Kivistön K-kauppa Valinta Viljanen

Lapsikuvausta, julkkiksia ja hiihtokisoja
Kivistön K-kauppa Valinta Viljanen avattiin 18.1.1968. Marjo muisteli äitinsä
kanssa, että Valinta Viljasessa oli erittäin vilkas avajaisviikko, jossa oli lukuisia
julkisuuden henkilöitä esiintymässä kuten Esko Kivikoski, Eemeli, näyttelijä ja
näyttelijä Oke Tuuri Tippavaaran vanhan isännän roolissa. Jossain myöhemmässä
vaiheessa kaupalla oli erikoistapahtumia ja -tarjouksia, joissa esiintyivät
esimerkiksi imitaattori Reijo Salminen ja Leo Lastumäki.
Kauppa otettiin kylällä tosi hyvin vastaan. Naskalin kauppa oli jo olemassa, mutta
se oli aika pieni kauppa. Naskalin kaupan yhteydessä oli muutama asunto, jota
vuokrattiin. Parturi taisi Naskalin kaupan talossa olla myös. Kun Valinta Viljanen
avattiin, tuntui Naskalin kaupassa olevan jo aika vähän myyntiä. Sieltä kuitenkin sai
pennin nallekarkkeja, joita Marjo itsekin kävi ostamassa, jos jostain pennin löysi tai
sai, koska Valinta Viljasessa ei myyty irtokarkkeja. Lisäksi oli Elanto. Marjo ei
muista oliko Elanto alusta asti valintamyymälä vai ei, mutta Valinta Viljanen oli.
Juhlapyhien alla kaupassa oli usein väkeä niin paljon, että oli vaikea päästä
kulkemaan ohi. Yksi kaupalla järjestetyistä lukuisista tempauksista oli asiakkaiden
pienten lasten valokuvaaminen. Kuvat olivat esillä kaupan näyteikkunassa jonkin
aikaa. Sen jälkeen kuvat lahjoitettiin kuvattavien perheille.
Urheilu oli Marjon isän sydäntä lähellä. Hän urheili paljon nuorena. Eeron
sisarusten kertoman mukaan hän on ihan pienenä sanonut, että hänestä tulee
kauppias. Hän oli osuuskauppias jo nuorena miehenä. Eeron lapsuuden perheessä
oli 8 lasta, josta osa opiskeli tohtoriksi asti, eli mahdollisuuksia olisi ollut
muuhunkin, mutta kauppa häntä veti puoleensa. Urheilun ystävän roolissa hän
toimi yhdessä paikallisen urheiluseura Keimolan Kaiun kanssa järjestäen useana
vuonna paikallisia nappulahiihtokisoja. Kauppias lahjoitti palkinnot, joista kunkin
sarjan viimeinen sai makkaralenkin, että jaksaa seuraavana vuonna
paremmin. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut siitä. Kauppias myös tarjosi kisoissa
lapsille kuumaa mehua ja aikuisille kahvia. Kauppa sponsoroi lisäksi Kaiun
lentopallojoukkuetta.
Kotiinkuljetuksia, paikallisia perunoita ja ranskanleipää
Valinta Viljasesta sai ostoksia kotiin kuljetettuna alusta saakka. Tilauksia tehtiin
erityisesti Keimolan perukoille ja Vestraan. Kanniston puolella tilauksia tekivät
erityisesti lapsiperheet, jotka ottivat kerran viikossa isot satsit ruokaa kotiin
kuljetettuna ja jotka kävivät sitten lähinnä täydennysmaitoja ostamassa kaupalta
toimitusten välissä. Marjo kertoi, että hänen isänsä oli ollut aiemmin töissä
Osuuskauppa Kivessä Riipilässä, joten Riipilän suunnalta tuli tuttuja asiakkaita Kkauppa Valinta Viljaseen.

Torstaisin Valinta Viljasessa oli munkkipäivä. Silloin oli irtomyynnissä Parviaisen
leipomon munkkeja, jotka menivät hyvin kaupaksi. Paikallisena tuotteena
myynnissä oli ainakin Seutulassa sijainneen Kulmalan tilan perunoita. Niistä
tykättiin kovasti. 2,5 kg pusseja Marjo muistaa pussittaneensa kaupassa töissä
ollessaan. Kulmalan tilan isännän menehdyttyä joskus 70 -luvun lopulla, ei
perunoita sieltä enää tullut. Marjo työskenteli useamman vuoden itsekin kaupassa
kassatyöntekijänä ja hyllyjä täyttämässä. Loppuvuosina hän ajoi myös toimituksia.
Isä oli lihatiskillä.
Kaupan asiakkaat olivat mukavia ja monet heistä tulivat tutuksi vuosien saatossa.
Kaljaa ja tupakkaa toki hävisi ajoittain ja varkaitakin joskus kaupassa kävi.
Keskiolut tuli myyntiin kauppoihin vuonna 1969, eli kaupan avaamista seuraavana
vuonna. Marjolla on hämärä muistikuva siitä, että ensimmäinen keskiolutkuorma
tuli kaupalle keskellä yötä! Sitä piti joka kauppaan saada heti ensimmäisenä
myyntipäivänä. Ilmeisesti keskiolutta ei saanut edes toimittaa kauppoihin
etukäteen, joten toimittajilla oli takuulla kova hässäkkä saada ne toimitettua
kaikkiin kauppoihin ajallaan. Toinen erikoinen muisto liittyi Keimolan
moottorirataan. Siellä järjestettyjen rock festareiden aikaan patonkeja ja
ranskanleipää meni kaupaksi ihan älyttömiä määriä. Niitä ei osattu tilata ollenkaan
tarpeeksi kysyntään nähden.
Kauppias Viljanen luopui kaupastaan lopulta 25 helmikuuta 1989, 21. vuoden
kauppiaana olon jälkeen. Kaikkina niinä vuosina hän oli pitänyt lomaa yhteensä
ehkä 2-3 viikkoa. Markku Issakaisesta tuli uusi kyläkauppias kiinteistössä tehdyn
mittavan remontin jälkeen. Viljasilla oli hevosia harrastusmielessä, joten niiden
parissa Eero käytti aikansa kaupasta luovuttuaan.
Kuvia

Kuvat ja mainokset Marjo Viljasen arkistoista.

Tämä artikkeli perustuu Marjo Viljasen kanssa 9.6.2020 tehtyyn haastatteluun. Marjo Viljasen isä oli
kauppias Eero Viljanen. Haastattelun toteutti Elina Olki.

