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Puheenjohtajalta

Kepposia ja Kekkosia

TEKSTI: TIMO LUKKARINEN

J

oitakin vuosia sitten oli silloin viisivuotias pojanpoikani yökylässä. Oltiin vielä
illalla ulkona ja poimittiin pihalta mummille kimppu lemmikkejä, jotka laitettiin
maljakkoon olohuoneen pöydälle. Kerrottiin
vielä, että olisi siellä ollut kukkivia kielojakin,
mutta ne jätettiin kasvamaan. Mummi sanoi,
että kyllä hän kieloista kovin tykkää, mutta
lemmikit olivat aivan oikea valinta koska ne
eivät tuoksu niin voimakkaasti.
Iltapesujen jälkeen luettiin pakolliset yökirjat ja muutama valinnainenkin ja totesin,
että eiköhän sammuteta valot ja ruveta nukkumaan. Poika sanoi, että valot voi sammuttaa, mutta ei nukuta ihan vielä. Kysyin, että
haluaisitko sinä vielä jutella ja poika vastasi,
että kuiskaillaan vähän kepposista. Kysyin,
että mitäs sinulla on mielessä. Poika ehdotti,
että tehdään aamulla mummille jokin kepponen. Pohdin pimeässä puoliääneen, että minkähän lainen se kepponen voisi olla ja poika
keksi, että piilotetaan se kukkamaljakko postilaatikkoon ennen kuin mummi herää.
Aamulla en hetimuistanut koko keppossopimusta, mutta poika kiirehti, että mennään äkkiä alakertaan tekemään se
kepponen kun mummi vielä nukkuu. Käytiin hakemassa lemmikkimaljakko olohuoneesta. Laitoin sitten kahvin tippumaan ja
puuroveden lämpiämään. Ehdotin, että jos
laitetaankin maljakko keittiön kaapin päälle piiloon kun se voi kaatua siellä postilaatikossa. Kepposen keksijä mietti hetken ja
sanoi, että joo mutta haetaan sitten vielä
niitä vääränlaisia kukkia ja pannaan ne olohuoneen pöydälle toiseen maljakkoon, niin
mummi hämmästyy.

Poika laittoi kumisaappaat jalkaansa ja
oli lähdössä kukkia poimimaan, mutta ehdotin, että hän jäisi portaille odottamaan,
niin minä haen aamun lehdet ja samalla niitä vääränlaisia kukkia. Joo, sanoi keppossuunnittelija, minä pidän tässä vahtia, ettei
kukaan pääse yllättämään.Kun tultiin sisälle, todettiin tyytyväisinä, että mummi edelleen nukkui. Laitettiin kielot maljakkoon ja
poika pääsi herättelemään mummia ja minä ehdin lisätä vettä melkein kuivaksi kiehuneeseen puurokattilaan. Hyvin onnistui se
kepponen. Mummi oli aivan äimän käkenä,
että miten se on mahdollista, että kukat ja
maljakot voi itsestään vaihtaa paikkaa.
Siinä puurolautasen ja kahvikupin ääressä tulin maininneeksi, että Suomessa oli
ennen presidenttinä Kekkonen, jolla oli vähän semmoinen kepposmainen nimi. Mistä sinä sen tiedät, kysyi poika ja sanoin, että
minä olen pari kertaa nähnytkin sen Kekkosen. Näkikö mummikin sen, tarkisti poika tapahtuman taustoja. Sanoin, että silloin
toisella kerralla näki, mutta ei silloin ensimmäisellä kerralla kun minä olin silloin vielä pikku poika. Ketä sinun kanssa oli silloin
ensimmäisellä kerralla, kysyi poika ja selitin,
että oli siinä niitä serkkupoikia Pielavedeltä.
Muistelin mielessäni, että Kekkonen vieraili
silloin ensimmäisellä presidenttikaudellaan
Pielaveden maatalousnäyttelyssä, mutta en
sanonut sitä ääneen. Olisin joutunut taas
selittämään, että mikä se maatalousnäyttely
on ja mistä minä sen tiedän.
Kun sitten näin Kekkosen toisen kerran, hän köpötteli turvamiestensä tukemana Seurasaaren sillalla vuosikymmeniä van3

