Lammilaiset järjestävät jo 41. kerran kesätapahtuman

Ympäristöasiat tapetilla Pellavamarkkinoilla
Lammi
Marjatta Hinkkala
Lammilla kesäkuun 18. päivänä järjestettävät Pellavamarkkinat ovat nykyisessä muodossaan järjestyksessä 41.
markkinat.
Hakkalan ja Pasaapelin
koulujen ja uuden liikuntakeskuksen pihapiiriin ja sisätiloihin järjestettävässä tapahtumassa ohjelmaa riittää
aamusta pitkälle iltapäivään.
Markkinatapahtuma avataan kello 10.
Järjestelyistä
vastaavan
Lammin Lions Klubin presidentti Ilkka Hyväri kertoo,
että teemaksi tällä kertaa on
otettu Yhdessä ympäristön
parhaaksi.
Teemaosasto
yhteistyökumppaneineen markkinoilla löytyy Hakkalan koulun sisätiloista.
Pellavamarkkinoiden ohjelmaan sisältyy myös Hämeen
Sanomien Tähtitapahtuma,
jossa pääesiintyjänä Turkka
Mali ja Pikku Myy, eli Sara
Niittyvilla. Iltapäivällä sanan
sijan saa vääräleuka J. P. Jetsu.
Monipuolisessa tarjonnas-
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sa mukana ovat töillään myös
lammilaiset taiteilijat: Eero Pöyhtäri, Anne Silvonen,
Petri Silvonen ja Piritta Malinen. Taiteilijoiden työt löytyvät Hakkalan koulun sisätiloista.

Mestareita
markkinoilla
Pellavamarkkinoilla yleisöllä
on tilaisuus valita suosikkinsa kahdeksasta Hämeen Neito
-finalistista. Lopullisen valinnan tekee raati saman päivän
iltana Hämeenlinnassa.
Päivän ohjelmassa ovat lisäksi sahtimestarin ja vuoden
lammilaisen tuotteen tai palvelun valinnat.
Sahtimestari edustaa lammilaista sahdintekotaitoa elokuussa Isojoella järjestettävissä suomenmestaruuskisoissa.
Päivän mittaan markkinakentällä kisataan tuttuun tapaan perinteisissä kenttäpeleissä, muun hirrensyöksykilvassa.
Lammilaiset
”leijonat”
muistuttavat yleisöä silmälasikeräyksestä. Yhdistys kerää
käytettyjä silmälaseja hyvän-

Erilaiset kenttäpelit ovat aina kuuluneet Pellavamarkkinoiden ohjelmaan. Vuonna 1984 lusikassa kuljetettiin kilpaa, kieli keskellä suuta, keitettyjä kananmunia.

tekeväisyyteen, toimitettavaksi kehitysmaihin.
Markkinamyyjiä paikalle on

tulossa useita satoja. Markkinapäällikkö Erkki J. Vilènin
mukaan kysyntää paikoista

on ollut joulusta lähtien, vakiomyyjistä osa on paikkansa
varannut jo viime kesänä.

Pitkä
historia
Lammin Pellavamarkkinoiden historia on pitkä.
Jo vuonna 1886 Hämeen
Sanomissa kirjoitettiin: Lammin hikevät hietamaat kasvattavat maan parasta pellavaa
arkangelilaisesta siemenestä.
– Maahan pellavansiemenet kylvettiin tuomen kukkien aikaan, kertoo Pellavamarkkinoilla taidenäyttelystä
vastaava kotiseutuneuvos Uljas Kiuru.
Samassa Hämeen Sanomien kirjoituksessa mainitaan,
että Pellavamarkkinat olivat
väkimäärältään seudun suurimmat, suuremmat kuin Hämeenlinnan markkinat.
Lammin keskustassa, nykyisten kerrostalojen paikalla
sijaitsivat pellavavarastot, joista Tampereella 1861 perustetun pellavatehtaan edustajat
kävivät tekemässä hankintoja
kahdesti vuodessa .
Näistä ostopäivistä kehittyivät pellavamarkkinat. Nykyiseen malliinsa tapahtuma kehittyi sotien jälkeen.

