli-
en puolesta painaa sukututkimuksia eteen-
päin ponnekkaamminkin, mutta niin se 
vaan tuo aika kuluu vähemmilläkin tekemi-
sillä. Pientä haukkilointia on kuitenkin ta-
pahtunut kun olen saanut eri sukuhaarois-
ta yhteydenottoja, jotka ovat vaatineet sitten 
tarkemman paneutumisen ko. tietoihin. 
Edistyyhän tämä sukumme näinkin, ei vaan 
niin suunnitellusti kun on tarkoitus.

Arvokasta ja vaikeammin hankittavaa 
sukutietoa on tullut viimeisen vuoden ai-
kana naispuolisten Lukkaristen jälkeläisiltä. 

Kuva on tässä.

Kangasniemen sukuhaaraan kuuluva Tuula 
Grén lähetti mummonsa Leivonmäellä 1881 
syntyneen Elina Tuomaantytär Pylvänäisen 
os. Lukkarinen jälkeläistiedot. Joensuun su-

Olen vuosikausia metsästänyt valokuvaa 
tuosta uunista, jossa se näkyisi kokonaisena, 
kuitenkaan siinä onnistumatta. Jos nyt jol-
takin sellainen löytyy ottaisin siitä kopion 



55

kuhaaraan kuuluva Eino Kontkanen lähetti 
1876 Kontiolahdella syntyneen mummon-
sa Kaisa Juhontytär Pursiaisen os. Lukka-
risen jälkeläistutkimuksia. Pohjois-Savon 
sukuhaaraan kuuluvasta 1885 Pajujärvellä 
syntyneestä Aada Sofia Savolaisesta os. Luk-
karinen on Esa Lappalainen luvannut lähet-
tää tietoja mummonsa jälkeläisistä. Kaikki 
edellä mainitut ovat myös liittyneet suku-
seuraamme. Jälkeläistiedot on toimittanut 
myös Elvi Sareela mummostaan Lukkarilan 
Hiskolassa 1870 syntyneestä Fredrika Lei-
vosta os. Lukkarinen. Edellisenä vuonna Ai-
ri Suoninen lähetti Fredrikan nuoremman 
sisaren Maria Loviisan tutkimuksen. Kaik-
ki yhteydenotot ovat tapahtuneet kyseisten 
tutkijoiden suunnasta. Nettinäkyvyydellä ja 
sukuseuralle perustetuilla kotisivuilla on ol-
lut osuutensa asiaan, että tukijat ovat löytä-
neet meidät.

Katoavaista on maallinen mammona. 
Olin paikalla kun mummoni veljen taloa 
tyhjennettiin Pielavedellä. Kirjahyllyllinen 
kirjoja meni roska-auton lavalle ja kaatopai-
kalle, kun ne eivät kelvanneet suvun nuo-
rille eikä vanhojen kirjojen jälleenmyyjille. 
Sain pelastetuksi muutamia mm. president-
ti Kekkosesta kirjoitetun kirjan Vonkamies, 
Jylhän kylähistoriakirjan ja omistuskirjoi-
tuksella olevan Pielaveden ja Keiteleen his-
toriakirjan niiden joukosta. Mummoni 
veljen Arvi Luomin poika Erkki oli Lepik-
kösäätiön tiimoilta tekemisissä Kekkosen ja 
sen aikaisen muun poliittisen johdon kans-
sa ja tuo kirjallisuus oli pitkälti hänen jää-
mistöään. Erkki Luomi oli naimisissa, mutta 
lapsia hänellä ei ollut ja näin tuo kirjallisuus 
jäi sitten välikäsien hoteisiin.

 Minulle tuli mahdollisuus skannata 
tuossa yhteydessä Luomien-suvun vanhat 
valokuvat itselleni ja niistä löytyi vanhin esi-
vanhempani valokuva 1824 syntyneestä Olli 
Luomista ja puolisostaan 1838 syntyneestä 
Maria Kustaava Kasurisesta. Kuva oli otettu 
ennen Ollin kuolemaa vuonna 1920.