hentuneena ja kovin huonossa kunnossa.
Koivisto hoiti silloin jo presidentin tehtäviä.
Sillä kerralla mummikin oli mukana ja siinä
kotiin kävellessämme muistelimme kuinka
radiosta kuului kauan sitten ääntenlaskenta:
”Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen….”
Minulla alkaa olla mittarissa samat lukemat kuin Kekkosella kolmannella presidenttikaudellaan, ja olen ajatellut, että kun Kolin
kokouksessa valitaan sukuseuralle puheenjohtajaa, en ole enää siihen hommaan käytettävissä. Olen ollut puheenjohtajana kaksi
kautta eli yhteensä kahdeksan vuotta ja sitä ennen varapuheenjohtajana. Onhan tämä
ollut ihan mukavaa aikaa. Kiitos aktiivisten
sukututkijoiden ja kirjan toimittajien, on
seura julkaissut jo kolme sukukirjaa ja neljäs
on tekeillä. Monille seuroille tyypillisiä rahahuoliakaan meillä ei ole, vaan taloudellinen tilanne on vakaa. Niin, että uudella puheenjohtajalla on ihan mukavat lähtökohdat
ja osaavia ja kokeneita hallituskumppaneita.
Toki voisi ajatella, että miksipä sitten ei
vielä jatkaisi. Mutta tässä voi helposti käydä
niin kuin muinoin yksissä presidentin vaaleissa. Ruvetaan puhumaan, että vakavasti

otettavia tai muuten varteenotettavia vaihtoehtoja ei ole ilmaantunut, ja aletaan olla sitä
mieltä, että valitaan tämä vanha vaan uudestaan. Siitä alkaa kehkeytyä semmoinen pysähtyneisyyden aika, että asiat eivät edisty ja
kehitys lakkaa kehittymästä. Moista kohtaloa
en neljännes vuosisataiselle seuralle soisi.
En minä aio mihinkään hävitä jos ei nyt
sitten viikatemies korttani katkaise. Kyllä
minulta voi kysyä neuvoa jos on sen tarpeessa, ja lupaan olla neuvomatta jos ei kysytä.
Voin kirjoitella juttuja Lukasuun silloin kun
jutuille on tilaa ja teksti vaikuttaa toimittajasta tolkulliselta. Mutta minusta puheenjohtajan on parempi lopettaa silloin kun
vielä itse ymmärtää sen päätöksen tehdä. Ja
onhan sekin myönnettävä, että oman ymmärrykseni raja on jo monta kertaa tullut
vastaan kun aletaan puhua DNA- tutkimuksesta, tietosuojasta tai monista tietotekniikan tai lainsäädännön kysymyksistä. Niinpä minun todettava niin kuin Jukolan Timo
lukkarin koulussa, kun lukemaan oppiminen alkoi tuntua ylivoimaiselta, että ei tule
tuohesta takkia, eikä vanhasta pappia, sentähden pillit pussiin ja pois.

Urho ja Sylvi Kekkonen Pielavedellä. Kuva on Erkki ja Hilja Luomin kotialbumista. Hilja Luomi
on kansallispukuinen nainen Kekkosen vasemmalla puolella. Hänen puolisonsa Erkki Luomi on
ensimmäisen puheenjohtajamme Toimi Lukkarisen Arvi-enon poika.

4

Sihteerin vinkkelistä
TEKSTI: PEKKA LUKKARINEN

T

ekniikka petti taas kerran odottamatta ja yllättäin niinkuin syksyn ensimmäiset liukkaat. Edellinen koneen rikkoontuminen sattui sukuseuran koneelle
noin kolme vuotta sitten, joten kyllä näitä
vaan tulee.
Tallensin Joensuun seudun Lukkaristen
tietoja maaliskuisena aamuna, kun pöydän
alta kuului pieni rapsaus ja näyttö pimeni.
Ensimmäisenä tuli mieleeni, että milloinhan
olin ottanut varmistuksen koneelta. Enpä
heti muistanut ja ei muuta kuin etsiskelemään. Varmistus oli jo vanhahko, mutta oli
kuitenkin olemassa. Kyse oli ainakin viikon
työstä, jos ne olisin uudelleen joutunut käymään läpi.
Tietokone ei suostunut enää käynnistymään. Kesä helteillä olen näitä koneen kaatumisia kokenut aikaisemmin ja viimeisenä
oljenkortena nytkin kokeilin kylmähoitoa.
Koppa auki koneesta ja avoinna olevan ikkunan alle pariksi tunniksi jäähtymään. Tämä tepsi ja kone käynnistyi. Sain varmistukset otetuksi kolmessa osassa. Kone pysyi
päällä vain muutaman minuutin kerrallaan.
Tulipa taas muistutus, että tieto voi hävitä
digitaaliseen mustaan aukkoon hetkessä ja
lopullisesti, ellet varaudu varmistuksilla siihen.
Tästä käynnistyi uuteen tekniikkaan taipuminen. Vanha Vista-käyttöjärjestelmä jäi
romutettavaan koneeseen ja kovalevylle jouduin tekemään väkivaltaa ”lekalla” kun sitä
ei saanut enää viallisessa koneessa tyhjennetyksi. Tallennettuja sukutietoja en halannut
viedä kierrätykseen edes viallisessa koneessa.
Sukujutut-ohjelmisto päivitettiin samal-

la uusimpaan versioon. Aika näyttää mitä
murheita sen kanssa sitten tulee olemaan.
Ohjelmanikkarit kun tuppaavat lisäämään
niihin ominaisuuksia, joita hyvin harva tarvitsee.

