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Puheenjohtajalta

Punahonkaa ja DNA:ta

TEKSTI: TIMO LUKKARINEN

S

otkamon Lukkarien sukukirjan julkistamistilaisuudessa 2013 vertasin sukututkimuksen tekemistä rakennustyöhön tai vanhan rakennuksen remontointiin.
Siinä joutuu aina aluksi vähän purkamaan
ja tutkimaan mitkä rakenteet ovat kestäviä,
mitä on järkevää säilyttää ja mitkä on parasta heittää pois ja korvata uudella. Kun Kotalan päärakennusta ryhdyttiin rakentamaan
1934, oli ajatus rakentaa uusi talo, mutta
loppujen lopuksi uuteen rakennukseen jäi
paljon vanhaakin.
Isäni muisteli, kuinka hän poikasena istui tuvan hämärässä ovensuussa ja kuunteli
kun hänen isänsä Kotalan Jussi ja Salmenkylällä asuva puuseppä ja kirvesmies Roopetti
Kärkkäinen tekivät öljylampun valossa rakennussuunnitelmaa. Roopetilla oli edessään Työmies tupakka-aski nurin päin ja
kummallakin papalla oli lyijykynä kädessään ja niin syntyi suunnitelma.
Työmiesaski ei ole iso, mutta siihen tuli
uuden rakennuksen pohjapiirros. Tupakkaaskiin oli vedetty viivat pitkin ja poikin suorakaiteen muotoon ja Roopetti totesi mittojensa perusteella, että entinen kivijalka on
kaksikymmentä kaksi metriä pitkä ja kaksitoista metriä leveä. Tähän Jussi sanoi, että
uusi rakennus tulee vanhan kivijalan päälle
ja on siis entisen rakennuksen kokoinen.
Sitten ukot rupesivat suunnittelemaan
huonejakoa. Tupa säilyi entisen kokoisena.

Se oli ehkä kymmenen kertaa kaksitoista.
Vanha tuvan uuni oli hyväkuntoinen ja sen
papparaiset päättivät jättää paikalleen ja rakentaa uuden rakennuksen uunin ympärille.
Tuvan lisäksi tuli porstua tai eteinen. Eteisen
pohjaan sinne pohjoispuolelle tehtiin keittiö. Keittiön perälle tuli kamari. Pihanmaan
puolelle tuli sitten kaksi kamaria, etukammari ja perimmäinen eli semmoinen vierashuone. Vinttiin ukot suunnittelivat vielä
paikat kahdelle vinttikammarille. Kun vanha tupa sitten purettiin, siitä otettiin uuteen
rakennukseen kaikki vanhat hirret, jotka eivät olleet lahoja. Niitä oli aika paljon. Puu
oli punahonkaa, joka oli kaadettu 1870 luvulla Pieneltä Sulkavalta ja Palokankaasta.
Meistä itse kukin pitää itseään ainutkertaisena ja erityisenä ihmisenä. Niin tietysti
onkin, mutta jokaisessa meistä löytyy vanhaa kivijalkaa ja punahonkaa, joka periytyy
vanhemmilta. DNA tutkimus on tullut entistä tärkeämmäksi osaksi sukututkimusta, jota edelleen tehdään perinteisillä menetelmillä
arkistoissa ja vanhoihin asiakirjoihin tutustumalla. Uusista tuloksista ja uusista menetelmistä on mahdollisuus kuulla lisää elokuun
alussa kun kokoonnumme yhteen Runnilla elokuun alussa 2015. Paljon on tutkimus
edistynyt siitä kun ensimmäinen sukukokous pidettiin Runnilla 1995. Aimo harppaus
on edistytty senkin jälkeen kun viimeksi tapasimme Lahden sukukokouksessa.
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Sihteerin vinkkelistä

