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Puheenjohtajalta

Nurmikkoa imuroimassa

TEKSTI: TIMO LUKKARINEN

K

erronpa tässä lähestyvän isänpäivän
kunniaksi pienen muistuman, joka
tuli mieleeni tuossa lehtiä haravoidessani.
Entisen kotitaloni pihaan sinne Kiuruveden Kukkomäentielle istutettiin aikoinaan
visakoivun taimia. Osa taimista säästyi jalkapallopeleistä ja muista leikeistä niin, että niistä kasvoi melko suuria puita. Joskus
vuosituhannen vaihteen paikkeilla koivut
tekivät runsaasti siemeniä ja isäni, joka oli
metsänhoidosta innostunut, päätti kerätä
maahan tippuneet siemenet talteen ja kylvää
ne johonkin sopivaan paikkaan. Siemenien
kerääminen käsin nurmen seasta oli kuitenkin työlästä ja isä keksi käyttää apunaan pölynimuria. Hän vaihtoi imuriin uuden tyhjän pölypussin ja imuroi varovasti pienellä
teholla ja niin kerääminen alkoi luottaa aika
mukavasti.
Sitten isä huomasi syrjäsilmällä kuinka
naapuri käveli kauppakassia kantaen tontin ohi menevällä jalkakäytävällä ja pysähtyi
katsomaan. Hetken epäröityään naapuri jat-

koi matkaansa ja pysähtyi taas seuraamaan
kuinka isä imuroi nurmikkoa. Isä ei ollut
huomaavinaan vaan jatkoi keskittyneesti
työtään ja vaivihkaa seurasi kuinka naapuri pohti mielessään näkemäänsä ja arvioi pitäisikö jatkaa matkaa vai pysähtyä kysymään
onko viheriön siistijällä kaikki muumit laaksossa.
Lopulta uteliaisuus voitti ja naapuri hyppäsi ojan yli nurmikolle, laski kassinsa maahan, rykäisi äänekkäästi isäni huomion herättääkseen ja totesi varovaisen kysyvästi,
että sinä se olet tarkan työn tekijä. Isä oli jo
mielessään miettinyt, että miltähän naapuri mahtaa näyttää, kun hän sanoo, että niin
on roskaisia ja vaikeasti puhtaana pidettäviä nämä nykyajan nurmikot. Mutta ei hän
sitten kuitenkaan halunnut asettaa naapuria pilailun kohteeksi ja vaarantaa hyvää
keskinäistä sopua, vaan kertoi asian oikean
laidan. Mutta kyllä me sille nurmikon imuroinnille jälkeenpäin monta kertaa naurettiin ja jokunen vuosi myöhemmin kylvettiinkin ne kootut siemenet.

Keskisen Suomen Lukkaristen sukukirjan julkaisemisesta
Kirjan kokoaminen etenee, julkaisu ajankohtaa emme vielä tiedä.
Mahdollisesti loppuvuoden 2017 aikana.
Mikäli kuulut Keskisen Suomen 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 460 494.
Lukkarinen-Lukkari sukuseura ry