Sote-soppaa
Kerronpa hieman siitä kun tapaus sattui
kohdalleni ja kävin syömässä Sote-soppaa
Mikkelissä. Jonotin 6 kk hoitotakuun mukaista operaatioaikaa pieneen leikkaukseen Kuopion yliopistolliseen sairaalaan
viime keväästä lähtien. Jonotus umpeutui
12.12.2018. Viikkoa ennen soitettiin sairaalasta, että lähtisinkö operaatioon Mikkeliin
tammikuun lopulla. Eihän siinä auttanut
muu kuin suostua, kun KYS Kuopiossa ei
pystynyt antamaan arviota milloin se heillä
onnistuisi.
Operaatio tehtiinkin sitten tammikuun
viimeisenä päivänä. Kela-taksilla Siilinjärveltä Mikkeliin kun siellä täytyi olla jo klo
7.00 aamulla ei julkisillla välineillä ehtinyt.
Laskelin varovaisen arvion, kuinka moni
työntekijä osallistui ketjuun reilun vuorokauden aikana, jonka sairaalassa olin. Ennen leikkausta 5, leikkauksessa, joka kesti
nukutuksessa kaksi tuntia ainakin 5, heräämössä useita, osastolla hoitajat kolmen eri
vuoron aikana + lääkäri. Tuossa jo helposti
parikymmentä henkilöä. Sairaalan veloitus
oli n. 100 euroa ja matkoista jouduin maksamaan 25 euron omavastuun molempiin
suuntiin. Kela-taksin veloitus Siilinjärveltä
Mikkeliin oli n. 300 euroa.
Vastaava operaatio olisi maksanut yk5

sityisessä sairaalassa Kuopiossa liki 5000
euroa. Kiltisti maksan veroni edelleenkin.
Ennen näitä Sote-valmisteluja vastaava nukutuksessa tapahtuva leikkaus olisi onnistunut lähempänä joko Varkaudessa tai Iisalmessa. Mikkelissä oli varattu tuolloin koko
päivä Kuopiolaisten KYS:in asiakkaidenleikkauksiin ja minut ainakin leikkasi KYS:in
lääkäri. Reissusta jäi postiivinen ja turvallinen vaikutelma, kun pääsin hoitoon ja lopulta vaivastani eroon. Hoitui se homma
näinkin, mutta kuinkahan sitten jatkossa
yhteistyö pelaa kun Sote nyt kaatui.

Suomen asuttuna pitäminen
Väki vähenee maaseudulta ja eläköityy.
Muuttovirta on asutuskeskuksiin täälläkin
Ylä-Savossa. Nytkin Kuopiossa rakennetaan
kerrostaloja usealle tuhannelle asukkaalle
Itkonniemelle entisen tehtaan tontille. On
hyvä, että rohkeita ja työtäpelkäämättömiä
nuoria vielä löytyy maaseudulle.

Osoitemuutokset
Muistathan ilmoittaa sihteerille,
jos osoitteesi muuttuu.
pekka.lukkarinen@pp1.inet.fi

Posti vielä palautuu muualta maailmasta, mutta ei enää Suomesta. Tällainen sattui juuri Australiaan lähetetyn
jäsenkirjeeni osalta. 3 kuukautta sitten
lähetetty kirje palautui muuttuneen
osoitteen vuoksi takaisin, mutta tulipahan kuitenkin.
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Eletään eduskuntavaalien aikaa ja vaalilupauksia ehdokkailta satelee. Hätkähdyttävä Dokumenttiprojekti ”Luonnonlaki” tuli
maanantaina 28.3.2018 Kiuruveden Tihilästä Juha Partasen maatilalta, jossa valmisteltiin sukupolven vaihdosta pojan nimiin.
Kauppa sitten syntyikin moninaisten vaiheiden jälkeen 2018 vuoden lopussa.
Dokumentin loppukaneetissa mainittiin:
”Viljelijöiden tilanne on heikentynyt entisestään maidon tuottajahinnan alenemisen
sekä perättäisten katovuosien johdosta. Viljelijöiden työtuntiansio on keskimäärin 2,2
euroa. Tyypillisellä suomalaisella maitotilalla on velkaa n. 250 000 euroa. Eräiden arvioiden mukaan, jopa 40 % Pohjois-Savon
maitotiloista uhkaa lopettaminen muutaman seuraavan vuoden aikana”
Sukututkimuksissamme on käynyt ilmi,
että suuri osa Lukkaristen ja Lukkarienkin
suvusta on maalta lähtöisin ja paljon on vielä niitä, jotka ovat jääneet jatkamaan maanviljelystä. Me maalta lähteneet voimme ainakin omalta osaltamme tukea ja vaikuttaa
kauppareissullamme valitsemalla suomalaisia tuotteita ostoskoriin. Hannakaisa Heikkinen on kansanedustaja, keskustan varapuheenjohtaja, maitotilan emäntä Kiuruveden
Rapakkojoelta. Hänellä ainakin luulisi olevan kokemusta ja näkemystä ja viedä viljelijöiden asioita oikeaan suuntaan. ”Hannakaisan Sanomat” vaalilehdessä on Osuuskunta
ItäMaidon toimitusjohtajan Ilpo Lukkarisen
kolumni maidon tuotannon merkityksestä
Itä-Suomelle. Kolumni on tässä Lukasussa
lehtileike-osoissa. Ilpo Lukkarinen on syntyjään Kiuruveden Toiviaskylän Pasalasta ja
Hänen ukkinsa Heikki Pielaveden Sulkavan
Kotalasta. Puolisona Ilpolla on Hannakaisa
Heikkisen sisko.