Peräilen edelleen löytyisikö Lukkarinen-
Lukkari suvun kansioista noita vanhoja ku-
via päivänvaloon. Jos nyt innostutte kat-
selemaan niitä merkitkää kuvien tietoihin 
ajankohta niin tarkasti kuin tiedätte samoin 
kuin paikka ja ketä kuvassa on. Lukkarinen- 
Lukkari sukuseura ottaa vastaan sukuumme 
liittyvien kuvien kopoita. Niitä ei ole edel-
leenkään ilmaantunut tungokseen asti. 

Sukuseuran edellinen puheenjohtaja 
Heikki Lukkarinen on osallistunut Kalmis-
ton kertomaa kirjan kirjoittamiseen, jossa 
hän on kirjoittanut vanhoista kivisistä muis-
tomerkeistä ja niiden materiaaleista osoin. 
Hän lahjoitti kirjan sukuseuran arkistoon ja 
sitä voit kirjastosta lainata ISBN-numerol-
la 978-952-92-9829-7. Lehtileikeosoissa on 
kirjan julkaisusta ollut artikkeli, joka oli Sa-
von Sanomissa 22.12.2011.

Sukuseuran jäsenistössä tapahtuu koko-
ajan muutoksia, onhan meitä liki seitsemän-
sataa. On käynyt niinkin että jäsenrekisteris-
sä on ollut monta vuotta haamu. Kuolleen 
jäsenen posti kun menee perille, mutta il-
moitusta ei ole tullut, että hän on jo poistu-
nut joukostamme. 

 Ilmoita siis osoite ym. muutoksista sih-
teerille, jonka yhteystiedot löydät Lukasun 
etusivulta.



Sotkamon Lukkarihaaran
 Sukutapaaminen 8.7.2012 Purolla
TEKSTI: KAARINA LUKKARI

Viime keväänä tulimme sukuseuran 
hallituksen keskuudessa siihen tulok-
seen, että Sotkamon Lukkari- haaran 

tutkimustyö on edennyt pisteeseen, jolloin 
voisi ainakin varovasti puhua tutkimustu-
losten julkaisusta. Yleensä nämä vuosien tut-
kimustyön tulokset julkaistaan sukukirjan 
muodossa, toki muitakin tapoja nykytek-
niikan aikana käytetään. Lukkarinen- Luk-
kari sukuseura haluaa kuitenkin myös tältä 
osin kunnioittaa perinteitä ja varmistaa, että 
kokoamamme tieto on kaikkien halukkai-
den käytössä tasapuolisesti ilman tekniikan 
käyttömahdollisuuksien mukanaan tuomia 
rajoitteita. Aloitimme kirjahankkeen siis vi-
rallisesti keväällä 2012. Historiaan ja suku-
tutkimukseen hurahtaneena olen kerännyt 
kaikkea mahdollista mielenkiintoista tausta-
tietoa jo vuosien ajan. Lisäksi useat sukum-
me jäsenet ovat keränneet ja tallentaneet ta-
rinoita ja historiikkejä omaksi tai perheensä 
iloksi jo aiemmin. Kaarina Lukkari edustaa 
kirjahankkeessa sotkamolaista paikallisvoi-
maa ja hän saikin erinomaisen ajatuksen 
kirjahankkeen virallisesta julkaisusta ja li-
sämateriaalin keräämisen aloittamisesta oi-
kein sukutapaamisen muodossa.

Sotkamon Lukkari- haaran sukutapaa-
minen järjestettiin heinäkuisena sunnuntai-
na Purolla Kaarinan sekä sukuseuran halli-