Sihteerin vinkkelistä

Uutisia sukuseuran piiristä

TEKSTI: PEKKA LUKKARINEN

L

oppuvuoteen LUKASU ja jäsenmaksut taas kerran luiskahtivat, vaikka
tarkoitus on aina ollut lähettää ne loppukesästä. Paljon on tapahtunut tämänkin
vuoden aikana. Pohjois-Savon Lukkariset
sukukirja ilmestyi reilu vuosi sitten. Otimme siitä 400 kpl painoksen kuten Sotkamon
Lukkarit kirjastakin aikaisemmin 2013. Kirjasta tiedottaminen osoittautui ongelmalliseksi, sillä sanomalehtiin eripuolille Suomea
niitä ei kannattanut rahallisestikaan laittaa.
Toinen syy on, etteivät nykyihmiset löydä
enää tietoa lehtien pikkuilmoituksista. Kirjaa on vielä hyvin saatavana ja nyt jokainen
Pohjois-Savon Lukkarisiin kuuluva jäsen voi
avustaa varmistamalla, että omasta sukukunnasta kaikki tietävät sukukirjasta ja voivat sen halutessaan hankkia. Kirja kannattaa
ostaa myös tuleville sukupolville nyt kun sitä on vielä saatavana. Sukukirjan aikaisemmin hankkineet saavat lisäkirjan nyt 10 euron alennuksella. Pohjois-Savon Lukkariset
sukukirja 40 euroa + toimituskulut, Sotkamon Lukkarit 55 euroa + toimituskulut.
Vuosi vierähti myös uuden kirjan parissa, kun sain vuosia muhineen työn kotikylästäni Nousialasta valmiiksi Raimo Jokisalmen avustamana. Kirjan nimi on ”Jokimäen
liepeiltä Käkrän porteille” ja käsittelee Sopen- ja Nousialankylän taloja asukkaita Pielaveden ja Kiuruveden rajamailla. Kirjan teko olisi pitänyt aloittaa haastattelujen osalta
ainakin 20-vuotta aikaisemmin, sillä nytkin oltiin liikkeellä ihan viime tipassa. Kirjaan tietoja antaneista henkilöistä on moni
poistunut joukostamme viimeisten vuosien
aikana. Kirja sai hyvän vastaanoton. Eniten
lämmitti se, että nuoretkin innostuivat tutkimaan sitä. Erään isän kommentti, oli ettei
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hänen poikansa ole lukenut läksykirjojaan
niin tarkkaan, kun nyt tätä naapureidensa
historiaa.
Valmistauduin molempien edellä mainittujen kirjojen osalta siihen, että voin niitä
täydentää ja korjata virheellisiä tietoja. Nyt
ne jotka ovat ostaneet ”Pohjois-Savon Lukkariset” sukukirjan saavat tämän Lukasun
mukana 24-sivuisen täydennysvihkon liitettäväksi kirjan takakannen muovitaskuun.
SSHY:ltä alkaa tippua internettiin rippi- ja
lastenkirjatietoa 1900 alusta. Edellisenä yönä kun vihko meni painoon tuli päivitys
Kuopion osalta ja kahden Kuopioon muuttaneen naispuolisen Lukkarisen perhetiedot
pystyin lisäämään vihkon alkuun. Toinen
heistä oli Iida Maria Lukkarinen, joka meni
naimisiin Kuopiossa ajuri Heikki Ovaskaisen kanssa.
Nyt alkaa sitten Keskisen-Suomen Lukkaristen tutkimusten jatkaminen kohti sukukirjaa. Tässä vaiheessa on tallennettuja
henkilöitä n. 3000. Nyt on siis aika aktivoitua Kangasniemen, Jyväskylän seudun ja
Suonenjoen Lukkaristen ja tarkistaa, että
sukuaineisto on lähetetty sukuseuralle. Viljo Lukkarinen Helsingistä, Kalevi Fredin ja
Tuula Nieminen ovatkin lähettäneet tietojaan ja vanhoja valokuvia kuluneen vuoden
aikana. Sukumme tutkijan Tauno Lukkarisen kuolemasta on jo kymmenen vuotta aikaa
ja uutta tietoa on voinut löytyä sen jälkeen.
Päivitys tarvetta ainakin. Ottakaapa rohkeasti
yhteyttä, vaikka asia olisi pienikin. Sähköposti
on hyvä konsti, niin aineiston saan dokumentoituna talteen.
Lehdistä saksittua osiossa on majuri Jari Lukkarisen haastattelu sanomalehti Karjalaisessa 6.12.2015. Jarin juuret ovat Kan-