KOKOUSKUTSU
Lukkarinen-Lukkari sukuseura ry:n varsinainen sukukokous pidetään
lauantaina 24.8.2019 klo 14.00 Kolilla Luontokeskus Ukon auditoriossa.
Sukuseuramme sääntöjen mukaan äänioikeus on edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneilla jäsenillä sekä ainais- ja vapaajäsenillä.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.

Kokouksen avaus

2.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.

Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajain
lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta 2015–2018

6.

Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

7.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimintakaudelle

8.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sekä muut
jäsenet (3-4)

9.

Valitaan kaksi toiminnan/tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä
seuraavaksitoimintakaudeksi 2019–2022

10.

Valitaan seuraavan kokouksen pitopaikka

11.

Muut asiat
(Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun)

Lukkarinen-Lukkari sukuseura ry:n hallitus
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SUKUKOKOUS 2019 Kolilla
Lukkarinen-Lukkari sukuseura ry:n sukukokous 2019 järjestetään
Kolilla Break Sokos Hotellissa lauantaina 24.8.2019 – sunnuntaina 25.8.2019.
Sukukokous on Luontokeskus Ukon Auditoriossa lauantaina 24.8.2019 klo 14.00. Kokoustila Mustarintanen on varattu lauantaille ja sunnuntaille 24.–25.8.2019 klo 9–21 sukukokoustarpeisiimme. Siellä ovat esillä lehtileikkeet, myytävät sukukirjamme ja muut tuotteet.
Uutuutena sukuseuramme pinssi.

Lauantaina 24.8.2019
tulokahvi suolaisen kahvileivän kera Luontokeskus Ukossa
klo 14

Kokouksen avaus Timo Lukkarinen
• Varsinainen sukukokous klo 14.00
• Kertomus 25-vuotiaan sukuseuran vaiheista: Timo Lukkarinen
• Videoesitys ”Koli – luonnon aarreaitta” 21 min
• Joensuun Seudun sukukirjan tilannekatsaus: Pekka Lukkarinen
• Varaus suvun esiintyjien muulle ohjelmalle:

klo 17

Päivällinen
klo 9–21 kokoustila Mustarintanen, vapaata seurustelua suvun kesken
• ilmoittautuminen klo 12 alkaen
• myytävät tuotteet: sukukirjat, pöytästandaari,isännänviiri, pinssit ym,
• sukuhaarakohtaiset lehtileikekansiot ja muu materiaali nähtävillä

Sunnuntaina 25.8.2019
klo 9 – 17

kokoustila Mustarintanen avoinna, näyttely ja myynti
Koliin voi tutustua vapaaseen tahtiin aamupäivällä

klo 10 ja 11

Luontokeskus Ukon Vaarasalissa ”Mustarinta –elokuva Kolista” 15 min

klo 12

lounas, johon ohjelmamme päättyy, mutta Mustarintanen on auki klo 17 saakka.