Uutisia sukuseuran piiristä

TEKSTI: PEKKA LUKKARINEN

K

uinka vähästä voi syntyä niin paljon.
Sukuseuramme syntyaikoihin Lukkarinen-nimen kantajia oli 1765 ja
Lukkari-nimen kantajia 950. Nyt Sotkamon
Lukkarit on saatu kansien väliin, mutta Kymen ja Utsjoen Lukkareista tarvittaisiin vielä
omansa. Omat siksi, että ei ole mitään syytä
laittaa heitä samaan kirjaan kun DNA-testit
ovat varmistaneet, ettei geneettistä yhteyttä
ole. Samanlaisia jakoperusteita joudumme
miettimään Lukkaristenkin osalta. Sukukirjoja Lukkarisista on tulossa ainakin viisi. Yhtä kirjaa kohden jää Lukkarisilla keskimäärin
n. 350 elossa olevaa nimen kantajaa.
Nyt olemme julkaisemassa sukukirjaa
Pohjois-Savon Lukkarisista ja henkilömäärä tulee olemaan siinä liki kymmenen tuhatta. Siinä on tietenkin mukana puolisoita ja puolison vanhempia. Ja kun on ollut
tavoitteena ottaa mukaan henkilöt joiden
mummo on omaa sukuaan Lukkarinen niin
muitakin sukunimiä kirjassa tulee olemaan
runsaasti.
Edelleenkin on tavoitteena saada se valmiiksi Runnin sukukokoukseen 1-2.8.2015.
Aikataulu on kyllä haasteellinen ja jos osoittautuu, että sukutauluosion tarkistukset ja
täydennykset eivät ole valmiita toukokuun
loppupuolella julkaisu on sitten Runnin kokouksen jälkeen heti kun kirja on valmis. Valmiusaste joka tapauksessa on kokouksen aikaan
niin pitkällä, että se voidaan esitellä siellä.
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Uusi hallitus
On taas valinnan aika ja kaikki paikat ovat
avoinna. Myös sihteerin virka. Olen sitä tarjoillut aina tilaisuuden tullen muille, mutta
ei siitä näy pääsevän helpolla eroon. Kaksikymmentä vuotta on pitkä aika ja lehmääntymistä hommaan on tapahtunut. Tarvitaan
uusia tuoreita ja innokkaita mukaan. Minä joudun ajamaan ainakin ”jarrut päällä”
kaikkien muiden asioiden kuin sukututkimuksen suhteen, jota on tarkoitus kyllä jatkaa. Toiveena olisi saada keräämäni materiaali kunkin sukuhaaran osalta asianosaisten
nähtäväksi. Tuo tavoite on sukuseuran sääntöihinkin kirjattu.
Ensiarvoisen tärkeää olisi olla paikallinen
asiantuntemus Lukkarisista ja edustus hallituksessa silloin kun alueen kirjaa tehdään.
Tuokin asia on sukuseurojen mallisäännöissä tuotu julki, että alueellinen tasapuolisuus
säilyisi. Siis halojata haloo Nurmeksen, Joensuun, Kangasniemen ja Pyhäjärven Lukkariset. Kuka ilmoittautuu seuraavaksi kirja
talkoisiin sitä lähdetään puskemaan eteenpäin.
Lahden kokouksessa olimme vaikeuksissa löytyy sukuseuralle varapuheenjohtajaa.
Miettikäähän jo henkilöitä valmiiksi. Seuraavan sukukokouksen pitopaikka kesällä
2019 käsitellään myös kokouksessa. Ehdotuksia kaivataan.