tuksen jäsenen Laila Lukkarin synnyinkodin 
kauniissa ympäristössä. Olimme etukäteen 
tiedottaneet tapaamisesta Sotkamo- ja Ko-
tiseutuPlus- lehdessä, kotisivuillamme sekä 
Facebook- ryhmässämme. Tehokkain tie-
dotusväline taisi jälleen kerran kuitenkin 
olla se kuuluisa puskaradio. Tapaamispäivä 
valkeni, vastoin kaikkia toiveitamme, mel-
ko epävakaisen ilmanalan vallitessa. Ilman 
kosteudesta ja ajoittaisesta sateesta huoli-
matta tapaamiseen saapui noin 50 henki-
löä, joka yllätti positiivisesti sekä minut että 
Kaarinan, joka lähisukulaistensa ja perheen-
jäsentensä avustamana vastasi tapaamisen 
tarjoilusta. Itse keskityin oikein kahden tie-
tokoneen avustuksella tarkistamaan henki-
lötietojen oikeellisuutta sukutiedostostam-
me sekä skannaamaan valokuvia, joita oli 
riemukseni tuotu paikalle mukavasti. Kävin 
myös tilaisuuden alussa lyhyesti läpi suku-
tutkimuksemme sen hetkisen tilanteen, jul-
kistin kirjahankkeen sekä siihen liittyvät ta-
voitteet. Virallista ohjelmaa ei tapaamisessa 
ollut, tärkeintä oli sukulaisten tapaaminen, 
yhdessäolo sekä kirjahankkeen virallinen 
julkaisu kaikille siitä kiinnostuneille. Etu-
käteen toivoimme Kaarinan kanssa, että sai-
simme sukutapaamisessa perustettua oikein 
kirjatoimikunnan sukukirjaa varten mutta 
kukaan ei oikein innostunut osallistumaan 
hankkeeseen sen virallisemmin kuin toimit-
tamalla kuvia ja muuta materiaalia. Jatkam-
me siis Kaarinan kanssa kirjan toimittamista 
pääasiassa kahdestaan.

Vaikka tapaamispäivämme olikin sa-
teinen ja hyttysten täyttämä, oli tunnelma 
muuten leppoisa ja iloisen puheensorinan 
täyttämä. Selvästikin sukulaiset iloitsivat 
toistensa näkemisestä, olihan joukossa mui-
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takin kuin sotkamolaisia Lukkareita. Itse 
iloitsin eniten siitä, että olimme onnistuneet 
saamaan liikkeelle myös sellaisia sukuhaa-
raan kuuluvia, jotka aiemmin eivät ole olleet 
mukana sukuseuran tapahtumissa. Ihan uu-
sia tuttavuuksia saapui aina Lohjalta saakka, 
terveisiä vaan sinne suuntaan. He kaikki ha-
lusivat myös omalta osaltaan olla mukana 
monipuolistamassa sukukirjaamme vanho-
jen valokuvien ja tarinoiden muodossa. 

Tapaamisessa sovittiin muutamia ”koti-
käyntejä” kuvien skannaamista varten ja vie-
tinkin jo yhden mukavan päivän Arja Liisa 
Latvalan seurassa kiertäen keräämässä mate-
riaalia kirjaan. Kiitos Arjalle sekä kaikille ta-
paamilleni mukaville ihmisille Tuhkakylän 
suunnalla. Lisää vierailuja on suunnitteilla, 
kunhan saan syksyaskareet paremmalle mal-
lille. Materiaalia kirjaa varten on koottuna ja 
puhtaaksikirjoitettuna lähes 200 sivua, valo-
kuvia kaiken kaikkiaan useita satoja ja itse 
sukutiedostokin sisältää jo lähes 9 000 ni-
meä. Kirjoitustyötä, tiedoston täydentämis-
tä ja tarkistamista on vielä kuitenkin tehtävä 
talven aikana. Muutamia tarinoita on vielä 
kirjoittajilta tulossa ja valokuvia skannaan 
kaikilta niiltä, jotka ovat jo ilmoittautuneet 
ja myös niiltä, jotka vielä haluavat ilmoittaa 
innostaan kantaa kortensa yhteisen sukukir-
jan rakentamiskekoon. 

Sukutapaamisen yhteydessä asetimme 
Kaarinan kanssa sukukirjahankkeelle haas-
tavan mutta realistisen tavoitteen; valmis 
kirja julkaistaisiin seuraavassa sukutapaa-
misessa kesällä 2013! Ihan kiveen hakattu 
tuo tavoiteaika ei tietenkään ole, kukaan ei 
tiedä mitä milloinkin tapahtuu, mutta jos 
kaikki menee suunnitelmiemme mukaan, 
toivomme voivamme vahvistaa tuo ilouuti-
sen ensi keväänä kutsuen kaikki innokkaat 
sukumme jäsenet kirjan julkistamistilaisuu-
teen jonnekin päin Sotkamoa. Siispä vielä 
kerran; jos teillä Sotkamon Lukkari- haa-
ran jäsenillä on hallussanne tai muistissanne 

