
6 Kyminlaakson Ol Yrjölänmäellä (per. 1919). Einar Koskivirta myy bensiiniä. Ummeljoen koulun 
pitkäaikainen keittäjä Maire Willman kotiportillaan.

UMMELJOEN MARKKINAT

Veikko Yrjölän muistelot muistiin merkinnyt ja kieliasultaan tarkistanut Pirkko Yrjölä

Markkinalaani ol siin missä nyt on Auerniemen tupa. Aitta ol niin kun se on nykkin. Siäl
ol kangaskauppiahien tavaroi. - Siäl kävi nää Lepetehvit ja Sakrakohvit ja Kouvolast jokuun 
Sihvosen Mikko. Niilen kankahat ol siäl lautamiehen aitas. Ei ne niit aina kuletellu elestakasin. 
Hevoselhan ne tul ja siit ne siint kuormastah myivät niit kankahii. Ja pukuikin niil ol.

Sivanteril ol oikein oma markkinapöytäkin siin. Ne ol tehnyt vähä niinkun sellasen kojun sih. Siin 
ol pöytä ja sellain kehikko. Em miä muista olk siin oikein kattokin. Ainakin sinne voi panna 
sellasen ressun silloin markkina-aikan. Se ol aika iso pöytä. Ja sit siin ailan vieres toisel puolel 
maantiätä ol pitkä penkki, oikein pari lankun mittaa, ja se ol siin jatkuvast aina. Sivanteril ol sit 
myytävän kaikkii siin pöyläl, kun se ol sellain tuhattaitur se vanha Sivanterin Aatam. Se ol hyvä 
leipur. Sil ol niin hyvää pullaa, ettei tääl ollu kellään. Ne Sivanterin tipat ol niin hyvämmakusii ja 
hyvänhajusiikin. Ne ol leivottu silviis vierviereh, että se näytti olevan ihan yhtä pötköö, mut siint 
taitettih sellasii pullii, jota sanottih tipoiks. Viis pennii ne makso. Ol niil sit korvapuustiikin, 5 
pennin ja 10 pennin. Ne ol sellasii kiemuroi ja raesokerii päällä. Sit niil ol limonaatii ja tupakkaa 



siin pöyläl myytävän ja makkaraa ja tahkojuustoo. Voita ne ei tainnu myylä.

Niil ol tinkivoi noil ihmisil. Talolliset toi kotih tai sit ne sai siäl markkinoil sen annokseh, ne jolla ol 
se tinkivoi.. Siih aikah ei ollu voipaperii. Se ol sellasen märän rätin sisäs se voi ja sit ne kaas sen 
voipyttyh. Meilläkin tais olla kaks sellaist katajaist voipyttyy. 
Ei sil Sivanteril tainnu olla lihaa siin pöyläs, jollain talollisel siäl voi olla lihaakin myytävän. Ne 
myi siint kuormastah, ei niil mitään pöytää ollu, niinkun ei niil kangaskauppiahilkaan. Ne siält aitast 
otti, missä ne oli ollu talles.
Silakankauppiahat ol siint vähä niinkun tänne Kymenmaan kauppah päin. Siin ol niilen 
silakkatynnyrit. Ne ol otettu päistä auki ja siint ne mätti kalat sellaseh silakkamerssih ja puntaril 
punnitti ne. Merssin painon ne tiäs ja sen verran laitto siint yli, kun kilon osti tai kaks. Meilän 
ostettih vissih kaks kiloo. Ol sellain silakkakannu, vanha maitokannu. Siih sai sit suolavettä päälle. 
Meillä ol kotoon silakkapytty, puupytty, johka ne kolahlutettiin. Se ol porstuan kaapis. Ne silakat 
säily siäl kesälkin. Suolaset silakat makso muistaaksein siin 25 pennii kilo.

Ol siäl markkinoil rihkamakauppiahiikin. Minullekin pappa osti kerran sellasen taskukellolelun, 
joka ei kauan kestänny. Onnenpyöräkin siäl joskus ol.
Ne markkinat alko aamul aikaseh, koska lie viilen kuulen aikah. Kun ihmiset men kuuleks töih, niin 
ne ehti jo käylä markkinoil ennen. Toiset taas, jotka ol yälöysis, tul siält sih markkinoille suorah.
Myllykoskel ol tietyst samal viisih tilimarkkinat kun täälkin, mut sinne olis tarvinnu mennä paatil, 
kun ei ollu siltaa. Nää ol Ummeljoen tehtahal töissä ja kävivät Ummeljon markkinoil. Kun silta sit 
tul joskus siin 1911, niin Kiviojat (myöhemmin Koivula) kävi tääl jo tili-iltan. Niil ol 
pyykkikorilliin sellasii vehnäsii. Ne tul johkuh sih tehtahan mäelle, ei ne tänne Yrjölänmäelle ast 
tainnu tulla. Sellaist miä muistan nähnein.



Ne markkinat loppu sit, kun täält loppu työkin, kun tää tehtas men huonoh jamah, sit kun se 
Bleissin rouva jäi tänne yksin. Ne sit lopetti sen puuhiomon tääl ja tänne tul sähkötehtas, josta sai 
voimaa tehtahalle. Siäl ei ollu enää kun kaks miestä löysissäh. Ne ol sitte Myllykoskel töissä. Tytöt 
ol paperisalis ja olhan siäl massatehtas Myllykoskellakin. Kyl ne vissih kaikki pääs töih 
Myllykoskelle, mitä täält vapautu.

Tää nykyin Auerniemen talo on rakennettu myöhemmin. Se Yrjölän lautamiehen talo silloin ol 
sellain L-kirjaimen muotoin ihlan siin kulmas, missä nyt on Kokkosen kauppatalo. Mut sil ol 
kumpakin seinä ihan tiässä kiinni, maantiessä toinen ja ruukin kujas toinen, ja raput tul siält kulmast 
tänne pihalle. Se ei sit markkinalaanii haittannu yhtään ja aitta ol siin hyviä hollil. Nyt se aitta on 
siin niin selälläh, kun se on painunnu.

Sit kun tää silta tul, niin eihän ne kauppiaat enää tääl käynny. Ne rakens omat talot Myllykoskelle, 
Lebedeff ja Schaffranoff. 
Sit siäl ol viäl sellain kauppias, jota ne sano pätkä-Jussiks. Sen sukunimee miä en koskaan tullu 
tietäh. Se ol aika lyhkäin, rateva mies. Wenell tek niille kauppiahille pukui niitten kankahist ja ne sit 
myi niit.
Yks silakankauppias ol sellain, jota sanottih Savolaisen pojaks. Se ol pitkä poika ja miä luulen, että 
asu täs Mäki-Kouvolas. Silläkin ol vissih kauppa siin. Ja sit ol sellain Laine. Niil tais ainakin 
Myllykoskel olla lihaa ja juustoo ja kaikkii myytävän. Siäl niil ol oma pöytä ja niil ol silakkaakin.
Miä muistelen, että Urovirran Eino tek laulunkin tästä Ummeljoen markkinaplaanist. En tiedä, mitä 
vasten siihen ol jäänny sellain tyhjä paikka markkinapaikaks.

Kertoja Veikko Yrjölä oli ummeljokelainen kirvesmies ja muistelut vuodelta 1982, jolloin hän oli 
82-vuotias.
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