Ohjelmamme ulkopuolelta tiedoksi teatterin ystäville
Su 25.8.2019 klo 14 näytelmä ”Häämatka–Honeymoon” Luontokeskus Ukon Vaarasali
• Kukin hoitaa teatteri varaukset itse, lisätietoa linkistä
http://www.koli.fi/fi/Aktiviteetit/Kesaaktiviteetit/Teatteri-Koli
Mikäli haluat esiintyä estradi on vapaa. Ota yhteyttä sihteeriin 1.7.2019 mennessä
Annamme aina etusijan sukumme taitajille lajista riippumatta.
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HUONEVARAUKSET kannattaa tehdä mahdollisimman pian, sillä majoituskapasiteetti
on rajallinen.
Olemme varanneet huonekiintiön Break Sokos Hotel Kolille 24.–25.8.2019, josta sukukokoukseen osallistujat voivat itse varata huoneensa. Kiintiön on varattuna 30 x 2hh.
Huonehinnat standard-huoneessa 120 /1hh/vrk ja 140 €/2hh/vrk.
Pieliselle päin olevissa Superior-huoneissa 145 €/1hh/vrk ja 165 €/2hh/ vrk.
Hinnoista voi kartuttaa bonuksia S-etukortilla.
Varaukset onnistuvat suoraan nettisivuilta www.sokoshotels.fi.
Varauskoodi on BLUKKARI.
Puhelimitse tai sähköpostilla varatessa tulee mainita tunnus ”Lukkarinen-Lukkari”.
Varaukset puhelimitse 020 1234 662 tai sähköpostilla koli.reception@sok.fi.
Huonekiintiö on voimassa 5.7.2019 saakka, johon mennessä varaukset tulee tehdä.
Sokos Hotellin myyntipalvelu palvelee ma–pe klo 8.00–17.30

Lukkarilan rahakätkö 1600-luvun rahoista

E

nsimmäinen uutinen on Savon Sanomista n:o 77, 17.7.1926, toinen Maaseudun tulevaisuudesta n:o 78, 22.7.1926.
Tietojen lähettäjän Kaija Kainulaisen veli on historian maisteri Taavi Lappalainen ja hän kommentoi Lukkarilan
rahalöytöä:
”Luultavasti rahalöydön rahat eivät kaikki olleet plootuja,
jotka olivat tehty kuparista (... 162 kpl vaskirahoja). Löytörahat olivat vuosien 1620 ja 1646 väliltä. Ruotsissa plootuja painettiin 1644 –1777. Löydön vanhimmat, ainakin 1620 lyödyt
rahat olivat hopearahoja, sillä kuparirahat tulivat vasta 1624
alkaen. Hopearahat olivat äyrejä, markkoja ja taalereita. Ehkä
niitä lyötiin myös kuparistakin. Niiden rinnalla oli plootuja
vuoteen 1777 asti.”
Rahalöytö on Kuopion museossa, muutama raha on jätetty Lukkarilan Vilholaan (talon isännän Viljo Roivaisen tieto).
Helvi Lahtelin mainitsee runossaan ’Pyöreisen
menneisyyttä’ rahalöydöstä näin:
”Oijinniemi on pelloksi tehty,
aarrekätköjen kopperot nuo,
kuparilaattoja kymmenittäin sieltä löytäjä esiin toi.”
Kaija Kainulainen
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Kolin kvartsiittikallio
TEKSTI JA KUVAT: HEIKKI LUKKARINEN

S

ukuseuramme 8:nen sukukokouksen pitopaikka sijaitsee Kolilla, Pielisen rannalla Lieksassa. Koli on Pohjois-Karjalan
korkein vaara. Sen korkeimmat huiput ovat
Ukko-Koli, Akka-Koli ja Paha-Koli. Ukko-Koli
kohoaa 347 metriä merenpinnan yläpuolelle.
Akka-Kolin huippu on 339 metriä ja Paha-Kolin 334 metriä merenpinnan yläpuolella. Koli
on maamme tärkein kansallismaisema ja maisemanähtävyys. Alueella sijaitsee Kolin kansallispuisto.
Kolin vaarojen kallioperä edustaa muinaisen, Alppien tapaisen vuoriston, Karelidien jäänteitä. Kolin rinteiden ja Pielisen rannan välisen alueen kallioperä kuuluu Suomen
vanhimpaan, yli 2,6 miljardia vuotta vanhaan
mannerlaattaan. Sen kivilaji on pääosin graniittigneissiä (Kuva 1). Kolin vaarojen huippujen ja
niiden länsipuolen kivilaji on valkeaa, lasimaista kvartsiittia (Kuva 2). Alkuperältään se on
2,4-2,2 miljardia vuotta sitten ikivanhan mantereen merenrantaan kerrostunutta hiekkaa.
Muinainen vuoristo syntyi, kun noin 1,9
miljardia vuotta sitten silloinen merenpohjan
laatta työntyi ikivanhan mannerlaatan ja sen
kerrostumien päälle ja painoi niitä syvälle maapallon kuoreen. Korkeassa paineessa ja lämpötilassa kerrostumat kiteytyivät kvartsiitiksi.
Vuoriston syntymisen jälkeen satoja miljoonia