jotain, jonka haluatte jakaa sukukirjamme 
kautta, ottakaa yhteys minuun tai Kaarinaan 
mahdollisimman pian, jotta ehdimme jalos-
taa tarinanne kirjaa varten talven aikana. Jos 
aiomme pitää aikataulusta kiinni ja juhlia 
Sotkamon Lukkari- haaran sukukirjaa ke-
sällä 2013, on materiaali kirjaa varten olta-
va meillä viimeistään helmikuussa 2013. Ja 
jotta asia ei keneltäkään unohdu kannattaa 
yhteyttä ottaa heti eikä helmikuussa!

Kiitos vielä kerran kaikille sukutapaami-
seen osallistuneille sukulaisille, Kaarinalle, 
Leilalle, Sepolle & muulle perheelle tapaa-
mispaikasta, järjestelyistä ja tarjoilusta, su-
kuseuralle kahvista ja makkaroista ja VAA-
SAN Oy:lle pullista, riisipiirakoista ja muista 
herkuista.

Nähdään viimeistään ensi kesänä!

Ottakeehan yhteyttä:

Jaana Lukkari
jaana.sk.lukkari@luukku.com
040 582 7684

Kaarina Lukkari
klukkari.lukkari@gmail.com
044 038 3116
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 Tarina rieskan leivonnasta
TEKSTI: EMIL KARJALAINEN TOIMITTI: KAARINA LUKKARI

Sattuipa sopivasti, kun eräs torpan euk-
ko oli juuri leipomassa uutisrieskaa 
papeille, jonka leipominen kuului kan-

san velvollisuuksiin menneinä aikoina, jol-
loin pappien palkat maksettiin elintarvik-
keina ja muina hyötytavaroina. 

Eukko nähdessään silmäkulmastaan 
mustapukuisen hahmon  liikkuvan piha-
maalla ja katselevan arvioiden heidän ma-
talaa torppaansa.  Silloin iski pikku häijyys 
eukon mieleen, kun hänellä kävi niin vi-
haksi antaa heidän vähäisestä uutisrieskasta 
vielä kirkonväelle osansa.  Rieskan eteen oli 
mennyt jo koko aamupäevä ensin jauhinki-
villä jauhettaessa ja akanoiden seulonnassa, 
puhumattakaan sen viljelystä kivikkoisilla 
kumpareilla ja kun omallekaan väelle ei si-
tä meinannut riittee. Lapsetkin itkivät aina 
näläkkäänsä, vaan minkäs teit, laki oli laki 
köyhällekin.

Papin astuessa torpan korkean kynnyk-
sen yli lennätti eukko rieskataikinan pen-
kille ja istui sen päälle paljaalla takapuolel-
la käärittyään ensin hameen helmansa ylös. 
Siihen aikaan ei naisilla ollut alusvaatteita 
kuten nykyään, oli vain pitkäpaita päällys-
vaatteiden alla. 

Niinpä eukko ei ollut ensin tuntevinaan-
kaan vierasta, sillä se näytti olevan uusi mies 

Kansan keskuudessa kiertäneitä juttuja paikallisten 
kirkonpalvelijoiden ja kansalaisten kohtaamisista menneinä 
aikoina Sotkamon ja Kuhmon erämailta  Emil Karjalaisen 
kertomana vuonna 1991 YS Neulalassa, syntyjään Jormaksen 
Eevalasta. Lähes satavuotiaana kuollut Emil oli itsekin Sotkamon 
ensimmäisen Johan Lukkarisen Carin-tyttären s. n. 1710 
jälkeläinen Valkolan Korhosten kautta. 

paikkakunnalla.  Hän istui penkillä ja lekut-
teli takapuolellaan rieskaa. Tulija sanottuaan 
päevää kysäisi heti,  ”että mikä se emäntää 
vaivaa” - ajatteli kai jo jotain syntistä olevan 
meneillään -  eukko siihen, ”että voi tokkiin-
sa, ei mikkää vaevoo, hän vuan vaivvoo pap-
pilan ohrarieskoo”.  - No,vähän  hämmenty-
nyt  pappi siihen, ”että no, no mitenkä sitä 
noin”…,  silloin emäntä sanoi, ”ettei siitä 
muuten hyvvää tuu, näin se on vaivattava ja 
näin on tehty aena ennenni!”