In memoriam

Reijo Lukkarinen

6.2.1938 – 2.3.2015

TEKSTI: PEKKA LUKKARINEN

S

ukumme tutkijan Reijo Lukkarisen matka
päättyi 2.3.2015 Kittilässä. Yllättäin ja äkkiä kuitenkin, vaikka vuosi ja kolme
kuukautta aikaisemmin tehdystä suuresta leikkausta oli
toipuminen edelleen menossa. Tuon leikkauksen jälkeen
hän joutui opettelemaan monia asioita uudelleen, mm.
liikkumista ja puhumista.
Olin muutamia viikkoja aikaisemmin hänen kanssaan
tekemisissä Ruotaanlahden
sukuhaaran tietojen päivityksen tiimoilta ja puhe sujui
kuten ennenkin. Soittoharrastus jatkui jälleen ja autolla
ajo sujui myös. Runnin sukuReijo Lukkarinen Bomballa vuonna 1997
kokoukseemme hän oli myös
varautunut tulemaan kesällä.
Äkillinen sairauskohtaus tuli edellisenä ilta- nistuksiin ja Jussin pikaluistelu Oulunkylän
na, hän käveli vielä itse ambulanssiin. Hänen tekojäällä 30 km. Musiikki ja hanurinsoitto
vaimonsa Kaarina kertoi, että noita lähtöjä olivat hänelle tärkeä harrastuksia. Hanuoli ollut silloin tällöin kun kyseessä oli noin- rinsoiton hän aloitti jo 8-vuotiaana 3-rivikin iso remontti elimistössä. Ja tämäkin tun- sellä haitarilla. Soittohommia hän harrastui sellaiselta, mutta se olikin sitten viimei- ti hanurikerhoissa soittajana ja opettajana.
nen. Hänelle jouduttiin tekemään leikkaus Hän säesti myös neliäänisessä Pelimannit
vielä yöllä, mutta siitä hän ei enää selvinnyt ja kuoro porukassa. Oppi-isinä hänellä ovat
vaan kuoli seuraavana päivänä.
olleet Veikko Ahvenainen, Taito Vainio ja
Nopealle kuntoutumiselle isosta operaa- Seppo Leino. Iän myötä uskonnollisten asitiosta oli pohjana hänen vahva peruskun- oiden pohtiminen eri uskontojen kannalta
tonsa. Hän oli nuorempana harrastanut ak- ja osallistuminen muiden samoin ajattelevitiivisesti urheilua, juossut mm. 5 maratonia, en kanssa. Nuorempana hän teki tauluja ja
osallistunut Sulkavan soutuihin yksinsou- muotokuvia. Täsmällisyys oli Reijolle tärkeä
tuna, Kalevan kierroksiin 4 kertaa, tempo- asia, sillä hän halusi olla aina ensimmäisten
pyöräilyyn (105 km), Kalevan Rasti suun- joukossa paikalla noissa harrastuksissaan.
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Sukututkimus oli hänelle varmaankin
se harrastus, joka kiihkeimmässä vaiheessaan lohkaisi suurimman osan vapaa-ajasta. Lukkarisista ja ja Lukkareista hän teki yli
500-sivuisen koosteen, johon hän kehitteli taulurakenteen itse. Tuon kehittelyn hän
joutui tekemään, kun varsinaisia sukututkimusohjelmia ei ollut vielä yleisesti käytössä,
kun hän aloitteli sukututkimusta. Hän tutki
Lukkaristen lisäksi muitakin, lähinnä Lapin
sukuja. Lukkariset ja Lukkarit hän etsi mikrofilmeiltä liki koko Suomen alueelta, sillä
sukuseura hankki ne hänen luettavakseen
1990-luvun lopulla. Tutkimustyö oli paljon
vaikeampaa pitää silloin kasassa, kun asiakokonaisuudet perhetauluihin täytyi koota tekemällä ensin tarkat muistiinpanot ja
yhdistellä ne vasta sitten. Ohjelman tekemät loogisuus tarkistukset puuttuivat hänen
menetelmästään, minkä sukututkimus-ohjelmat tekee nykyisin automaattisesti.
Tuhansissa voidaan laskea ne tunnit mitä
hän sukututkimuksen hyväksi on tehnyt ja
Reijon tapauksessa tuo luku voi olla hyvin-