Esittelyssä Huuskolan Jäätelö Oy

Herkkuja Vaaramaisemista

TEKSTI: PEKKA LUKKARINEN

H

uuskolan Jäätelö Oy valmistaa jääte- (1897 – 1972) tuli isännäksi. Antti-ukin isä
löitä ja sorbetteja arvostetun ja pal- Kusti Lukkari (1859 – 1906) on Naapurikitun Maatalon Jäätelö -konseptin vaaran Määttälästä. Hänen puolisonsa Leemukaan, jonka laajasta reseptivalikoimasta na Kaisa Pulkkinen (1863 – 1934) kuuluu
löytyy noin 2500 erilaista reseptiä. Yrityksel- Yli-Sotkamon Valkolan Korhosten kantalä on hieno internet-sivusto, johon voit tu- sukuun. Äidinpuoleisesta Kaisa Korhosen
tustua osoitteessa www.huuskolantila.net
(1840 – 1899) sukuhaarasta tulee vastaan
Isäntä pariskuntana on Antti-Jussi ja Sir- esi-äitinä Kaarin Lukkari (1710 – 1766).
pa Lukkari. Sukupolvenvaihdos Antti-Jussin nimiin tehtiin vuonna 1990
hänen vanhemmiltaan
Jaakko ja Riitta Lukkarilta. Tuossa vaiheessa joudutaan maatiloilla miettimään aina tulevaisuutta
pitemmällä tähtäimellä.
Päädyttiin siihen että karjataloutta jatketaan ja tilalle rakennettiin pihattonavetta. Huuskolan tilan
on Antin mummon Anna Jemina Moilasen kotitila, johon Antti Lukkari Huuskolan tila Vuokatin Huuskonniemellä

gasniemen Pöyhössä, sillä hänen isänsä
on Tauno Lukkarinen. Ravintoloitsija Petri Lukkarinen kuuluu Sotkamon Lukkarihaaraan, hänen isänsä on kontiolahtelainen
rehtori Matti Lukkarinen. Kävelevä Hannu
Lukkarinen on kotoisin Lieksasta.
Jäsenmaksut ja osoitemuutokset
Muistathan ilmoittaa, jos osoitteesi muuttuu. Postilta ei enää palaudu mitään, he jakavat postin siihen osoitteeseen johon se on

osoitettu. Vastuu osoitteen oikeellisuudesta
on siirtynyt sen lähettäjälle. On siten postin
vastaanottajasta kiinni palauttaako hän väärään osoitteeseen tulleen postin. Sihteerille
niitä ei ole näkynyt vuosikausiin.
Yllä olevasta on seurauksena se, ettei
Lukasu-lehti ja jäsenmaksu posti tule välttämättä enää perille. Sovellamme sukuseurassamme Sukuseurojen keskusliiton uutta
mallisääntöä poistamalla ne henkilöt jäsenrekisteristä, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan kahteen vuoteen.
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Sirpa-emäntä tuli taloon 1994. Hän on
kotoisin Enon Pirttivaarankylästä ja omaasukuaan Nissinen. Juurtuminen Kainuuseen vei
oman aikansa. Maanläheisyys tuoksuista lähtien sitovat meitä luontoon. Karjalan lehto- ja
kuusimetsä tuomentuoksuineen on ollut erilainen Sotkamon mäntymetsiin verrattuna ja
herättänyt ajoittain kotiseutukaipuuta.
Huuskolan päätuotantosuunta on maitotalous, mutta isännällä on kaivin- ja metsäkone urakointia omien metsätöiden lisukkeena. Viisi vuotta sitten tilalla otettiin
käyttöön tilameijeri ja tilamyymälä. Tuotteita myydään suoraan kuluttajille. Maahamme on perustettu jo viitisenkymmentä
REKO-lähiruokaketjua ja Huuskolan tilalta
käydään Kuopion ja Iisalmen toreilla kerran
kuukaudessa, päivä on keskiviikko ja kellonaika 17 Kuopiossa ja 19 Iisalmessa.
Päivän työrytmi tilalla on sellainen, että

