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Vuonislahden 29. Muikkumarkkinat
la 24.9.2016 klo 10-16 Aluemaksu 5 € yli 15-vuotiailta

OHJELMALLINEN
MARKKINATORI

2
0

10:00 MUIKKUMARKKINOIDEN AVAUS
Avaus: Ministeri Raimo Sailas

10:45 Mitä tänä vuonna muikkumarkkinoilla!
Anu Penttinen

11:00 Kaukolasipartio – viihteen etuvartio esiintyy
Comments are closed.

11:30 Yrittäjyysluokan bändi Unknow
Bändillä jonka muodostavat Annika Turunen, Milla Martikainen, Emilia Ryynänen, Aatu Pehkonen, Silja Oksanen ja
Henny Ahtiala, on ensiesiintyminen Muikkumarkkinoilla.
12:00 Tunnin maisemaristeily HF Suviexpressillä. Lähtö kello
12.00 laivarannasta. Lapset 10 e, aikuiset 30 e. Ilmoittautumiset p. 0400 788 106 tai markkinatorilla.
12:15 Myyjät esittäytyvät (vapaa sana)
13:00 Kaukolasipartio esiintyy jälleen!

14.30 Joko taas se Kaukolasipartio esiintyy!

15:00 Paras MuikkuMaku 2016 – kisan voittajan julkistaminen
Markkina-arvonnat
16:00 Muikkumarkkinat päättyvät

***
Kuvanveistäjä Eva Ryynäsen Taiteilijakoti Paateri
Avoinna lauantaina klo 10-16. Aluemaksu 5€
Kahvila Soroppi (Kylätoimintakeskus Kukko)
Maistuvat Seijan lihapullat klo 11-15 / 10 e€
Seurojentalon kahvio
Seurojentalon kahvion tarjoiluista vastaa markkina-aikana SF-Caravan
Rekiniemi

Kaksi kalaa yhdellä nostolla
Olimme Koukkupolvien porukalla joka
syksyisellä retkellä, tällä kertaa Pielisen
rannoilla.
Kohteenamme oli taiteilijapariskunnan
Eeva ja Paavo Ryynäsen taiteilijakoti ja
Pielisen ja Kolin maisemat.
Näimme, saimme ja koimme ikimuistoisia
elämyksiä jälleen kerran.
Majoituspaikaksemme olimme onnistuneet saamaan Turusen Penan ansiosta
upean ja viihtyisän taiteilijatalo Hupelin.
Talo sijaitsee aivan Pieliseen yhteydessä
olevan Jauhiainen-nimisen järven rannalla.
Olin varannut kotoa Kolarista lähtiessäni
matkatavaroiden joukkoon onkivavan ja
matoja. Arvelin, että pitkällä kesäreissulla
voi tulla tilaisuus käydä ongella.
Saunoessamme Hupelin hienossa rantasaunassa huomasin, että sen rantalaiturin
seutu vaikutti siltä, että onkiminen saattaisi
onnistua.
No tuumasta toimeen. Virittelin toisena
iltana onkivehkeet käyttökuntoon ja siirryin
rantalaiturille ongelle. Seurakseni sain koko
porukan Sirkan, Tellun, Tuulan, Penan ja
Pekan.
Ja kalaa tuli. Pohjoisen mato maistui
varmaan erikoisen hyvältä Pielisen ahvenen
suussa, koska jokaisella heitolla tuli kalaa.
Tuskin ehti matokoukku upota veteen, kun
siihen iski ahven.

Vaikeuksia oli vain irroitttaa kaloja
koukusta, koska ne nielivät ahneuksissaan
koukun matoineen.
Nostettuani muutamassa minuutissa
toistakymmentä ahventa, luovutin ongen
Pekalle. Pekka ei ollut pekkaa pahempi.
Hän nosteli ahvenia samaan tahtiin kuin
minä. Kehui jopa saaneensa kaikkein
isoimman. Tiedä häntä, kun en ehtinyt
kiireissäni punnitsemaan. Minulla oli täysi
työ pistää uutta matoa koukkuun. Ei sellaista
hommaa voinut professorismiehelle uskoa.
Eivät hajamieliset professorit ymmärrä

onkimatojen päälle mitään. Ties mitä olisi
saanut aikaan.

Myös Tellu halusi kokeilla kalaonneaan.
Niinpä Pekka joutui luovuttamaan ongen
hänelle. Ja sehän oli vasta näky. Tellu oli vissiin opetushommissa tottunut heiluttamaan
enemmän karttakeppiä kuin onkivapaa.
Vapa heilui nimittäin siihen malliin, että
sivullisten piti väistyä turvaetäisyydelle.
Mutta kalaa nousi edelleen joka heitolla. Kalaa nostaessaan Tellu havaitsi, että laiturin
toisella puolella liikkui isompi kala. Niinpä
hän huitaisi ongen siihen tarttuneen kalan
kanssa suoraan sinne. Kalan lähestyessä
veden pintaa sieltä syöksyi vastaan hauki,

joka iski hampaansa ongessa roikkuvaan
kalaan. Tellun vavan liike ei edes pysähtynyt, vaan jatkoi liikettään jolloin ongessa
oleva ahven ja siihen ilmassa iskenyt hauki
tulivat saman tien rantaan. Hauki ei ilmeisesti tilanteen nopeudesta johtuen ehtinyt
irroittaa hampaitaan onkikalasta.
Paljon olen käynyt kalassa, mutta en ole
sellaista kalan syöntiä ennen kokenut ja tuo
Tellun hauen pyynti oli aivan uskomaton
lajissaan.
Iltapalana nautimme herkullista ahvenfilettä.
Unto Vuontisjärvi

Oodi kahville
& pullalle
Komensin konehen käymään, liemen väkevän
valmistumaan.
Kurlutus kuului, pihinä pihalle pääsi.
Tippuvi, valuvi, köhivi, korisevi,
kunnes kahvi kannuun kehtasi, sumppi sakea
suodattui.
Vehnästä vaivasin, nisua nostatin.
Tahtoi taikina tajuton, vadista valtava vaeltaa.
Pullia pyöräytin, palmikoin pitkoja,
leetoja letitin, vehnäsiä väkersin.
Kutsui uunin uumenet, käynnistyipi kiertoilma,
paistui pullat, nousi nisut.
Ulos uunista pellit kiskoin, pullat parahultaiset vadille viskoin.
Kohosi kuola kielelleni, suun nurkasta veet
valui.
Kunnes vihdoin viimeiseksi, päivyen pitkän
palkinnoksi
Kupin kahvia kumosin, känttyä suuhun
sulloin.

Kalastajina olivat kuvan oranssihattuinen kirjoittaja ja valkohattuinen Tellu.

Teija M. Kari
Runo syntyi Hupelissa Runon ja Suven päivänä 6.7.2016.