vuosia kestäneen kulutus- eli eroosiovaiheen
jälkeen alunperin muinaiset rantahiekat paljastuivat nykyisiksi Kolin vaarojen koviksi kvartsiittikallioiksi.
Maapallolla on ollut useita jääkausia jolloin mannerjäätiköt ovat kuluttaneet kallioiden
pintaa ja muokanneet maisemaa. Etenemisvaiheessa jäätikkö irrottaa ensin helposti irtautuvan maa- ja kiviaineksen. Jäätikön alapinnassa olevat kivenkappaleet hiovat hiekkapaperin
tavoin kovaakin kalliota ja alkuperäiset Kolin
huiputkin tasoittuivat ja madaltuivat. Viimeisin
jäätikkövaihe päättyi Kolilla noin 11 300 vuotta
sitten. Se jätti jälkeensä silokallioita ja pyöreitä
muotoja sekä uurteita kallioiden pintaan. 2–3
kilometriä paksun jäätikkömassan aiheuttaman
painumisen seurauksena nousee maankuori ja
Koli sen mukana noin 5 millimetriä vuodessa.
Kolin kaltaisia kvartsiittivaaraselänteitä
eli muinaista meren rantaa voi seurata Kiihtelysvaaralta alkaen Kolin kautta Vuokatille ja sieltä edelleen Pudasjärven Iso-Syötteen
ja Kuusamon Rukatunturin kautta Kemijärven Suomutunturille sekä Sallan Sallatunturille ja edelleen Pyhätunturille ja sieltä Ylläkselle,
Olokselle, Leville ja Pallastunturille. Kvarsiittiakallioita on myös Rovaniemen Ounasvaaralla, Nilsiän Tahkolla, Siilinjärven Kasurilassa ja
Kuopion Puijolla.

Graniittigneissiä.

Kvartsiittia.
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TEKSTI: PERTTI LUKKARINEN

O

len Pertti Lukkarinen ja liityn Lukkarisen sukuun Itä-Suomessa Kontiolahden
Paiholan/Kotalahden Lukkarisiin. Perheemme on asunut synnyinjuurillani Kulhossa,
joka sijaitsee Kotalahden välittömässä läheisyydessä n. 10 km:n päässä Joensuusta.
Olen työskennellyt lääkärin ammatissa ja
jäänyt eläkkeelle helmikuussa 2018.
Perheeseemme kuuluvat puoliso Riitta ja
kolme tytärtä. Tyttäret ovat kasvaneet jo ulos
lapsuuden kodistamme ja heillä on perhettä tai
muuten oma elämä. Meillä on kolme lastenlasta.
Kiinnostus vuorimaisemia ja -paikkoja kohtaan on meillä ollut jo pitkään. Olen ollut Interrail-matkalla Keski-ja Etelä-Euroopassa opiskeluajan alkupuolella ja jo silloin kuljin mm.
vuoristoalueilla.
Pienen lisämausteen ja kimmokkeen Sveitsiä ja sen paikkakuntia kohtaan on tuonut
myös tieto siitä (tämän tiedon paikkansapitävyyttä tietääkseni ei kuitenkaan ole osoitettu), että Lukkaristen suvun esi-isiä olisi tullut
kenties Sveitsistä ja sen eteläosan kaupungista
Luganosta. Toki niin Lukkaristen suvun kuin
monen muunkin suvun esi-isiä on voinut tulla erilaisten kansainvaellusten myötä aikojan
saatossa Etelä-Euroopan puolelta esim. Sveitsistä ja vaikka Luganosta. Tieto siltä osin voi pitää paikkansakin. Luganossa halusimme käydä
muistakin syistä. Mm. ystävämme olivat käyneet siellä ja ihastuneet Luganoon.
Lugano on luonnonkaunis kaupunki Lugano-järven rannalla Alppien eteläpuolella Italian rajan läheisyydessä korkeiden kukkuloiden
ympäröimänä. Nämä kukkulat eivät kuitenkaan ole sitä korkeusluokkaa, mitä varsinaisten Alppien vuorikorkeudet ovat. Luganon lähikukkulat ovat Monte Bre n. 1000 m:n korkea
ja San Salvatore vähän vajaa 1000 m korkea.
Monte Bre:lle pääsee nousemaan perinteisellä
Funiculare-vuoristojunalla, ellei halua kävellä.
San Salvatorelle nousee uudenaikainen vuoris-