kin kymmeniä tuhansia. Jo vuosia sitten hän
jäähdytteli tästä intohimoisesta harrastuksestaan ja keskittyi enemmän muihin hänen
sydäntä lähellä oleviin, musiikkiin ja hengellisiin asioihin.
Leipätyönään Reijolla oli kaiken aikaa
rakennusmestarin työtehtävät, aluksi EteläSuomessa ja sitten Kittilän kunnan rakennusmestarina.
Matka jatkuu hänellä toisessa olomuodossa, niin kuin hän itse uskoi. Tätä kiertoa
vaan täytyy jatkaa niin kauan kun ”hyvä” tulee. Reijo oli perehtynyt eri uskontoihin perusteellisesti ja hänellä oli niihin muodostunut oma suvaitsevainen näkemyksensä.
Ihmiselämän tarkoitusta hän oli myös miettinyt keskivertoa enemmän kuin me muut
telluksella taivaltajat. Hän koki myös kuolemanraja kokemuksen suuressa sydän leikkauksessaan. Se tässä Lukasussa omana erillisenä juttuna ja hänen omana tekstinään.
Ehdin sopia hänen kanssaan, että voimme
sen julkaista.

Pohjois-Savon Lukkaristen sukukirjan julkaisemisesta
Kirja on edennyt loppuvaiheseensa ja se julkaistaan Runnin sukukokouksessa
1 – 2. 8. 2015 tai heti sen jälkeen kun se valmistuu. Mikäli kuulut Pohjois-Savon
Lukkarisiin ja haluat tarkistaa tai täydentää tietojasi mitä kirjassa julkaistaan
sinusta / perheestäsi voit ottaa yhteyttä Pekka Lukkariseen sähköpostilla
pekka.lukkarinen@pp1.inet.fi tai puhelimitse 0400-460494.
Tarkistus on tehtävä 20.5.2015 mennessä.
Lukkarinen-Lukkari sukuseura ry
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Lukkarinen-Lukkari sukuseura ry:n
Runnin sukukokousohjelma 1–2.8.2015
Lauantai 1.8.2015
13.00 – 14.30
Ilmoittautuminen ja tulokahvi Kartanohotellissa (Kahvi ja kahvileipä)
14.30– 16.30
Sukukokous Kartanohotellissa
		
• Tervehdyspuhe
		
• Sari Heimonen esittelee DNA-tutkimusta ja niiden tuloksia
		
• Runnin Kylpylän esittely
		
• tauko
		
• varsinainen sukukokous
n. 16.30 - 17.30
Päivällinen (seisovapöytä)
18.00 Kiertoajelu Runnilta Lukkaristen vanhojen asuinpaikkojen kautta.
		
Kartanonmäki, Paaskoti, Ruotaanlahti, Koljo, Hernejärvi.
		
Oppaana Iikka Kauppinen
19.30-20.30
Maa – ilma – vesi – tuli -konsertti Iisalmen kulttuurikeskus Karl Collan salissa
		
(Tuuli Lukkarinen ja Lil-Marlene Puusepp)
19.30-20.30
Vaihtoehtona tutustuminen Juhani Ahon museoon

Sunnuntai 2.8.2015
9.00 - 11.00
Ohjelmaa jatketaan Kartanohotellissa
		
• Pohjois-Savon Lukkaristen sukukirjan esittely
		
• Lukkaristen matka Leppävirralta Lukkarilaan, Heikki Lukkarinen
		
• Musiikkiesitys (Pentti Lukkarinen säestäjänä Sanna Lukkarinen)
		
•Sukukirjojen, sukuviirien ja pöytästandaarien myyntiä
		
• Jäseneksi liittymismahdollisuus
		
• Vapaata seurustelua
		
(lehtileikekansiot Lukkarisista ovat mukana, uudet ja vanhat)
n. 11.30
Lounas (seisovapöytä)
13.00
Tapahtumanpäätös Kartanohotellissa
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Konsertti

Maa – ilma – vesi – tuli

Lauantai 1.8.2015 klo 19:30
Iisalmen Kulttuurikeskus, Karl Collan -sali (Kirkkopuistonkatu 9, Iisalmi)
Tuuli Lukkarinen – konserttikantele ja kelttiharppu
Lily-Marlene Puusepp – elektroakustinen konserttiharppu ja 10-kielinen kantele
Konsertti koostuu Tuuli Lukkarisen sävellyksistä ja duon yhdessä tekemistä sovituksista, joissa
luonnon elementit herätetään henkiin kanteleiden ja harppujen sointien sekä luonnon äänten avulla. Konsertti on vahva elämys, joka vie kokijansa keskelle luonnon elementtien ikiaikaisia voimia. Konsertin kesto n. 1 h, ei väliaikaa.