heikompaa hirvittää. Kello pärähtää 5 aikaan
ja navettatyö alkaa n. 5.30. Lypsy tapahtuu
ilman robottia. Lypsimet täytyy laittaa ja ottaa pois käsin. Kun navetalla aamutyöt on
tehty emännän täytyy esivalmistella ruoka
iltapäivää varten, kun isäntä ja koululaiset
joutuvat kotiin. Sitten vaihdetaan navettavaatteet toisiin vaikka suuntana onkin navetta. Nyt mennään meijerin puolelle jäätelön ym. tuotteiden valmistukseen eikä siellä
nykyisten hygieniasääntöjen mukaan työskennellä samoilla vaatteilla kuin navetassa.
Takaisin pihaanruokailemaan, josta navettatöille ja iltalypsylle noin klo 17.30. Iltarupeama meijeritiloissa alkaa vielä klo 19.00.
Päivän töiden päätyttyä köllähdetään ansaitulle levolle klo 23 maissa. Isännän päivä on
ollut yleensä erilainen noissa konehommissa ja usein iltarupeaman aikaan hän suuntaa
huoltohommiin hallille.

Antti-Jussi ja Sirpa Lukkarin perhe, lapset Joona, Johannes ja Roosa.
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Tilat on oltava laitosmääräysten mukaiset
samoin raportointi niin meijerituotannosta
kuin navetta puoleltakin eläimistä. Navetan
tapahtumat täytyy raportoida viikon sisällä,
poikimiset ym. Ja ennen kuin poikimisia tapahtuu on sonnin pitänyt hoitaa hommansa.
Huuskolan tilalle ei ole nenärenkaan kanssa
kuljeteltavaa sonnia, kuten aikaisemmin oli
asianlaita lehmätiloilla. Emännällä on typpisäiliössä säilytettäviä muoviputkia, jolla
siemennys tapahtuu omatoimisesti. Siemenneste tulee ulkomailta mm. Englannista,
Kanadasta. Lehmät Huuskolassa ovat Ayshire-rotuisia ja niitä on kolmisenkymmentä.
Raaka-aineena mm. jäätelön valmistukseen
käytetään oman tilan tuotteita.
Arki ja pyhä eivät erotu juurikaan toisistaan, kun lehmät täytyy hoitaa ja lypsää joka
päivä. Lomittaja antaa hieman hengähdysai-

kaa, silloin kun hän on paikalla. Kun ynnää
tuota päivärytmiä Huuskolassa Elon laskuopin mukaan siitä syntyy jo kaksi täyttä työvuoroa. Täytyy olla kiitollisia, että Suomesta
löytyy tällaisia puurtajia. Kohta käy muuten
samalla tavalla kuin tilanne on jo nyt koiran
ja kissan ruuan suhteen, kuivaruoka tulee
kokonaan ulkomailta.
Maatalouden kehityssuunta näyttää menevän siihen suuntaan että isot ostavat pieniä ja osa lopettaa kokonaan. Peltoalueet
ovat hajallaan ja matkaan palaa kallista aikaa ja rahaa. Sirpa-emäntä kertoo että burnouttia hoidetaan maalla siten että laitetaan
lompakko otsan päälle.
Perheen lapsista Roosa on lukiossa, Joona on käynyt Seppälän maatalousoppilaitoksen ja menee nyt armeijaan. Nuorin Johannes on yläasteella.

Gordon Bleu

Kunniakirja Anja Lukkariselle
Suomen Keittiömestarit Ry. on myöntänyt Joensuulaiselle Anja Lukkariselle
ammattikunnan tunnustuksen Cordon
Bleu 8.2.2016.
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Juhlapuhe

