
Tarinan kirjoittaja: Sirpa Ojansuu 
”MYYSKIREISSUT” PYÖRILLÄ 
KULKEVASSA IHMEPUODISSA  
 
Ensimmäiset mielikuvani kauppareissuista ajoittu-
vat 70-luvun alkupuolelle, jolloin kyläkauppamme 
ovi sulkeutui viimeistä kertaa. Puutteen korvasi 
lauantaisin kylällämme ajanut tummansininen 
Yhtymän myymäläauto. Eihän minua ihan pienenä 
tyttönä vielä myymäläautoreissulle mukaan kel-
puutettu. Iskä tai ukki toivat ”myyskiltä” tuliaisiksi 
pahviset vaniljajäätelöä mansikkahillolla sisältä-
vät, sopivasti matkalla jo sulaneet jäätelörasiat 
joita syötiin puulusikalla, sekä litteän, punaisen tai 
vihreän tikkarin, joskus Jim patukan tai suk-
laanappi laatikon. 
 
Koululaistyttönä minun tehtäväkseni jäi lauantai-
nen kauppareissu myymäläautolle. Myyskireissu 
oli oiva tilaisuus saada vapautus lauantai-aamun 
kotitöistä.  Talvella kilometrin matka kuljettiin naa-
purin Veikko kummin moottorikelkalla. Kelkan 
perässä olevassa reessä, viltin alla toimme ostok-
set kotiin. Kesäaikana kulkupelinä oli Nopsa-
polkupyörä, jonka sarvessa kuljetin kaksi kassillis-
ta ostoksia. Sateen sattuessa kuskasi isä Aarne 
meitä Wartburgilla. Silloin mukaan otettiin orans-
sinvärinen ”lahtikko”, johon oli vaikeata valita kol-
me riviä eri makuja myymäläauton limpparivali-
koimasta. Muutaman kerran kesässä valjastimme 
Jami-hevosen ”sontakärryjen” eteen ja teimme 
huviajelun myymäläautolle. Verkkaisessa kyydis-
sä meinasivat jäätelöt sulaa kotimatkalla.  
 
Myymäläauto reissu oli maaseudulla sosiaalinen 
tapahtuma. Vainikan pysäkillä tavattiin  joka lau-
antaiset vakiokävijät; Tiaisenmäen väki, Likonie-
men väki. Myyskiä odotellessa ehdittiin vaihtaa 
kuulumiset ja pohtia päivän ”polttavat” ajankohtai-
set asiat. Kesäaika oli myymäläauton kulta-aikaa 
kun kesäasukkaat saapuivat ostoksille. Odottavan 
aika oli  meistä lapsista pitkä, etenkin talvipakka-
sella. Lähes poikkeuksetta auto oli jonkun kym-
menminuuttisen myöhässä. Jo pitkästä matkasta 
kuului myymäläauton raskas, jyrisevä ääni, kun se 
läheni hitaasti mutkaista, nimismiehenkiharaista 
kylätietä.   
 
Tuttu kauppias otti meidät aina yhtä iloisin terveh-
dyksin vastaan. Myymäläauto oli todellinen ”seka-
tavarakauppa”. Uskomatonta, miten auton hyllylle 
oli saatu mahdutettua täydellinen valikoima ruoka-
tarvikkeista aina muihin tarpeellisiin tarvikkeisiin 
sekä sesonkituotteisiin ja kaikki aina niin siististi 
järjestettynä hyllyille. Jos puutteita löytyi, niin 
yleensä oli tavara seuraavaksi lauantaiksi ilmes-
tynyt valikoimiin. Veikko –kummi hoiti myymäläau-
tolla koko viikon ostokset. Kassakoneen vieressä 
oli laatikollinen tuoreita piirakoita, viinereitä tai 
muita lämpimäisiä. Minun ruutupaperille kirjoitettu 

ostoslapun valikoimani oli kauppiaan avustuksella 
nopeasti kerätty koriin ja maksettu. Kauppiaan 
avustuksella harjaantui jo pienestä tytöstä alkaen 
ruokatavaroiden ostaminen. Taito valikoida kyp-
simmät punaposkiset tomaatit ja mehukkaimmat 
appelsiinit tai oikean kokoinen pätkä Lauantai 
makkaraa, on opittu myymäläautolta.  
 
Virallisen kierroksen jälkeen vein kauppalapun 
mukaiset ostokset odottamaan maitolaiturille. Sen 
jälkeen alkoi toinen kierros, joka vaati päässälas-
kua ja vaikeita valintoja. Ostanko pussillisen poi-
muperunalastuja vai käytetäänkö koko raha ka-
ramelleihin. Kesähelteillä oli pakko kaivaa myymä-
läauton pakastelokerosta jäätelötuutti ja nautiskel-
la se maitolaiturilla. Jäljelle jääneillä kymmenillä 
senteillä tehtiin kolmas kierros ja merirosvoraha 
irtokarkki rasiasta poimittiin loppurahan edestä 
näitä mustia, ihanan sitkeitä herkkuja paperipus-
siin. Monta ostosreissua katselin oranssia hilloa 
sisältävää ruusunmarja viilipurkkia, ennen kuin 
sen ostoskoriini poimin ja siitä alkoi jo yli 30 vuotta 
kestänyt ”riippuvuuteni” tähän makuelämykseen.  
 
Vietinpä yhden taksvärkkipäivänkin myymäläau-
ton apulaisena. Aamulla paloiteltiin Sokoksen 
myymälässä juustot, leikattiin makkarat ja pakat-
tiin auton hyllyt täyteen. Sen jälkeen suunnattiin 
Sokoksen montusta kohti maaseutua. Joka mut-
kassa kuului kilinää ja kolinaa, kun tavarat heilui-
vat hyllyllä. Niin hyvin oli hyllyt pakattu, että mi-
tään suurempaa ei kuitenkaan päässyt putoa-
maan. Minun tehtäväni oli ojentaa auton takaosan 
kylmähyllystä maito- ja piimäpurkkeja ja auttaa 
tavaroiden keräämisessä. Ihmettelin, miten taita-
vasti kauppias peruutteli ja ohjaili isoa myymälä-
autoa lumisilla ja kapeilla kyläteillä pysäkiltä toisel-
le.     
 
Vuosikausiin ei ole Yhtymän myymäläauto kulke-
nut kylällämme, eikä ole maitokoppiakaan tallella. 
Kylätiemme mutkat ja nimismiehenkiharat on suo-
ristettu ja 10 minuutin ajomatkan päässä palvelee 
S-supermarket, jossa S-etukorttiasiakkaana käyn 
ostoksilla. Joskus edelleenkin ostan myymäläau-
tosta tuttuja makuja: lakkahillo -juhlatuutin, josta 
aikuiset kiusoittelivat päällä olevasta ”hiirenpas-
kan” näköisestä suklaarakeista tai myymäläauton 
uutuus limppareista tutuksi tulleen Dr Pepperin. 
Näiden lapsuudesta tuttujen makujen kautta mie-
leen tulevat kauppa-auto retket. Vieläkin jaksaa 
ihmetyttää, kuinka kokonainen supermarketin 
valikoima saatiin mahdutettua tähän suureen sini-
seen autoon ja kaikki tarpeelliset ostokset hoitui-
vat tässä pyörillä kulkevassa ihmepuodissa.  
 
Tarina kirjoitettu vuonna 2012 Etelä-Karjalan Ee-
koon sivuille, johon asiakasomistajat saivat tallen-
taa asiakasomistajuuteen liittyviä tarinoita. 
 

  
  

 