Tuuli Lukkarinen ja Lily-Marlene Puusepp
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Sukuseuran

Tuotteita myytävänä

Tuotteet voi tilata sukuseuran sihteeriltä Pekka Lukkariselta sähköpostilla
pekka.lukkarinen@pp1.inet.fi tai puhelimitse 0400 460 494
Huom: tuotteiden hintaan lisätään postikulut.
Tuotteita myydään myös sukukokouksissa.

Sotkamon Lukkari-haaran sukukirja 65 €/kpl
Julkaistu heinäkuussa 2013. Sisältää suvun ensimmäisenä Sotkamossa asuneen kantaisän
kirkkoherra Mansuetus Jacobin (s.noin 1580) jälkeläisiä nykypäivään saakka. Sukutauluissa yhteensä yli 10 000 nimeä. Kirjassa noin 200 sivun tekstiosuus Sotkamon historiasta, sukututkimuksesta, suvun tarinoista. Valokuvia kirjassa on yhteensä noin 350.
Runnin sukukokouksesta saat tämän kirjan tarjoushintaan 55 €/kpl

Isännänviiri 4 metrinen tai 5 metrinen 65 €/kpl
Isännänviiri valmistetaan samasta laadukkaasta kankaasta kuin Suomen liput. Värit kestävät niin sateessa, auringossa kuin pakkasessakin.

Pöytästandaari 32 €/kpl

Varpaisjärven historia -kirja
Tilattavissa Lapinlahden kunnanvirastosta.
Yhteystiedot:
Anja Mähönen
puhelin 040 488 3013 tai
anja.mahonen@lapinlahti.fi
Kirjan hinta on 25,50 euroa, johon lisätään toimituskulut
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Opintotukea
TEKSTI: TIMO LUKKARINEN