tojuna. Kummaltakin vuorelta avautuvat kauniit Etelä-Sveitsin ja Pohjois-Italian näköalat ja
kumpuilevat metsäiset järvimaisemat. Lugano
on eteläisen Sveitsin keskus ja asukkaita on kantakaupungissa n. 63.000 ja kaikkiaan läheiset
ympäristöalueet huomioiden n. 145.000. Luganoon pääsee hyvin, kenties parhaiten Suomesta katsoen, jos lentää Milanon Malpensa-lentokentälle ja menee sieltä pikkubussilla Luganoon.
Pikkubussi lähtee lentokentän edestä ja matkaaika Luganoon bussilla on n. 40-50 min. Lentokentällä on ulostuloaulassa kylttejä Luganon
bussille. Pikkubusseja liikennöi Luganon ja lentokentän välillä muutaman tunnin välein päiväsaikaan.Italian ja Sveitsin rajan ylitys tapahtuu hyvin vaivattomasti raja-asemalla Comossa.
Luganon ympäristössä, kuten lähes joka
puolella Sveitsissä, on runsaasti hyvin merkittyjä patikointipolkuja ja retkeilypaikkoja ja nähtävää riittää henkeäsalpaavista vuoristomaisemista paikallisiin tapahtumiin ja monenlaiseen
kukkaloistoon, kauniisiin rakennuksiin ja ympäris- töihin. Maaseutualueilla, varsinkin vähän
ylempänä vuorten rinteillä, on perinteisiä karjanhoitotiloja ja lehmien ja lampaiden kellojen
kilkatus kuuluu usein milloin runsaana ja voimakkaana milloin vaimeampana eikä tietyiltä
”hajuilta” tai ”tuoksuilta” voi tai tarvitse välttyä.
Kuten kaikki varmaan tietävät, Sveitsissä valmistetaan monenlaisia ja kuuluisia juustolajeja
ja muitakin maitotuotteita, joten raaka-ainetta
tarvitaan. Hiljaisia ja rauhallisia kulkureittejä
on myös riittämiin. Luganossa pääsee myös järviristeilylle ja niiltä voi poiketa mm. kauniisiin
järvenrantapaikkoihin kauempana kaupunkialueesta.
Sveitsin junaliikenne on erittäin vilkasta
ja junia kulkee, voi sanoa, joka suuntaan. Junassa matkustaminen Sveitsissä on helppoa
sen vuoksi, että juniin, myöskään Sveitsin pitkän matkan juniin, ei tarvita paikkalippuja eikä välttämättä tietoa siitä ,mihin aikaan aikoo
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matkustaa. Matkalipulla on voimassaoloaika ja
tämän takia voi valita sopivan ajan matkustamista varten voimassaoloajan sisällä. Junissa on
I ja II-luokan vaunuja ja istumapaikan voi valita vapaasti luokkansa mukaisesta vaunusta.
Luganosta pienen junamatkan päässä on
Locarnon kaupunki.Locarno on vanhastaan
tunnettu lomanviettopaikka ja sijaitsee myös
järven rannalla. Locarnoon voi tehdä junalla vaikka päiväretken Luganosta käsin. Locarno on paikkana kaunis ja näkemisen arvoinen
kaupunki. Locarnon läheisyydessä on myös
Valle Versascan laakso, jonne pääsee bussilla
Locarnosta. Valle Versascassa on laakson pohjalla virtaavan joen yli kulkevia kauniita vanhanaikaisia kaarevia kivisiltoja ja yhden kylän
kohdalla joen töyräällä upeita sileitä luonnonkivimuodostelmia, joiden päällä voi ottaa aurinkoa tai olla piknikillä ja käydä välillä uimassa virkistävässä vuoristovedessä.
Kuten aiemmin on tullut esille, Luganon
alue sijaitsee Alppien eteläpuolella ja on tämän
takia kasvustoltaan vehreämpi ja ilmastoltaan
lämpimämpi kuin Sveitsin pohjoisemmat alueet muistuttaen Etelä-Euroopan ilmastollisia olosuhteita. Luganon lähellä on myös kasvitieteellinen puutarha isoine ulkoalueineen.
Puutarhasta on erityisesti jäänyt mieleen valtava valikoima mitä erikokoisempia ja loisteliaita alppiruusuja. Luganon alueella kasvaa mm.
muratteja villinä jyrkänteiden ja vuorten reunoilla melkein missä tahansa.
Olemme olleet Luganossa kaksi kertaa. Ensimmäinen kerta oli lokakuussa 2009 ja toinen
kerta myöhemmin kesäkuun alussa muutaman
vuoden kuluttua sen jälkeen. Lokakuun alussa Luganossa pidetään viikonlopun aikana sadonkorjuujuhla ja satuimme olemaan siellä tämän juhlan aikaan.Kaupungissa on paikallisia
tuotteita ja ruokaa tarjolla ja myytävänä. On
kansallispukuisia naisia ja miehiä ja paikallista
ohjelmaa esitetään toreilla ja aukioilla. Tämän
juhlan yhteydessä kuulimme ja näimme ensimmäisen kerran myös alppitorven soittoa. Juhlissa jaettiin, suomalaiselle ihmetykseksi, mm. viinirypäleitä ilmaiseksi.
Monilla Sveitsin paikakkunnilla mm. Lu-