Lippujen vihkimistilaisuudessa

Liisa Paavilainen on toimittanut sukuseuran arkistoon amanuenssi J. Lukkarisen
lehdessä julkaistun puheen 19.2.1918. Puhe oli keräilijä Hassisen hallussa Joensuun
Kulhossa. Tuosta on kulunut liki 100 vuotta ja on paikallaan ”suomentaa” tuo
vanhanaikaisella fontilla tehty lehtileike, kun juhlimme ensi vuonna 2017 Suomen
100-vuotista itsenäisyyttä. Kopio oli osittain niin heikkoa tekstiä, että ihan kaikesta
ei saanut selvää. Niillä kohden on merkintä ”– –” .
– – Puhe, jonka amanuenssi J. Lukkarinen
piti Karjalan jääkärien ja rakuunain lippujen
vihkimistilaisuudessa.
On kulunut jo sata ja kymmenen vuotta siitä kun Karjalan jääkärien liput ovat
sotateillä liehuneet. Siitä on aika muuttunut, jopa ihmispolvikin toiseksi tullut. Ja itse ne kunnialliset, voitosta voittoon käyvät
verileikin juhlamerkit ovat jo miltei tyysten
muistojen joukkoon joutaneet tai jossakussa
tapauksessa museoiden kätköihin joutuneet.
Tuntuipa jo siltä kun niiden hengetärkin, karjalaisten sotahengen sielu, olisi unhonmaille matkannut, jättäen aikalaisemme
sukupolven ainoaksi tehtäväksi arkihuolissa
rehkimisen ja sankarikentäksemme pikku
riitojen temmellystanteren.
Mutta eihän toki, katoaminen oli vain
hetkellinen, ehkenpä tarkoituksellinenkin,
jotta ajan tullen voisitte te kunnialliset merkit, kuten vakaasti toivon, astua jälleen uudistetuin muodoin uuteen tehtävään, kävi
taas, kuten runoilija lausuu:
Ei unhojärveen huku hän,
vaan lailla ruohon vihreän
kohoapi alta talven:
kuoleepi muut — ei kuole hän!
Siinä te seisotte ja tässä me teidän vierellänne. Ette liehu enää, kuten muinoin, johtamassa kansalaisia maansa puolustukseen. Se
on nyt jo liian vähäpätöinen tehtävä. Teidän
tehtävänne on
nyt viedä
meitä
vapaustaisteLily-Marlene
Puusepp
ja Tuuli
Lukkarinen
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luun ja vielä etemmäksikin – –.
Kun me katselemme teitä, pienet merkit,
vaakunatutkijan ja lippuhistorioitsijan kannalta, herätätte te mielissämme – – tilanteesta johtuivat – – pitkälliset veljeystaistelut. Se
oli onnettomuus, joka ei toki ole läheskään
kansalaisten itsensä syy, mutta surunmerkin se on ainaiseksi luonut heimoväkemme
yhdistelmään. Ja koska sillä on historiallinen peruste, kohotamme me sen rehellisesti
kaikkien nähtäväksi, valittaen historian säälimättömän pakon välttämättömyyttä, mutta
ei sen syitä ja seurauksia pengostellen.
Musta väri on, ikävä kyllä, paikallansa
nykyisiinkin sydänsyihin katsoin. Mutta sen
ajatteleminen ei voi meitä lannistaa, sillä me
olemme tietoiset isänmaallisen tehtävämme
syistä ja laadusta.
Ja punainen väri. Se on voiman, intohimoisen, voimakkaan rakkauden väri. Se kuvastaa kansalaisen luonteen selväpiirteistä
rakkautta tehtäviinsä, kursailematonta valmiutta töihin mihin tahansa, joita meiltä
Karjalan ja isänmaan etu vaativat.
Nämä ovat meidän värimme ja niitä me
ihastelemme ja niitä me sotatunnuksenamme seuraamme vaikka kuolemaan — ilo
mielin siihenkin.
Ja vaakunamerkit, kaksi taistelevaa kättä,
kova kohtalo joksi muinoin laajan Karjalanmaan, joka ulottui Vienanrannoilta Pohjanlahden perukoille, sekä Suomenlahden ete-

