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Elimäen Pestoomarkkinoilla tehdään ostoksia ja nautitaan vanhan pitäjäjuhlan monipuolisesta ohjelmasta.
Joka vuosi tuhansia ihmisiä Elimäen Kirkonkylään kokoava Pestooviikonloppu käynnistyy perjantaina 6.9. klo 18 Elimäen koulukeskuksesta Pentin hölkkä-, kävely- ja pyöräilytapahtumalla.

Markkinatori lauantaina 7.9. klo 8-14 Elimäen kirkon vieressä
Tapahtuman perinteen mukaisesti markkinatorin oheisohjelma sisältää klo 9 alkaen paikallisin
voimin toteutettuja musiikki- ja muita esityksiä sekä joka vuosi suurta ennakkojännitystä aiheuttavasta Elimäen Piian ja Rengin valintatuloksesta. Heidät esitellään yleisölle klo 12.
Tällä kertaa markkinoiden pääteemana on MTK Elimäki 100 vuotta, johon liittyen näytteille on
koottu mm. vanhoja maa- ja metsätalouden työkoneita ja laitteita.
Vuoden 2020 Piian ja Rengin esittelyn jälkeen markkinatorilla käynnistyy lähes kaksi tuntia
kestävä kansanmusiikin soittorupeama kolmen kokoonpanon yhteisvoimin.
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Lauantai-illan Pestootansseissa Hongiston lavalla klo 19-23 esiintyy Hummerit-orkesteri laulusolistinaan Kirsi Ukkonen. Samana iltana pitkälle aamuyöhön edeten Elimäen kirkonkylän
Ravintola Pepperonissa järjestetään myös Pestorock, jossa esiintyy kolme hyvää rockbändiä.
Pestoosunnuntaina 8.9. ohjelma jatkuu klo 10 jumalanpalveluksella Elimäen kirkossa, ja sen
jälkeen on mahdollisuus osallistua opastetulle hautausmaakierrokselle Hannu Pukkilan johdolla.

Pestoomarkkinoilla on vaikuttavan komea tapahtumaperinne
Elimäen Pestoomarkkinat saivat alkunsa jo ennen 1800-luvun puoltaväliä alkaneista pitäjän kartanoiden
ja maatalojen piikojen ja renkien pestaustilaisuuksista. Alkuvuosina pestauspäivä oli aina elokuun
ensimmäinen sunnuntai, josta ajankohta siirtyi 1900-luvun alkuun tultaessa syyskuun 1. sunnuntaille.
Työvoiman pestauksen oheen kasvaneet tavaramarkkinat paisuivat 1870-luvulla niin suosituiksi,
että Elimäen kirkon ympärille saapui enimmillään jopa 6 000 ihmistä, ja vuoden 1878 markkinoilla
hevosiakin laskettiin olleen yhteensä 1300!
Silloin Pestuupyhän viettoon liittyi jo niin paljon lieveilmiöitä, mm. säädyttömyyttä, juopottelua ja
paheellisena pidettyä rihkamakauppaa, että Elimäen kunnanvaltuuston päätöksellä kaupustelijoita
haluttiin ryhtyä sakottamaan vuonna 1879.
Vaikka sakotusasia eteni maaherran kautta peräti Suomen senaatin käsittelyyn – siis maamme silloisen
hallituksen päätettäväksi – Pestoomarkkinoita ei saatu lakkautetuksi.
Niinpä Elimäen kirkonkylälle tungeksi aina 1910-luvun pestuupyhiin saakka tuhansittain markkinaväkeä,
ja tapahtumaa järjestettiin pienimuotoisempana vielä 1930-luvullakin. Lopulta perinne katkesi 1940luvun sotavuosiin.
Nykymuodossaan Pestoomarkkinat järjestetään 45. kertaa – ja tapahtuma on säilyttänyt nykyajallakin
suuren suosionsa. Vuodesta toiseen aina syyskuun ensimmäisenä lauantaina Elimäen kirkon äärelle
saapuu useita tuhansia markkinavieraita. Heistä monet ovat vanhoja elimäkeläisiä, jotka tulevat eri
puolilta Suomea tapaamaan toisiaan ja sukulaisiaan loppukesän markkinaviikonloppuna ja katsomaan,
ketkä valitaan seuraavan vuoden Piiaksi ja Rengiksi.
Nykyisin Pestoomarkkinoilla myydään mm. maaseudun kotitaloustavaroita, lähiruokatuotteita, virvokkeita, monenlaisia käsitöitä sekä vaatteita ja kenkiä. Perinteisiä rihkamakauppiaitakin on aina kiitettävän
runsaasti, ja lapset innostuvat yhä kokeilemaan onneaan ongintakojulla.
Tapahtuman järjestää Elimäen Pestoomarkkinat -yhdistys ry.