12

ganossa on myytävänä kulkupasseja alueella
liikkumista varten. Passin voi ostaa kahdelle,
kolmelle tai neljälle päivälle tai vaikka viikoksi. Tällaisella passilla voi vapaasti matkustaa
näiden päivien aikana kaikissa paikallisjunissa ja -busseissa tietyn alueen sisällä, ylös vuorille nousevissa junissa ja hisseissä ja Luganossa myös tietyissä laivoissa tai vesibusseissa. Kun
sellaisen hankkii, kuten me hankimme muutamalle päivälle, tulee passia käytettyä ahkerasti.
Mitä enemmän passia käyttää noiden päivien
aikana, sitä edullisemmaksi matkan teko tulee.
Tässä matkakuvausta yhdestä Sveitsin matkakohteesta. Olemme käyneet Sveitsissä myös
Bernin Alpeilla Lauterbrunnenissa ja Wengenissä ja Keski-Sveitsin Luzernissa. Olemme olleet myös Valaisin kantonin Zermatissa, joka on
taas etelämpämänä Sveitsin korkeimpien vuorten mm. Matterhornin (n. 4500 m.) juurella.
Näillä kaikilla paikoilla on omat erityispiirteensä ja upeutensa.
Näiden paikkojen kertomukset ja kuvaukset jäävät toiseen kertaan. Sveitsissä käynti ei ole
kertaakaan tuottanut pettymystä myöskään säiden puolesta, vaikka joku sadepäiväkin on sattunut matka-ajoille. Sadejaksot eivät ole olleet
pitkäaikaisia ja toisaalta ovat tuoneet vaihtelua
ja joskus jopa toivotun lepopäivän vastapainona patikoinnille ja mahdollisesti siitä aiheutuneille rasituksille.
Toivotan hyvää kevättä -2019 kaikille Lukasun lukijoille!

Keskisen Suomen Lukkariset
sukukirjaan täydennys
Sivulle 551 tauluun 1506 perhetietojen lisäys.
Oskar Lukkarinen s. 9.7.1882 Kangasniemi on ollut avoliitto Jenny Dagmar Kronqvistin s. 7.2.1885 Hämeenlinnassa
kanssa ja heillä tytär Leona Irene Lukkarinen s. 26.1.1907
Terijoki. Oskarin kuoleman jälkeen sekä tytär että äiti
muuttivat sukunimensä Lukkariseksi (Suomen virallinen
lehti 19.9.1907 nro 216).
Irene Lukkarisella (ent. Kunelius myöhemmin Norpamaa) on tytär Raija Aino Anneli Autiosaari s. 12.6.1943 Helsingissä. Puoliso Kauko Juhani Autiosaari (s. 1940 – k. 2017
Kalajoki).Heillä lapset: Tiina Anneli Naukkarinen o.s. Autiosaari s.1963 ja Timo Juhani Autiosaari (s. 1968 – k. 1991
Mexico).
Muuttotiedoissa Oskari mainitaan leipojan oppilaana.
Hän sai oleskelukirjan Pietariin 9.4.1901. Suvun perimätiedon mukaan Oskari joutui ryöstömurhan kohteeksi palkkarahoja toimittaessaan. Raija Autiosaari on yrittänyt löytää
ukkinsa kohtalosta tietoja arkistolähteistä, mutta ei ainakaan vielä ole niitä löytynyt. Oskari on haudattu Terijoelle.

Oskar Lukkarinen 9.7.1882–
15.4.1907.

Jenny Dagmar
ja Leena Irene
Lukkarinen
n. 1908.

Otto Lukkarinen s.
25.12.1887, k. 23.2.1940 Hki.
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Sukuseuran

Tuotteita myytävänä

Sotkamon Lukkari-haaran sukukirja 50 € / 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.

Pohjois-Savon Lukkariset sukukirja 40 € / kpl
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

Keskisen Suomen Lukkariset sukukirja 40 € / kpl
Julkaistu joulukuussa 2017. Käsittää Kangasniemen Synsiälän Kokkoniemestä syntyneet
haarat, sukua on Kangasniemen lisäksi Mikkelissä, Joutsassa, Leivonmäellä, Toivakassa, Laukassa, Hirvensalmella. Ns. Saarijärven haaraan kuuluvat Uuraisten, Multian, Petäjäveden,
Äänekosken ja Jyväskylän seudun Lukkariset. Kirjassa olevat Suonenjoen seudun Lukkariset
kuuluvat alueellisesti Pohjois-Savoon. Henkilöitä kirjassa on yli 9000.

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
Pinssi 3 € / kpl tai 10 € / 4 kpl
Tuotteet voi tilata sukuseuran sihteeriltä Pekka Lukkariselta sähköpostilla pekka.lukkarinen@pp1.inet.fi tai puhelimitse 0400- 460 494
Huom. tuotteiden hintaan lisätään toimituskulut
Tuotteita myydään myös sukukokouksissa
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Lukkarinen-Lukkari Sukuseura Ry:n jäsenjulkaisu

