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Pitkään on ootettu, mutta tästä se taas lähtee..! Aurinko luo toivoa ja antaa Leiskun

väelle intoa ruveta valmistelemaan tulevan kevään, kesän ja syksyn touhuja ja

tapahtumia, ”itheathan” meillä ei tunnetusti lopu. Tapahtumista tiedotetaan meän

kotisivuilla www.flameoflapland.com, instagramissa #lapinleisku_villaunari sekä

Facebookissa Lapin Leisku, seurailkaahan niitä, niin ei mee takuulla ohi. Ensimmäiset

”telatreffit” on Unarissa, Lapin Leiskun Kulo-kodalla lauantaina 5.3. klo. 12 – 17, silloin

kannattaa nuolassa, vaikkei tipahtaskaan, sillä luvassa on järisyttävän hyvää Poro-

Kebabia, Leiskun oman valkosipulimajoneesin kera. Kulo-kotahan löytyy kelkkareitin

varrelta (Niesintie 3539, Unarin-Luusua) ja soitella voi jos ei löydä perille (040 7621 992).

Lämpimästi tervetuloa nauttimaan hyvästä ruoasta, iloisista ihmisistä ja toivon mukaan jo

lämmittävistä kevätauringonsäteistä. t. Pia ja Juha Nikkinen

KIERINGIN LOMAKYLÄ OY
KELKKAVIIKONLOPUN TARJOUS MAJOITTUJILLE 200 €/hlö/koko viikonloppu sis.

Majoitus: Majatalo 2 h tai Lomahuoneistot 2 – 4 h huoneisto
Illallinen pe ja la Hietalassa  kuuluu Kelkkaviikonlopun ohjelmaan sis. majoittujille
Aamiainen la ja su Hietalassa sis. majoittujille
Iltatapahtumien pääsyliput sis. majoituspakettiin.

www.kieringinloma.fi                                        
Kieringin Kauppa & Kahvila 040 809 1610  Tuirantie 4,  97390 Kierinki

TERVETULOA KIERINKIIN!
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Joulutarina

Vieri-Reeti oli legenda jo eläessään. Tapasin tämän ainakin minulle ystävällisen kauppiaan lukemattomia 

kertoja. Hänen pitämiä kauppapaikkoja ei enää maassamme ole monta. Tunnen Taivalkoskella Jalavankaupan, 

jota vuosikymmeniä piti hyvä ystäväni Ari Jalava. Poika jatkaa liikettä, joka muistuttaa Reetin kauppaa. Sieltäkin 

löytää entisajan tavaroita, kumiteräsaappaita, kunnon flanellipaitoja ja herkkusuille vaikkapa ”uskovaisten 

pastilleja”. Seuraavaksi kerron Reetin kaupan kokemuksistani kolmelta eri aikakaudelta. Nämä kaikki osuvat 

joulunaikoihin. 

Ajan vanhempani kanssa Jymyruunalla 1950-luvun alussa Maunujärveltä Kierinkiin. Olen aloittanut jokin aikaa 

sitten kansakoulun ja ensimmäistä kertaa käymässä naapurikylässä. Pakkaslumi narisee reen jalaksen alla ja 

kevyt lumi leijailee, kun ohitamme jokiuomassa olevan myllyn. Tutustuin tähän rakennukseen pari vuotta 

myöhemmin, kun kävin sepältä hakemassa ”kallitut” viikatteen terät. 

Pakkashöyry tulvahtaa ovesta, kun astumme lämpimään kauppaan. Minä etsiskelemään joulukortteja 

koulukavereilleni, ja kuinka paljon niitä ensiluokkalaisen mielestä oli! Kun olin valintani tehnyt, niin halusin ne 

omasta rahapussistani maksaa. Reeti katselee pieniä kortteja, sitten minua ja sanoo: ”Jaha, sukulaispoika on 

tehnyt valinnat”. En tuolloin kauppiaan etäistä sukulaissuhdemainintaa ymmärtänyt, vaan siirryin keittiötilaan 

kahville ja nisulle.

Toinen muistikuva tulee nuorukaisaikani 1963 jouluaatosta. Lämmitän Riipijoen uuden siltatyömaan 

betonirakenteita. Työvuoroni vierähtää tavallista pitemmäksi yhden lämmittimen remontin takia. Eväät 

loppuvat ja lähden iltamyöhään täydentämään eväsvarastoani. Reetin kauppa palveli myös jouluaattona. Mutta 

ei enää myöhäisiltana, ovi oli lukossa.

Valpas kauppias oli vielä sisätiloissa, aukaisi oven ja kyseli käyntini syytä. ”Evhät ovat loppunhet, kun täytyy olla 

ylitöissä”, kerroin. Reeti katseli tovin öljylämmittimen nokeamaa naamaani ja sanoi: ”Siehän olet kuin 

Murjaanien kuningas Tiernapojista”. Kauppias nosti ruisleivän ja Berliininmakkaraa tiskille. Kerroin, että tämä 

riittää, sillä työmaakopissa on lisäksi kahvia juhlistamassa jouluaattoiltaani. 

Vanhemmat lukijat tietävät, että uusi betonisilta valmistui seuraavana vuonna. Sillan kannenvalusta olen 

kertonut ”Suon neljä vuodenaikaa ja muita kertomuksia”-kirjassani. Teos voitti ensimmäisen palkinnon Kalle 

Päätalon syntymän satavuotisjuhlakilpailussa. 

Lähes parikymmentä vuotta edellisestä joululomailen Maunussa ja ajelen perheeni kanssa Kierkiin. Ostokset 

tehtyämme Reeti pyytää tapansa mukaan kahville, kyselee työstäni ja asuinpaikastani. Kerron olevani 

opetustehtävissä ja asuvani Haukiputaalla. Kauppiaan ilme kirkastuu. Hän kertoo minulle uutisen, jota tuskin 

monikaan tämän tarinan lukijoista tuntee. Reeti kertoo aloittaneensa kaupanalan työnsä sotien välisenä aikana 

Haukiputaalla. Luonnollisesti kauppias on kiinnostunut kunnan kehityksestä verrattuna hänen asuinaikaansa. 

Keskustelussa tulee ilmi, ettei hän myynyt elintarvikkeita ja muuta käyttötavaraa. Reeti myi lääkkeitä 

Haukiputaan apteekissa.  

Taisto Tammela

PS. Useat lukijat ovat kyselleet ”Suon neljä vuodenaikaa…” –kirjani kertomusta 
”Riipijoen sillan valu-urakasta”. Olin kahvinkeittäjänä neuvottelijoille, joten 
seurasin tapahtumia paikalta. Uteliaille ilmoitan, että kaikki henkilöhahmot on 
muutettu sukunimiä myöten. Valitettavasti tarinan rooleissa esiintyvät ovat 
siirtyneet ajasta ikuisuuteen. Kirjaa on myynnissä Kieringin nykyisessä kaupassa.