läpuolelta raukoille rajoille saakka, kahtia,
vuosituhantiseksi onnettomuudeksi meille ja koko Suomen kansalle. Ja se sama tyly kohtalo lähetti myös kaksi kalpaa veljeskäsistä taisteluasentoon. Siitä meillä ikuinen
merkki vaakunassamme. Vieläpä niin, että
se muinoisen Karjalan herttuakunnan ruunukin, jonka vaakunan yllä näemme, joutui
kahden hallitsijan väliseksi kiistakapulaksi.
Teidän edeltäjänne, muinaiset Karjalan
jääkärien ja Karjalan rakuunain liput tietävät kertoa monesta urotyöstä, joihin ne esiisiämme johtivat. Monet taistelut ne kävivät
kuluen. Käyden repaleisiksi kunnian kentillä, mutta ei koskaan häväisten mainettansa, eikä paeten vaaroja. Vieläpä ne kertoivat senkin, että osa Karjalaa, juuri meidän
pohjoinen kolkkamme jäi viime sodasta kokonaan valloittamatta. Siksipä sankarilliset
olivat silloin lippuvartiot kuuluisat Tiaisen
miehet.
Niin saatamme sanoa entisistä. Mutta
mitä voimme sanoa teistä parista, jotka nyt
ensikertaa näkyvissämme liehutte? – – toivottavasti paljon enemmänkin.

Nyt on noussut Karjalan kansa, joka kotvasen uinui arkihuolissansa. – – astuneet
vuosisataisista kätköistä esiin, tämä ei voi
olla sattumaa, senhän me näemme kaikesta. Nyt nousee Karjalan kansa, nousee omille jaloillensa. Sen merkkinä liehuu nyt terve,
voimakas punainen väri karjalaisten uhkuvan voiman kuvastimena. Se nousee ja liikehtii uhkaavasti. Sanoin jo, että nyt ei ole
enää kysymys kotikulmien puolustuksesta
vuosisataista kostajaa vastaan. Nyt on etualalla tehtävä, joka on suurin, mikä on koskaan Karjalan kansalla ollut.
Minä uskallan toivoa ja kaikki karjalaiset minun kanssani, että te olette ilmestyneet johtamaan meitä niille teille, jotka vievät koko Karjalan ikionneen, heimoasian
oikeudenmukaiseen ratkaisuun - -.
Minä uskallan olla vakuutettu siitä, että
jokainen jäsen reippaassa Karjalan jääkärirykmentissä seuraa teitä niillä teillä, jotka
johtavat Karjalan heimon ja rakkaan isänmaamme ikionneen.
Sitä vakuutusta minä tässä historiallisessa tilaisuudessa julkisesti pyydän.

Sukuseuran tuotteita myytävänä
Sotkamon Lukkari-haaran sukukirja 65 € / kpl ( 55 € aikaisemmin hankkineille).
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.
Pohjois-Savon Lukkariset sukukirja 50 € / kpl ( 40 € aikaisemmin hankkineille).
Julkaistu heinäkuussa 2015. Käsittää Ylä-Savon sukuhaarat joita on kaksi eri haaraa ja ovat levinneet Nilsiän ja Varpaisjärven alueelta mm. Iisalmen seudulle, sieltä Kiuruvedelle ja Pielavedelle
sekä Juankoskelle, Siilinjärvelle. Henkilöitä yli 10 000.
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
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
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Lehdistä saksittuja