L

uin jokin aika sitten Etelä-Suomen sanomista, että Lahdessakin jotkut
omakotiasukkaat ovat alkaneet pitää kanoja lemmikkieläiminä. Lehdessä annettiin ohjeita siitä miten piti menetellä jos halusi perustaa kaupunkikanalan. En innostunut hankkimaan kanoja mutta, mieleeni tuli isäni muistelus kuinka Kotalassa kanankasvatus ratkaisi kerran serkkutyttöjen
opintotuen rahoituksen
Isä kertoi, että hänen isällään, siis Kotalan vaarilla, oli tapana pitää töissä Anni-siskon tyttöjä. Vaarilla oli kai semmoinen ajatus, että tytöille tuli
mahdollisuus oppia työntekoon ja olihan heillä myös rahantarve. Oli sovittu
kuukausipalkka, minkä tytöt saivat talon ruuan lisäksi. Mutta se palkanmaksu tapahtui sillä tavalla, että vaari ei antanutkaan tätä rahassa olevaa palkkaa
tytöille kokonaan. Hän pihisti siitä osan taakseen semmoisella puheella, että
sitten kun tytöt menevät kouluun niin hän antaa sen koulurahaksi. Näin vaari teki eräänlaista pakkosäästöä. Tytöthän olisivat mielellään tärvänneet kyllä
ne vähät hankkeensa silloin ostamalla kaikkia hienoja hepeneitä niin kuin nyt
nuorilla tytöillä siihenkin aikaan halu oli. Mutta vaari, tai heille eno, oli ankara. Oli siitä kai joskus vähän kärhämääkin kun eno ei rahoja heti antanut.
Sitten olivat Hanna ja Helvi menneet Suonenjoelle emäntäkouluun ja tulivat joululoman viettoon Kotalaan. Kun tytöt loppiaisen jälkeen lähtivät Suonenjoelle, niin silloin olisi pitänyt olla enolla antaa rahat käteen. Kun säästöt
kerran olivat enon takana, niin rahaa piti löytyä. Eno mietti koko joulunpyhien ajan, että mistä ihmeestä hän nyt sen rahan ottaa kun puutavara ei käynyt
kaupaksi, vilja ei käynyt kaupaksi eikä oikein myytäviä elukoitakaan ollut sillä kertaa. Oli vaan lypsäviä lehmiä. Sitten eno hoksasi, että meillähän on viisikymmentä kanaa. Kanalla ja kananmunilla ei ollut kysyntää juuri ollenkaan,
mutta eno tiesi, että Vaaraslahdessa silloisen Osuusteurastamon ostoasiamies
ostaa kanoja. Niin isä päätti, että nyt loppui kananpito Kotalassa.
Oli loppiaispäivän ilta ja pojille tuli työksi ottaa navetasta kana kainaloon
ja tuoda ulos. Isällä oli pölkky ja kirves siinä oven pielessä. Se oli suoraviivaista hommaa: kanalta kaula poikki ja hangelle jäähtymään ja siitä säkkiin.
Vielä samana iltana isä lähti ja vei kanat Vaaraslahteen. Tytöt saivat rahansa ja
lähtivät maanantai-aamuna tyytyväisinä jatkamaan opintojaan Suonenjoen
emäntäkoulussa.
Näin saatiin ongelma ratkaistuksi ja kaikki osapuolet ehkä kanoja lukuun
ottamatta olivat tulokseen tyytyväisiä.
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Rajakokemus
TEKSTI: REIJO LUKKARISEN TEKSTISTÄ PEKKA LUKKARINEN

K

uvailen siirtymistä rajantakaiseen
sielunelämään. Mies on kuolemaisillaan ja fyysisen ahdistuksen ollessa suurimmillaan hän kuulee hetkellisestä
kuolemasta kirurgien keskuudessa, hän alkaa kuulla epämiellyttävää, voimakasta ääntä, kilinää tai surinaa ja samalla hän tuntee
liikkuvansa hyvin nopeasti pimeän ja pitkän
tunnelin läpi. Tämän jälkeen hän havaitsee äkkiä irtautuneensa aineellisesta ruumiistaan, mutta olevansa yhä välittömässä
aineellisessa ympäristössä ja näkee oman
ruumiinsa matkan päästä, ikään kuin olisi katselija, hän seuraa lääkärien toimintaa
tältä epätavalliselta näköalapaikalta mielenkuohun vallassa. Jonkin ajan kuluttua hän
rauhoittuu ja alkaa tottua outoon olotilaansa, hän huomaa, että hänellä on yhä ruumis,
mutta se on aivan eriluonteinen ja sillä on
aivan erilaisia kykyjä kuin hänen jälkeensä
jättämällä aineellisella ruumiilla. Pian alkaa
tapahtua muutakin, toiset tulevat tervehtimään ja auttamaan häntä. Hän näkee vilaukselta jo kuolleiden sukulaisten ja ystävien
henkiä ja hänen eteensä ilmestyy valo-olento, lämmin, rakastava henki, jollaista hän ei
ole aikaisemmin kohdannut. Tämä olento esittää hänelle sanottaman kysymyksen,
pyytää häntä arvioimaan elämänsä ja auttaa
häntä siinä näyttämällä hänen elämänsä tärkeimmät tapahtumat silmänräpäyksellisenä
kuvasarjana. Jossakin vaiheessa hän havaitsee lähestyvänsä jonkinlaista estettä tai rajaa.
Kuitenkin käy ilmi, että hänen on palattava
maan päälle, että vielä ei ole hänen kuolemansa aika. Tässä vaiheessa hän vastustelee,
sillä hän on jo ehtinyt mieltyä tuonpuolei-

