
Pikkumuistoja

Kananmunakauppaa

Meiltä vietiin Valajärvellä olleeseen osuuskaup-
paan kananmunia laatikossa. Kaupassa ne siirret-
tiin myymälän omaan laatikkoon. Jos jossakin mu-
nassa oli reikä, joi myymälänhoitaja munan raakana. 

Maija Lintula o.s. Pyykkö.

Aprillipäivänä

Isäni tunnettiin kovana aprillipilojen kehittelijänä. 
Hän oli ollut kaupan takahuoneessa myymälänhoita-
jan kanssa, kun paikallinen isäntä oli tullut kauppaan. 
Olivat keskustelleet kaupassa aprillipiloista ja tämä 
isäntä oli kehaissut, että häntäpä ei ole kukaan on-
nistunut aprillaamaan, hän on aina pitänyt varansa. 

Eipä tiennyt että isäni oli kuullut keskustelun. Isä 
oli juossut takahuoneesta kauppaan ja kauhistel-
lut että ” kenenköhän hevonen tulla makaa pahasti 
puomin päällä?

”SE ON MINUN HEVOSENI huusi isäntä ja juoksi 
ulos minkä jaloistaan pääsi. Kyllä maittoi nauru isäl-
leni ja muille paikalla olleille. 

Leena Järvenpää (o.s. Nummela)

Kauppa aina auki

Siellä Urjalan suunnilla kun pörräsin mukulana, 
niin kauppa oli aina auki. Kun kauppias asui kaup-
pansa yhteydessä, niin muistan asioineeni jopa 
yöllä kaupassa. Ihan vaan milloin kehtasi koput-
taa. Eli ennen oli kaupat aina auki, mutta ei siellä 
ketään turhaan päivystänyt tiskin takana kaupan 
kiinnioloaikana, mutta tuli tarvittaessa myymään

Ystäväni kävi kerran asioimassa ja ovea tuli avaa-
maan vanha rouva pyörätuolissa, niinpä ystäväni 
sitten kuskasi rouvaa hyllyjen välissä ja keräsi tarvik-
keensa ja kaikki oli tyytyväisiä.

Tai kyllä kauppiasperhettä varmaan välillä har-
mitti, mutta maalla kun on totuttu toisiaan autta-
maan ja saihan siitä kuitenkin myyntiäkin.

Kerran muistan, kun vietimme kavereiden kanssa 
juhannusta mökillä, ja alkoi siinä juhannusjuomat ja 

rahat jo loppumaan nuorilta ihmisiltä, niin yksi joka 
oli selvin päin, laitettiin moottoripyörän selkään, rin-
kat selässä ja mahassa ja vähän kai sivuillakin tyhjiä 
pulloja ja niihin rinkkojen naruihin vielä ripusteltiin 
tyhjiä koreja. On siinä varmaan ollut vastaantulijoilla 
hauskaa ja niin oli meilläkin, kun juhlat jatkui, kiitos 
kyläkauppiaiden.

Kultaisia muistoja kyläkauppojen palvelusta.
Nykyään poikkean ohi ajaessani kyläkauppoihin, 

jos niitä vielä jostain löytää ja ostan jotain ihan vaan 
kannatuksen vuoksi.

Tero Ahtola