12

13

Iisalmen markkinoilla

Sateenvarjon ostossa

TEKSTI: TIMO LUKKARINEN

P

ohjois-Savon Lukkaristen sukukirjassa on isäni kertomus tussarin rakentamisesta. Siinä isä kertoo, että hänen
äidillään oli nuorena tyttönä ollut semmoinen ylellisyys kuin sateenvarjo. Ehkä sateenvarjolla tuon ajan maalaistalossa oli aika vähän käyttöä. Ainakin pienten poikien
mielestä se oli tarpeeton kapine ja niinpä isä
kahden veljensä kanssa rakensi sateenvarjon
putkesta tussarin.
Kun Kotalan mummu kertoo ensimmäisiä markkinamuistojaan, hän mainitsee siinä yhteydessä sateenvarjon. Arvelen, että se
on juuri se sama tussarin putkeksi päätynyt
kapine. Näin mummu kertoo markkinareissustaan:
”Kaapungissahan ne pitivät markkinoeta. Siellä Iisalamessa olin minnäe yhen kerran niillä syysmarkkinoilla. Tehtiin iso tyttöporukka. Meitä oli kaete jottai kaheksan
tyttöö kun lähettiin ihan vuan niin kun huvin vuoks. Meillä ei ollu matkassa kun yks
poeka, joka sano että pittää se nyt joku mies
olla matkassa tuommosella tyttölaamalla.
Oli kaanis syksynen päevä ja sanottiin, että
nyt lähetään markkinoille ja minä sanoin,
että minulla on asiatakii, että minä lähen
satteenvarjon ostoon sinne.
Myö käveltiin ensin jalakasin nuin kolomekymmentä kilometriä semmosia kinttupolokuja. Niin myö tultiin sitten tänne Haukilahteen, Huapajärveehän se on se
Haukilahti. Sinne mäntiin yhteen talloon
yöks ja siitä lähti laeva sitten uamusilla sinne
kaupunkiin. Myö mäntiin laevassa se loppumatka. Huapajärvee kulettiin ensin ja sitten
Kihlovirrasta yli ja Poroselän yli Iisalameen.
Siellä kaupungissa oltiin se päevä. Käveltiin ja kateltiin, ja niitä pikku ostoksia os-
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tettiin. Sieltä minä sen satteenvarjon ostin.
Siellä elukkaosastolla oli lehmiä ja hevosia
myötävänä. Vuan eihän ne meitä ollenkaan
kiinnostanna. Siellä oli markkinatanssittii
jossain paikassa. Mutta ei myö sinnekkään
mäntynä.
Myö käätiin siellä kahvilassa ja juotiin
kahvit ja katottiin ja kuunneltiin sitä posetiivin soettoo. Siinä Putkolan nurkalla kavunkulumassa se soettoo lirkuttel. Ostettiin
onnenlehti siitä posetiivarilta. Se möe semmosia onnenlehtiä ja sillä oli semmonen lintu, joka sen sitte nokassaan anto. Kun sen
viispennisen puotti siihen, niin se anto sen
onnenlehen sitten.
Olihan siellä torilla kaekenlaesta tavarata, astioita ja rinkeliä ja pullaporsaita ja
monenlaisia leivonnaisia. Niitähän sitä piti
ottoo kottiin viemisiks. Olihan siellä arpajaisettii. Pikavoeton sai hetsillään kun osti sen arvan, joka kerran voeton sai. Enimmäkseenhän siinä tyhjä oli. Sitä kun ei ollu
paljon sitä rahhoo, niin eihän sitä passannu
kaikkiin tärvätä, muuta kun ihan jännittävimpään kohtaan.
Elläinnäättely siellä oli kansa. Semmonen
näytös oli siinä sitte, että karhu oli pantuna
kiinni ja sitä yks talutti siellä katuja pitkin
sitä karhua. Tottahan sitä joukkoo lyöttäyty
sen karhun jäläkeen kahtomaan, että mihinkä tuo viepi sen. Vei sen sinne telttaan sitten. Siellä teltassa oli sen karhun lisäks leijona, vae tiikerkö se oli. Ja sitte oli semmonen
iso kiärme. Kun se naenen nous rahille seisomaan ja otti sen kiärmeen näinnikkäästi
tällä lailla ylös, niin sen piä riippu lähellä
muata. Semmonen valakee käesvarren paksunen mötkylä se oli. Se naenen pelas sen
kansa sillä laella, että se kiäri sen kiärmeen