seen, eikä halua palata, hänet on vallannut
syvä ilon, rauhan ja rakkauden tunne. Asenteestaan huolimatta hän yhtyy jälleen jotenkin ruumiiseensa ja palaa elämään. Myöhemmin kun yrittää kertoa tästä muille,
mutta se on vaikeata. Ihmismieli ei riitä
kuvaamaan näitä yliluonnollisia tapauksia.
Sielunelämähän on ehkä vain seurausta siitä sähköisestä ja kemiallisesta toiminnasta, joka tapahtuu aivoissamme, jotka ovat
osa aineellista ruumistamme. Toisaalta aistit, jotka vastaavat fyysistä näkö- ja kuuloaistia, toimivat ehdottoman moitteettomasti
henkiruumiissa ja näyttävät itse asiassa terävimmiltä ja täydellisimmiltä kuin ne ovat
aineellisessa elämässä. Kuulemisesta henkisessä tilassa, he tuntevat ottavan vastaan
ympärillään olevien ihmisten ajatuksia, ajatusten siirrolla voi olla suuri merkitys kuolemankokemuksen myöhemmissä vaiheissa.
Toisaalta kaikella on tarkoitus, mitään ei
tapahdu sattumalta. Uskomme suureen valoon, jonka säteitä kaikki ihmiset ovat. Synnymme samasta kipinästä. Kaikki on energiaa eikä se katoa mihinkään. Vedämme
puoleemme sitä energiaa, jota välitämme
itsestämme ympäristöön, olemme kaikki
osia suuresta universaalista voimasta. Tätä kutsumme ”valoksi” tai ”hengeksi”. Sama
valo loistaa jokaisen ihmisen sisimmässä,
kaikki uskonnot ovat tuon valon tai hengen ilmestymiä. Kaikella on tarkoitus ja jokaisen ihmisen elämää varten on olemassa
suunnitelma, mitään ei tapahdu sattumalta. Hyvin lyhyeksikin jääneellä elämällä on
merkitys, ihmisen sielu on päättänyt silloin
viivähtää täällä vain hetken. Jos tietyt asiat
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toistuvat elämässä, se tarkoittaa, että emme
ole oppineet tai oivaltaneet jotain tärkeää,
joka tapahtumiin liittyy. Meillä on tietenkin
myös vapaa tahto olla toteuttamatta henkilökohtaista tarkoitustamme, jokainen tekee
omat valintansa. Aina on toivoa, viimeiseen
saakka. Mikä on sitten tämän kaiken tarkoitus? Olemme valoa ja kuoltuamme palaam-

E

me takaisin valoon, suuri ympyrä sulkeutuu,
kunnes se pyörähtää taas liikkeelle. Tulemme tänne suorittamaan jotain tehtävää, jonka olemme valinneet jo ennen syntymää.
Valitsemme perheen, ajan ja paikan. Tarkoitus on toteuttaa tuota alkuperäistä suunnitelmaa, vaikka sen löytäminen voi olla työlästä ja viedä aikaa, on jaksettava etsiä.

dellä oleva rajakokemus on sanatarkasti Reijo Lukkarisen itsensä kirjoittamaa tekstiä.
Keskustelin hänen kanssaan noin kuukautta ennen hänen kuolemaansa ja kysyin silloin
luvan jutun julkaisemiseen jäsen lehdessämme Lukasussa ja Reijo sen antoikin. Kuoleman
rajakokemukset ovat niin harvinaisia, ettei ole mitään syytä jättää tätä Reijon kokemaa julkaisematta. Reijon kuolemanrajakokemus tapahtui noin vuosi ja kolme kuukautta ennen
hänen kuolemaansa suuressa hänelle tehdyssä sydänoperaatiossa Oulun yliopistollisessa
keskussairaalassa. Kolme kirurgia oli suorittamassa leikkausta ja hänen sydämensä oli poissa paikaltaan operaation aikana. Leikkaus kesti useita tunteja.
Pekka Lukkarinen

Lehdistä saksittuja
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