Hämillään oleva pappi esitteli sitten it-
sensä, että hän on nyt aloittanut uutena 
pappina tässä seurakunnassa. Silloin eukko 
oli muka huomaavinaan, ”että no voi siu-
nattua, pappihan  työ oottaki… hän ei vain 
heti tunnistanut tiällä tuvan pimmeyves-
sä…. antteeksi vuan, kun hän tuollalailla lei-
po pastorin rieskoo.”

Kirkkoväki olikin seuraavan sunnuntain 
saarnan jälkeen iloista porukkaa, ihan kuin 
olisivat saaneet jo itsekin  suuhunsa panta-
vaa ja toivovat vain pääsevänsä nopeasti ko-
tiväelle kertomaan hyviä uutisia, sillä uusi, 
varmasti kansanmieleinen hengellisen val-
lan edustaja kuuluutti seuraavan sunnun-
tain saarnassaan,” ettei papeille  tarvitse enää 
leipoa rieskaa.” 
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Ennen aikaan ja aina 1900-luvun puo-
livälin paikkeille asti pappi, lukkari ja 
suntiokin kiersivät pitämässä kesäkin-

kereitä eripuolilla seurakuntia, joissa kuu-
lusteltiin mm. lukutaitoa ja Katekismuksen 
oppeja etenkin rippikouluiässä olevilta nuo-
rilta.  Matkat olivat usein pitkiä ja vaival-
loisia, ei ollut maanteitä eikä autokyytejä-
kään, vain hevosreet ja lammasveltit suojina.  
Matkoilla yövyttiin kestikievareissa tai suu-
remmissa taloissa ja ylläpito oli kansalaisten 
tehtävänä. 

Kerrotaan erään tällaisen kolmikon kin-
kerireissullaan kilpailleen hieman jo niin 
vatsantäytteesä kuin oppimattoman väen ar-
vostuksestakin. Niinpä emännät olivat val-
mistaneet syötäväksi mm.  viiliä, kuten en-
nen oli tapana niin taloissa kuin torpissakin. 
Vastalypsettyä maitoa hapatettiin lämpimäs-
sä viiliksi eli kerma nostatettiin pintaan hap-

 Kinkerireissulla
TEKSTI: EMIL KARJALAINEN TOIMITTI: KAARINA LUKKARI

paman herkulliseksi kerrokseksi eli viiliksi, 
jota nautittiin varsinkin sunnuntaiaamuisin 
suurena herkkuna maalaisväen keskuudessa 
vielä  tinkimaidon aikakaudella. 

Kun kinkereillä tuli ruokailun aika, pöy-
dän päässä istuva pappi tietysti arvovaltai-
simpana henkilönä aloitti ruokailun ja siu-
natessaan ruokaa otti hän puulusikkansa ja 
veti syvän viillon viilipytyn päältä ja sanoi 
”näin Jeesus  käveli vetten päällä”.  Nälkäi-
nen lukkari katseli jo malttamattomana vii-
lipyttyä ja papin rohmaisua, nousi ja otti 
puulusikkansa ja veti toisen viillon viiliker-
roksen päälle ja sanoi  ” ja näin Pietari tuli 
perässä”. Toisessa päässä istuva suntio nou-
si ja röyhisti rintaansa, katsoi kinkerikansaa 
osoittaen omaa oppineisuuttaan pyöräyttä-
en lusikallaan viilipytyn pohjia myöten se-
kaisin sanoen ” ja niin nousi suuri myrsky, 
joka sekoitti vedet!”



10



11

 Lehdistä saksittua
KIVIKAUDEN TYÖVÄLINEET: Juttu 50 vuoden takaa

MATTI LUKKARIN MUISTOKIRJOITUS: Helsingin Sanomat

VANHA KANGAS 1800-LUVULTA: Uutisjousi

KALMISTON KERTOMAA: Savon Sanomat
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 Kunniaviirejä
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Jatkokertomus
 Fru Sundelin eli Fammu-täti
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Lukkarinen-Lukkari Sukuseura Ry:n jäsenjulkaisu