ympärilleen ja otti nuinnikkäästi kämmenelleen sen piän. Ja se kun liputti kieltään
niin se suutel sitä. Se minusta vieläi tuntuu
ilikeelle kun se pelas sen kiärmeen kansa. Se
oli sen sitte kerran tappanu se kiärme. Se oli
lämminny niin, että se oli kuristanu sen kun
se oli sillä lailla kiäriny sen ympärilleen.
Sitten se mies rupes sen leijonan kansa vehkeilemmään. Se pani semmoseen
renkaaseen tappuroeta tai jottae semmosta heleposti palavata aenetta ja sen läpi sitte hyppyytti sitä leijonata siinä teltassa. Ja
se karhuhan siinä oli kansa esillä. Minä en
muista, että oliko siinä mittään muita elukoita nähtävänä. Ne oli ne isommat elukat.
Niitä pikkusiahan siellä lie ollu niitä kotimaisia elukoita. Ja lintu, joku papukaija, joka sitten mitenkä se loehtikaa myötääsä se
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ummu kertoo toisestakin markkinareissusta, joka oli ilmeisesti sitten vähän myöhemmin.
”Sittä talavellahan sitä hevosella mäntiin
sinne Iisalamen markkinoelle. Ne oli maaliskuussa ne markkinat. Niillä maaliskuun
markkinoilla oli sitten paljo naesia. Niillä
oli tapana sannoo, että maalismarkkinoilla
ei oo muuta kun akkoja ja vasikannahkoja.
Kun lehmät olivat tietysti poekineet siihen
männessä, niin ne vasikannahkoja toevat
myötäväks sinne. Sitten oli emäntiä ja tyttäriä ja palavelijoita siellä markkinoilla kevät
hulinoissa. Minäkii olin yhen kerran. Isän
kansa mäntiin oltiin yökunnissa siellä markkinoilla. Nuapurin tyttö oli mulla toisena toverina. Oikeestaan minä läksinnii sen taatta,
että kun sillä tytöllä oli ystävä tulossa sinne
markkinoelle ja se mäni sitä tappoomaan
sinne. Sen kottoo eevät lähteneet niin se tuli
sitten meille pyytämään, että lähe sinä ja tahotaan isäs kuskiks. Niin myö lähettiin sitten ja se tapas sen poejan siellä. Sitten yhtä
matkoo kulettiin kolomisin. Minulla ei ollu
mittään muuta kun minä olin niihen eslii-

papukaeja kun se siellä häkissä kahtoo vilotti. Ja apinahan se oli kansa, semmonen pikkunen apina. Se istu siellä ja ropelti nuinnikkäästi jalakojaan ja sitte aena kahto nuin ja
tuijottel.
Samana iltana myö sitten jo lähettiin
poekkeen sieltä. Mäntiin tuas siihen laevaan
ja tultiin siihen sammaan paekkaan yöks,
missä oltiin männessäkkii yötä. Sitten lähettiin kävelemmään kottiin päin. Oli se reissujen reissu kun myö jalakapatikassa mäntiin
semmoset matkat. Kun ei ollu muita kyytiä
niin mikäpäs siinä. Olishan siihen laevaan
piässy lähempätäkii, vaen myö sanottiin, että kävellään, että kun sieltä männöö enempi
laevarahhoo kun on pitempi matka laevassa niin hankitaan sen verran. Ja se laeva oli
kerrassa ihan täynnä.”
nana sitten.
Jossae elokuvissa käätiin siellä iltasilla.
Isä jäe sinne kortteer paekkaan istumaan
ja juttelemmaan niihen toesten markkinamiesten kansa. Sano meille, että no mänkee
vuan elekee niin kaavaks männä ettettä ossoo jälillennä sitte tullessanna. Tottahan työ
tänne yöks tuletta ja niinhän mäntiin. Käätiin elokuvissa ja sitten käätiin semmosessa kiertävässä museossa. Siltä reissulta minä ostin sitten palton. Kun seoraava päevä
koetti niin minä ostin tuommosen piälystakin. Se oli minulla asianakin sinne markkinoelle. Sitten ostin semmosta täkinpiälyskangasta, josta täkki tehtiin. Minä oesin sen
kankaan myöhemmin myöny monta kertoo,
mutta äiti ei antanu myyvä. Sitten se oli tarpeeseen kun minä rupesin tänne Kotalaan
lähtemään eikä silloin sota aekana mistään
suanu vuatetta. Sitten vasta tehtiin se täkki
siitä kankaasta se oli ihan tarpeeseen. Sitten
tultiin kottiin ja se nuer mies, joka oli sen
toesen tytön suluhanen lähti tuas sinne työpaekalleen. Se oli jossae kaavempana tukkimetässä.”
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